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RŪPINASI STALINO AUKOMIS? 
VYT. ABCNAS 

DRAUGO Korespondentes Paryžiuje 

David Rousset atsišaukimas j visus buvusius politinius 
kalinius nacių koncentracijos stovyklose visoje prancūzų 
spaudoje sukėlė plačius atgarsius. 

Esant tokiam dideliam pri- V o k i e t i j o j e b u v u 8 į e j į na-
tarimui, Rousset rado reikalo _ _ n e k a I b a k a d i e n i e k a d 
sušaukti v ietos ir užsienio zur a u n k a j k _ , d a . 
nalistus spaudos konferenci- , b a r e , i a g i r u g a i ? J e i m e 8 d a . 
jon. kad paaiškintų kas j į _ ; b a r t y l § s i m e t a i n i e kada ne
vedė prie tokio atsišaukimo ^turėsime t e i s Ž 8 k a l b ė t i d e . 
išleidimo ir kaip vyksta komi- ^ d 

PREZIDENTAS IftVYKO ATOSTOC.Ii 

sijos organizavimas. 
— Kodėl tik dabar mes pra 

bilome? Kodėl tik šiandien iš
keliame prieš visuomenę kon-

Ir Rousset užbaigė prane
šimą šiais žodžiais: 

— Aš esu šalininkas, kad 
SS būtų sušaudyti, kad ko-

centracijos stovyklų buvimą , a b o r a n t a i a u n a c i a i s b u t ų p a . 
Sovietų Rusijoje? 

— Dėl to, kad prisirinko karti, bet aš neesu šalininkas, 
kad žmonės butų laikomi kon tiek daug įrodymų apie k o n - | c e n t r a c i j o s s t k l o g e i r a 

centracinio režimo buvimą So ,y. k a d t o k i o g s t o v y k t o > eg_ 
vietų Rusijoje, jog mesį nusi- _ t u o t , R e i k i a p a r y t i ga_ 
žengtume pnes humaniškumą tokiai t y a r k a i k u r m i , i j o_ 
nepravesdami tokios anketos, j n a j ž m o n i ų ž u < J o m i t į k d § l t 0 

kaip as siūlau. k d ^ k i t a i galvoja, negu 
Tokia ankietos komisijatu- j įaJ ^ & t l e r i s

 J
k a n k i n o 

retų būti suaaryta vien tik iš | D a c h Buchenwald ir kitose 
buvusių politinių kalinių n a - 1 8 k l o s e v U u 8 t k u r i e 
cių koncentracijos stovyklo-1 j a m ' . i n o s i o d e s o j K a . 
se Visai natūralu kad komu- £ £ w l p i ir Sibire Stalinas 
nistai, buvę deportotieji, irgi _ ^ į ^ J e į m e 8 d k 
,eitų į tokią komisiją. Tai ne- _ 4 _ t a i d u o 8 i m e 
ra joks karo paskelbimas So- į ̂  moralinę paramą 
vietų Rusijai; priešingai, tai; k u r J e 8 t o v y k i o s e . 

Valstybės sekretorius Dean Acheson (kairėje) a^isveikina su prezidentu Tnimanu jo žmona Ir 
Prezidentas su šeima išvyko atostogų j 'Floridą. Margaret ką tik gr^zo iš 

koncertų kelionės. (Acme) 
T 

dukterimi Margaret. 

t UI. 
Kinijos delegacija prade 
pasmerkti S. Rusiją už da-

bandymas pacifikuoti atmos
ferą. 

Stalinas Turi Duoti Pilną 
Atskaitomybę 

— Aš laisvai lankiau vaka
rų Vokietijoje stovyklas, kur 
laikomi buvę naciai, ir nesu
prantu kodėl Sovietų Rusijos 
vyriausybe turėtų neleisti ap
lankyti jos stovyklas... 

Si komisija lankysis ne 
vien Rusijoje, bet ir pas jos 
satelitus, kur tik bus sužino
ta, kad yra kokia stovykla. 
Mes lankysime Graikijos ir Is 
panrjos stovyklas. Bet, pir
moj eilėj mes norime pradėti 
nuo Rusijos. Kodėl? Dėlto, 
kad ne Franko ne Tsaldaris 
nepretenduoja būti socialis
tais, tuo tarpu Stalinas tvir
tina, kad jo kraštas yra so
cialistinis, kad Rusijoje pa
naikintos klases ir esanti vi
siška lygybe, kad darbininkas 
pas jį nesąs išnaudojimas. 
Franko ir Tsaldaris nekom
promituoja socializmo su sa
vo stovyklomis, bet sovietiš
koji propaganda mus apgau
dinėja. 

Trumanas atvirai sako, kad 
jis yra kapitalistas; Franko 
sako, kad jis f ranki s tas, Bi-

Sąjūdis Plečiasi... 
' Organizatoriai dabar gali 
neabejoti savo pasisekimu. 
Jie pralaužė ledus ir sulaukė 
didelio visuomenes pritarimo. 
Kasdien vis nauji žmones re
mia Rousset iniciatyvą. To-

Pietų Afrika Pasišiaušė 
Prieš UN Teises 

LAKE SUCCESS, lapk. 29. 
— Pietų Afrikos delegacija 
UN kolonijų globos komisijo
je pareiškė, kad ji nepripažįs
ta UN komisijai teisės kištis 
į Pietvakarių Afrikos valdy
mą, nes toji buvusi vokiečių 
koionija yra integralinė Pie
tų Afrikos dalis ir dėl jos val
dymo Pietų Afrikos vyriau
sybė niekam neduos atskaito
mybės. Komisija gi yra prie
šingos nuomonės — ji mano, 
kad toji teritorija Pietų Af
rikos yra valdoma UN-o var-

VISIEMS PASIŪLĖ NESIKIŠTI 
I KINIJOS VIDAUS REIKAll'S 

• • . • J 
LAKE SUCCESS, lapk. 29. [Kinijos teritorijoje iš ružsie-

— Reikėtų nustebti, jei Sov.jnio kontroliuojamus režimus 
Rusijos delegacija nebalsuotų Į ar įsigyti Kinijos teritorijoje 
už rezoliuciją, kurią patiekė! specialias teises ir priyiiegi-
JAV delegacija Kinijos klau- j jas. 
simu UN politiniam komite- j JAV delegacijos vardu kal

bėjo P. Jessup. Jo kalba bu
vo labai atsargi, apsiribojan
ti tik rezoliucijos smulkesniu 

vimą moralinės ir materia- paaiškinimu. Buvo susilaiky-
linės pagalbos Kinijos ko- ta ką nors pasakyti Kinijos 
munistams, už aiškų sulau vidaus reikalais, pasitenkin-
žymą Rusijos-Kinijos 1945 i ta tik Kinijos tarptautine pro 
m. sutarties ir kreipėsi j blema. Rusija tik buvo pakri-
visus UN narius prašyda- tifuota už atsisakymą daly-
ma nepripažinti komunisti- vauti diskusijose ir buvo pa-
nio relinio. raginta savo pirmykščio nu-
Tačiau iš viso ūpo, susida- sistatymo atsisakyti — grfč-

riusio delegacijų tarpe, buvo | ti į kambarį ir balsuoti ui pa
galima spręsti, kad tokios:tiektą rezoliuciją. Po tokios 
griežtos, nors ir teorėti- i rezoliucijos atsiradimo Rusi
nės akcijos niekas nedrįs jai nebebūtų sunku tą prasy-
imtis, kadangi dvi didžio- mą išpildyti, 
šios valstybės, Anglija ir A-j Po JAV delegato kalbos po 
merika. atrodo negalėjo su-.sėdis turėjo būti nutrauktas, 
sitarti būsimos Kinijos poli- nes neatsirado norinčių tuo 
tikos klausimu. klausimu daugiau kalbėti. Vi-

Dėlto JAV delegacija ėmė- sų nuotaika buvusi labai pri-
si iniciatyvos suredaguoti to- slėgta. Kitos delegacijos iš-

kėjo jau apleido Chungkingą kią rezoliuciją, kuri surinktų: sireiškusios, kad Kinija savo 
i rr,?abė?° i ^Ur^?r v ? k a r u s ' j daugumos delegacijų balsus, bylą patiekė tris metus pasi

vėlinusi. 

