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Niekad dar prancūzai nematė, tur būt, tokio triukšmo 
parlamente, kaip per šią vyriausybes krizę, kada prezi
dento Auriolio paskirtasis vyriausybes pirmininkas Julės 
Moch atėjo į parlamentą išdėstyti savo būsimosios vyriau
sybės programą ir gauti pasitikėjimo. 

Savo deklaracijoje jis pa r : r-=r: r-
brėžė, kad pirmiausiai turi f a [ ^ « • • « Pakėlimo rei-
būti išgelbėtas frankas, su- į? 1 ": *** neapykanta, J. 
mažintos prekių kainos, pa» * ° * a 9 m e n l U 1 , P*»i tat i . 
keltas atlyginimas žemes- T a " a u " » dalykas buvo 
n| a t lyg inta i gaunantiems P ^ a u g plonas b datbuun. 
darbininkams išlaikyta b i u - l k a l J u ° nesidomėjo. Bet bu-
džeto lygsvara ir suma- v o k™ ^.paklausė - tai te
žinto, valstybės išlaidos. i ̂  Paryžiaus gatvių sąšlavų 

vežioto]ai... Penktadienio ry
te gyventojai atsikėlę rado 

Pradėtai Kovai Galo Nesimato 

Ši jo programa 
patiko, bet kada partijų ly
deriai pradėjo diskusijas, 
tai ne tiek buvo kalbama 
apie vyriausybės programą, 
kiek apie J. Moch asmenį. 

Komunistai Nekenčia 
Moch 

Komunistai Julės Moch 
negali pakęsti. Mat, jis, bū
damas vidaus reikalų mi
nistru, sukliudė jiems pra
vesti . visas prosovietiikas 
manifestacijas, jis sukliudė 
angliakasių streiką, jis mo
kėjo išlaikyti krašte tvar
ką. Tad jei jis taps vyriau
sybės pirmininku, galės dar 
geriau valdyti Prancūzijos 
laivą ir tada sunku bus jį 

Susidūrus keleiviniam traukiniui su prekiniu traukiniu Buenos Aires, Argentinoje, mažiausia 20 
žmonių buvo užmušta ir virš 100 sužeista. Valdžios atstovai ir geležinkelio tarnautojai apžiūri vago
nų liekanas. (Acme) 

neištuštintas sąšlavų dėžes 
ir aplink jas būrius • murzinų 
kačių... 
Vieno Balso Reikėjo Ieškoti 

Už Atlanto 
Po ilgų, dažniausiai daly

ko esmės neliečiančių kalbų, 
prasidėjo balsavimas. Kad 
gautų pasitikėjimą, Julės 
Moch turėjo surinkti 316 
balsų. Kai komisija pradė
jo skaičiuoti balsus, ' 'ketu-1 tis su Rusija ir po to tuojau 

Vokietijos — Rusijos 
Taikos Sutartis Ir 

Politine Sąjunga 
BERLYNAS, spalio 16, — 

Naujosios rytų Vokietijos 
valstybės komunistų vadai 
atvirai skelbia, kad greitai 
bus sudaryta taikos sutar-

rikieeių kalėjimo ir perduo
dama vokiečiams, kurie ją 
teis dabar savo teisme. Ka
dangi netoli kalėjimo yra 
didelė žydų DP stovykla, tai 

(iraikn Komunistai 
Sustabdo Kovas 

VVASHINGTON, spal. 17. į reikmenis perdirbančios 
— Darosi įspūdis, kad uni-1 įmonls. 
jų pradėta kova dėl pensijų Dabar jau esą tikra, kad 
ir socialinio draudimo ligos prieš kiek. laiko galutinai 
atveju nepasibaigs taip gerojan pusėn pasisukęs ne
lengvai, kaip pradžioje kas darbo mažėjimas ir pramo-
norėjo spllioti. Kovą prade- nes bei prekybos kilimas ga-
jo angliakasiai ir plieno pra- lutinai sustojo streikų ar 
monės darbininkai — dvi gresiančių streikų pasėkoje, 
svarbiausios šio krašto ūkio Yra taip pat pavojaus, 
gamybos šakos. Jei kova už- kad turėsią užsidaryti apie 
sitęs ilgai, krašto ūkiui bus 200,000 mažesnių įmonių, 
suduotas milžiniškas smū- kurios galėtų daugiau nie-
gis. Patirti materialiniai kad nebeatsidaryti. Tai bū-
nuostoliai ir kitokios jų* ne- tų didelis smūgis ūkio siste-
matomos ir neapčiuopiamos mai, nes mažesnių įmonių 
pasėkos bus stačiai neap- buvimas liberalinio ūkio sis-
skaičiuojamos. Bet reikia1 temoje šiek tiek varžo di-
pripažinti, kad ir reikalas, džiųjų sindikatų siautėjimą 
dėl kurio svarbiausiųjų ga- diktuojant prekių kainas, 
mybos šakų darbininkai išė- g t r e i k l i k v i d a v i m a a a t . 
jo streikuoti yrą nepapras- ^ ^ ^ J a u ^ - § . 
tos reikšmės šio krašto atei
čiai. Darbininko senatvės na streikuoja 380,000 minkš

tųjų anglių kasyklų atiglia-aprupinimas kapitalistiniai- k a g i į r 1 ? d [ e n a m m 
'hberalmeje ūkio sistemoje ^.^ ^ Q dar_ 
I butų stačiai revoliucioniens- Unink ^ s t r e i k p a s e k o _ 
Įkas klausimo išsprendimas j e a t l e i s t a ^ d a r b o 92,ooo 

bijoma, kad paleidimo me- LONDONAS, spalio 17.— ir nepaprastai įdomus ban- „ e l e ž i n k e l iečių ir 8,500 auto 

rių kolonų" salėje prasidėjo 
didžiausia spūstis ir gyvu
mas. Visi įtemptai laukė bal
savimo rezultatų. Kartai pra
lėkė gandas, kad J. Moch 
gavo tik 306 balsus, paskui 
kitas gandas skelbė, kad aDversti 

Tad, kada Duclos ėmė ko- i 317. Galop sustojo ties 310. 
liotis, parlamento pirminiu- j £ tas skaičius buvo tikras, 
kas jį sugėdino: Galutinų badavimo rezulta-

—Turėkite gėdos, Duclos, | ̂ U ^ ike jo laukti taip> ilgai 
atsiminkite, kad Moch su nus žuvo kaip rezistentas. 

Parlamento Rūmai 
Perkimšti 

Posėdis, prasidėjęs ket 

todėl, kad reikėjo telefonu 
susisiekti su New Yorku ir 
atsiklausti parlamento at
stovą Montel, kuris yra 
prancūzų delegacijos narys 
UN konferencijoje, ar jis 

virtadienį po pietų, užsitę-1 tikrai balsuoja už J. Moch 
sė iki kitos dienos šeštos kandidatūrą. Gavusi teigia-
valandos ryto. Bet niekas |mą atsakymą, komisija tu-
iš publikos ii žurnalistų ne- j rėjo už J. Moch 311 balsų. 

Sirenos Pasveikino J. Moch 
Kada šeštą valandą ryto 

parlamento pirm. Herriot 
pasikėlė į tribūną rezultatų 
paskelbti, salėje kilo toks 
didelis triukšmas, kad tur
būt tik vieni stenografai te
girdėjo Herriot balsą. 

Komunistai daužė stalus 
ir rėkė iš visos gerklės: 

— Žmogžudys! Nedorėlis! 
Lauk Mochą! 

Herriot, norėdamas visam 

bus pasirašyta ir draugišku
mo sutartis, kuri suves Ru
siją ir Vokietiją į politinę 
sąjungą. 

Taikos sutarty naujieji ry 
tų Vokietijos valodvai, kal
bėdami visos vokiečių tau
tos vardu, atsisakysią visų 
Vokietijos žemių, dabar" Ru
sijos, Lenkijos ir Čekoslova
kijos valdomų. Ten taip pat 
būsiąs įrašytas iškilmingas 
pasižadėjimas išlaikyti Vo
kietiją demilitarizuotą ir tik 
rai demokratišką. 

tu žydai nesukeltų riaušių. 
Riaušėms išvengti, ameri
kiečiai apsupo kalėjimo ra
joną kariuomenės sargybo
mis. 

siruošė apleisti salę. Korės 
pondentai, pasikeisdami, nu
eidavo į bufetą perkąsti 
sviestainių ir išgerti juodos 
kavos, kad nesinorėtų mie
go. 

Bet miegas ir be kavos 
nebūtų užėjęs, nes salėje 
vyko tikras vaidinimas. 
Duclos (komunistų atsto
vas) visas apsiputojęs iš 
pykčio, šaukė, kad Moch pa
skyrimas būsiąs pasityčioji
mas iš darbininkų 

Pragos Nuotaikos 
PRAGA, spalio 17.— Pra

gos gyventojai verkdami 
vaikščiojo sekmadienį ap
link kalėjimus ir policijos 
nuovadas ieškodami areš
tuotųjų buvimo vietos, bet 
retai kam pavyko patirti, 
kur yra jų areštuotieji gi
minės ar pažįstamieji. Jei 
kam pasisekė prie policijos 
informacijos šaltinių prieiti, 
tai atsakymas vistiek nebu
vo džiuginantis, nes atsaky
mas visur buvo vienodas: — 
uTamstos ieškomojo mūsų 
sąraše nėra." 

Bet kur jie yra? Visi nu-

Ar Vakare Vokietija 
Gaus Nuolaidų? 

BERLYNAS, spalio 17.— 
Sovietų Rusija naująja Rytų 
Vokietijos valstybę forma
liai padarė visai nepriklau
somą užsienių politikoje, nes 
leido jai turėti užsienių rei
kalui ministerį ir tarp Mask
vos ir Berlyno pasikeis
ta diplomatiniais atstovais. 
Greit diplomatiniais atsto-t lajįjį^; n € s konflikto išri-
vais bus pasikeista tarp ^mu ^[^^ U N > k u r grai-

kų tautos interesus saugo-

Graikų komunistų kariška,dymas. | transporto darbininkų. Ga-
vadovybė pranešė per savo Neturėdami davinių nuo b a i r transportas jau pra-
radijo stotį, kad ji sustato- derybų stalo, negalime ^ l t a d o ^ ^ m i l doi. p a j a_ 
do kovas, "kad apsaugotų lioti kaip klausimas issi-| 
Graikiją nuo visiško sunai- spręs. Bet jau yra davinių 
kinimo". Savo atsišaukime rodančių, kad krašto ūkia Dabar prie dviejų gyvy-

gali patirti skaudžių žaizdų, i binių krašto ūkio šakų pn-
Prekybos ministeris Saw- sidėjo nemažiau svarbi tre-

yer savo turimais daviniais | čia — aliumini j aus pramo-
pasiremdamas tvirtina, kad nė. Dėl streiko sustojo pusė 

i aliumini jaus ga-
ir streikuojančių 

į graikų tautą komunistų 
partizanų vadovybė kviečia 
tautą nenutraukti kovas už 
"taiką, duoną ir laisvę". Šio 
je kovoje graikų tautai pa-: plieno streikui užsitęsus iki! Amerikos 
dėsianti Sovietu Satunea ir gruodžio 1 d., apie 5 mil. mybos 
* 'tikrosios N demokratijos". 
Visos Graikijos nelaimės su
verčiamos anglams ir ame
rikiečiams, kurie pavertę 
Graikiją. griuvėsių ir bado 
kraštu. 

darbininkų paliks be darbo, skaičius nuo vakar dienos 
nes turės užsidaryti plieną I vėl padidėjo 16,000 žmonių. 

Puškino Nuopelnai 

Berlyno ir kitų rytų Euro 
pos valstybių, Rusijos sate- janti Sovietų Rusija, 
litų. Tas, žinoma, nereiškia, 
kad Berlyno vyriausybė ves j Graikijos gi vyriausybė 
tokią užsienio politiką, kuri j praneša, kad likusieji dar 
nepatiktų Maskvai, tačiau nesugaudyti partizanų dali-

nisterį pirmininką Nagy, 
kuris suorganizavo kard. 
Mindszenty "prisipažinimą" 

FRANKFURT, spalio 17. Į i r į k i š i m ą į kalėjimą ir įvė-
Kova esanti lutraukiama ~~ R y t u Vokietijai &""]<» i £ į pinkles ne visada Mask-

atstovu skinamas Puškinas y a i pasįduodantį antrąjį sa-
yra tas žmogus, kuris Veng
rijos komunistų vadui Ra-
kosi padėjo pagriebti val
džią iš parlamente daugumą 

vo reikšme Vengrijos komu
nistų vadą Laszlo Rajk, ku
ris prieš kelias dienas jau 
pakartas. Toks tai "diplo-

turėjusios smulkiųjų savi-ĮmatasM t u r ė s s r a g o t i ir ry-
ninkų partijos, kuris tą par- t ų Vokietijos komunistų iš-
tiją pasmaugė, privertė at-

formaliai rytų Vokietijos niai yra Albanijoje ir ten atstatydinti teisėtą Vengri-
vyriausybė yra geresnėj ju
ridinėj padėty, negu vaka
rų Vokietijos vyriausybė, 
kuri santykių su užsieniais 
pati negali tvarkyti — tą 
reikalą tvarko anglai, pran
cūzai ir amerikiečiai. Iš ali-

persiorganizuoja. jos prezidentą Tildy ir mi-

NAUJAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Šiandien susirenka Anglijos parlamentas žiemos 

sesijai. Pranašaujama, kad vyriausybes priemones eko-
jantų politinių sluoksnių Vo-1 neminė je srityje nemaloniai palies visus gyventojus. 

tikimybę Maskvai. 

I šiam triukšmui padaryti ga-, 
Kai jis nulipo nuo tribū- ią> paspaudė aliarmo myg-i jaučia, kad kur nors kon-

nos, visi jo švarko atlapai tuką ir parlamente pradėjo! centracijos stovyklose, bet 
buvo apspiaudyt i . kauk t i s irenos. Pa r l amen to k u r i r kas SU ja i s daroma, 

kietijoje pranešama, kad ir 
Bonnos vyriausybes teisės 
būsiančios greit praplėstos, 
nes to reikalauja susidariu
si padėtis. 

Į parlamentą prisirinko geležiniai vartai automatiš 
tiek žmonių, kad jau senai kai užsidarė ir sargai pra-
tie rūmai bebuvo matę tokią ^ j o evakuoti publiką ir žur-
minią. Stipri policijos sar- naiistus 

niekas nežino, nes laiškų iš 
jųt dar niekas nėra gavęs. 
Visi dar tikisi, kad jie yra 
Čekoslovakijoje, o ne kur 

gyba saugojo rūmus, kad Didžiumai atstovų ke l iant , n o r s . k i t u r jšvežti, tačiau jau 
komunistų sukurstyti ma- j ovacijas, Julės Moch aplei-
nifestantai neįsiveržtų į vi- do parlamentą, o po 15 mi
dų. nučių parlamento rūmai pa-

Visos aplinkinės gatvės skendo rytmečio miglos ty-
buvo užbarikaduotos i* tik i 0 j e 
tie, kurie gyveno tame kvar-; ^ parlamento Moch tie-
tale, buvo praleidžiami. Iš ; s į 0 g prisistatė prezidentui 
komunistų suruoštų manKįj. tuojau pradėjo skirstyti 
festacijų niekas neišėjo, nes ministerijas, 
mažai darbininkų tepaklausė _ « _ _ _ 
raginimo eiti manifestuoti. # Rusija spalių mėn. grą-

Nepavykęs Streikas i ž i n a d a r 16,000 japonų karo 
belaisvių, kurie visi perleis-

Nepavyko ir streikas, ku- ti per komunizmo doktrinos 
rį norėjo ta proga komunis- kursus. Iki šiol Rusija jau 
tai sukelti, šį kartą jie no-; išleido 68,973 japonų karo 
rėjo išvesti darbininkus į t belaisvius. 

esą ir gandų, kad bent dalis 
areštuotųjų esą išvežta kur 
kitur. 

Ilse Koch Išeina iš 
Kalėjimo 

MIUNCHENAS, spalio 17. 
— Garsioji nacių Buchen-
waldo koncentracijos sto
vyklos kalinių prižiūrėtoja 
Ilse Koch, kurią amerikiečių 
teismas už nežmonišką el
gesį su kaliniais buvo nutei
sęs 4 metus kalėti, bausmę suradęs skiepus aukštam 
atlikusi paleidžiama iš ame- kraujo spaudimui sulaikyti. 

Manstein Vers Bedą 
Himmlerio Smogikams 

HAMBURG, spalio 17. — 
Buv. Vokietijos feldmarša
las von Manstein, kurio by
lą Hamburge dabar nagrinė
ja britų teismas ir kuris 
kaitinamas žiauriai elgesįs 
su Lenkijos ir Rusijos'gy
ventojais, rytoj pradės sa
vo apsigynimo kalbą. Jo ad
vokatas pareiškė, kad feld
maršalas visas žiaurybes su
vers Himmlerio smogikams, 
kurie tas žiaurybes vykdę 
okupuotuose kraštuose. 

• Transjordanijos kara
lius pasisakė prieš Syrijos 
ir Irako planuojamą susi
jungimą federacijom Tas 
klausimas bus svarstomas 
Arabu Lygos posėdy, kuris 
prasideda šiandien Aigipto 
sostinėj. 

• B-36 bombonešiai su 
bombų kroviniais darą ilgas 

Indijos premjeras P. Nehru padėjo vainiką ant F. Į 
D. Roosevelt kapo. 

— Areštuotas Pragos katalikų katedros rektorius bandymo keliones per van-
Msgr. Svec. I denynus, kai tuo tarpu Kon-

— Spalio 26 d. popiežius Pijus XII kalbės per radiją i ̂ s o Komisijoje vyksta di-
viso pasaulio ligoniams. ' deli ginčai dėl šio bombone-

— Olandijos valdomo* Arabą ir Ottrocao salos parei-; §į0 tinkamumo karo reika-
kalavo pilnos nepriklausomybės ir atmetė savivaldos; lams. Kur tie bombonešiai 
pasiūlymą. lakioja, kaip toli jie gali nu-

— Rusija paleisianti daug Vokietijos karo belaisvių lėkt i i r kur j ie i šmėto savo 
naujos rytų* Vokietijos suorganizavimo ir pripažinimo bombas, aviacijos departa

mentas neskelbia. 
• Vakarinėje Ontario pro- , 

vincijos daly ir pačioje Ka-

• proga. 
— Aukščiausias Teismas svarstys ar kongreso priim

tas rentų kontrolės įstatymas priešingas konstitucijai 
ar ne. Keli teisėjai jį yra atsisakę taikinti kaip nekon-, nados sostinėje Ottavoje 
stitucinf. i buvo jaučiamas lengvas že-

Komunistams užėmus Amoy, Kinijos nacionalistai bės drebėjimas. 

• Illinois universiteto fi
ziologijos skyrius po dešim
ties metų tyrinėjimų tikisi 

neteko rytų pakrantėje paskutines bazes ir grėsmė For-
mozos salai labai padidėjo. 

— Naujasis Prancūzijos min. pirmininkas J. Moch be~ 
lipydamas kabinetą jau suklupo ir atsisakė nuo vyriau
sybes sudarymo. 

— JAV sausumos kariuomenes štabo viršininkas gen. 
Collins, kuris šiuo momentu yra Japonijoje, pakviestas 

KALENDORIUS 
Spalio 18 d.: 8v. Lukas, 

evangelistas. Senovės: Liu
bartas ir Mylita. 

Spalio 19 d.: Sv. Petras 
Alkantarietis. Senovės: Rūs-

skubiai grjzti namo liudyti atstovų rūmų ginkluotų pa- tūlis ir Grybe, 
jėgfų komisijoje, kuri tyrinėja krašto ginkluotųjų paje- | ORAS 
gų bendradarbiavimo klausimą. Dalinai debesuota tempe-

— Pasklido gandai, kad reguliarioji Albanijos kariuo- ratūra be pasikeitimų. 
menė sukilo prieš komunistinę vyriausybę. Gandai dar Saulė teka 6:05 leidžiasi 
nepatvirtinti. i 5:07. 
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KELIONĖ B ČILĖS l PERU 

Indėnai Suvalgė Du Misijonierius Ir 
Penkis Policininkus 

DR. J. P R U N S K I S 

"Kai planuoji sustoti ku-Lyg tai būtų milžiniški, be-
rioje vietovėje, ji tėra tik krasčiai vato s pūkų patalai, 
geografinis taškas, kurį su- Kitoje gi pusėje žibėjo sau-
pa spėliojimai ir viltys. Ta- lės nusviestos snieguotos kai 
čiau, kai tenka, keletą dienų nų viršūnės. Greit nutolome 
pabuvus, ją apleisti, darosi nuo žemyno, ir pro debesų 
gaila tų naujų pažįstamų lie praperšas matėsi tik mėly-
tuvių, kuriuos iki šiol kiek- nė Pacifiko vandenys. Mūsų 
vienoje sostinėje teko rasti, gi lėktuvas, išniręs virš de-
su jais susidraugauti ir liū- besu, maudėsi saulės spindu-
dėti sėdint riedančiame lėk- liuose. 
tuve, kai matai juos nuošir- p eru 
džiai mojuojant įlanka ar bal ^ ^ ^ ^ _ ^ t u o . 
ta nosinaite ir kai nežinai, ^ y a l a n d o s n u o SsLi:ti^ 
ar dar pamatysi tuos mie- Artėdama, į t ą U-
*» ****** ^ y S a ° tados garsųjį Inkų imperi-

jos ' centrą, atsiskleidžiau 

NOTRE DAME VĖL NUGALĖJO 
• ~ ^ = 

munistus, tinginius, sabotuo 
tojus ir kitus niekadėjus. 

Gražų perauklėjimo darbą 
atlieka saleziečiai, kurie čia 
turi daugiau tūkstančio mo
kinių. Kalbėjausi su ąalezie-
čiais misijonieriais, teirau
damasis apie galimybes nu
vykti pas indėnus. Jie man 
patarė būti atsargiam: pa
sitaiko tarp indėnų visai laut 
kinių, žmogėdrų. 1937 me
tais dingo du domininkonų 
misijonieriai. Pasiuntė pen
kis policininkus, ir tie ne
grįžo. Pasiuntus stiprų ka-' 
rluomenės būrį — atrasti 
pradingusiųjų batai, diržai 
ir kiti dalykai, o indėnai pri
sipažino žmones suvalgę., 
Beveik kasmet žūva po po
ra misijonierlų, mirita nuo 
įkandimo nuodingų vabzdžių, 
nuo gyvačių. Pernai plauki 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smetana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1831 So. Ashland 
Avenue 
VALANDOS: 

Ptrmad., Antrmd.. Ketvirta i* 
Penktad. t:SO tkl 13—1:30 

Iki 8:00 
Trečiadieniais uždaryta 

Aee'adJenlais 9:30 iki 13 — 1:30 
iki 4:00 I \ M. 

- Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimai 

CAnal 6-0523, Platt Bldg. 

DR. CHARLES SE6AL 
GYDYTOJAS IB CHTBUBOA8 
4740 So . Ashbtnd Avenue 

(Antru aukite*) 
jgfc—M i Arda 7-6664 

Jei DoelailiepuL laukite— 
TeL: Mldwaj 6-2886 

OFISO VALANDOS; 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

M M 1« Iki Ii vai. nrto. ano 3 Mn « 
vai. popiet; ano f ik i l : M vai. 
Sekmai , auo 11 Iki 11 n l . 

gyvenime, ar jau ne. 
Šitokį jausmą pergyvenau p e r u š a l i e 8 " aprašymą, 

išskrisdamas ir iš Santiago. 
Skridau j Peru sostinę Limą. Peru valstybe turi septy-

Ko ne krūptelėjau pažvel- nis milijonus gyventojų ir 
ges į šalį: aukštai danguje užima beveik pusę milijono 
matėsi sniegu išmarginta kvadratinių mylių. Cia An-
viršukalnė. Buvo rūkas. Del( dai pasiekia didžiausią savo 
jo paties kalno beveik nesi-: aukštį — 19,000 pėdų. žmo-
mate, tik nuostabiai žėrėjo, j ne s daugiausia pajamų turi 
lyg ore pakibusi, sniego pus-! iš neapdirbto žibalo, iš cuk-
nimis pasipuošusi viršukal-, raus, medvilnes. Tuos daly- ^ ^ " J į į S J 1 "debesio kreolai. Reikia pripažinti, 
ne. | * * Parduoda užsieniui, pirk; a u ^ 

Ketinu Viršūnėmis darni masinas, audimus, me-: o m i s p l a s d e n a _ K a i de- kaip* čia. Ir papročių keistų I-
talo gaminius ir chemiką- r

A, t\ , ,„_ „* | s : „ r „ w — ^ . crofvoa 

ųpe vyskupas pas indėnus, 1416 80. 49th Court, Cicero 
n e s t i k U p ė m i s 8 U t a i s bUVO Antrad.. Kitvirtao. ir Penktad. 

galima susisiekti. Laivas at-i V A 1 - : ^ U < * * *+ ^ * * 
sidaužė į uolas ir plauku- «147 S. Habrfed S t , Cbicago 
šieji nuskendo, su jais — ir 

Sekmadienį South Bend, Ind., įvykusias futbolo rungtynes tarp 1 vyskupas. 
Notre Dame ir Tulane komandų laimėjo Notre Dame santykiu j Lankant Knete| 'mestus HM 
46:7. Cia matome vaizdą iš tų rungtynių. (Acme) tyti kaip amerikiečiai Ūki

niu atžvilgiu čia yra užka-
klodas pranyko. Dangus mė
lynas. Raudona saulutė pro 
debesėlį slinko žemyn, nu-

policininką, kurs gatves kam | r i a v e : v i s U r užminuoja USA 
P3 stovi kaip sakykloje - - 1 s ą m o n e s gaminiai, švyti 
iškeltoje būdoje. Daugelis reklamQs U S A automobiliu 

šviesdama aukso taką debe-į gyventojų — indėnų kilmes, 1 f a b r i k ų atstovybių. 
su vilnose po mūsų lėktuvą, su plačiomis burnomis, arba 

lėktuvas ansuko ratą San', gaminius ir ^ ~ i g a i l t i s s a u l ė s kamuolys už- čia esama. Viename gatvės 
til^o T ^ m o ^ už pakraštėlio debe- į kampe ilgokai žiūrėjau į pa-
^ f a u k T i n a s u ^ k a l n e . P r a m o n e * k r a 3 t a s > . į * | Sų, sužibo lyg ištisa auksi- {gyvenusią indėnę, kuri ran-reikiamą a u k Ą pasuko ^ m^iato d a r turi prisipirkti £ ^ . ^ " ^ n u d a ž y t a i koje t u r ė j o porą maišiukų, 

pilis. Aukščiau — taip skaid j buvo užsidėjusi vyrišką Dai
riai gelsvas dangus, kad aš, Į tą skrybėlę, persirišusi ska-
lyg prilipęs prie lėktuvo lan- i rą už nugaros, kur buvo į-Muno Gyvenime 

Beliko 
, «_. , 1 go, niekaip negalėjau atsi- mesta mergytė, 
kokia valanda lai- f' ' , .. . *L,i.JL., ,-^, ^ 

mūsų lėktuvo sparnais. Net 
linksma, kad mes taip leng-
vai aukščiau ft pakiiome. I J ^ ^ M £*»• ^ U ^ Z *£2uJ&£L 
Stebime tuo s vingiuotus k e - , d o m e ^dviejų klodų *«• { J * t " * 0

 Z m u , d z l n a v l c , a u s 

leUus kurie veda prie ^ J * ' į besu: debesys buvo apačioj j , £ k zduotųi 'aklausiau vie jauno vy- II«> ™. 
tų gntehų, P ^ t y ^ k a l ^ lėktuvo, kita eilė buvo vu>| g ^ ^ ; J [ \ , P f U 0 8 ^ r u k o , k o k i u g a t v ė k a r i u man! — a . « . ****** . 

Malonūs Žmones 
ir Vaičiulaičio; Tačiau žmonės nuoširdūs. 

Platinkime riier "Draugą" 
1 1 n • 1 i . 

Dr. Anthony A. Rudokas 
OPTOMETRISTAS 

4701 So. Damen Ave. 
CHICAGO t, ILL. 

* 
OKTSO VALANDOS: 
Vakarais:— 

nuo 6 vai. v a k Iki 9 vai. rak. 
Šeštadieniais: — 

nuo 10 vai. ryto Iki 6 vai. vak. 
išskyrus trečiadienį. 

Saukite — YAnLs 7-T381 

Plimad.. TreClad. Ir ie iUdlenla ia 
Valandos: I—8 popiat 

• ^ ' • • ' • . I I — — • — — — f W i ^ M ^ ^ 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette B4. 
Ofiso TeL: PBospect 6-6446 
Bw. TeL: HEmlock 4-3150 

VALANDOS) 
vuo s tkl 4 popiet: * iki s T**.; ir 

Trečiadieniais pasai sutarti 

5557 

aukštumose, šlaituose, pri-
S^TS9^^ S a f *Z Ž T & v 7 ^ r T s ^ a s virš de-|būtu' geriau važiuoti. Jisai 
lipusių lyg P a u ^ c l 0 1 1 f l * rokai vakarop. Po mūsų lek-k _ . . „ M .„ p Q p i f i ^ M . i a M n Hraii^e. ne nenama-n r i p u o i o s Kodėl ir kaip l ™ ~ . , : . A * Z J: +^r, besimų pusnių FaciriKo pa-js^uo onuge, uc ueinuua-
I ^ / ^ S J ^ e L S i . ^ ^ * f t ^ ^ l » leidžiantis, čiâ u, kaip nupirko abiems šiame moderniame amžiuje I t a n k _ s t a į p l y g ū g k a d t i € 

*a** »y"įse«i Ugi pat horizonto, kaip 
venimu gyvena — vienas 
Dievas težino. 

koksai sustumtas ledo lyčių 
tiltas. Debesėliai taip minkš-

Lėktuvas pasuko prie vanjtučiai, rodos mestum ką, tai 
denyno. Mes skridome aukš- j įlinktų ir pasiliktų kaip pu
tai, ir okeanas buvo apdeng- kuose. 
tas šviesių debesų klodu. Kažkaip viršutinis debesų 

Pavojingas N u tapimas 

Dr. Frank C. Kwinn 
(KVECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ofiso vai 

lesi W: 'fctiHit ..tu 

SOTUS ALKANAM PADEK! 
Per AID OVERSEAS, Inc. 

4851 S. Ashland Ave. Chicago 9, m. Tel. VI*g. 7-0280 
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius \ visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesuranda
mas,, pinigai gražinami. 
Užsakydami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adrese, siunti
nio numerį ir jo kainą. Aid Overseas, Inc. maisto siuntiniai 
pakuojami Europos sandeliuose, o užsakymai iš Chicagos siun
čiami AIR MATL. Užsakant didesnius kiekius duodama nuolaida. 

bilietus, ir palydėjęs mane 
iki tėvų saleziečių vienuoly-

r ima nasiekeme visai nak-! no kurio ieškojau, atsisvei- \ LIGONIUS PRIIMA: 
į^imą pasieKenie vistu imiv j , Kaadien nuo 2 val ikl 4 yal poplet 

čia. Debesų klodas buvo la-Įkino. j . N u o 7 val lk, g:80 val vak i^kj. 
bai tirštas. Nieko pro juosi Kitu kartu pasiklausiau j r u * t r e « t a d . , r ^ ^ ^ vakaraia 
nesimatė, tik iš debesų jū- pagyvenusio vyro. Jis taip-
ros kyšojo juodos kadnų vir-|gį eme mane lydėti. £jome 
šūnes. Leisdamasis lėktuvas Į pėsčiomis. Pasisakė, kad yra 

|ner§ tiesiog j tirštą debesį, j stalius, kad per dieną už-
vi Šitokiose aplinkybėse — nia-jdirba 18 solių (kelionei Chi-

ža piloto klaida, ir lėktuvas j cagos banke už solį mokėjau 
gali atsidaužti į kurį debe-|p0 5 et.). Taigi, per mėnesį 
sų apgaubtą kalną, arba ir uždirba apie 400 solių. Bu
dų skredantieji lėktuvai leng tui užmoka 150 solių, tai 
vai galėtų susidurti. Bet mū- valgyt jau neužtenka visai 
sų pilotai — patyrę. Nuolat | šeimai, dėl to reikia antro 
davė šviesos s;gnalus, o ar- į darbo pasiieškoti, 
tėjant prie žemės, kai lėk-1 Gatvių kampuose, ant di-
tuvas išleido paslėptus skri- \ dėsnių namų yra prikiijuo 

Ofiso TeL: OBovehfll 6-1821 

Dr. Edward 6 . Muraskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5452 So. Kedzie Ave. 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo l :0 t Iki 4:t0 n 
nuo 7:00 lkl »:0t val. vak. 