Chungkingas Apleistas 
HONG KONG, lapkr. 29. — 

Visi kas galėjo ir kam rei 

Kominformas Tarėsi 
Vengrijoje 

LONDON, lapkr. 29. — AP 
agentūra praneša girdėjusi 
Maskvos radijo pranešimą, į Chengtu miestą. Nacionalis- j J X V delegacija prašo visas 
kad kominformo direktoriai j t ų kariška gynyba esanti vi-^ valstybes, taigi ir Rusiją, 
posėdžiavę slaptai Vengrijoje j BSL{ palaužta ir padėtis susida 
šį lapkričio mėn. Data ir vie- į re tokia, kad galėjo būti nu-
ta nepranešama. Nėra dar pa- į kirstas kelias tarp • Chung-
skelbtas ir joks sensacingas k ingo ir Crengtu. Visos vil-
pranešimas. Greičiausiai jo ir tys išnyko po to, kai iš Chung 
nebus, nes kas slaptai nutar- kingo pabėgo Chang Kai-She 
ta, tas bus ir ne Kominformo ka8. Ta pačia kryptimi trau 

kie žmonės, kaip Francois((jUp 
Mauriac, Remy Roure, Notre- Pietų Afrikos delegacija 
Dame katedros pamokslinin- klausymo svarstyme nedaly-
kas tėvas Riąuet, kuris yra 
buv. politinių kalinių nacių 
stovyklose vienos organizaci
jos vicepirmininkas, ir dau
gybė kitų veikėjų davė visiš
ką pritarimą. 

Į atsišaukimą atsiliepė ir 
žymios komunstų asmenybės, 
kaip poetas Cassou ir Mar
tin Chauff ier. 

— Man atrodo, jog labai tei 
singa, kad ši komisija prade
da veikimą nuo Sovietų Rusi
jos, — pareiškė jie. 

Kada Susidarys Komisija? 

vauja, tačiau pareiškė, kad 

vardu vykdoma. 
Vieną Kominformo priimtą 

rezoliuciją skelbiąs Prancūzi
jos komunistų laikraštis "L'-
Humanitė". Jąja pasmerkia
mi Amerikos AEL pirminin
kas W. Green ir CIO sekre
torius B. Carey kaip didžiau-

ji iš UN narių neišstoja. Pie- s i darbo klasės vienybės prie-
tų Afrikos ministeris pirmi-1 §a i i r ka r o kurstytojų bei im-
ninkas vakar pareiškė, kad 
UN neleistinai kišasi į vieno 
jos valstybės nario vidaus rei 

perialistų klapčiukai. Atakuo 
jami ir prieš komunistus ko
voja socialistinių partijų Eu 

kalus ir tokie veiksmai gali ropojė vadai, jų tarpe Angli-
privesti prie pačios UN subi- j o s premjeras C. Attlee. 

kiasi ir nacionalistų kariuo
menė, kuri pasirodė laikino
sios sostinės gatvėse dar vasa 
ros uniformose ir basa. Gy
ventojai su prislėgtu ūpu lau
kia komunistų kariuomenių 
įžygiavimo. Apie Chungkingo 
paėmimą laukiama pranešant 
kiekvieną valandą. 

1. respektuoti politinę Ki
nijos nepriklausomybę ir san
tykiuose su Kinija vadovautu 
UN čarterio principais; 

2. respektuoti dabar ir a-
teity Kinijos tautos teises 
laisvai pasirinkti politini 
režimą ir turėti nuo užsie
nio kontroles laisvą savo 
vyriausybę; 
3. gerbti visas sutartis, ku-

JAV Šia savo rezoliucija 
atsisakė Kinijoje jau nuo 
1899 m. praktikuotos taip 
vadinamos atvirų durų po
litikos, kurios esmė buvo 
ta, kad Kinija butų atvira 
visoms valstybėms vesti 
prekybą ir įsigyti visokių 
privilegijų, kurių tik bus 
galima iš Kinijos vyriausv 
bių išsiderėti. 
Toji politika privedė Kini-

rios praeity buvo pasirašytos ją prie vidaus politikos silp-
Kinijos reikalu; * numų ir nemažai prisidėjo 

4. susilaikyti nuo įsigijimo prie dabartinės jos katastro-
Kinijoje įtakos sferų, sukurti fos. 

Po pranešimų žurnalistai 
pradėjo statyti paklausimus. 

—Kada susidarys šita ko
misija ir kaip manote gauti 
leidimą įvažiuoti į Rusiją? 

— Mes stengsimės suorga
nizuoti komisiją kuo greičiau. 
Kada Komisija bus sudaryta, 

dault neneigia, kad jis yra į mes kreipsimės į sovietų am-
parlamentarinės buržuazijos I basadą, prašydami vizos įva-
vyriausybės pirmininkas. žiuoti j Rusiją, — atsakė Rou 

O O v U 

— Ir jeigu rusai neduos vi
zos? ' 

— Kol mes negavome juo
du ant balto atsakymo, kad 

mui ir mes turime pilną tei- sovietų vyriausybė atsisako 
sę, vardan socializmo, iš Sta-1 išduoti vizą, mes nieko nega
lino pareikalauti atskaitomy-1 lįme sakyti. Mes tikime, kad 

rimo. 

Bet kada Stalinas preten
duoja esąs socialistas ir pas 
jį dedasi tokie dalykai, kaip 
koncentracinis rėžimas, tai 
tas daro gėdą visam socializ-

Kinai Vel Apšaudė 
Amerikiečių Laivą 

VVASHINGTON, lapkr. 29. 
— Valstybės departamentas 
gavo žinių, kad du kinų nacio
nalistų karo laivai, kurie vyk
do komunistų užimtos Kini
jos blokadą, apšaudė smar
kiai ties Šanchajumi vieną 
amerikiečių prekybinį laivą. 
Valstybės departamentas pa
reiškė protestą, nes JAV vy
riausybė tos blokados nepri
pažįsta ir savo piliečių pre
kybinius laivus gina. 

• Pietų Afrika įves cenzū
rą, jei žurnalistai siųs klai-
dingas žinias. 

• Bulgarijos banko agentai 
įšmugeliavo ir pardavė Švei
carijoje netikrų aukso mone- rusiškų programų. 

Graikija Ir Tortija 
Vis Pavojaus Stovy 
WASHINGTON, lapkr. M. 

pasirašė radio sutartį, pagal — Prez. Trumanas pasiunti 
kurią per čekų radio stotis kongresui pranešimą apie 
bus transliuojama daugiau Graikijai ir Turkijai teikia-

tų virš 6 mil. dol. sumai. Ma
noma, kad toji transakcija bu 
vo padaryta Rusijos sąskaita. 

• Čekoslovakija ir Rusija 

NAUJAUSIU ZINIU SANTRAUKA 
mos pagalbos programos vyk 
dymą. Jis tvirtina, kad ko
munistiniai partizanai iŠ Grai 
kijos yra beveik visi išstumti 
ir kariški veiksmai begali pra 
sidėti tik tuo atveju, jei Grai 

turėti nešti nors dalį kariškų 
išlaidų. 

Bet ne visi anglų vyriausy
bės nariai esą tam projektui 
palankūs. Jei tam esąs palan
kus iždo kancleris Cripps e-
konominiais sumetimais, tai 
ta mintis labai nepatinkanti 
Bevinui, kuris saugoja D. Bri 
Unijos politini prestyžą. 

• Argentinos parlamento 
sudaryta komisija patikrin
ti ar ir kiek laikraščiai 

kokį jie nusikaltimą padarė, 
kodėl buvo deportuoti? 