SeStad., nuo 2:00 tkl 4:00 va i 
Trcčladlenlala — pa«al auturlmą 

Redden. Ttt: HEmlock 4-5582 
Ofteo Tel. TArda 7-6921 
Betfd. TeL DAnufce l - l l l l 

Dr. T. Gudauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

AT1DAR£ O f l S A A D R E S U : 

756 W. 35TH STREET 
nuo 1-1 Ir 6:10—8 vai 

ajatradienlala ligonius priima taktai 
Ii anksto sualt&nia. 

Jei neatsilieps i i e telefonai, laukite: 
KJ£nwood «-61VZ: 

Emerg.: TeL REdsfe 8-2868 

Dr. Emily V. b u k a s 
GYDYTOJA IR CUBURG1 

4146 Archer Ave. 
CHICAGO, ILLINOIS 
N . LAIayette 8-3818 

• a i . , pirm., actrad.. ketv.. 12—f:«t 
ir « - • vak., penkt Ir Mat. 12- - • : • « 

6234 Archer Road 
ARGO, ILLINOIS 

TeL SUMMIT 1588 
Vai.; pirm., antrad. ir Metv l - l v.v 

trečiad., penkt Ir fteitad. 1-1 v.v. 

DR. A. JENKftNS 
PHTSICDLM * SURt iEO^ 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 

2500 W. 63rd Street 
OFISO VAULNDOS: 

Kasdien nuo 1-4 p.p. Ir T:l0-t 
deetadienials nuo 1-4 

lYečiad, Ir Belunad. . 
Ofiso TeL — l'Bspect ft-tttt 
Rea. TeL: Vlr^mia 9-S4S1 

TeL GRo. 8-1880 (Ofiso Ir mamų* 

Dr. V/alter L Kirstuk 
PHYS1CIAN Mri SURGfiON 

CLietuTls GydytojMį 

8925 Weet fiOtli Street 
• AJJLNDOS: 1—4 paplst. « : 

1:40 vakarais. Trečiad. tsaTai sutarti 

DR. PHER T. BRAŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. We8tern Ave 
Telefonai: 

Ofiso — HKmlock 4 M M r 

Rea. — HFJiilocfc 4-MS4 
T L L A N D 0 8 : Treciadiaai Ir SeSu 
dieni pasa i susitarimą; kitomis die-

aomls nuo S lkl 4 popiet. 
T—• vakarą. 

& : 

Siuntinys So. 1 — $6.90 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. rūkytų laAiniy 
? «v. salami d -Sros 
2 sv. (be 2 ozs.) kenuoto bekono 
1 dėžute (400) gr.) margarino 

Siuntinys N r. 3 — $6.60 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos 

S i u n t i n e \ r . 5 — $4.95 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino 

Siuntinys No. • 
A. 10 svury cukraus $2.10 
B. 20 svarų cukraus $3.95 

Siuntinys No. 7 
A. 10 sv. baltų kviet. miltų $2.60 
B. 2K sv. kvietinių miltu $3.4o 

Siuntinys N r. 10 — $5.95 
2 av. rūkytų lašiniu 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. degintos kavos 
1 sv. šokolado 

Siuntinys N r. 12 — $5.60 
2 sv. rūkytu IsAlnlų 
t sv. kiauliniu tauku 
• sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus 

Siuntinys -N r. 14 — $5.4*0 
2 sv. t akytu lašinių 
t sv. kiauliniu taukų 
2 sv. įkraus 
1 sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos mėsos 
Z gabalai tualet. muilo 

M—Itirps N r. 19 — $8.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. marmelado 

4 sv. degintos kavos 
4 $ sv. cukraus 
t gabalai tualet muile 

Siuntinys Xr. 21 — $3.90 
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. 25 
K. 10 sv. gryn. kiauliniu tau

kų — $4.60 
C. 15 sv. gryn. kiaulinių tau

kų — $6.40 
D. 37 sv. gryn. kiaulinių tau

kų — $10.95 

Siuntinys N r. 26 — $5.95 
2 sv, rūkytų lašiniu 
2 sv. (be 3 ozs.) grynų klaul. tauk. 
2 sv. (be 2 oss .) marsarlno 
2 sv. degintos kavos 
% sv. arbatos 

Siuntinys N r. 30 
A. 5 sv. degintos kavos — $3.65 
B. 4 mf. degintos kavos — $3.55 

({ pranc. zona) 
1). 5 HV. deg. kavos — 5 skardi

nėse dėžutėse — $3.95 

Siuntiny- Nr. 93 — $5.80 
5 sv. kiaulinių taukų 
5 sv. degintos kavos. 

• 

Siuntinys Nr. 94 
A. 5,5 sv. šokolado — $4.50 
B. 8 HV. bičių medaus — $4.80 
C 5 sv. kakavos — $3.40 
D. 10 sv. rylių — $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. pensilir.o 

— $5.00 

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

(Kalba lietuviškai) 

Tel. 

7 6 6 vVest 3 5 t h Stree t 
(Virš Union Drug) 

Y Artis 7-7S5S (neatsiliepus) 
šaukite Vlrglnia 7-7292) 

• • — 

dimo metu ratas, stipriais 
prožektoriais švietė sau ta
ką apačioje. Nusileidome lai
mingai, net lengviau pasi
darė. 

Peru Sostinėje 
Lima turi apie milijoną 

gyventojų. Gražus., moder
nus miestas. Yra plačių gat
vių ir nuostabiai stilingų na
mų. O jau bažnyčių — pa
sitaiko net po dvi visiškai 
greta. Buvo sekmadienio ry
tas, kai išėjau į miestą. 
Nuostabiai daug žmonių ren
kasi j pamaldas. Bažnyčiose 
daug altorių t beveik aplink 
visą bažnyčią apstatyta. 
Keista, kad arti durų esan
tieji altoriai dažnai būna 
skirti Nukryžiuotajam, o 
šventiesiems — ten arčiau 
prie didžiojo. 

Gatvėje mačiau jauną mer 
gaitę persijuosusią šv. Pran
ciškaus juostele. Kita mo
teris praėjo ̂ didžiulį, lyg mi
sionieriaus, kryžių prisise
gusi prie .šono. Vyrus ma
čiau gatvėje praeinančius 
pro bažnyčią — persižegno-
jančius. Moterys, pagal is
panišką paprotį, įeidamos į 
bažnyčią juodu tinkleliu gal
vą prisidengia. Apskritai, 
čia jų daug juodais drabu
žiais ir juodomis kojinėmis. 

^ Keista buvo matyti ir tą 

Aklų egzaminavi
mo* specialistas. Iš
rašo t inkamus a-
kiniams sti k 1 u s 

Pritaiko prie veido 
gražius, patrauklius akiniu r i m u s 

Priėmimo valandos: Plrmad.. 
Antrad. ir Ketvirta*!., nuo 10 v. ry 
to iki B v. p. p. ir 6 v. iki 9 v 
vakaro. Trečiad. ir Penktad- 1 v. iki 
i v. vak. ir šestad. nuo 10 v. rytr-
iki S val. p. p. 

ta daug plakatų, kuriuose 
pavaizduotas kareivis, -ato-

• i.- i. T> I J 4 . „ W K „ W t « ofisas »45 W. Slst S t 
V i n t l s a n t P e r u v a l S t y D B S pr iėmimo valandos: Trečtaf , Pei 
ploto ir šluojantis šalin ko- kt»* nuo «al-

Ofiso UA. Vlrglnia 7-1886 

DR. AL. RACKUS 
4204 Anfcer Arame 

alGONIUS PRIIMA: 
iTaadiea ana 1:60 lkl »:0% vai 
Ktc iad . Ir SeJun. tik susitarus. 

(MbM taL GBovehttl 
B o . ta*. HUaUo 5-1M© 

Dr. Alexander J. Javoh 
i 

(JOVAl&AH) 
GYDYTOJAS IB CPIBUBUAft 

2423 W. Marque*te Ed. 
OFISO • A1*AN UOS 

• uo 1 lkl 4 valaaatM popiet, 
ir nuo T iki t val. vakare. 

Trečiadieniais Ir 

Platinkite dien. m Draugą' • 

A MERI MOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGUOS KARLAI 

r«L: Vlrginla 7-6688 
• 

ktad. ir Šeštad. nuo 6al. 
9 val. vakaro. 

rak ik 

DR. BIEZIS 
* *DkriWAj» m cmitkmiAm 

2201 W. Cermak fid. 
•uuidoa. 1-1 popiet f r 7-t v. vaa 

a<la4l^atalt ir rtmiiarilaalaii trfim-
yra uldarytaa. 

•«eiad. tik nuo 1—I vaL popiat. 

REZIDENCIJA 

4?41 West 66th Flaoe 
REpiiblk 7-7868 

įeL C Anai 6-0267 
Bet. ToL FB^pect 6-6666 

DR. P. I ZALATORIS 
dlDlTLUAS IB UUIBUKOAM 

1811 ftc Hatoted 8 t 

Dr. Strikol 
• i a / l i v w a A im UttAttUMAAn 

4Mft B. 

urmo 
« a o >-4 ir • - • ; t r e c . 

Besan. t ik pustu 
o t u o Tnėefoaaa: T Aria 1-4787 

A amu Telefonas: PBoapeot • 
j « l aeataaafa rlramlntO t lefoami 

: 6666 6. Arteafca A m 
MJLASDO&: 11 • . ryto lkl >P4>. 

6 IMf6 n l . mtera. 

Dr. L E Mcakor 
uVDLTOJAS IB CHIRURGAS 

11750 8o. PanaeU 
T©1.:: PUllnuui 6-82T7 

VAJUANDOS: oa«aJ -TOitaiimt 

Bes. 6968 So. Laima* Ava. 
Res. Tai.: GRovchiU 4-6617 
Office TeL: HEmlock 4-4848 

DR. J . J . SIMONAITI* 
GYDYTOiAb IB GUBUBGAb 

S42S We»t MftrqiMtte Ros# 
OFISO T a l - A N F O » : 

aTuo i lkl 4 ir nuo 7 H t vaAar* 
Treciad. Ir ftaitad. aualtarua 

Studentų Atsparumas 
Lenkijos komunistinė vy

riausybe yra labai susirūpi
nusi Lenkijos studentų lai
kysena ir nuotaikomis. Pa
tikrinę Krokuvos universite
tą, kompartijos vadai rado, 
kad anglų kalbą studijuoja 
428 studentai, o rasų kalbą 
mokosi tik devyni studen
tai. Studentai nekenčia ru
sų įvestos vyriausybes ir 
pačios Rusijos. 

Humanitarų fakultete šie
met yra 2,768 studentai. Jų 
222 priklauso į komunistų 
vadovaujamas studentų drau 
goves, bet tik keturi studen
tai yra įsirašę į komunistų 
partiją. Tuo tarpu studentų 
sodalicijos, Iuventus Chris-
tiana ir Caritas Academica, 
turinčios, anot komunistų 
teigimo, dideles įtakos į stu
dentų gyvenimą. 

Nors negalima priimti už 
gerą pinigą komunistų žinių, 
visgi jos rodo, kad Lenkijos 
studentai šalinasi komunis
tų, parodydami didelį dva-

Platinkite <iien. ••DRAUGĄ." Į ^0^ atsparumą. 
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Tautžudybes Klausimas U. N. Komisijoj 
BRITŲ ATSTOVES PAREIŠKIMAS 

Didžiosios Britanijos atstove Jungtinių Tautų socia
linėj komisijoj, ponia Barbara Castle, spalių 15 d, su-
sirinkime pareiškė, kad iš tų plotų, kuriuos yra oku
pavusi Sovietų Rusija, Vakarų Vokietijos zonose dabar 
gyvena dešimt milijonų tremtinių. Iš kitų tikrų (anglų) 

• šaltinių sužinoma, kad ir dabar dar į Vakarų Vokie
tiją atbėga daug tremtinių iš Rytų krašto. Tie patys 
šaltiniai patvirtina ponios Castle paduotas tremtinių 
skaitlines. 

Be kitų dalykų, p. Castle atvirai kaltino Sovietų Ru
siją tautzudybe, masinių deportacijų vykdymu. Anot 
jos, iš Kaukazo kai kurios tautos visai išnyko. To pa
ties siekiama ir Baltijos kraštuose — Lietuvoj, Latvi
joj ir Estijoj. Ir ten, primena p. Castle, eina masiniai 
žmonių išvežimai. 

Masine tremtinių migracija Vakarų Vokietijon, "va
karų demokratijoms uždeda nepakeliamą atsakomybę", 
primena britų atstove. 

DŽIUGU, KAD LIETUVOS NEAPLENKĖ 
Maskvos ir jos satelitų atstovai, bandydami atsakyti 

į ponios Castle iškeltus rasų žiaurumus, bandė primes
ti, kad, girdi, tremtinių padėtis vakaruose esanti "ap
verktinoj" būklėj. 

Į tai komunistai susilaukė tinkamo atsakymo. Atsa
kė ir ponia F. D. Rooseveltienė, Jungtinių Valstybių 
atstovė. Ji pasakė, kad į Ameriką atvykę tremtiniai 
turi teises tapti piliečiais, jie turi visas veikimo lais
ves ir1 laisvą darbo pasirinkimą. 

Gerai ir teisingai pasakyta. 
Tenka dėkoti britų atstovei poniai Castle, kad ji iš

kėlė tautų žudymo ir masinio deportavimo klausimą. 
Mes, lietuviai, turime būti jai dėkingi, kad ir Lietuvos 
šiandieninių vargų ji neaplenkė. Ji paminėjo ir Lie
tuvos žmonių deportavimą ir, apskritai, lietuvių tau
tos žudymą. 

KLAUSIMAS, I KURĮ KOMUNISTAI NEATSAKO 

Komunistai per savo spaudą ir kitais būdais, supran
tama, bandys, kaip ir paprastai, užginčyti p. Castle ir 
kitų iškeltuosius faktus Jungtinių Tautų socialinės ko
misijos susirinkime. Jie tvirtins, kad už geležinės už
dangos viskas yra "geriausioj tvarkoj" — ten laisvė, 
medžiaginė gerovė etc. Bet kad i r sustiprinta propa
ganda apie žemišką "rojų" už geležinės uždangos ko
munistams nebesiseks pasaulio suklaidinti. Šiandien 
jau užtenka vieną klausimą komunistams pastatyti, kad 
į dulkes sumalti jų tvirtinimą apie garsinamas geroves 
prie bolševistinių režimų. 

Kodėl iš Vakarų Europos žmonės nesiveržia į Rytus, 
už geležinės uždangos? <Kodėl išbėgusieji iš už geleži
nės uždangos geriau mirtį pasirenka, negu grįžimai į 
komunistų sukurtą jų krašte "rojų"? 

• 
Naujam DP Biliui Nepraėjus 

Senatoriai, pasiginčiję trejetą dienų dėl naujo DP 
Diliaus, nubalsavo tą bilių grąžinti atgal teisių komite
tui. Tuo būdu nebėra jokių, vilčių, kad jis šioj sesijoj 
praeitų. Jis, aišku, bus atidėtas sausio mėn. (1950 m.) 
sesijai, kurioj taip pat bus ginčų ir dėl to nėra garan
tijų, kad iš viso jis praeitų. 

Lietuviai dėl to įvykio nepyksta. Jiems ir dabarti
nis įstatymas yra pakankamai geras. Jo laikantis lig-
šiol jau buvo galima atvežti Amerikon netoli keturio
likos tūkstančių lietuvių tremtinių. Jei pasirūpinsime 
visus savo tautiečius aprūpinti butų ir darbo garan
tijomis, galimas dalykas, kad didelę savo tautiečių dau
gumą galėsime atgabenti Amerikon dar prieš naują DP 
bilių pravedant ir įgyvendinti pradedant. 

• 

Dabar dar uoliau padirbėkime, kad gauti savo bro
liams tremtyje daugiau įvažiavimui Amerikon reikalin
gų dokumentų. 

Jau visų organizacijų seimai praėjo. Dabar visų dė-
mesis ir energija turi būti nukreipta į Visuotinąjį Ame
rikos Lietuviųj Kongresą. 

Rytų Vokietijos "Respublika" 
Maskva nieko nenustebino įsteigdama Rytų Europos . 

"respubliką" ir paskirdama jai režimą. Prie to ji jau 
nuo seniai rengėsi. Dėl to buvo uždėjusi blokadą ant 
Berlyno ir visą laiką trukdė visos Vokietijos ekono
minį ir politinį atstatymą. 