Buvusi konferencijoje "L'-
Humanitė,, (stalinistų orga-bės. i rusai duos leidimą, nes jų pa-

"Jei Tylėsime Reakcija č i ų i n t e r e s a 8 y r a pasiteisinti no) korespondentė užklausė 
Pasinaudos" p r i e š Pasau li- lka- Rousset galvojąs dėl so-

— Ar jūs lankysite tą, ką j vietų pasiūlymo sudaryti ko-
— Ne mes iškėlėme šią pro- jums rusai rodys? misiją darbo sąlygoms visa-

blemą, — tęsė Rousset, — tai — Mes važinėsime ten, kur me pasauly ištirti! 
pačios aukos šių stovyklų, tai rusai vežios, bet mes jiems | — A š pilnai pritariu tam 
pati sovietų vyriausybe, at- taip pat pasakysime: "Mes pasiūlymui, bet nemaišykime 
spausdindama priverčiamojo turime adresus ir norime tas jo su mūsiškiu pasiūlymu, nes 
darbo stovyklų statutą. Jei; vietas pamatyti, ar sutinkate i mes tiriame ne darbo sąly-
dabar mes tylėsime, tai tuo mus ir ten vežti?" Mes lanky-'gas, bet ar Rusijoje yra kon-
tik pasinaudos kolaborantai, simės visur ir tirsime kodėl I centracijos stovyklos, pana-
fašistai ir reakcionieriai. Ar-1 tie žmonės sėdi stovykloje,'šios į nacių stovyklas. 

ir 
—N. Carolina Gub. skelbia, kad buv. valstybės sekre- kijos kaimynai suteiks parti-! žinių agentūros gavo pini-

torius J. Byrnes bus kandidatas į prezidentus. Jei jo neno- zanams naujų žmonių ir gink- gW akcijai prieš Perono iš
minuos demokratai, tai jis bus remiamas dixi kratų. iu bei maisto. j rinkimą Argentinos prezi-

—J. Lewis vėl atidėjo unijos vyriausiojo komiteto po- -£%\ Turkijos prezidentas den^u 1M6 m. užėmė Asso-
sėdžius ir yra VVashingtone. Manoma, kad jis rimtai pasiry- praneša, kad sovietų propa- ciated Press ir United Press 
žęs sėkmingai užbaigti derybas ir vengia naujo angliakasių gandą Turkijos atžvilgiu te- patalpas Buenos Aires pini-
streiko. nevykdoma senu tempu. ginei atskaitomybei patikrin-

KALENDORIŪS 
Lapkričio 30 d.: Sv. Andrie New 

—Dalas, Taxas, nukrito keleivinis lėktuvas, lekiąs iš Akivaizdoje netikros pade-
r Yorko į Meksiką ir žuvo 28 keleiviai, o 18 sužeisti. tįeg prezidentas ragina nesu-

Prancūzijoje nukrito keleivinis lėktuvas su 37 keleiviais, mažinti budrumo ir saugoti, j*1** Senovės: Butgeidis 
bet daugumas keleivių laimingai išliko gyvi. fca<i komunistų žygiavimas Giedrūnė. 

i r 

JAV Turėtu Paimti 

—Paskirta 3 * mil. dol. pastatyti įrengimams atominei Viduržemio jūros link vėl ne-
energijai reikalingas žaliavas gaminti. Tas padidins gali- sustiprėtų. 
mybes panaudoti atominę energiją pramonės ir kitokiems 
taikingiems tikslams. 

—Indija galutinai priėmė konstituciją, kuri paremta 
JAV konstitucijos principais. \nA\ HQ NnSin 

—Anglijos vyriausybė painformavo parlamento opo- UŪU AH^IIJOS l ioSlŲ 
zicijos vadą W. Churchil apie britų kariškus planus ir jis LONDON, lapkr. 29. In-
atsisakė nuo reikalavimo tuos klausimus diskutuoti parla- formuoti šaltiniai tvirtina, 
mente. ,kad JAV krašto apsaugos se-. 

—Grupė žymių amerikiečių, jų tarpe buvęs ambasado- kretorius Jahnson Londone ] 
rius Lenkijoje Bliss Lane, pakvietė Rusijos užsienių rei- svarsto su britų vyriausybei 
kalų ministerį Višinskį pasakyti visą tiesą apie Katyno tra
gedija. 

—Skleidžiami gandai, kad gen. Eisenhoweris greit at
sisakys Columbijos universiteto prezidento pareigų ir Į vyzdžiui tokio Hong Kongo! 
greičiausiai bus respublikonų kandidatas į prezidentus. I ar Malajų gynimas nuo komu! 

— Prancūzai ir lenkai vis tebetretnia vieni kitų pilie- nistų užvaldymo yra svarbes-, 
čius apkaJtindami juos šnipinėjimu ir kitais nelegaliais nis amerikiečių, negu anglų į 
veiksmais. , saugumui ir todėl Amerika' 

Gruodžio 1 d.: Šv. Eligijus. 
ORAS 

Giedra, malonus oras. 
Saulė teka 6:56, leidžiasi 
22. 

JmmMysafr 

klausimą apie kaikurių britų t 
karišku įsipareigojimų perė
mimą Pacifiko regione. Pa-, 

mcmrmms 
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c 
PAS MCSŲ DARBO ŽMONES 

SUKAKTIS IR GINTARO KAROLIAI 
Elzbieta Samiene dar 1914 straipsnelių, įvairiuose laik-

metais, prieš pat pirmąjį j raščiuose atrasime. Kuklu-
pasaulinį karą atvyko į A-smo vedama slapyvardes ji 
meriką. Iš savos mamytės ji j keičia, tad jos kūrybinį pa
jau buvo paveldėjusi meilęjjegumą įvertinti yra sunku, 
ir pagarbą tiesai ir grožiui. E l z b i e t o s Samienės veide 
Tėviškės laukai — svyruo- , š v y t ė j 0 neapsakomas džiaug-
jančios rugių bei k v i e č i ų | s m a g Q a k y s e d i d e l § g i r 
varpos, vosilkos su balto- s k a i d r i ( > 8 ^aros, kai Vikto-

LIETUVIŠKA KALĖDŲ EGMJTĖ 

mis ramunėlėmis, rūtų dar- rija Tubelienė, sukakties 
želiai — stovėjo jos akyse,: p r Q g a s u r e n g u s i v a i šes , ant 
žadindami jautrią, lakią, po- , j o g k a k l o į k a b i n o puikius, 
etišką vaizduotę, o sienpio- j įigua l i e t u v i c k o g i n t a ro ka-
vėlių dainos, kaip ir lakstin- rohuSm I š susijaudinimo ji 
galų giesmės, nepamirštama t e g a l ė j o tik pasakyti: "Die-
melodija skambėjo jos au- v u l § l i v i s ą gyvenimą apie 
syse. Ji stipriai juto grožį, j J U O s s v a j 0 j a l l troškau į Lie-
džiaugėsi juo, bet jai nebu- t u y ą g r - ž u pagįdžįaugtį p a -
vo svetima ir pareiga. Su- j l a n g 0 S smėliu ir bangomis, 
kurdama šeimos židinį, ji > j 8 i g y t i g į n taro karolius"... 
tapo rūpestinga motina. _ .. 
Dangus jos pastangas laimi- J ^ > » « j £ * • » 
no — išaugino ii net dešimt S™?*™*? uztrauKe. ue\s 
vaikų. Per tą visą laiką ji * * i tėvynę, leiskit pas sa-
turėjo stipria, su savimi ko- *»»••• ^ i^k& 

Ciceriečiij Vakariene 
Lapkričio 27 d. Cicero, 111. 

voti, suvaržydama visuome
nės veiklos palinkimą, nes 
reikėjo užsidaryti savos šei
mos ratelyje. Jai rūpėjo pir
ma motina būti, o tik pas-, 
kui veikėja. Ir šiandien, po *v. Antano lietuvių parapi-
35 metų sunkaus darbo ir Ja t u r fJ° m e t l n ? . v a*a™ e" ę-
didžios aukos, ji kaipo gau- Buvo tai; anot jos klebono 
šios šeimos motina verta tik- kun. Ig.Albavic.aus, p a g 
ros ir gilios pagarbos. P'J°« P a d e k ° s d l e n a - I r Pa" 

Labdarių Susirinkimas 
Lietuvių R. K. Labdarii; 

Sąjungos susirinkimas įvyk-
3va šį vakarą (lapkričio 30 
d.), 7:30 valandą, šv. Kry
žiaus par. salėj. Šis susirin
kimas bus svarbesnis negu 
eilinis, nes girdėsime prane-
limus is sukaktuvinio sei
mo ir turėsime pasvarstyti 
jo pravestus nutarimus. 