Kad toji "respublika" nėra ir nebus nei laisva nei 
nepriklausoma, aišku iš "premiero" Otto Grotewohl pa
reiškimo, kuriuo jis prisiekia ištikimybę Sovietų Ru
sijos užsienių politikai ir piktai puola federalinę Va
karų Vokietijos respubliką. Pažymėtina, kad tasai "pre-
mieras" pareikalavo grąžinti pilietybę visiems buvu
siems naciams. Vadinas, išnaujo užsimezga "krauju 
sucementuoti" ryšiai tarp bolševikų ir nacių. 

Jungtinių Valstybių sekretorius Dean Acheson pa
sakė, kad Rytų Vokietijos "respublika" neturi jokio 
legalaus pagrindo. Tai gryniausias Maskvos padaras. 
Jis bus naudojamas tolimesniam rusiškojo bolševizmo 
imperialistinės politikos vedimui. 

Pažymėtina ir tai, kad neseniai keturios sovietinio 
bloko valstybės buvo įteikusios protestą prieš Vakarų 
Vokietijos respubliką. Į tą protestą Jungtinės Valsty
bės nekreipė jokio dėmesio. Dean Achesono lūpomis ji 
pareiškė, kad tuo protestu satelitines valstybės vykdo 
savo pareigas, kokios joms yra uždedamos Maskvos 
patvarkymu. 

Nereikia užmiršti ir to fakto, kad Rytų Vokietijos 
režimas nėra sudarytas pačių to krašto žmonių valia, 
pareikšta rinkimų būdu, bet Maskvos paskyrimu, ši
tokios komedijos yra daromos tam, kad dar labiau su
komplikuoti ir sutrukdyti pokarinį Vokietijos ir visos 
Europos ekonominį ir politinį atstatymą. 

Šventieji Metai Ir LietoviiĮ Lūkesčiai 
šv. Tėvas Pijus XII paskelbė, kad š. m. gruodžio 24 d. 

iškilminga procesija pradės šventuosius metus, kurie 
tęsis iki kitų metų gruodžio mėnesio tos pačios dienos. 

Pirmą kartą šventuosius metus įvedė Popiežius Boni-
facius VIII 1300 m. balandžio m. 22 d . paskelbdamas^ 
kad apturės atlaidus visi Romos gyventojai, jei jie kas 
dieną per 30 dienų lankys šv. Petro ir Povilo bažnyčią 
bent vieną kartą, o kitų kraštų maldininkai, jei tą patį 
darys per 15 dienų, šventieji metai turėjo kartotis kas 
100 metų. Popiežius Klemensas VI, tikintiesiems pagei
daujant, tą laikotarpį sumažino iki 50 metų, o Popie
žius Povilas n 1470 metais jį sutrumpino iki 25 metų. 
Visas katalikų pasaulis paskutinį kartą apvaikščiojo 
šventuosius mefag 1925 metais. 

1925 M. LIETUVOJ 

Nepriklausoma Lietuva teturėjo laimės tik vieną kar
tą teatšvęsti šventuosius metus. Jie buvo švenčiami la
bai iškilmingai. Lietuvos vyskupai lankė savo diecezijų 
bažnyčias. Tikinčiųjų ir net netikinčiųjų, net žydų, jie 
būdavo labai gražiai sutinkami ir puikiai palydimi iki 
kitos parapijos. Šventiesiems metams atminti pristaty
ta miestuose, miesteliuose, kaimuose, kryžkelėse ir ki
tur gražių lietuviško stiliaus kryžių, kai bar bažny
čiose įmūrytos atminimui lentos. 

K ATAUK Y BES NAIKINIMAS 
r 

. Šiandien, tik Dievas težino, ar pavergtoje Lietuvoje 
beužsiliko nors viena žymė apie 1925 metais apvaikš
čiotus šventuosius metus. Kruvinoji komunistų ranka 
išnaikino visus Lietuvos vyskupus, kurie buvo pasilikę 
Lietuvoje, išžudė šimtus kunigui, šimtus tūkstančių lie
tuvių katalikų sukišo į kalėjimus arba išplėšė iš jų na
mų ir išgrūdo į1 vergų stovyklas mirčiai. Komunistai, 
norėdami išplėsti tikėjimą iš katalikų širdžių ir proto, 
jie naikino ir visą, kas tik tikinčiajam galėjo priminti 
tikėjimą. Bet lietuvis nepasiduoda. Arši kova tęsiasi. 
Kad ir žiauriausiose aplinkybėse lietuvis savo Tėvynėje 
žinos apie artėjančius šventuosius metus ir sugebės 
juos atšvęsti, nežiūrint visų pavojų, kokie jam gręstų 
iš komunistų okupantų pusės. 

MALDOS Už TAUTOS IŠLAISVINIM4 

Laisvojo pasaulio katalikų gausūs būriai vyks į Ro
mą šventųjų metų atlaidams apturėti. Jų tarpe bus 
nemažai ir lietuvių iš Amerikos ir kitų. kraštų. Tik ne
bus Romoje maldininkų iš pavergtosios Lietuvos. Ir kai 
kitų kraštų lietuviai maldininkai, lankydamiesi Romoje, 
siųs karštas maldas Aukščiausiajam, jų širdys suvir
pės ir mintys skris į pavergtąją Lietuvą, kur jo tėvas 
ar motina, brolis ar sesuo, draugas, kaimynas ar pa
žįstamas okupantų komunistui žiauriausiai kryžiuoja
mas už tai tik, kad jis yra lietuvis ir katalikas. 

Visada, ir per šventuosius metus ypatingai, laisvojo 
pasaulio lietuvių katalikų maldos kils pas Aukščiau
siąjį, kad lietuvių tautos kančios Tėvynėje būtųi atito
lintos, kad Tėvynei sugrįžtų tikėjimo laisvė ir politinė 
laisvė pilna ta žodžio prasme, kad Lietuvoje užsilikę 
lietuviai vėl galėtų atsikvėpti po baisių okupantų kan
čių ir išblaškytieji po visug kraštus vel galėtų grįžti 
į savąją gimtąją šalį be baimės. — Dr. B. Paliokas 

Dievo Pogrindis 
TftVl'I JURGIU Pasakojant 

Paraše 
GRETTA PALMER 

iHvertf 
O. LABANAUSKAITE 

(Tęsinys) 
1 SKYRIUS 

SOVIETAI SIŪLO DIEVUI TAIKĄ 

MPA! APIE VISKĄ 
K. BITIKAS 

Japonijos Komunistai 
Tirpsta 

Maskva dėjo daug vilčių 
į japonus karo belaisvius. 
Apmokė juos komunizmo, 
paskelbė partijos nariais ir Vieną žvaigždėtą naktį sėdėdamas Sovietų pasiuntinybės 
su didelėmis iškilmėmis me- sodely, aš išgirdau naujai paskirtą sovietų atstovą paleidžiant 
tų pradžioje paleido namon, mažą bandymo balioną; aš supratau, kad tame sodely buvo 
Iš tikrųjų, pirmomis dieno-; daroma istorija. Uodams tamsumoje traukiant savo dainas ir 
mis sugrįžusieji belaisviai vasares orui esant pilnam nupiautos žolės malonaus kvapo, jis 
sudarė nemažą galvosūkį vy- perdavė man žinią, kuri buvo nukalta kur nors bedieviškos vals

tybės slaptos konferencijos kambariuose. 
— Naciai, — tarė jis, — pasielgė labai kvailai pradedami 

persekioti žydus. Jie padare viso pasaulio žydus savo priešais. 
Bet jie padarė dar pavojingesnį dalyką: — jie padare savo prie
šais ir geriausius krikščionis. Jie nustatė prieš save visus tuos, 
kurie nėra savanaudžiai ir gyvena kokiam nors idealui. Joks 
judėjimas negali išdrįsti daryti tokių dalykų. Norint laimėti, 
visada reikia sudaryti įspūdį, kad esi moraliniai aukštesnis 
už priešą. 

Jis buvo apie keturiasdešimt metų amžiaus vyras, origi
nalus, tamsių plaukų, gudrus, mandagus ir linkęs diskutuoti 
dienos problemas aukščiausiu požiūriu. Katalikui visada įdomu 
kalbėtis su gerai savo doktriną pažįstančiu komunistu. Juk 
katalikai ir komunistai šiandien yra vieninteliai, kurie žino 
filosofijos reikšmę. Nors diplomatas paviršutiniškai palietė sa
vo kalboje apie tuziną faktų, liečiančių Rusiją ir Vakarų Eu
ropą, tačiau jo tikrasis noras buvo kalbėtis su manim apie ką 
nors aukščiau, apie absoliutą. Apie Absoliutą, vadinamą Dievu. 

Rusas užsidegė ilgą cigaretę. Degtuko šviesoje aš pama
čiau, kaip jis raukšlė jo savo kaktą rūpestingai rinkdamas po
kalbiui žodžius. 

Paskui jis vėl prabilo: 
— Mes komunistai sėmėme savo jėgą iš realistų pasau

lio, iš jaunų vyrų ir moterų, kurie pamilo geresnės žmonijos 
ateities svajonę. Ir taip yra gerai; fanatikai yra vieninteliai 
žmonės, kurie yra naudingi ir reikšmingi revoliucijos amžiuje. 
Mes nepavydime kapitalistams jų laikinųjų tarnų ar oportūnis-
tų, kurie laikosi senosios tvarkos dėl tų patogumų, kurių ji 
jiems gali suteikti. Tai yra lavonai.* Kapitalizmui yra lemta 

ti" ^Maskvos '" imperialistus mū d § 1 t o ' k a d Jis n e^ a l i s u ž a d i n t i žmogaus idealizmo. Bet 
Jungtinių Tautų organizaci-l kapitalistai nėra vieninteliai mūsų priešai. Mūsų priešas yra ir 
jai, kad Maskva yra kalta ^ ų B * * 1 ^ 

Jis valandėlę nutilo, o paskui tęsė: 
— Mes nenorime padaryti nacių klaidų. Mes nenorime 

riaasybei ir visuomenei. 
Praėjo pusė metų. Japo

nijos Jaunimo Draugija, ku
rion priklauso universitetų 
studentai, apklausinėjo 'rau
donuosius' belaisvius ir pa
skelbė davinius. Pasirodė, 
kad 76.1 nuošimtis belaisvių 
niekad nebuvę komunistais; 
11.6 nuoš. pareiškė, jog jie 
savo valia buvo prisidėję 
prie komunistų, ir 8 nuoš. 
teigė, kad JU03 rusai priver
tę įstoti į kompartiją. Liku
sieji nedavė atsakymo. 

Nesisekant komunistams 
įsigalėti Japonijoje, kaltina
mi mažesnieji vadai, kuriuos 
"trys didieji" vadai: Sanzo 
Nosaka, Yoshio Shiga ir 
Kyuichi Tokuda ketina "iš
valyti", t. y. išžudyti. 

• • • 
Kazakstane Kalinami 

Graikai 
Graikų vyriausybe, nesu

laukdama patenkinančio at
sakymo iš Sovietų Rusijos 
vadų, ketina oficialiai skųs 

graikų, tautos žudymu. Ge-
orgijos respublikoje gyveno 
17,000 graikų. Jie buvo 
Graikijos piliečiai. Jų dau
guma turėjo graikų užsieni
nius pasus. Buvo sutarta su 
Maskva, kad jie bus išleis
ti grįžti Graikijon. Bet nak
čia iš birželio 13 į 14 d. Ba-
hume ir Tiflise suėmė visus 
graikus, suvarė į gyvulinius 
vagonus, sugrūdo ir nežmo
niškose sąlygose išvežė į 
pietų Kazakstaną "kolū
kiuos" badauti i r mirti. Ten 
graikai yra verčiami pasi
rašyti raštus, kad jie laisva 
valia nori pasilikti. Iš visų 
yra atimti visi dokumentai 
ir tapatybės raštai. Graiki
ja nenusileisianti ir iškel
sianti i Maskvos komunistų 
vadų nusikaltimą t tautžudys-
tę. 

• • * 
Izraelis Neįsileidžia 

Vaikų 
Per 25,000 žydukų laukia 

Morocco žemėje, kada galės 
nuvykti Izraelio valstybėn. 
Bet ten 82,000 suaugusių gy 
vena stovyklose ir jų skai
čius nemažėja. Laikinai vai
kų nepriimama, bet jų dalis 
(1,300). pasiųsta Prancūzi-
jon, 200 į Norvegiją. Kiti 
pateks švedijon, Danijon ir 
t.t., kol vyriausybe galės 
juos priimti pas save. 

Pasirodė, kad Morocco e-
santieji žydukai, apie 85 jų 
nuoš., turi akių ligą, trako-
mą. Juos reikia pirmiau iš
gydyti, negu gabenti Pales 
tinon. 

Karštligė "ą" 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 

ši liga buvo žinoma tik
tai Australijoj, bet per pa
starąjį karą pasirodė ir I-
talijoj, o dabar, sakoma, 
plinta ir po kitus kraštus. 
Ta liga serga galvijai ir ar
kliai, bet serga ir žmonės. 
Liga pirmiausiai apima bur 
nos, akių, nosies šnervių 
drėgnus audinius. 

sukelti prieš save idealistus. Kapitalistai gali būti papirkti. 
Bet žmonės kaip jūs negali būti papirkti. Tokie žmonės, kaip 
kunigai nacių koncentracijos stovyklose, negali būti papirkti. 
Mes nenorime turėti idealistų savo priešais. Mes jaučiame, 
kad jie yra mūsų, o ne reakcijos, pusėje. 

— Mes esame pasiruošę padaryti dideles nuolaidas, ku
rios pašalintų tas užtvaras, kurios yra tarp rusų valdžios ir tų 
žmonių, kurie yra tikri Kristaus pasekėjai. 

— Tai labai įdomus dalykas, drauge, — tariau aš. — Ko
dėl tamsta man apie tai kalbi? — paklausiau jo. 

— Gi todėl, — atsakė jis, — kad tamsta esi pagarsėjęs 
savo kritika prieš nacius. Tamstos kritika buvo paremta ne 
tautiniais ar tikslingumo motyvais, bet idealistiniais motyvais, 
iš požiūrio į tai, kas yra teisinga ir kas ne. Jūs plaukiate pa
gal kompasą, kuris nedaug kuo tesiskiria nuo mūsiškio. Jūsų 
kompaso šiaurę rodanti rodykle yra Dievas, mūsų gi — bū
simasis taikos ir gerovės pilnas pasaulis. Tačiau kiekvienas iš 
mūsų vertina kiekvieną įvykį pagal tokį kompasą* kuriam 
asmeniški reikalai neturi jokios reikšmės. Aš apie tai su tamsta 
kalbu todėl, kad tikiu, jog tamsta mane suprasi ir man pa
dėsi. 

Aš tylėjau. Jis numetė savo cigaretę į tamsą ir taip pat 
tylėjo. Paskui vėl tęsė: 

— Mes komunistai esame pragmatistai. Mes atkakliai lai
komės savo svajonės ir jos neatsisakysime. Tačiau jai pasiekti 
mes esame pasiruošę panaudoti bile kurį iš tūkstančio įvairių 
kelių. Jeigu Pavlovo samprotavimai padėtų mums sukurti be-
luominę bendruomenę ir užtikrinti jos pastovumą, mes,impor
tuotume kiekvieną tos mokyklos psichiatrą iš viso pasaulio. 
Jeigu Freudo teorijos padėtų tai atsiekti, mes dievintume Freu-
dą. Jeigu tai būtų galima atsiekti pritaikant gyvenime bile kurį 
sociologinį planą, mes mėgintume jo likimą kiekviename savo 
krašto mieste. Ir jeigu religija yra reikalinga sukurti saugią 
ir tikrą komunistinę valstybę, mes leisime jai pasireikšti ir 
net skatinsime ją. 

— Ar tikrai taip? — paklausiau švelniai. 
— Aš esu bedievis, — tęsė jis. — Bedieviai yra ir visi 

komunistų partijos vadai. Bet mes pastebėjome vieną įdomų 
dalyką: plačiosios žmonių masės negali apsiprasti su bedievybe, 
kuri mus atrodo patenkina. Žmonės nesijaučia esą aukštesni 
už tikinčiuosius; mes gi manėme, kad taip bus po kelių bedie
viško auklėjimo metų. Jie nesijaučia patogiai tikinčiojo aki
vaizdoje. Kai mūsų valstybės tarnautojai turi išvykti į užsieni, 
tai, jiems grįžus, jie turi išeiti specialius kursus, kuriuose jie 
vėl sustiprinami komunistinėje doktrinoje ir jų galvojimas ap
valomas nuo kapitalistinių ar trockistinių sąvokų, kurios ga
lėjo patekti į jų galvoseną. Daugely atsitikimų tas pasiseka 
padaryti. Tačiau daug mažiau yra sėkmingos pastangos pa
naikinti tą nusistebėjimą ir pagarbą, kurią kai kurie jaučia 
aplankę bažnyčias. Ir kaikurie mūsų doktrinai ištikimiausi jau
nuoliai dar labiau susimaišo, kai jie susiduria su sąvokomis 
"teisinga" ir "klaidinga". Mes negalime leisti, kad šie dalykai 
kvaršintų jų galvas. Jei jie taip lengvai įkrinta į 'abejones vos 
tik susidūrę su religine mintimi, mes turime skaitytis su faktu, 
kad religija yra pagrindinis žmogaus reikalavimas ir jį kaip 
nors patenkinti, 

(Bus daugiau) 

» 
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SVEIKATA... 
BRANGUS TURTAS 

STRĖNŲ GĖLA 
Civilizuotame pasaulyje 

turbūt nėra tokio žmogaus, 

R a 6 o D R. R A C K U S 
•204 Archer A\ enue, Chlcago 

Toksikine priežastis: per
daug alaus, snapso, stiprūs 
vaistai; kartais nuo švini
nio apsinuodijimo, kuris kar 

BUSINESS SERVICE 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

kuriam nebūtų kuomet nors j t a i ytlAttiklt p a a m a I i o _ 
ctr^naa skniiriene RudetlSi , . . w , , strėnas skaudėję. Rudens rius, plumberius, baterijų darganotose dienose dauge- d i r b ė j u s i r t t 
lis, ypač senesnio amžiaus1 

Lytiški nenormalumai taip
gi gali būti strėnų nusilpi
mo ir strėnų skaudėjimo 
priežastimi. Moterims daž
nai strėnas skauda, jei įs-

genda. O tai klaidinga nuo- ^ p a k r y p i m a a slėgi* nu-
mone. N e nuo kiekvieno. ^ J J J « u m o r i o 
inkstų l igos s trėnas gel ia ' 
Yra keletos rūšių inkste li-

žmonės, dažnai kamuojasi su 
strėnų skausmu. 

Daug kas mano, kad jei 
strėnas skauda, lai inkstai 

KNYGOS VAJAUS 
TALKININKAMS 

Neužilgo bus išsiuntinėtos 
Lietuviškos Knygos Rėmė
jams pirmosios knygos "Is
toriniai Padavimai", kuriuos 
spaudai paruošė Dr. J. Bar 
lys. Visų brangiųjų vajaus j on radioe, TeieviMona, 
talkininkų, kurie yra gavę': Refrigerators, Washing Machines 
kvitų knygeles ir yra gavę a n d furniture. 
bent vieną kitą lietuviškos j See us before you buy. 
knygos rėmėją, labai gra- w e alao nave a few uaed refri-
žiai prašau tuojau ataiusli J S S ? ^ K l £ V w T 
jų adresus, kad butų galima; come in to the top houae for 
išvengti bereikalingo susira- vaiuea and see for yourselL 
šinėjimo. Siųsti ŠiUO a d r e S U : \ftW pa ims ime s e n a Afl«»q 
Kun. K. A. Matulaitis, 2334 p r e k c iškeitimu i 
So. Oakley Ave., Chicago 8, ^ & ^ ^ % g ^ 

CLASSIFIED&HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
BUSINESS SEBVICES 

RUDY'S UPHOLSTERING 
3433 North Halsted St. 

B a l d a i 
Apmušalai, pertaisomi ir pataiso
mi. Mūsų specialybė — pagal už
sakymus padaryti baldų kamplek 
tus. įsigykite mūsų kainoraštį 

pinu pirkimo. 
!Į Paskambinkite LAkeview 5 7451 

gų, kad strėnų vuiškai ne-
skaada. Taigi gerti \isokius 
patentuotus v a i s t u s nuo 
"inkstų ligos", kuomet UIKS-
tai yra sveiki, būtų ne.-aiuo-
nė ir kartais net galėtų pa
kenkti. 

spaudimas randasi. Kartais 
strėnas skauda nuo hemo r r-

l/aiįas Washinjįtone 
Seniausias žinomas rank

raštis pasaulyje, pranašo I-
zaijo knyga, bus išstatyta 
žiūrovama Washingtone Kon 

hoidų arba jei viduriai yra ' greso Knygyne pasižiūrėti, 
užkietėję. Nuo persišaldymo Paroda tęsis nuo spalių 23 
arba jei suprakaitavusį ve-j d. iki lapkričio 26 d. Toji 
jas perpučia taipgi į strėnas knyga esanti parašyta odo-
gėla gali įsimesti. Taigi vi- je, kuri suriesta į ritulį, tu
sų priežasčių čia neįmano-, rintį 22 pėdas teksto. Kny-
ma Eumineti — tiek daug jų ga buvo surasta Palestinoje 

3428 West G3rd St. 
Tel. REpuMIc 7-2650 
CHICAGO 29, HX. 

DfcMLMO, MOSAVVHII 
SAVININKAI 

laidykite pirmiau mūsų kaina-
raštj visiems stalio (carpentry) 
darbams. • Apartmental vlskose, 
• Skiepuose apartmentai. • Mie-
gamiej ii r Apdarytos Gonkos. 

Lengvi išmokėjimai 
Dykai Apskaičiavimai 

I š skambink i te V ln<< un< > «>s:į<ii 

y r a 
D a ž n a i pasikartojančią 

Klin.škai rūšiuojate, strėn 
gėlų yra trejopų rasių: (1) 
myalgia, (2) myositis ir (3) 
fibr.)?»itis. Kiekvienos skir 
tingos rūšies strėnų gėlimas žastis yra pašalinama, 
reikalauja kitokio gydymo. 
Net kiekviena streugeios rū
šis yra skirstoma '"• paskirus 
tipus ir reikalauja atitinka-
mo gydymo. Dėl aiškesnio "DopiniiM." tai ne 
vaizdo suminėsiu, . kokias __.„ 
rūšis yra skirstoma myosi 

prie Mirusiųjų jūrų į pietus 
nuo Jeriko miesto vieno kal-

strėnų gėlą galima tik tada no lindynėje 1937 metais. 
sėkmingai pagydyti, kai prie Senovės žydų kalbos žino

vai sako, kad tai gali būti 
I pranašo Izaijo knygos origi
nalas. Apie knygos amžių 
nesą jokių abejonių. Knygą 

ĖDIME NO V AK SERVICE 
STATION 

Sinclair-iase savo 
mašiną dabar. 

Special! 
4 galionai H-C 

gas — $1.00 
įsigykite savo 

Preston, Peak ar-
ba Zerone šiandien *JfW* 
DYKAI — DYKAI Vaikučiams 

1/2 tuzino pieStukų su 
kiekvienu pirkiniu. 

59th Ave. & Oermak Rd., Cicero 
Paskambinkite Orympic 7037 

Atdara^ kasdien ir Sekmad. nuo 
7 vai. ryto iki 11 vai. vak. 

D A M E I * PLI MBING & 
HEATING S I P P L Y OO. 

Mes perkamo ir parduodame 
naujus ir vartotus prausyklos ir 
virtuvės fikčierius ir reikmenis. 
Žemiausios kainos. Pasimatykite 

su įminus pirm pirkdami. 
4R08 80. Stato Street 

Tel. D H P I « 4 3-81ĮO 

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

"Draugas" Agency 
23 E. Jacluon Blvd 

WEbster 9-S196 

H E L P W A N T E D — VYRAI 
1 i n i i - T II - I I T - - i — - - • - — 

REIKALINGAS VYRAS 
CKIO DARBAMS 

Reikalingas nevedęs vyras bend
riems ūkio darbams. Geras atly
ginimas, kambarys, maistas. Krei
pkitės —• MaHan Farm, Hinsdale, 
Illinois. 

REALi E8TATE 

H E L P W A N 1 E D MOTERYS 

S O I T H SIDE SHADE & 
BLIND SERVICE 

Venetian Blinds iki 36x6. {deda
mos naujos virv€s ir nauja juos
ta u i tiktai Ji .75. 

Naujos užuolaidos ant jūsų vo
lelių už tiktai 86c. Įrengiamos 
naujos užuolaidos už prieinamą 
kainą. Paskambinkite 

PRospect 6-2218 

MOTERYS 
Patyrusios prie popierio skirstymo, 

Gera alga. 
Nuolat inis darbas. 

P E O P L E S IRON & M E T A L CO. 
5835 S. Loomis Blvd. 

58th and Throop 
2 story Brick 
5 and 6; furnace Ht. 
Priced rigth for quick salei . . 

57th and Ada 
8 Rm. frame dVelling. 

63rd and Sangamon 
2 story Brick; 6 and 6 Rrms. 

Also IV2 8tory frame b'dg. in rear. 
Insellbrick siding; 1—2, 1—3 and 
1—5 Km. Apt. Steam ht.—oil; Ren
tai $3,000 yearly. Rcasonably pri
ced for ąuick sale. 

Prendergast-Nelson 
1504 W. 69th Street 

Tel VVAIbrook 5-6488 

PARDAVIMUI 

OAK LAW3f BIZMO LOTAI 
• Pietryčių kampas 95th ir Major 

— $80.—pėda. 
• šiaurus rytų kampas 95th Central 

— $150.—pėda 
• Pietryčių kampas 79th ir Central 

— $125.—p6da. 
JOHN F . CCRTUS, J5R., RKALTOR 
•315 S. AstibuMl Ave. PRO 6-2771 

Skausmą apmalšinti ar po 
jūčius "uždopinti" yra ne
sunku, bet tai nereiškia, kad 
pačią ligą tučtuojau pagy-

tis. Myosit's yra sekančių 
gydymas 

Strėnų gėla gali būti la-
tipų: (a) myositis suppura- bai komplikuotas ir sveika 

paskolino Kongreso Knygy
nui vienuolyno vyresnysis 
Jeruzalėje kun. Atanazas 
Yeshue Samuelis. 

tiva, (b) dermatoįryositic, 
(c) myositis ossificac pro-
gressiva, (d) myor.tu t»b-
rosa ir t.t. Juk aišku, kad 
negalima gydyti ' * myositis 
supparativa*' (kai randasi 
votingumas) tokiai3 pat me

tai pavojų reiškiantis daly
kas. Skausmas yra tai tik 
aliarmas, kad žmogus žino
tų, jog kas nors yra negero 
ir gelbėtų save. Tad ir strė
nų gėla reikalauja, kad gy
dytojas stropiai iširtų prie 

Perskaitę dienraštį 'Drau
gą' t nenumeskitejį, bet įtei
kite jį savo prieteliui. 

Norėdami ką nors pirkti, 
parduoti, išnuomuoti, pra
nešti, surasti, išmainyti, ar-

todais, kaip yra gydoma1 žastf, kad pašalintų blogą I ba išgarsinti — paainaudo-
'•mvnaiHo fihrnaa ' VPVO ii,4P tinkamai trvdvtll kitę "DRAUGO" ClaSSlfied 

skyriumi. Tūkstančiai asme
nų yra gavę teigiamus rezul-

DCMESIO, BIZNIERIAI I R 
NOUSAVYBIV SAVININKAI! 

Alyva kūrenamas furnace su 13 
dalių boiler'iu $550. 80 Mohag-a-
ny durys $5.00 ir daugiau. Res
toranams pečiai su 6 liepsnelėm, 
2 keptuvėmis—$75. 6 liepsnelių 
ir 3 keptuvių — $90.— 

2567 West I * k e Street 
HAymarkct 1-8448 

INTEKNATlONAIi ROOFING & 
SIOING CO. 

Siding-'ai — Stogų dengimas — 
Aluminum Combtnation Langai— 

Staliaus darbai 
FHA Temis. Apdraustas darbas. 

Dykai apskaičiavimai. 
Paskambinkite BKlmont 5-8O20 

iki 5 vai. vak. arba 
l.oim K< ;i< h 1-6936 

5740 N. Rockwell St. 

Savininkas }Nir<luixla laimi gerą. 
valyklą. 

Gera vieta> ISdVrbta klijentūra. 
3 metų sutartis. Nebrangi nuoma, 
Įskaitoma krautuve ir didelis beis-
montas j nuomą. Beismontas yra 
t inkamas skalbimui. Reikia pama
tyti, kad įvertinus. 

PaskamlMnkite į IRving 8-6600. 

lVaigianuLs statyti 5 kamb. mari
nis namas — bungalow. Gazo si-
lunia* tile maudynt. Paruodame i i -
tą. namą. arba pastatome jums pa
gal jūsų užsakymą. 

Paskambinkite: — 
H l d s o n 3-44)14 . v 

arba ateikite apžiūrėti J 
8235 s. Perry Ave. 

ALLIED WINDOW SHADE CO. 
3161 S. Cottage Grove Ave. 

Gamintojai ir valytojai plieno ir 
aluminijaus venetian blindg. Di
delis pasirinkimas langams užuo
laidų. Mūsų kainos yra nepalygi
namai žemos. 
M . CAI. 5-6347, apskaičiavimui 

CKNTRALJMV SIIiDYMŲ 
PATAISYMAI 

Visokie centralinei šildytuvai tai
somi. Peržiūrėjimai įkainuoti vel
tui, raštu duodami Vertinimai ir 
šildytuvų stoviai. Plyšiai šildytu
vuose bronzų taisomi. Naujos ar 
senos dalys idedamos. 
O. F . Smith Weldinjc Kompanija 

gaukite: Maywood 4473 

l*Hvatus savininkam priverstas 
parduoti visus restorano fikčierius 
už $875.— arba geriausi pasiū
lymą. Vienintelė pardavimo prie
žastis — namas yra griaunamas. 
Pasimatykit su Betty Steak House 

352 N. State St. 
MI. hijran 2-6400 

Daktaro Atsakymai 
Į Klausimus 

Atsakymas St. ir kitiems 

myositis fibrosa". Nėra ii Į ir tinkamai gydytų, 
negali būti vienoda rūšies | 
vaistų visoms rūšims stren-^ 
gėlų. 

O priežasčių, del kurių 
gaunama strėnų geia, gali,I>P. Pavienių asmenų pra 
būti įvairiausių. Oah būti Į Šančių recepto ar patarimo, 
traumatinė priežastis. — tai Sveikatos Redakcija neap-
dažniausia pasitaiko pas dar! tarnauja. Čia gvildenami tik 
bininkus, neįpratusius dirbti; tokie sveikatos klausimai, 
sunkų fizinį darbą. Trauma- j kurie gali būti naudingi ži-
tinė strėngela atsiranda, kai j noti plačiai skaitytojų vi-
darbininkas, ką nors sun- suomenei. 
kiai keldamas ar nepatogio
je pozoje būdamas, pertem
pia nugaros raumenis; kar
tais stuktelėjus raumenys! MAR^UETTE PARK. — Mė-
UŽgaunami; o m o t e r y S t d ė - nesinis Lietuvos Vyčių 112-tos 
v e d a m o s a u k š t o m i s k u l n i m i n ^ o p o s susirinkimas įvyks antra-
, . , . _ dieni, spalio 18 d., 8 v. v. Ginu-
batukas, įvargina stresų m o % a ^ p i j o s ^ ^ susirinki-
muskulus. i man kviečiami visi norintieji su 

| vyčiais susipažinti ir šion kilnion 
Infekcinė Strėnų gė l imo; jaunimo organizacijon įstoti. 

priežastis: kca dantų š a k - | — • -
nyse randasi granul iac i j >3,: T r y g tūkstančiai .metiniu Lietu-
jei tonsi lai yra supuvę, jei Į vičkos Knygos Remčiu scali pasida-
influenza ar sunkios i l o e o s 2 S J L l , V ? l l k n l ^ r ! ! . I l į * i t i a 1 ^ .. . j • t MKilyje. Ar jau pasiuntėte $5 T Siųs-
isigali arba jei randasi kur j k i t e šiandien adresu: .Rev. c. A. 
nors kūne almanti žaizda ar Matulaitis, 2.<34 80. Oakley Ave, 
chroniška fokalė infekcija. l?J!e'^t 8^,T1L, 

ta tus; gausite ir jūs. Paban
dykite ! 