Valdyba 

SŪŠinJfflŪMAI 
BRIGHTON PARK. — Lietu

vos Vyčių 36-tos kuopos priešme-
tiais susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, gruodžio 1 d., 8 v.v. Vy
čiu salėje, 2451 W. 47 St. Visi 
naiiai prašomi dalyvauti; bus ren
kama valdyba , 1950 metams ir 
aptariami ateinančių metų veiklos 
planai. —Valdyba 

Akta 
fe)r»minuoia 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smetana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1831 So. Ashland 
Avenue 
VAIANDOS: 

Itrmad., Antrad., Kotvirtad., 
PcnkUtd. 9:30 lkl 13—1:30 

iki 8:00 
Trečiadieniais uždaryta 

ftp**adit'niais 9:30 Iki 13 — 1:30 
Iki 4:00 r. M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CAnal 6-4523, Plati Bldg. 

DR. CHARLES SEGAl 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4740 So. Ashland Aveniu* 

(Antras ankstas) 

Ofiso Tctsfeskse: V Arda 7-4669 

Jos neatsiliepia sauki te -
Bes . TeJL: Mlfhnhj 8-2886 

OfTSO V A U L N D 0 8 
Nco l t lkl 13 vaL ryto. suso S lkl • 
nu. popiet, ana 1 Ufi 9:39 vaL 
**krna* nun 19 flU 13 vai dh 

TeL KEdzIe 8-2868 

rap:ja turi kuo džiaugtis: 
Dabar galiu ir kitiems dvasiniai ir medžiaginiai yra 

pasišvęsti, — maloniai šyp-; aprūpinta, naujai statybai 
sodamaei, kalbėjo Samiene, pinigai keliami. Vakarienėje 

Dolores Srupsaitė, Ii;, gyv. 0753 S. Campbell Ave., prie lietu
viškos Kalėdų eglutės Mokslo ir Pramonės Muziejuje. Lietuvių 
kalėdine programa muziejuje išpildyta vakar, bet eglute dar 

galima pamatyti iki kalėdinių programų pabaigos.-
("Chicago Tribūne") 

LABDARIU SEIMUI PRAĖJUS 
Sekmadienį, lapkričio 20 labdarių pionierius, kun. 

d., Šv. Antano parapijos Staniukyną ir kitus, kurie 
s v e t a i n ė j e . C i c e r o , į v y k o ; š į v e i k i m ą o r g a n i z a v o b e i 

~nes mano jauniausias jau dkly'vlvo^'apie' 500"žmon'iį, i 30"1*8 L- R- K- Labdarių Są- jam vadovavo, ir palinkėjo 
turi šešiolika metų. Tesirū- b u v o kupina parapijos sve-;J u n f o s feimas- L ; visiems sėkmes užsibrėžtų 
pina jie patys savimi. tainė. , £ W> J™*mos baz-, tikslų vykdyme. 

Ji dirba su visu atsidėji- D ' | nycioje uz sąjungos narius j J a u t r i . turiniiura kal-
™ r,,,rv4irHiimi. Ti vra Programoje pasirodė mo-, beį geradarius buvo atlaiky-\W aZT į- t u r l n l nf^ k a i 

mu, nuoširdumu. * yra ^ ^£*m su savo' t o s ^ K n m g o e mišios, S U * p . C a s f e red. L. šimutis, 
skyrių Čikagoje , b e n u ^ r k e s t r u > damomis,; rias a t n a s a v * k u n . A i b a v i . | sve*indamas seimą "Drau-

go' ir L. R. K. Feleracijos 
BALF-o 
viena iš pirmųjų 
S ~ R ^ n o J k i t u s r ? e l ^ " i \ * * * ± S v e č i a i SES** P r i t a i k y t ą P " n M * r i * l ^ i - pab^žf" C O T M ? -
varestančuL brolius, bet ir P a c i \ vaianene. pasakyto- p a s a k ė tėvas Borevič ius , ' v a r d u • P a b r e z e ' "ad labda 

mis kalbomns ir skirstėsi, g j pati neatsiliko, parodydama f, . . .". ™ , o ; J 
i,i Ai v-» rvrio-im. ryzdamiesi taip pat gausiai kiJnų pavyzdį. Ji iš prigim 
ties yra kukli veltui jos 

2 vai. p. p. prasidėjo po-
rių sukurti paminklai -
goninė, kuri šiandien 

Ii-
jau 

PRANEŠIMAS 

"CB *1<X ̂ r ; .. —->." pobūvi sekantį kartą klaustum, kiek ji siuntinių:**' * * KAM 
yra pasiuntusi, darbo ir bu-; „ 
to sutarčių sudariusi. 

Ji dirba ne vien tremti
niams pagelbėdama — tai 
būtų jai per siaura. Ji visa, Studentų atsargos kari-
širdimi trokšta, kad ir vie- ninku korp. Ramovė nariai 
tiniuose lietuviuose tikėji- ir filisteriai praneškite savo 
mas į Praamžių negestų, lie- j adresus: A. Simutis, Apt. 
tuvybė klestėtų. Ji yra' pir-5-B, 41 West 82 Street, New 
mose eilėse visų žymesniųjų \ York 24, N. Y. 
katalikiškų organizacijų. 

sueiti į parapijos šeimyninį ^ d ž i a i i 'dldy^aujant keliems ' yrf. «»»0.onjnė jstaiga, ir se 

Jos eilėraščių, paskirų Skelbkites "Drauge 

nelių prieglauda — yra vi
sų lietuvių pasididžiavimas. 

Toliau seimą sveikino bei 

šimtams sąjungos narių, 
taip pat kitų organizacijų 
bei draugijų atstovų. 

Seimą atidarė Labdarių kalbėjo šie įvairių organiza-
Sąjungos pirmininkas Ci- Į cijų atstovai bei pavieniai 
bulskis, pirmininkauti pa- asmenys: prof. Dr. Meškau-
kviesdamas kun. A. Stasį. skas (Ateitininkų Federaci

jos vardu), Pačenkis (Chi-

r^ 

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI 
Kaina po 75c. Vienas 

Jūra ir Karvelėli, LKM Choras 
Kur Bėga Šešupė ir Draugai Į Kovą, LKM Choras 
Dzinguliukai ir Gyvenk, Juokis ir Mylėk, Duetas su Orkestru 
Geismai, Svajonės ir Oželis 

Duetas su Orkestru, Kvartetas su Orkestru 
Vainikas •— Dalis I ir Vainikas — Dalis II, Lietuvių Orkestras 
Kai A š turėjau Kaime Mergelę ir Kam šeri Žirgeli 

A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
Plaukia Mano Laivelis ir Jaunoji Mergele, A. Jezavito Orkestras 
Kur Bakūžė Samanota ir O Naktis Tyli Clemensas Andreikus 
Lietuviškas Kadriliu ir Polka-Klumpakojis. Lietuvių Taut. Ork. 
Petronėlės Polka ir Vilniaus Polka, A. Saukevičius 
Eeis im Laukan ir Pragėriau Zigelį, A. Vanagaitis ir J. 01šauka3 
Storų Bobų Polka ir Butkiškių Polka Pensylvanijos Angliakasiai 
Lakštutė-Polka ir šabas Good-Polka Worc3Sterio Lietuv. Ork. 
Marytes ir Jonuko Daina ir 2emaitėlių Polka 

A. Sauk 'vičius, J. VVichalonis, A. Saukevičius ir M. Urbas 
Stovių Prieš Tave ir Oi, Mergele 

A. Saukevičius. A. Saukevičius ir M. Urbas 
Plikių Polka ir Toks Vaikinas, Polka, Maha. Liet. Mainierių Ork. 
Svetima Padangė ir Studento Sapnas, Jonas Giraitis 
Ąžuoliniai Pamatai ir Mokslas, Darbas-2ygių šuoliai 

Stasys Pauras, ' S. Pauras ir J. Giraitis 

^ 

3* 

Kaina po #1.25 Vienas 
Lietuviška Veselė, Dalis I ir Lietuviška Veselė, Dalis II 
Lietuviška Veselė, Dalis III ir Lietuviška Veselė, Dalis IV 
Lietuviška Veselė, Dalis V ir Lietuviška Veselė, Dalis VI 