Kviečiame į Lietuviškos Knygos 
Rėmėjų eiles. Metine duoklė $5. 
Gausite nauju knygų už 7.50. Ra
šykite: Rev. C. A. Matulaitis, 2334 
So. Oakley Ave., Chicago 8. 111. 

SUSIRINKIMAI 
RENDUOJASI 

785 SQUARE FT. 
Loop Office; 
Stock Room. 

Reception Room. 
Private office. 

Heyworth Bldg, 
29 East Madison Street 

Phone STate 2-7308 

IDEAL SPACE 
Suitable for Doctor's office 

Excellent location. 
2801 Milwaukee Ave. 

also 
5960 West Cermak Rd. 

N.E. Cor. Austin. 
Phone STate 2-1432 

Rcalty Sewer Hatateaance 
Catch Basins Built. Repaired, & 
Cleaned. Clogged Sewers Opened. 
We Prevent Flooding of Base-
ments. 

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

3345 W. Madison SU 
SACRAMENTO 2-3567 

OOLUMBIA UOOFINU CX>. 
3310 So. Morgan Ak 

Tar-gravel and asphalt s logų den
gimas. 

Sheet metai darbas. 
Prieinamos kainos. Greitas patar

navimas. Dykai apskaičiavimai. 
Pašaukite V.Vrds 7-0706, neat

siliepus pašaukite LAiayette 
3-4557. 

MELANDER & SON 
(Jeneral Carpenters 

Repairs — Porchc^ — Dormers. 
Cabinet woi-k — "Knotty Pine" 

Recreation room, etc. 
Estimates clieerlully given. 

GRovehill 6-3931 — it\ no answer 
Call PRontier 6-3911 
2551 W. 50th St. 

Reikia šią savaitę parduoti. 
Kaina $3,500. 

Mošos parduotuve.s fikčierius, var
totus tiktai vietų , metus. 2 svar
stykles, registrą, malimo mašiną, 
piaustymo ma'.ną, Double Duty 
18 p6d\j disp u.y case — s šaldytu
vas—deep F.eeser, Eleetrtnį Piū-
klelj, Walh. In coolor. I*askam-
binkite D o v n e r s Grove 15»5 U . 

7424 WEST CARMEN AVE. 
New 5 Room Brick 

on largo lot. 
Price $14.800. 
$2*000 Down. 

WITWICKI 
Home Builders, Inc. 

4930 NorUi Mai^co Ave, 
M l l b e r r y 5-3696 

Geriausias Pirkinys BeUwoood'e. 
, Reikia pamatyti, kad iverttnhis. At

dara apžiūrėjimui nuo 2 iki 6 vai. 
i vak. 6 nauji po 5 kamb. namai; 

gazo šiluma, automatiškas gaso šil
to vandens Šildytuvas. Youngstown 

j virtuvg, tile maudynė. Insulacija. 
Storm ir S^creen Comb. durys. NU
PIGINTA greitam pardavimui. Li
kviduojasi real estate. THOMAS 
IM)YER & CO Not Inc. 1516 W. 
87Ui St,. BEr. 8-221S. 

Di iki i s namas 9 metų senumo, 
cab. virtuvės, 8 rūbines, 2 vo-

RITE-WA1 ROOFING CO. 
D E R V A — ŽVIRGŽDAI — 

ASPHALT 
STOGŲ DENGIMAS—SHINGLES 

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

DYKAI APSKAIČIAVIMAS 
2639 S. Kedarie Ave. m . 7-1212 

Geros kokybes baldai — 4 ca-
L „ , „ \g„u ~ «.- - i & n K ) S kamb., blinds. įnsuhuotas 2 
baa lų M a h a g o n y m i e g a m o j o k a m - k a r u garažas. Namas yra ant S7H 
bario baldai — vartoti tiktai 2 
mėnesius. Kaina tiktai $750. Sa-
vminkas parduos nebrangiai. 
Parduoda už ceriAUsį pasiūlymą. 
Paskambinkite EKglewood 4-7290 

ATOM KOOFING CO. 
1553 W. 94th St. 

Johns — Manville asphalt. 
Shingle stogų dengimas. 
Pirmos rūšies darbas. Dykai 

apskaičiuojame. Paskambinkite 
BEverly 8-8328 arba WEntworth 

S O l T H T O W N VENETIAN 
UI I M) CO. 

1608 U e s t 72nd St. 
IMieniniai, aluminiai ir mediniai 

venetian blinda Padaromi pagal 
užsakymą. 

Dykai apskaičiuojame. Pašaukite 
mus pirm pirkimo. 

Paskambinkite. GRovelilli 6-5535. 

Dėmesio, Nuosavybių Savininkai! 
{slgryklte mflsu kainų sąrašą ir 
apskaičiavimus bet kokios rūšies 
apšildymo, kurj jūs norėtumėte 
įsivesti, pataisyti ar perkeisti. A-
lyva, Gazu arba Anglimis kūre
nami Įtaisymai. 

Indiana Sheet Metai Works 
903 Sibley St. Hanunond, Imi. 

Tel. RusseM 6951 

Fabriko l^|m rda\ imas. Plieninės 
ven. blinds 29c. ketv. pėda. Dy
kai išmatuojama. Taipgi yra ir 
aluminum storm langai. Rubber 

"tile grindims 9"x9". 15e. u i tile. 
Duodame ir išsimokėjimais ar 
grynaia pinigais. Paskambinkite 
t Brabee I k p t . Store. 2001 \V. 
51st St, Tel. HKmlcK'k 4-3200. 

• BUSINESS SERVICES 

pėdų loto. taipgi neuistatytaa 67 *» 
pėdy lotas. Savininkas parduoda 
nebrangiai. 

10618 S. Troy 
Tel. BEverly 8-4249 

10917 Oalifornia 
Beverly į vakarus. 

5 kamb. gerogian mūHnis names 
pardavimui. Ideali vieta — netoli 
mokyklų, gero susisiekimo. Reikia 
pamatytu kad įvertinus. .Prieinama 
kaina. Parduoda savininkas. 

Paskambinkite III II top 5-3432. 

PROGOS OPPORTUMTIIM 

KŪRENIMUI ALYVA 
PRISTATOM TĄ PAČIĄ 

DIENĄ 
Pečiaus alyvos kaina, 12.7c 

150 GAUIONŲ LOTS. 

V. TASSONE & SONS 
461 W. 26th Street 

DAnube 6-1393 
VIctory 2-7895 

T ^ ^ SVEIKINAME! 
Širdingai sveikiname sesę Angeliką Matulevičiūtę 

ir brolį Albiną Karnavičiu, sukūmsius lietuvišką, 
skt u tiška šeimą ir linkime daug laimės. 

Skautų vyčių draugove "Sarfinas", 
Studentų skautų korp. '*Vytis". 

f 
STHKITOMYCIN 

Garantuotas pristatymas ir greitas patarnavin as. Didžiausia dovana 
ir Vaistg inii>orto įstaigą patarnauja teisingai ir greita). 

įskaitoma su pakavimo klaidos, persluntimau ir apdrauda. 
(»!«> I'A.šTL'—APDHASTA TAKIETl,' PKKSILNT1MAS 

10 gramų $1.3.00 10 gramų . $11.00 
20 gramų $25.00 20 gramų $22.00 
30 R.amų $37.00 30 gramų $32.00 

40 gramų $48.00 40 gramų f42.00 
60 gramų $59.00 50 gramų $52.00 

100 gramų $115.00 100 gramų $103.00 
Mes persiunčiame vaintus ir j ^kos lovaki ja . 
Platesnėms informacijoms liečiančioms pasus ir persiuntimus kreip

kitės Į 
AMERICAN D K K i KJLPOKT CUMPANY 

186 MADISON AVE. 
XEW YORK 16, H. Y. 

Itasykite arba paskambinkite j Dept. L. 

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. 'Drauge' 

GERIAUSIA PIRKTI 
NAMAMS BALDUS 

- Iš -

PROGRESS 
KRAUTUVIŲ 

ŠALTYTIVAI, TELEVIZIJOS A-
PARATAI, SKALBIAMOS MA. 
ftIXOS, BALDAI, MATRACAI, 
K t U M A I , RADIO APARATAI, 
PEČIAI, LOVOS Ir Vaiko 
BALDAI. 

Didžiausias Pasirinkimą-

MAŽIAUSIOS KAINOS 
Lengviausi Išmokėjimai 

Baldai Padaromi 
Pagal Užsakymą 

r ^ : ^ i 

3224 S. HALSTED ST. 
Tel. VIctory 2-4226 

4183 ARCHER AVE, 
CHICAGO, IhU 

Tel. LAfayetle 3 -3171 

KIEKVIENAS LIETUVIS SKAITO 
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą 

AIDA 
Nuo Spalių 4 d., 1949 Metų Mėnesinį Kultūros žurnalą 

AIDAI 
— perėmė leisti — 

LIETUVOS PRANCIŠKONAI AMERIKOJE 
AIDAI yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros bei me

no ir visuomeninio gyvenimo žurnalas. 
AIDAI žadins tautinės kultūros kūrybą ir skelbs jos lai

mėjimus. 
AIDAI bure aplink save visas mūsų tautos intelektualines, 

menines ir religines pajėgas. 
AIDAI iki Naujų Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo Sausio 

1, 1950 —- Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
AIDUS. .redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių 

lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. 
Vyriausias redaktorius — rašytojas Antanas Vaičiu
laitis. 

AIDŲ .prenumerata metams: Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, Pietų Amerikoje, Meksikoje ir Ispanijoje—$5.00; 
Atskiros numeris JAV—50c., kituose kraštuose—55c. 

AIDŲ redakcija: Ant. Vaičiulaitis, 208? N. Main 
Ave., Scranton 8, Pa. 

AIDŲ administracija: AIDAI, Keiuiebunk Port, 
Maine, Ted. 5. 

S E R V E - A L L 
Sewerage & Dramage 

BY NEW 
P U M P I N G S Y S T E M 

CITY W I D E SERVICE 
KESII>EXT1AI. & INDI STRIAL 
• SEHERS CLEANED 

RODDED d REPAIRED 
• BASEMENTS PUMPED 
• TREE ROOT RODDING 

LICENSED & BONDED 
• .CATCH BASINS 

CLEANED AND REPAI
RED 

P R E V E N T FLOODED BASE-
MENTS BACK WATER GATĖS 
. . A N D P l ' M P S INSTALJJED . . 

TAylor 9-9117 
2428 W. MONROE 

A. P E T E R S 

I'AU.VGON l 'PHOLSTERING Al-
KEJTMSHING 

S79S S. A r d u * Ave. 
Užvalkalai baldams padaromi pa
gal užsakymą. Pertaisymai pa
daromi už prieinamą kainą. Vi
sokios rūšies baldai yra patai
somi ir Užbaigiami. Dykai aps
kaičiavimai dieną ar naktj. 
Paskambinkite 1- Alai ei u- S- 7065 

Collins Furn. Cp. 
31S1 S. Cottage Grove Ave. 
Mes }>erknme baldus ir moku

me aukščiausias kainas. 
Viso namo baldai perkami ir 

parduodmi. 
Susiskambinkite su Collins 

VIctory 2-3407. 

TAVERN 
Including complete Fiartures also 

Steam Table, 65 Foot Bar, « Tap-
pits, Direct Draw. 

VVonderful L«ocation Eor Lunch-
room. 

Reasonable Rent. 
Gold Min»' For Live Partj'. 

Rey at 1653 W. DlvLsion 2nd Floor 
Hl mboldt «-558S. 

GROCERY 
Delicatessen—Meats 

In 135 Apartment Building 
Established 25 years 

Rent $3.000 Leaving town 
5824 West Lake Street 

ESterbrook 8-9S65 

A I T O R E P A I R 8HOP. 
T iręs. Aceossories. Sporting Goods. 
2 Stores. Garagv. Well Established 
Reasonable Kent. Good Lease. A 
Real Opportunity. Mušt see to app-
reciate. 

Leaving City. 
2547—19 West Fullerton Ave. 

Dickens 3-8080. 

GAS STATION 
and 

FUEL OIL ROUTE 
Ineluding 2 truoks and fHill 

oąuipment. Well established. 
Real moneymaker. 

Rent $50.— 5 year lease. 
Prk^d u> SeU 

2540 West ArmiUge 

TAVERNA 
Judri vieta ant Belmont Ave. Ne
seniai gautas leidimas. Labai 
puiki proga dviem partneriams, 
įkainuota pardavimui. 

844 Belmont Ave. 
TeL Dlversey 8-9756 

m* 
NORLME PIRKTI 

ASHLAND S H V D L & VENETIAN 
BLIND CX>. 

• 3 5 5 So. Asliland Ave. 
Padarome pagal jūsų užsakymus 

užuolaidas langams, venetian 
- blinds. eornices Ir t,t. 

Dykai apskaičiuojame. • 
I š skambink i t e GRnveliil) 6-5O00 

REIKALINGI 
VARTOTI BALDAI, 

PIANINAI, 
SIUVAMOS MAŠINOS 

Mei» mokame •užeit nujau 
Paskambinkite — 

CRanford 7-8141 

^ 1 Platinkite dien. 44DRAUG4" SKELBKITE^ ^DRAUGE" 

file:///isokius
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15 LOS ANGELES LIETUVIU GYVENIMO 
V. KUDIRKOS MINĖJIMAS 

LOS ANGELES, Gal. — 75-os kuopos narių eilinis 
Tėvynes Mylėtojų Draugija1 susirinkimas, kuriam pirmi-
jau iš anksto rengiasi tinka- ninkavo kuopos vice-pirmi-
mai paminėti Dr. Vinco Ku- ninkas Batkus, sekretoriavo 
dirkos 50 metų mirties su- Batkuviene. Finansų sekre-
kaktį. Spalių 9 d. įvykusia-j torius Žilinskas padare iš-
me draugijos susirinkime I samų pranešimą apie kuo-
šis reikalas buvo plačiau ap-j pos finansus. Jo raportas 
tartas ir nustatytos progra-1 buvo pilnai priimtas, 
mos smulkmenos. Minėjimas | Ryšium su Amerikos Lie-
bus rengiamas lapkričio 19 j tuvių Kongresu New Yorke 
d. vienoje iš Los Angeles j padarytas vienbalsis nuta-
svetainių. Tiksli vieta, lai- rimas kongreso reikalams 

PRAŠO GARANTUI 
DP Camp Dornstedt , b. Ulm, , 1921, batsiuvys, ūkininkas, 

Germany, U.S. Zone: 
Garkevičius, Juozapas, 19. 1. 

1898, ūkininkas, dailidė, 
Garkevičiene, Salomėja, 1. 10. 
1896, 
Garkev ič iū te , I rena-Kons tanc i ja , 
3.3.1935. 

Maciulevičius, Konstantinas, 
29.11.1908, ūkininkas, 
Maciulevičienė, Ona, 24.7.1909, 
Maciulevičiūtė, Genovaitė, 25. 1. 
1939, 

Radzevičienė, Birute, 1.1.1924, 
Radzevičiūtė, Dalia, 14.6.1944. 

Rauba, Jonas, 22.7.1923, ūki 
ninkas, , 
Raubienė, Ona. 28.7.1927. 

Dzerbūnas, suozapas, 5X1880, 
ūkin inkas , s t a l i u s , • 
Dzerbūneinė Ona, 26.6.1890. 

Naujokaitis, Stanislovas, 31 . 
12.1905, šaltkalvis, elektromeka-
nikas, 
Naujokaitienė, Petronėlė, 6. 6. 
1919, M ^ C ^ i ^ i Č i Ū t 5 ' ^ f ± „ . 2 6 1 . ? ^ * I Naujokaitytė, Eldna, 3.8.1939, 

kas ir programa bus paskelb 
ta vėliau. 

Susirinkime, kuriam pir-

skirti iš kuopos iždo 25 do
lerius ir pasiųsti raštišką 
sveikinimą, nes atsižvelgiant 

mininkavo draugijos pirmi- į tolimą kelią, kuris reika-
ninkas Dr. Dagys ir jos vice lauja nemaža pinigo ir laiko, 
pirmininkas Račkus, sekre- kuopa savo atstovo į kon-
toriavo Račkienė, buvo ap-' gresą pasiųsti negales. Ga-
tarta visa eile organizacinių | limas daiktas, kad atsiras 
bėgamų reikalų, taip pati savanoris kuris turėdamas 
pristatyta eilė nauju narių; laiko ir pinigo, j k o n g r e s ą : — — - - ; C » 3 į t J S J S 
— neseniai į čia atvykusių' nuvyks savomis lėšomis. Jei' petraitienė, Marija, 3.6.1890, 
tremtinių, kurių vienas į Los j toks kuopos narys atsirastų j ūkininkė, 

Gesnius, Kazimieras, 2.5.1900, 
Česnienė, Liucija, 10.7.1913. 

Ilgūnas, Adomas, 10.8.1887, 
ūkininkas. 
Ilgūniene, Veronika, 13.5J886, 
Ilgūnas, Vytautas , 15.12.1920. 

Juška, Kazimieras, 5.5.1910, 
ūkininkas, šoferis. 
# Ratnikas, Jonas, 24.9.1924, 
Ratnikienė, Stanislava, 8.5.1923, 
Ratnikas, Algirdas, 1.2.1947, 
Ratnikaitė, Viktorija, 28.4.1948. 

Mikalauskas, Apolinaras, 25.9. 
1915, mūrininkas, 
Mikalauskienė, Alma, 1.8.1922, 
Mikalauskaitė, Alma, 21.12.1946, 

— kuopa mielai sutinka jam j ?j*™\yt§'. Jo-ana' 2 a 8- l 9 3 3 

, , . , . . . • (duktė) , siuvėja. 
duoti visus reikiamus įga ' 

Angeles buvo teatvykes vos 
prieš porą valandų. 

Susirinkimo dalyviai buvo liojimus. 
pavaišinti užkandžiais, ku- ^ įvairių organizacinių 
riuos parengė Masonai, ku- r ejka ių aptarimo, buvo ap-
rių rezidencijoje, Altadeno- kalbėtas ir sergančių kuo-
je, susirinkimas buvo su-̂  ̂  n a r i ų i a n k y m a s . Tokių 
kviestas. 

Adomaitis, Jonas , 2.12.1898, 
šaltkalvis, 
Adomaitienė, Marcelė, 25.4.1903, 
Adomaitytė, Ona, 13.11.1929, 
Steponaitiene, Agota, 31.12.1872 
(Adomaičio uošvė) . 

Guzulaitis, Juozapas, 24. 4. 

Auka Kongresui 
Spalių 12 d. įvyko SLA 

1924, ūkininkas, 
y r a t r y s — k a i k u r i e SUSI- j Guzulaitienė, Elena, 9.8.1923. 
r i n k i m o d a l y v i a i p a s i ž a d ė j o | Paulavičius, Sergijus, 13.2.190, 
juos visus ligoninėse aplan-1 jpdimnkas, _ J-A-MM* 
, , . ir -a ii- Pauląviciene, L#ucija, 4.10.1911, 
k v t l - — v * l i a K u i i a s I Paulavičiūtė, I t ena .P 6.6.1948. 

- | Rėklys, Eduardas , 25.4.1925, 

VISUOTINOJO AMERIKOS LIETUVIU !SS»««« «-«>. 

Naujokaitis, Stanislovas, 29. 1. 
1941, 
Naujokaitytė, Stefanija, 4.2.1942, 
Naujokaitis, Viktoras, 25.12.1943. 
Naujokaitis, Romualdas, 29. 12. 
1945, 
Naujokaitytė, Nijolė, 9.5.194T, 
Naujokaitis, Leonas, 22.7.1948. 

Vindaaius, Pranas , 5.11.1911, 
ūkininkas, malūnininkas, 
Vindašienė, Morta-Marija, 14.10. 
1914, 
Vindasiūtė, Irena, 44.1942, 
Vindašiūtė, Loreta, 13.10.1945. 

Kalvaitis, Stanislavas, 14. 11. 
1922, mėsininkas, 
Kalvaitienė, .Marija, 25.9.1927, 
Kalvaitytė, Marija-Najilė, 9.10. 
1946, • 
Kalvaitytė, Joana, 3.11.1947. 

Mackevičius, Aleksandras, 12.7. 
1899, ūkininkas, siuvėjas, 
Mackevičienė, Jadvyga, 10. 10. 
1889 
Mackevičius, Vaclovas, 28.9.1924, 
siuvėjas. 

Stasiukonis, Jonas , 27.1.1906, 
ūkininkas, siuvėjas, 
Stasiukonienė, Sofija, 14.9.1908. 

A. A-

MONIKA WOVERIEN£ 
( p o tervais U r būt i s ) 

Gyveno 1516 S. 4»th Ave., 
Ciceroje . Tel . O l y m p t c 9769 R 

Mir£ s p a l i o 17d. . 1949, 5:45 
vai. ryto. sulaukusi pusamž. 

Glm* Liettivojo. Kilo iš Ra-
seinų apskr^r Jurbarko parap., 
Kuturiu kaimo. Amerikoje iš
gyveno 45 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
du sūnus: Mlchael. marčią 
Alen*; Frank, marčią Rose; 
du anūkus: Leonardą ir Lo-
rettą ir kitas gimines, draugus 
ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje. 1410 
S. 50th Ave. 

Laidotuvės j vyks ketvirtd.. 
spalio 20 d. Is koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j HV. 
Antano parapijos bažn., ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdo: Sūnūs. Marčio*, A-
n ūk a i ir kitos Gimines. 

Laidotuvių direkt. Antanas 
B. Petkus. Tel. Townhall 2109 

Norėdami ką nors parduoti, 
pirkti, išmainyti, surasti — pasi-
naudokit 'Draugo' Classified sky
riumi. Skelbimai ne daug tekai
nuoja, o gaunami rezultatai kuo-
puikiausi. Tūkstančiai asmenų y-
ra gavę patenkinimą per ši mūsų 
skyrių. Pasinaudokite ir jūs! 

UllDsiSIO B L A N D O J 
Smuki tt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ OntfKTOtfAJ 

«»45 S. WESTERN AVE. S319 U T U A N I C A AVE. 
PRospect 6 - 0099 YArds 7 - 1138 — 7 - 1119 

T i e m s k u r i e g y v e n a k i t o s e m i e s t o d a l y s e ffaiuam* 
koplyčią arčiau Jfiusu namų. 

KONGRESO SUSIKAUPIMO VALANDA 
Reklytė, Vyda, 2.5.1949, 
Rėklys, Vytautas , 26.10.1947. 

Upinas, Romanas, 6. 7. 1925, 
laikrodininkas. 

Žukauskas, Domininkas, 1. 1. 
1911, auto mekanikas. 

Daveinis, Juozapas, 12.2.1925, 
auto mekanikas. 

Plukas, Paskalis , 

Lapkričio 6 d. 4 vai. p. p. jka minia giedos giesmę "Ma-
Šv. Patriko katedroje New rija, Marija*'. Išstatant Šven 
Yorke, Fifth Avenue ir 50 čiausiąjį, minia giedos Su-
gatve, jvyks lietuviams pa-; plikacijas — "Šventas Die- ^ £ £ £ 5 , dailidė 
maldos už kenčiančią Lietu- į ve". Bus palaiminimas su 
vą. Lygiai 4 vai. prasidės asista ir katedros choro 
mišparai, giedant katedros į giesmes. Baigsis pamaldos 
chorui ir celebruojant vie-|su Lietuvos ir Amerikos 
nam iš lietuvių prelatų. Po ,' himnais, giedant * visiems 
mišparų pamokslą sakys J. \ bendrai. Pakviestas yra ii 
E. vyskupas Jos. F. Flannel- Jo Eminencija kardinolas 
ly, D.D., katedros klebonas. Spellman, kuris preziduos. 
Už lietuvių Tautą maldą at- Tikimasi, kad katedrą per
kalbės kun. J. Gurinskas, pildys lietuviai, dalyvaus vi-
Aušros Vartų parapijos kle- i si apylinkes chorai ir gau-
bonas New Yorke. Vadovau-1 šiai suvažiuos lietuviškos 
j ant chorams, visa lietuvis- dvasiškijos. — Komisija 

Miceika, Vytautas, 
mūrininkas, ūkininkas. 

Birutis, Juozapas, 
šaltkalvis. 

Tomkus, Aleksis, 
mekanikas. 

Kudirka, Juozapas, 
ūkininkas. 

Gvaizdaitis, Jonas, 
ūkininkas. 

30.5.1893, 

5.1.1930, 

14.4.1919, 

28.1.1902, 

28 metų, 
ii 

14.6.1924, L 

DP Camp Memmingen-Flieger-
horst Germany. U. S. Zone: 

Radzevičius, Kasparas , 6. 1. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste 

Telefonas CEdarcrest 3-6335 
s. 

Sutaupos Reiškia Saugumą. 
Lai jūsų pinigai už jus dirba. 

Uždirbkite 3 % 
Pradedant su pirmaisiais $$$ 

UNITED SAVINGS & LOAN CO. 
1601 VVEST ROOSEVELT ROAD 

^ 

Skaudančių Žaizdų 
NUO UŽSISENfcJUSIŲ, ATVIRŲ 

IR ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
peg-ali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenljusios žaiados 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą, ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą, ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarplrščių. Jos yra t inkamos var
toti nuo džiūstančias ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gyduolės nuo 
•visų išviršinių odos 
ligų. LEGULO Oint
ment sutelks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų ir 
niežlnčlų kojų> Leg-u-
lo Ointment yra par
duodamas po 7 6 c , 
$1.25 Ir f t .60 . Pirki
te vaistinėse Cblcagoj 
ir apylinkėse arba 
atsiųskite money or 

LEGULO, Depar tment D 
4847 W. 14th S t Cicero 60. Ui. 

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVES 

VTILLIAM J. KADZEVVICK 
(RADZEVIČIUS) 

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir 
tėvelį. 

Nors laika tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmir
šti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atsilsį. 

Mes, atmindami jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo 
užprašėme gedulingas iv. Mi-
tšias (su egzekvijomis) spa
lio 19 d.,, Ginsimo Panelės 
Švenč. paTap. bažnyčioje, 8:00 
vai ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. \VUliam J. Ka-
dzewicz sielą. 

Nuliūdę: žmona l'rsule (po j 
n">\ ai> llah~.iiiiia.ite) ; S ū n u s f 
D r . W . K a d z e w t e k , Marti l .ei-
la. Trys Dukterys: Marle l*a-
yerle, žentas John; M a r g a m 
Kolomyski, žcartas Frod; He- j 
len Jason, Žentas Vytautas ir 
Anūkai. 

A. A. 
VINCENTAS MARTINRUS 
Gyveno 8916 S. Houeton Ave. 

Mirė spalio 16d., 1949, 7:30 
vai. vak., sulaukęs senatvės. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rie
tavo parapijos, Paminėjų kai
mo. 

Amerikoje išgyveno 50 met. 
Paliko dideliame nuliūdime 

podukrą Mary (Rockley) Ra
kauskas; žentą Alex ir anū
ką Leonard; dvi švogerkas: 
Veroniką ir Marijoną Martin-
kus, jų, seimas ir kitas gimi
nes, draugus ir pažįstamus. 

Priklausė prie Draugystės 
Saldž. Jėzaus širdies. 

Kūnas -pašarvotas koplyčio
je, 8747 Į#fnmerc ia l Ave. 

Laidotuves įvyks ketvortadle-
nį, spalio 20d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į šv. Juozapo parap. bažnyčią, 
(So. Chicagoje), kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve-
lionies sieja. Po pamaldų bu3 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Rimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. < 

Nuliūdę: Podukra, Žentas, 
Anūkas, švogerkas ir kitos 
giminės. 

Laidotuvių direkt.' John F. 
Eudeikis. Tel. Y Arda 7-1741. 

M 1JCDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS PRIE 

A N T H O N Y B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas GRovehiil 64142 

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

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

JOHN f. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULAACE DIENA IR NAKTĮ 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YArds 7-1741 - 7-1742 

STASYS UTWINAS SAKO: 
' / a T f c 2 I R 2 I P T A 1 GERIAUSIAS LAIKAS 

U A D A I l ""PIRKTI VISOKIOS RCS1ES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogfkms Reikmenys — Inauluotn Plytų-Išvalzdos Sidings 
— JLAngų — Ouru — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — tname l io — (jeiežinių N a m a m s Reikmemj-
Hardware — Pieislerio — Cemento — Srutų — Visokios 
Kūsim Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom-

ilunaogos i lu rų — HaUboard — Plaster Boara — Vams-
<Wų ir 0 a u g Kitų Reikalingų Dalykų. PasHeiraukitei 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Piw. 

3039 S. HALSTED 8T TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS: Nuo 8-ton vai. ryto iki 6-tos vai vak. 

Seštad. — 8 vai. iki 3 vai. popiet 

Klausykite ką sako VIENINTELE LIETUVIŲ 
r^/-N RADIO PROGRAMA 

! [ Į / \ Į \ f j f | J j i U Transliuojama KASDIEN 18 m. 
Įsteigė komp. Antanas 
Vanagaitis. Jo darbą tę
sia L. Vanagaitiene. 

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

Ketvirtadieniai! 
Extra Programa . . . .7 iki 8 v. • . 

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

6755 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, UX. 
Telefonas — GRovehiil 6-2242 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
JUMS IS DIRBTUVES 1 

Utoiaakykite gmkų paminklą ant savo mylimo aa-
mena kapo — tiealog UI lioa vtenlntttfta lietuviakoe pa
minklų dirbtu via. 

Paminklas prtrtatoma | vtoaa kapine* arti ar to4l 
Nuo akmena ilifikavimo iki raidžių Iškalimo Ii 

paveikslų į s ta tymo — BITTIN Ir KAMENSKY akaper-
tyvia darbas yra paremtas 45 metų patyrimą. 

Aplankyklta mos Ir pamatykite mfltm darbo pavys-
t u o s . Dl rb tovi yra ataars vtsosals dienomis k rtss-
mis valandomis. \ 

BIH1N AND KAMENSKY 
MONUMENT VVORKS 

" mm* 
3938 W. l l l t h STKEET — Tel. BEverly 8-0005 
Pirmoji paminJklų dirbtuvė nuo Iv. iUsimiaro kap. vartų. 

J? 

4330-34 South California Avenue 
Tel. LAfayette 3-0727 

TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITION ED 
KOPLYČIOS 

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

Lsstsssssa Kas ftestadieni K M 9:15 Or 4 :M Vai. Ryta. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansa 
rimas jra teikiamas 
diena Ir naktį. Rei
kale saukite asas, 

Mes turime koplyčias 
v i s o s e Chicague ir 
RoM'iaiirio dalyse ir 
Ssojau patarn»ui*me. 

LACHAWICZ ir SŪNiU 
2314 W. 23rd PLACE 
10156 S. MICHIGAN 

Phooe: VIrguuia 7-6672 
PLllnian 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 VVEST 18th STREET Phone SEeley 3-5711 

•ALFREDAS VASAlTIS 
1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Tel. OlympU 1003 

POVILAS I. RIDIKAS 
SS54 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telphone: YArds 7-1911 
—— 

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

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

IULIUS UULEVICIUS 
4348 So. California Ave. Phooe LAfayette 3-3572 

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

• 

• 

file:///VUliam
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jjmus 
IŠ ART! IR TOLI 
— Kun. C. Vasys, Kuni

gų Vienybes pirmininkas 
dalyvavo Kanados kunigų 
suvažiavime, kuris įvyko 

Sv. Juozapo parapijos spalių) 18 d., Toronte. 
bažnyčioj, So. Chicago šį _ bažnyčioj*, 
vakarą ba>g.a^ 40 vai. atla.-1 T o r o n t e ^ d o j e , spalių 

mėnesį kasdien esti rožan-

MKD2IOKLĖ JAM NEPASISEKĖ 

X I>ail. V. Vijeikis lėktu
vu išskrido į New York. Jis 
ten iškviestas Lietuvių Dai
lės Parodos rengimo reikalu. 

čiaus pamaldos, kurias gau 
šiai lanko vietos lietuviai. 

— Prof. dr. Albertas Ta-
• mlis gavo žinią, kad jis y-

X Lietuvos Vyciųseniorų | ^ i š r i n k t a s Baltijos Insti
tuto tikruoju nariu. Insti
tuto būstine yra Pinneber-

kuopa planuoja įsteigti kny-
gyną-skaityklą, kuria nariai 
galės naudotis nemokamai. 
Daugelis narių turi vertin-l ge. netoli Hamburg ir jam 
gų knygų, kurias žada paau- tekojcelis m e t u s J » į ^ * į 
koti knygynui-skaityklai. 

X Dr. E. Thamas ii Mar-
ąuette Park yra nuoširdus 
lietuvių ateivių (tremtinių) 
bičiulis ir rėmėjas. Jis yra 
žymus dantų .gydytojas ir 
turi labai sėkmingą prakti
ką. 