Mahano.įaus Lietuviškas Mainerių Orkestras 

Prisiuntimas ir supakavimas kainuoja $1.00. Į Kanadą $2.00. 
Užsisakant kitur pinigu* ar money orjderį reikia priplūsti & 
kalno. Rekordų katalogo neturime. 
Kalėdinės Atvirutės su Lietuviškais sveikinimais, spalvotais 
paveikslais, aukštos rūšies, po 10 viena. Vienas doleris už dvy
liką. Prisiunčiame greitai. Už atviručių prisiuntimą nieko nc-
rkkuojame. 

f 

Jos. F. Budrik, Inc. 
3241 South Halsted Street 

Chicago 8, Illinois 

cagos liet. biznierių vardu), ofi»o Tei. TATOS 7-3̂ 57 
Kimbarkas (Cicero aseso-1 ^ B ' MmM* M 

rius), kun. A. Stasys (Trem
tinių Draugijos vardu), Pra
puolenis (tremtinys, prie
glaudos gyventojas), kun. 
Jatičiug (Tėvų Marijonų var
du), Dr. Simonaitis, Dr. Gy
lys, ady. Grish. 

Rezoliucijos 
Pabaigoje buvo perskaity-

Seimo Prezidiumas 

Darbo prezidiumą sudarė: 
kun. A. Stasys (pirm.); A. 
Poškienė, A. Bacevičius (vi-
ce-pirm.); N. šatūnienė, J. 
Voldemaras (sekretoriai). 
Mandatų komisija: kun. S. 
Adominas, O. Jasper, S. Dir-
žienė, B. Cicėnienė, J. Bra
zauskas. Rezoliucijų komisi
ja: red. L. Šimutis, P. Lau
rinavičius, kun. Panavas, • 
A. Valanaus. Maršalka: t o s ^ ° r e z o l l « « j o s . Jose 
Sriubas. Į garbės prezidiu- s u , . b i n g u m u pmimintas 

t f u r^ H ' velionis kardinolas J. E. 
mą pakviesti buvo: Dr. A t - : , , , , , , ,̂, 
kočiūnas, Pačenkis, prof. Mu*delein, dabartinis Chi-
Dr. Meškauskas, Kimbarkas, i c a f s arkivyskupas kardi-
kun. Albavičius Dr. Simo- ™l™. \ K Samuel A. 
naitis ir Dr. Gylys. ^ ^ ^T F™** J?* 

Seimo posėdis su trumpa Palankumo Labdarių Sąjun-
pertrauka tęsėsi ištisas ke- fai' U z tnusą bei pasisven-
turias valandas. Labdarių t timą padėka išreikšta kun. 
Sąjungos centro i žd in inkas^ . L m k u i ' kun; Albaviciui 
kun. A. Linkus ir prieglau i b e i V 1 8 l e m s k l t l e m s ' k u n e 

Kumgo Padėka 
iš Floridos 

"Sixtiana" Ointment Co. 2319 W. 
Charleston St., Chicago 47, Dl. 

Nuoširdžiai ačiū už du mos-
ties "Sixtiana" vienetus, kuriems 
pasiunčiau užsakymus. Mano pa
žįstamiems Tamsta padarei ne
apsakomą malonumą. Jie turėjo 
savo kojose ir petyae nuolatinį 
skausmą. Jau buvo priėję prie į-
sitikinimo. kad nuo to likimo ne
išsisuks, kad visą amžių skaus
mai .iuos kamuos. Tačiau įvyko 
kitaip. Gavus Tamstos mostį 
"Sbctiana" ir ją kelis kartus pa
naudojus, jie visiškai gerai da
bar jaučiasi. Tenka pripažinti, 
kad toji toji mostis atlieka sa
vo pareigą pagrindiniai ir radi
kaliai. Todėl reiškiu Tamstai po
ne Lucyanai, savo nuoširdų ir gi
lų pripažinimą ir įvertinimą Te
atlygina Tau Dievas. 

Kun. J. K. Barauski 

Dr. Anthony A. Rudokas 
OPTOMETRISTAJS 

4701 So. Damen Ave. 
C H I C A G O t, HJL. 

OFISO VALANDOS: 
Vakarais:— 

nuo • vai. vak. lkl t Tai. vak 
ArStadicnlats: — 

nuo 10 vai. ryto lkl « vai. vak 
iftskyrus trečiadieni. 

saukiu- — YArds 7-7*81 

U./t.l. Tel.f CX>ntmo<lor<' 4-1187 
Orteo Tel.: KEdzie 3-906o 

Dr. Z. Danilevičius 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandos: Tik pagal susitarimą. 
Rezid.: 10828 S. \Vahash A M . 

oiiv4i>: JSuile »04. « S. Kodzk' Au' 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Coort, Cicero 
Antrad. Kitvlrtad. Ir Penktad. 

7 A L . : 10-12 ryte ; 2-6. 7-9 P. M. 
8147 8. Halar^d St., Chicago 
Plrmad.. Trečiad Ir idftadlenlala 

Valandos: t—8 popl«t 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

£420 W. Maiąoette Rd. 
Ofiso TeL: PRospect 6-6446 

TeL: HEmlock 4-3150 
V A L A N D O S i 

Nnc S lkl 4 popiet; • lkl I s jk ; u 
TV^jadisnlals nasrai sutarti 

Dr. Emily V. Krukas 
GYDYTOJA IR CH1RURG* 

4146 Archer Ave. 
CHICAGO, ILLINOIS 
TeL LAfayet te S - S t U 

VaL: pirm., antrad„ ketv.. 11—l:tt 
Ir •—• vak., penkt Ir sėst. II- - l : l t 

8234 Archer Koad 
ARGO, ILLINOIS 

TeL SUMMIT 1580 
VaL: pirm., antrad. Ir ketv. • •• V.S 

trsdlad., psakt Ir sssiad. i i BJt 

DR. A. JENKir 
PHYSKIA> A 8CRGEOH 
(L,IhrnJVI8 GYDYTOJA* 1 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VAXA-NIX>8: 
K.aadl«n nuo 1 4 p.p. Ir T:14-t 

esstadlenials nuo t-4 popiet 
Trečlad. Ir 8ekmad. atdaryta 

Ofiso Te*. — PRspect S-S8SS 
Rea. TeL: Virpini* 7-14*1 

I 

Ofleo TeL: GRovehlU 6-1321 

Dr. Edvvard B. Muraskas 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

5452 So. Kedzie Ave. 
UGONIU8 PRIIMA: 

Kasdien nuo l :0t lkl 4:40 Ir 
nuo 7:00 lkl 9:04 vai. vak. 

testad- nuo 2:40 iki 4:00 vai 
Trečiadieniais — pagal sutari m* 

Redden. Tel . : HEmlock 4-5532 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 W. 35th Street 
(Kampas Halsted Ir U-tos g.) 

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

3247 S. Emerald Ave. 

TeL GRo. 6-1800 (Ofiso Ir 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHYSICIAN ead SUBGKON 

(Lietuvis Gydyto je* ! 

8925 Weet 59th Streel 
VALANDOS: 1—4 popiet. 4 : 8 4 -

l : l t vakarais Trečiad. aaaal su tart. 

puolu 

Dr. Ftank C. Kwinn 
( K \ T E C I N S R A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 W. 47th S t 

UIOOI9IU8 PRIIMA: 
Kasdien nuo 2 vai l'a 4 vsl. popiet 
Nuo 7 vai. Iki 8:40 vai. vak. Issky 
n u trefiad. Ir Aeštad vakarat*. 

Ofiso teL Vlrginis 7-lg8« 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4 t04 Areher Avencf 
UGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 1:44 lkl 4:44 vai 
Irečlad. Ir Sekm tik susitarus. 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

«757 80. We*tero Av» 
Telefonai: 

Ofiso — BKmlock 4 U 4 I 
Kesv. — HKmlock 4-S8S4 

»AL\NDOB; Trečiadiesw Ir Sests 
<*Jeui pasai susitarimą; kitomis 4j 

sdmie nuo 2 iki 4 popiet. 
7—4 vakare 

Ofise teL GRovehill 6 -46M 
Res. teL flliltop 5-1460 

Dr. Alexander J. Javoi: 
(JOVA16Ad> 

GYDYTOJAS IR ONBURGA* 
2423 VV. Marąuette Ed. 

OFI8O VALAKUOS 
• u o I lkl 4 valandos popiet 

Ir nuo 7 lkl 4 vai. vakare. 
Trečia dieniais Ir Saitai 

pasai sutarties. 

Platinkite dien. **Draugą'* 

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
• • 

Dr. Seimą E. Sodeika 
OPTOMETRISTE 

5842 South Kedzie Avenue 
Tel.: PRospect 6-2635 % 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Antrad.. Penktad.. Šefetad. - - nuo 

10 vai. ryto iki 6 * vai. vak. 
Plrmad. Ir Ketviitad.—nuo 10 vai. 

ryto iki 8 vai. vak. 

Dr. Strikol 
• ' S T i t M s s Uk ( J U s t u s u t e * 

J r įso vALAjrix>s 
..c. t-4 ir • - • : tre*.. i eita d. k 

tkkm. Uk pasai sutarti 
iMlso Teiefooas: Y Ari* T-41S1 

Telefonas: PRospect 4-lS»» 
seatsakjs vtrimlnitl tsiefoaaj 

TeL: Vlrg ln is 7-668S 

DR. 6IE21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAJI 

2201 W. Cermak Sd. 
talandoa. 1-4 popiet tr T-4 v. 
TrectadienUls ir AnifillsBlsM 

yra usdarytaa 
tik nuo l—t vai 

dos bei ūkio administrato
rius kun. S. Adominas pa
tiekė smulkius raportus iš 
finansines bei ūkines atskai
tomybes. Nuo praeitų metų 
lapkričio 29 d. iki šių metų 
seimo dienos centras turėjo 
$9,877.24 pajamų ir $21,-
181.15 išlaidų. Balansas iš 
1948 m. spalio men. buvo 
$16,196.59. Taigi dabartiniu 
metu centro kasoje lieka 
$4,892.68. Bendra ūkio ir 
prieglaudos apyskaita se
kanti: pajamų — $64,346.00, 
išlaidų $54,260.00. Iš labda
rių Šv. Kryžiaus ligonines 
raportas nebuvo gautas. 

Sveikinimai 
Seimo pradžioje sveikini

mo žodį tarė šv. Antano pa
rapijos klebonas kun. Alba
vičius, padėkodamas už gar
bę, kad 30-tas labdarių sei
mas susirinko šioje parapi-

^ I joje. Kalbėdamas priminė 

prie šio darbo yra prisidėję 

Rezoliucijose seimas ragi
na dėti visas pastangas, 
idant kai kuriose kuopose 
apsnūdus veikla būtų atgai
vinta. Tam r<"h!a stengtis 
pritraukti kuo daugiau nau
ju JegU, ypač jaunimo. 

Viena iš svarbiausių pro
blemų — labdarių prieglau
dos padidinimas — seimo 
buvo palankiai priimta ir 
valdyba paskatinta imtis 
atitinkamų žygių. Numato
ma pristatyti apie 40 naujų 
kambarių, nes jau gauta ke
liasdešimt prašymų apsigy
venti prieglaudoje. 

Aukų, seimas gavo $2,-
157.25, už kurias btvvo šir
dingai padėkota. 

t Posėdis baigtas malda 
6:30 vai. vakare. — J. V, 

Platinkite dlen. "DRAUGĄ 

Dr. W. Gibaszekas, OD. 
AKIŲ SPECIALISTAS 

(Kalba lietuviškai) 

766 West S5Ui Strest 
(Viri Union Drug) 

Tel. YArds T-7S5S (neatsiliepti*) 
saukite Yinrinla 7-7292) 

Aklu egsaminavl 
mo specialistas, iš 
rašo tinkamus a-
kiniams sti k l u s 

Pritalko>piie veido 
gražius, patrauklius akiniu rimu* 

Priėmimo valandos: Plrmad., 
Antrad. ir Ketyirtad., nuo 14 v. ry 
to iki S v. p. \p. ir « v. lkl • v 
vakaro. Trečiad. ir Penktad. 1 v. iki 
* v. vak. Ir Seštad. nuo 14 v. ryto 
iki 6 vai. p. p% 

Hitas ofisas S4a W. Slst St. 
Priėmimo valandos: TreClad.. Pen
ktad. ir SeStad. nuo 4al. vak. iki l 
9 vai. vakaro. 

1*4. OAnsl 662CT 
TeL PRospect 6-6600 

DR. P. Z. ZALATORiS 
•*~DrTOJA& DR CHIRURGAS 

l S t l Co. Ratoted 8 t 
6 Artsakui 4 va 

vLaJTDOS: 11 • . ryto Dd 1 5 * 
6 M • vmL TSjrjLTS. 

Dr. L Ee Makar 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

* 11750 So. Paršeli 
TeL:: PUUman 6-6277 

VAIJ^NDOS- tMurmf «nsJrtir4jm 

REZIDENCIJA 
•241 West 66th PUo* 

REpabUe 7-7866 
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-Katyno Skerdynių 
KVIETIMAS Vl t tNSKIUI 

Ne vien tik lenkų, bet ir anglų, spaudoj iš naujo yra 
keliamas Katyno (netoli Smolensko, Rusijoj) skerdynių 
klausimas. 

Šiomis dienomis Arthur Bliss Lane, buvęs U. S. 
ambasadorius Lenkijoj, ir kai kurie kiti žymūs ameri
kiečiai pakvietė Andrei Vishinsky, Sovietų Rusijos už
sienių reikalų komisarai, viešai pasisakyti, ką jis žino 
apie tas baisias skerdynes. Bet, anot "The Chicago 
Daily Tribūne", plepus p. Vishinsky šį kartą gali pasi
rodyti labai tyliu. 

Višinskis kviečiamas liudyti dėl to, kad jis buvo 
užsienių reikalų vice komisaru ir kad jam buvo pavesta 
rūpintis santykiais su Lenkija kaip tik tuo metu, kuo
met Katyno skerdynės įvyko. Be to, kaipo buvęs Stalino 
patikėtinis ir vedęs visą senųjų bolševikų likvidavimo 
darbą, be abejojimo, p. Višinskis y ra gerai susipažinęs 
su visa ta technika. Chicago Tribūne teisingai pažymi, 
kad geresnį liudininką šioj byloj vargu būtų galima su
rast i . 

PADUODA NEUŽGINČIJAMUS PARODYMUS 

Rašytojas Eugene Lyons, savo laiku buvęs komu
nizmo admiratorius, žurnalo "Plain Talk" spalių 
mėn. laidoje smulkmeniškai aprašo Katyno skerdynes. 
Jis paduoda visą eilę įrodymų, kad Katyno giriose ras
ta 4,235 sužaloti lenkų kūnai. Kita 10,000 lenkų ka
rininkų, kadetų, policininkų e t c , kurie dingo 1940 m. 
balandžio ir gegužės mėn., manoma; yra sugrūsti kituose 
masiniuose kapuose vakarinėj Rusijoj. 

Kai Stalinas, vykdydamas savo susitarimą su Hit
leriu, užpuolė Lenkiją 1939 m., jis suėmė 15,000 Lenki
jos karininkų, iš kurių t ik 488 teišlikę gyyi. Kiti buvo 
išgabenti kitur 1940 m. pavasarį ir niekas niekur jų 
daugiau nebematė. 

Čia bus pravartu pakartoti šį faktą: 1943 m. ba
landžio mėn. vokiečiai, kurie kariavo su Rusija, Katy
no miškuose atrado masinius kapus. Aiškiai įrodyta, 
kad ta i buvo lenkų karininkai ir kad jie žuvo 1940 m. 
balandžio-gegužės mėn., kuomet Stalino-Hitlerio susi
tar imas buvo galėję ir kuomet toji teritorija tebebuvo 
rusų bolševikų rankose. 