X Chicfigo Viešojo Kny
gyno Meno Departamento 
rūmuose, prie Randolph ir 
Michigan gatvių, yra suruoš 
ta domi Davė Chapman pra
monės braižinių paroda. Įėji
mas į parodą nemokamas. 

Vakarykščiam "Drau
go"' numeryje skiltyje "Ap
link mus", vietoj Elena Skir 
montiene, veikli Lietuvių II-
niversiteto Klubo narė, iš
rinkta pirmininke Illinois 
Society of Medical Techno-
logists, turėjo būti Elena 
Skirmontaite. 

X Chicago Meno Institute 

tvarkyti jo palikimas ir 
uždaviniai. 

— Dr. D. Jesaitis, Lietu
vos Raud. Kryžiaus pirmi
ninkas ir ĖALF'o įgaiiotis 
prancūzų zonai, išvažiavo į 
Genevą dalyvauti IRO Ta
rybos suvažiavime, kuriame 
sprendžiami svarbūs trem
tinių reikalai. 

— Lietuvius skautus So. 
Boston'e, Mass., globoti pa
siėmė Amerikos Legiono 
Stepono Dariaus vardo pos
tas. Trečią savo būstinės 
aukštą postas pavedė skau
tų reikalams. 

— f kininkas Bradūnas 
iš Baltimore, Md., rūpinasi 
ne tik savo giminėmis at
eiviais, bet ir visai nepa
žįstamais. Jo pastangomis 
į Ameriką iš tremties yra 
atvykę 30 lietuvių. Jiems 

spalių 20 d. bus atidarytai apgyvendinti Bradūnas mie 
Arensberg'ų moderninio me- ste net nupirko namus, 
no paroda, kuri tęsis iki' 
gruodžio 18 dienos. Arens- — Kun. P. Strakauskas, 

CHICAGOJE Tikrai Įdomu 
TūktAnčiai pagarbino. Senatorius Vendenberg 

Praėjusį sekmadier4 tūks jau išėjo iš ligoninės Ann 
tančiai tikinčiųjų aplankė Arbor, Mich., kurioj jam 
bažnyčias, kuriose buvo iš- buvo padaryta operacija ir 
statyta kilnojamoji šv. ; išimta pusė kairėsies plau-
Pranciškaus relikvija, šven-1 čių dalies. Namo į Grand 
toji ranka, išsilaikiusi nuo I Rapids, Mich., parvyko au-
kanonizacijo8 laikui Ranka j tomobiliu. 
buvo išstatyta tiktai ketu- j 
ricse bažnyčiose ir šiandie Naujas Spaudos Sūkia 
išvežtą į Detroit. 

\ 

vyšnių — Ispanijoj, baltas 
ir raudonas — Prancūzijoj, 
o skaidrusis — Prancūzijoj 
ir Vokietijoj. 

Viena New York knygų 
leidykla ant išleistų naujų 

Apiplėšė bažnyčics ko- j knygų padėjo tokį šūkį: 
mitetą. Du plėšikai apiplė- "Neskolink kitam knygcs. 
še beeinant, namo vienos 
Oak Park protesetonų baž
nyčia komiteto narį, iš ku
rio atėmė apie $500 surink
tų per sekmadienio pamal
das. Jis yra vieno banko 
vice-prezidentas ir pinigus 
buvo paėmęs depczituoti. 

Saliunas Ryklio Viduriuose 
Neseniai buvo pranešta, 

kad vienas Australijos žve
jų būrys sugavo ryklį, ku
rio viduriuose rado banką 

Per vėlai atsiminė moti- a l a u s Mų ž v e j a į ^ - ^ Q 
ną. 16*kos metų Anthony ^ų l e i d o . j ū r ą ^ 
Riordom iš Somerville, j b a r p r a n e š a | k a d 8 U g a u t a s 

(dešinėje), 9 metų, begaudydamas karvelius už- | MaSS., a t s ibas tę s į Chica- ryklys , kurio Viduriuose ra-

Ne tik jcs atgal neatgausi, 
bet dar pakenksi ir leidėjų 
bizniui." 

lipo ant Lehigh Valley (Buffalo, N. Y.) tilto arkos ir įkliuvo 
į geležis. Už kiek laiko jis buvo išgelbėtas. (Acme) 

IS TREMTINIŲ GYVENIMO 
Paminklinė Lenk — Vietos LRK skyrius 

gavo iš Balfo 17 maišų dra-
Augsburg. Hochefeldo j bužių, kuriuos ir dalina dau 

parapijos bažnyčioje buvo Į giausia jų reikalingiems, 
iškilmingai pašventinta pa- LRK ypatingai remia stu-
minklinė lenta, kurią vie- dentus ir tuos emigrantus, 
tos lietuviai įmūrijo savo kurie ilgesnį laiką prieš sa 

go r.utarė padaryti "tiktai 
vieną 'hold up*", bet nepa-

sta net aštuonios bonkcs a-
laus. Gal tai buvo tas pats vyko ir liko pašautas. Ka-1 ryklys. 

Įėjimo ligoninėj jis su aša- Miflijono Dolk 
rcmis prašė nesakyti apie 
tai motinai kuri atvyko į Calrfornia valstybes se-
Chicago. "Sakykit, kad aš n a t o r i u s Cecil VVhite šiomis 

dienomis pardavė savo 2,-

burg'ų moderninio meno rin- lietuvių parapijos, Brock-
kinys pirmą syk bus išsta-l ton, Mass., klebonas Fede-
tytas Chicagoj. Iš čia bus iš- racijos susirinkime nusis 

gyvenimo Hochfeldo stovy-
koje atminimui. Lentos į-
mūrijimo aktą be kitų pasi
rašė ir Augsburgo miesto 
burmistras Dr. phil. Muller, 

vo norą turi pasilikti per
einamoje stovykloje. Šiek-

'tiek pajamų skyriui teikia 
spaudos kioskas. Gražiai 
suorganizuotą daiktinė lo-

nukritau nuo laiptų ir susi
žeidžiau". Jaunuolis per vė
lai prisiminė motiną, kuri 
juk nemokino i o pabėgt i i š 
namų ir užpulti krautuvę. 

000 akerių ganyklą (ranch), 
už vieną milijoną dolerių. 

Kur Gaminamas Geriausias 
Vynas 

Ir meks nematė-neglrdejo. Geriausias perto vynas y-
Išlauže Logan Laundry Co., i r a gaminamas Portugalijoj, 
2900 Irving Park, sieną 
plėšikai išvilko 300 svaria 
geležinę spintą ir įvertę į 

R A Y T H E O N 
20/20 

TeievisioD setą* 1950. Ištobu
lintas. Perduoda paveikslą la
bai aiškiai. Lengva akims. Ne
reikia aerial, tiktai prijungk 
prie elektros saketo, kaip pa
prastą lempą Ir Televizija vei
kia. Garantuota ilgiems me
tams. 
Dirbtuvės kaina 7-0X $12995 
Mantel 701 . . 10" . . $189.95 
Mantel IIOI . . 12".. $249.95 
Console 1102 . . 12" . $279.95 
Parduoda už grynus pinigus ar 
lengvais išmokėjimais po $2.00 
j savaitę. 

JOS. F. BUDRIK 
INCOKPORATED 

tooj prtstalerta. 
Patelefonuokite Catamet &-T237 

Autorizuoti Pardavėjai 

3241 S. Halsted St. 
Ir Jimw Raytheon Trterliija bu* 
Krautu-v? atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadieno vakarais. 

Stotis WCFU 1000 kil. Sekma
dieniais 5:30 po pietų Lietuvlft-
ka radio programft. 

<T 

pašventino liet. parapijos terija davė 528 DM gryno troką nuvažiavo. Be $1,500 

vežtas j Hollywood, Catif. 
» X 

X A. Simutiene, "Draugo" 
redaktoriaus žmona, Lietu 

skundė, kad labai mažas 
nuošimtis ateivių-tremtinių 

klebonas kum. Juozevičius. 
Norima atnaujinti ir medi
nį lietuvišką» paminklinį 
kryžių. Šiam reikalui rei
kia apie-800 DAo"."?au įsteig 
tas kryžiaus fondas. Tiki-prisideda prie parapijos ir 

vių R. K. Susivienyto Ame-' katalikiškojo veikimo, apie maai, kad s, sumanymą pa-
rems ir is Augsburge iše
migravusieji lietuviai. 

rikoj Chicago apskrities iš-1 tai jiems daug sykių buvo 
rinkta atstove į Am. Lietu- kalbėta ir aiškinta. 
vių Visuotinį Kongresą, į-
vykstantį kitą mėnesį New 
York. Paskirta ir aukų. 

— Lietuvių - Latvių - Es
tų Draugija, 1941 m. įsteig
ta Boston, Mass., pradeda 

Chicago Gamtos Muzie- j veikimą susirinkimu spalių 
juj, James Simpson teatre, j 29 d. Kalbėti pakviestas 
įsteigtos įdomios paskaitos dr. V. Čepas, buvęs Vil-
iš kelionių ir mokslo srities, j niaus ir Pabaltijo Univer-
Paskaitos bus kas šeštadie- sįtetų M tremtyje) teisių 
nį spalių ir lapkričio mene- mokslų profesorius. Drau-
siais, 2:30 vai. popiet. įėji- ^ j ^ ^ į k i a u s o v isa eilė ži-
mas į paskaitas laisvas. n o m ų l i e t u v i ų veįkėjų. 

X Uetuvos Vyci^ choras j _ BradūniĮ, gyv. Balti-
ir Sv. Kazimiero Akademi-, M d s ū n a U f l J u r ^ 0 
jos meno ansamblis išpildys!. , n J. , , --•• 
religinio turinio koncertą! knkštvnose dalyvavo būrys 
Kristaus Karaliaus šventėje,! y i e t m i * £ . J g ^ f t * ? 
spalių 30 d., šv. Kryžiaus1 tremties. Krikšto tėvai bu-

pelno. 

parapijos salėj, 7:30 vai. va
kare. Šią viešąją valdovų 

vo Bradūno draugas poetas 
Nyka-Niliūnas su žmona. 

Valdovui pagarbą rengia Fe-j Puotoj dalyvavo ir jaunųjų| 
deracijos Chicago apskritis i Bradūnų globėjas dėdė Bra-

— Lietuvių Hochfeld sto
vykloje tėra apie 400, Haun 
stettene — apie 300. Vis 
dėlto stovykloje veikia vai
kų darželis, kurį veda pa
tyrusi pedagogė Grigaliū
nienė, pradžios mokykla ir 
gimnazija. Aukšt. Techni
kos mokykla, vadovaujama 
inž. Lenkevičiaus, baigia 
savo darbą. Visas lietuvių 
švietimo įstaigas labai skau 
džiai palietė IRO etatų ma
žinimas, kurio pasėkoje vie
toje 14-tos apmokamų mo-
kirtojųj Hochefelde palikti 
8, Haustettene vietoje 7 tik 
2. 

Trumpai Iš Visur 
Šiandie į New York uos

tą atplaukė laivas ' 'Gene
ral Black", kuriuo atvyko 
835 tremtiniai. Daugelis jų 
vyksta į Chicago. 

pinigų, spktoj buvo $5,000 
vertės "jewelry". 

Ottawa, Kanados sosti
nėj, ir apylinkėj buvo jau
čiamas žemės drebėjimas. 
Kai kuriose vietose langių 
stiklai sutruko ir indaujo
se indai nukrito nuo lenty
nų. 

Gydytojų suvažiavimas. 
Ateinantį savaitgalį Chica
goj prasidės American Col-
lege of Surgeons suvažiavi
mas, kuriame, spėjama, da
lyvaus 7,500 kolegijos na
rių. 

Paliuosuotas iš kalėjimo 
negras L. Johnson St. Louis 
mieste nušovė du policinin
kus ir suimtas pasididžiar 
vo, kad jis yra "geresnis 
šovikas už bet kurį polici
ninką". 

Karvė lėktuvu. Jersey 
veislės $25,000 vertės kar
vė iš Chicagos lėktuvu bu
vo pasiųsta namo į Los An
geles, Calif. Karvė buvo iš
statyta pienininkystės paro 
dSoj VVaterloo, Ia., ir po pa
rodos į Chicago buvo atga
benta troku. Karvė svėrė 
1,500 svarų ir už jos per
vežimą lėktuvu užmokėta 
$321. 

,&t¥ifrĖL m 
jčįįk 

Amerikos Jungt. Valsty
bėse yra apie 15,000 kino 
teatrų. 

ir Chicagoj įsikūrę bei susi
organizavę Lietuvos Ateiti
ninkai. 

dūnas, kuris jiems nupirko 
namą ir šiek-tiek žemės. 

— Baltimorėj ateitinin-
West Side Simfonijos j^į paskutiniame savo su-

orkestras pradėjo veikimą s i r i n k i m e pasitarę organi-
ir kas pirmadienio vakarą, ^ ^ k laUsimais plačiau 
Garfield Parko rūmuose ren-1. . . . . . IA. v

r , 
kalbėjosi kultūros žurnalo 
ir knygų bei spaudos plati
nimo reikalais. Skyriaus 

kasi pratyboms. Jauni mu
zikantai, norintieji įstoti į 
šį orkestrą, kviečiami atsi
lankyti ir sykiu atsinešti sa- valdybą sudaro: C. Surdo-
vo muzikos įrankį. Orkest
rui vadovauja Lillian Poe-
nisch, žinoma Chicagoj mu
zikė. 

X LRKSA Chicago aps
kritis pradeda judintis į vei
kimą. Praeitą sekmadienį į-
vyko skaitlingas susirinki
mas, kuriame dalyvavo Pil
domosios Tarybos preziden
tas L. Šimutis, sekretorius 
Wm. Kvetkus ir generalinis 
Illinois, Indiana ir VViscon-
sin rajonui organizatorius 
K. Kleiva, taip pat svečias 
kun. P. Patlaba, Federacijos 
Katalikiškosios Akcijos ve
dėjas. , ' u •; J J 

kas — pirm., K. Bradūnas 
— vice-pirm., J. Lazaitytė 
— sekr. 

— Kuo. J. Prauskis, ku
ris šiuo metu lankosi Pie
tų Amerikoj, nuvykęs į Čilę 
buvo priimtas dviejų laik.-
raščių "EI Mercurio" ir 
"EI Diaro Ilustrado" redak-
cijų, kuriose svečias daug 
papasakojo apie Lietuvą ir 
Amerkios lietuvius. Po to 
abiejuose laikraščiuose bu
vo įdėti ilgi aprašymai vi
zito ir nuotraukos. Palydo
vu kuia. Prunskiui buvo 
kun. F. Narbutas, v 

^ : 

CHRYSLER - PLYMOUTH 
TIESIOGINIS FABRIKO DYLERIS 

Pamatykite ir pirkite vė
liausius naujus Chrysler ir 
Plymotith automobilius nu
pigintomis kainomis. 

Pristatoma tuojau. 
"U WILL LIKĘ US" 

Balzekas Motor Sales, Inc. 
4030 ARCHER AVENUE Telefonas: VIrginia 7-1515 

=============================== 

^ 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOC1ATION 

Namu Paskolos Už 

^ 

TAUPjVK S AUGI A I . . .mes per 40 tneUį visiems išmokėjome 
ant pareikalavimo 

Turtas virs 22 milijono doleriu. Atsargos fondas virš 2 milijono. 
U. S. Government Securities ir cash virs 12 milijoną. 

CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA 
, Narys Federal Savings and Loaii Ins. Corp. 

JUSTIN MACKIEWICH, PRESmENT IR MGR. 
4192 Archer Avenup Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: VIRGINIA 7*1141. 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. 

Trečiadieniais nuo 9 iki 12 dieną, Ketvirtad. nuo 9 iki 8 vak. 
t 

Į •• Į . . , fjr 
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Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus! ji 
PRADfiK TAUPYTI ŠIANDIEN! 

Mutual Federal Savings 

1956 Melu Kalendorius Veltui. 
• 

Išpildykite žemiau esantį kupone k pa
siųskite bet kuriuo MAŽEIKA ir EVANS, 
laidotuvių direktorių adresu: 3319 S. Litua-
nica Ave.t Chicago 8, UI., ar 6845 S. West-
erti Ave., Chicago 36, I1L ir Tamstai bus 
pasietas kalendorius per paštą. 

Chartered and Supervised by the United States Government 
2202 West Cermak Road Chicago 8, IUinois 
JOHN J. KAZANAU8KAS, Prea. TEH — VlrgUU 3 - TI#I 
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