Rašytojo Lyons parodymai nelieka vietos abejonėms 
apie tai, kad ne kas kitas, bet rusai ičžudė keliolika 
tūkstančių lenkų karininkų. 

KODĖL TADA TYLĖTA? 

Vienas iš pasibaisėtinų dalykų; Katyno skerdynėse 
y ra tas, sako Lyons, kad Didžiosios Britanijos vyriau
sybė savo rankose turėjo visus įrodymus, kad rusai iš
žudė anuos lenkų vyrus, tačiau karo metu nenorėjo to 
baisaus įvykio kelti aikštėn, mat, Sovietų Rusija jau 
buvo britų sąjungininkė antrajam pasaulio kare. Nėra 
abejonės, kad šie faktai buvo žinomi ir Jungtinių Vals
tybių vyriausybei. Bet ir j i to klausimo nekėlė, nes, aiš
ku, nenorėjo erzinti savo sąjungininko ir gal net bijojo, 
kad Stalinas ir vėl nesusitartų su savo vakarykščiu 
draugu Hitleriu. I r čia, reikia pasakyti, kiek britai, tiek 
i r visi kiti, turėdami faktus apie Katyno skerdynes ir 
jų neiškeldami viešumon, nusikalto žmoniškumo dės
niais. 

Pravar tu pastebėti ir tai, kad Maskvos ponai nie
kuomet neprisileido jokios tarptautinės komisijos beša
liškai t as skerdynes ištirti. 

Ar thur B. Lane t ikrai gerai daro naujai keldamas 
Katyno bylą ir kviesdamas Višinskį viešai paliudyti, 
kokias jis tur i žinias sąryšyje su ja. 

• 
Jungtinių Valstybių Pasiūlymas ir Kinija 

Jungtinių Valstybių atstovas įteikė Jungtinėms 
Tautoms rezoliuciją, kuria kreipiamasi į valstybes pra
šant nusistatyti nesikišti į Kinijos reikalus. Rezoliuci
joj pasakyta šie keturi dalykai: respektuoti Kinijos po
litinę nepriklausomybę; respektuoti Kinijos žmonių tei
ses išsirinkti sau politines institucijas ir turė t i valdžią, 
kur i būtų nepriklausoma nuo svetimųjų kontrolės, res
pektuoti tur imas sutar t i s su Kinija; susilaikyti nuo 

kūrimo įtakos sferų ar kūrimo svetimų kontroliuojamų 

režimų ir nuo ieškojimo specialių teisių i r privilegijų 
Kinijoj. 

Visi šie keturi rezoliucijos punktai y ra geri ir ne
galima jiems nepritarti . Kinija, kaip ir visos kitos vals-# 

tybes, tur i turėti pilną laisvę ir nepriklausomybę ir, 
aišku, turi būti laisvos nuo bet kokios pašalinės įtakos. 
Bet, visi žinome, kad taip nėra. Visi žinome, kad So
vietų Rusija ne tik savo įtaką, bet pinigus ir ginklus 
naudoja, kad visą Kiniją pasigrobti į savo kontrolę. 
Taigi, rezoliucijoj taip ir turėjo būti pasakyta. Juk 
aišku, kad tik Rusija kiša savo nosį į Kiniją. Visi žino 
ir tą, kad su Jungtinių Tautų rezoliucija, no r s ją ir 
visos pasaulio tautos užgirtų, Maskva nesiskaitys. Ir 
Kinijoj ir visur kitur ji darys savo. 

šiandien Jungtinėms Tautoms nebeužtenka kalbėti 
gražiais žodžiais, teisingomis rezoliucijomis, nebeužten
ka žaisti diplomatiniais posakiais, bet reikia jau aiš
kiai įvardinti kaltininką, spausti jį prie sienos, duodant 
suprasti, kad jis susilauks bausmės, jei nesilaikys bend
rų taikos organizacijos nuostatų ir jei nepildys daugu
mos laisvę mylinčių tautų valios. 

Lenkai Amerikos Politikoj 
Po to, kai lenkas Mruka buvo išrinktas Buffalo, 

N. Y., miesto meru, ir kitų miestų lenkų politikai pasi
šovė daugiau ir energingiau veikti. Esą jei Buffalo len
kai taip dideli šuolį pirmyn padarė1, kodėl Detroito^ 
Milwaukee ir Chicagos lenkai turi atsiekti . Chcagos 
lenkai ypač pasidarė drąsūs ir veiklūs. Jų organizaci
jos ir spauda reikalauja, kad jų tautietis, žinomas ir 
veiklus politikas Benjamin Adomowski būtų statomas 
kandidatu į U. S. senatorius demokratų partijos sąra
šu. Tasai reikalavimas užduoda nemažą galvosūkį par
tijos viršininkams, nes jos negali aplenkti dabartinio 
senatoriaus Scott Lucas, kuris yra senato daugumos 
vadas. Bet, a r bus pripažinti tie lenkų, reikalavimai; a r 
ne, galime būti tikri, kad jie vis dėlto be pasekmių ne
pasiliks. Adomowskis, a r k i tas iš lenkų, bus pas ta ty tas 
aukštesnėn pozicijon. 

Įdomu, kas y r a veikiama lietuvių politikų tarpe? 
Teneužmiršta jie, kad rinkimai įvyksta 1950 m., bet ne 
už dešimtmečio. 

APŽVALGA 
Mirė Žvmus Laikraštininkas 

Praėjusią savaitę buvo palaidotas plačiai žinomas 
katalikiškosios spaudos darbininkas žurnalistas Albert 
Paul Schimberg, sulaukęs 64 metų amžiaus. 

Pažymėtina, kad velionis visą savo amžių pašventė 
spaudos darbui. "Catholic Herald" , kuris 1935 metais 
susijungė su ' 'Catholic Citizen", redagavo nuo 1922 
metų. Tiem dviem Milwaukee, Wisc , arkivyskupijos 
ribose leidžiamiem laikraščiam susijungus į vieną ir 
pasivadinus "The Catholic Herald Citizen", a. a. Senina 
berg buvo jo žinių redaktorium. 

Velionis yra išvertęs i r parašęs keletą knygų. J i s 
išvertė ir išleido Rit ter von Lama knygos t r is tomus 
apie stigmatizuotąją Teresę Neumann. Po antrojo pa
saulio karo jisai surinko visas naujas informacijas i r 
parašė knygą "The Story of Therese Neumann". Šios 
knygos jau šeštoji laido atspausdinta. J i s y ra parašęs 
ir išleidęs i r daugiau religinio turinio knygų. 

"The Catholic Herald Citizen" gailisi netekęs ga
baus ir uolaus redaktoriaus. "Per 27 metus jis aukojosi 
apaštalavimui spausdintu žodžiu Milwaukee arkidiece-
zijoj. Jo talentai ir darbingumas buvo apsčiai i r efek- , 
tingai panaudoti Kristaus karalystei žemėje ugdyti" — 
rašo laikraštis. Aišku, jo mirtis, ta i didelis nuostolis 
Amerikos katalikų spaudai. 
• 

Gerai Atsake 
Brooklyno bolševikų šlamštas įdėjo Mizaros straips

nį apie įvykius Lotynų respublikose. "Naujienos" į ta i 
davė tokį atsakymą,: 

"Dauguma tų amerikinių valstybių, tiesa, nėra de
mokratiškos; politinės ir pilietinės teisės jų gyvento
jams nėra užtikrintos. Bet sakyti, kad lotynų respubli
kose viešpatauja baisesnė priespauda ir žiauresnis des
potizmas, negu Rusijoje arba jos satelituose, tai aiškus 
melas. 

Beveik kiekvienoje lotynų respublikoje y ra opozi
ciniai (priešingi valdžiai) sąjūdžiai: partijos, laikraš
čiai, organizacijos. O tuo tarpu Rusjoje tėra t iktai viena 
valdžios partija, ir šitoje monopolinėje partijoje valdan
čioji klika dar nuolatos daro "č is tkas" . 

Lotynų respublikose nebuvo tokių masinių politmiiu 
byli& kaip Maskvoje, arba korimi| ir sušaudymų, kaip 
Bulgarijoje ir Vengrijoje. 

Lotynų respublikos neturi koncentracijos stovyklų 
politiniams kaliniams ir vergų darbo stovyklų/ ' 'neišti
kimiems" ž m o n ė m s — kaip Rusijoje. . 

., Vargu bebūtų teisinga bent vieną lotynų Amerikos 
respubliką apibūdinti, ka ip totali tarinę diktatūrą. O 
tokia y ra SSSR valdžia!" 

APIE S! BEI TĄ 
DR. K. MATULAITIS 
Bergždžios Pastangos 

Maskvos koiViUuistų va
dai ne vien neleidžia pilie-į 
čiams išvykti svetur, bet 
nenori, kad jie ką gero iš-; 
girstų iš Vakarų Europos. | 
Maskva stengiasi BU t rukdy ~| 
ti radijo žinias, iygiai kaip 
karo meta darė vokiečiai-na-Į 
ciai. Komunistai pristatė 
daug radijo trukdytojų, bat1 

veltui, — Rusijos žmonės 
jau gauna vakarų E i ropos j 
žinias. 

Prieš keletą dienų Angli
jos atstovas Jungt. Tautų 
sambūryje H. McNeil pasa
kė A. J. Višinskiu^ kad Ru
sija nepajėgia sukliudyti 
BBC radio programų ir ži
nios gali būti pastoviai gir
dimos Maskvoje ir apylinkė
je ryte, per pietus ir vakare. 
Višinskis dėl to nesidžiaugė. 

Tiesa, rusai komunistai 
galėjo pradžioje "užtušuoti" 
britų radio bangas, bet ne 
dabar. Po keturių metų k ' tai
k o s " i r "šaltojo karo" , Ru
sijos žmonės gali pat ir t i tie
są, kurios labai bijo komu-1 
nistai komisarai. 

— o — 
Alaska Auga 

f 
Jungtinės Am. Valstybes 

gyvai susirūpino Alaskos 
buitimi. Jeigu duodama mi
lijonai ir milijardai dolerių 
dovanų svetimiems kraš
tams, kad išsivystytų ir eko
nominiai sustiprėtų, juo la
biau tai t inka daryti savose 
žemėse. 

Tįkrai, Juncęoan, Alaskoj, ' 
jau sudaryta viešiems dar
bams vadovybė. J ją įeina! 
Dr. D. Morell, M. Marksas, 
Jonas D. Argetsinger. JAV 
kongresas patvirt ino suma
nytų statybų programą, sie
kiančią 70 milijonų dolerių 
i r paskyrė pirmuosius pen
kis milijonus reikalinges-
niems pasta tams įkurti . 

Apie 100 vietovių bus sta
tomos naujos mokyklos, tie
siami ir gerinami keliai, 
įrengiami "dock'ai" — lai
vams statyti , tiesiami tiltai 
ir statomi kiti viešieji pasta
tai. 

Tuo būdu Alaskoje padi
dės darbas, uždarbiai. Ten 
vyks daugiau žmonių, įneš
dami bendron gerovėn savo 
jėgas, patirtį ir pinigus. Ten 
yra nukeliavusios i r kelios 
lietuvių šeimos. Tolimiausioj 
gi šiaurėje gyvena jauna 
Būčių šeimynėlė, kurios at
vaizdas tilpo katalikų laik
raščiuose šią vasarą. 

— O — 
Naujos Sutar tys 

Gyvenimo pamokytos va
karų Europos tautos suar
tėja. Dirbtiniai sudarytos 
kliūtys prekių apykaitai, pi
nigų mainams, keliaunin
kams yra panaikinamos. 

Pereitą savaitę iš Romos 
atėjo žinios, kad pasirašyta 
dvi reikšmingos prekybos 
su tar tys t a rp Italijos ir Šve
dijos, t a rp Italijos ir Ispa-
niijos. Šių sutarčių dvasia 
yra visai nauja. Tiesa, ne
apima visų reikalų ir visų 
klausimų, bet sutar t i s lei
džia abiem šalim įvežti į ki
tą šalį sutar tų prekių neri
botus kiekius, ko , nebuvo 
daroma pirmesnėse sutarty
se. Kur y ra prekių paklau
sa, ten reikia jas gabenti. Iš 
to eina abipusė nauda, nes 
bendroji gerovė pasiekiama 
visiems veikiant kartu. 

Slapti Sąjūdžiai Rusij 
(Dievo pogrindis) 

TĖVUI JURGIUI Pasakojant 
Paraše ' 

GRETTA PALMEB 
Išvertė 

O. LABANAUSKAITĖ 

(Tęsinys) 
— Komunistai vis kiek pribijo kariuomenės, — įsikišo vėl 

Petras, kurstydamas ugnį. — Štai kodėl partijos propagan
da dabar pradėjo girti karo fabrikų darbininkus ir jiems pri
skirti karo laimėjimo nuopelnus. Komunistai bando sumažinti 
kariuomenės žygius. Jie žino, kad kariuomenė priklauso tau
tai ir ja negalima pasitikėti. 

Petras pakilo ir pasitempė. Po valandėles vėl kalbėjo: 
— Mano drauge, dėl šios pat priežasties partijos propa

gandos linija keičiasi ir britų bei amerikiečių atžvilgiu — pra
dedama kalbėti prieš juos. Jūs pastebėsite kiekvieną apie šią 
stovykią slankiojanti komisarą spiaudantį ugnimi į mūsų są
jungininkus ir pradedanti grasinti, kad atsiskaitymo valanda 
su kapitalistų pasauliu turėsianti ateiti. Vieną kartą juos iš
gelbėjo neapykanta vokiečiams. Jie viliasi, kad neapykanta 
britams ir amerikiečiams išgelbės juos ir antrą kartą. 

Andriejus sudėjo atgal i kuprinę daiktus ir užsegė sagti. 
Pasikalbėjimą šiaip užbaigė: 

— O, tie britai ir tie amerikiečiai! Jei tik jie nesustotų 
ties Berlynu, Praga. bet žygiuotų į Maską! Kaip draugai ir iš
laisvintojai, ne kaip priešai! Kaip širdingai jie būtų sutikti 
Rusijos žemėje! Kaip džiaugtųsi mūsų kariuomenė! Žiauri, ga
linga valstybės jėga tuoj subirėtų, jei žmonės žinotų, kad kas 
nors jų atina išlaisvinti iš MVD nagų. Jūs pamatytumėt tokį 
žmonių entuziazmą, tokį masinį heroizmą, kokio istorija nė
ra mačiusi.. 

— Bet aš netikiu, kad jie ateitų. Buvo Teherano ir Jaltos 
pasitarimai ir ten pasirašyti paktai, — melancholiškai užbai
gė abu vyrai. 

Mano draugų spėliojimai išsipildė. Karui pasibaigus, reži
mas tuoj likvidavo labiausiai pagarsėjusius karo vadus. Karo 
metu buvo reikalingas kariškas nusimanymas; dabar gi, tai
kos metu, į aukštas kariškas vietas vėl pradėta kišti partijos 
ištikimieji, nes dabar ištikimybė marksizmo kodeksui buvo daug 
svarbesnis dalykas, negu kariškas nusimanymas. Reikia dar 
kartą pabrėžtinai pakartoti, kad karą su vokiečiais laimėję vy
rai nebuvo komunistų partijos nariai. 

Kas buvo tikrieji herojai ir kur jie dabar? Generolas Va-
tutin vadovavo 1944 m. didžiajai ofensyvai ir jo armija pir
moji prasilaužė pro Lenkiją. Rusų tautoje jis buvo nepapras
tai populiarus. Jis "mirė", tačiau nedaug kas Rusijoje tiki la
bai neaiškiam oficialiam pranešimui, kad jis "mirė nuo su
žeidimo". 

Maršalas Žukovas vadovavo visoms rusų pajėgoms Vo
kietijoje. Jis buvo garbinamas kaip tėvynės išgelbėtojas. Bet 
jis nebuvo komunistas. Visi tikėjosi, kad po pergalės vakaruo
se jis bus paskirtas vadovauti kovoms rytuose. Bet taip ne
buvo, nes kovai prieš Japoniją nereikėjo kariško genijaus, ka
dangi sovietų strategija buvo leisti Azijoje karą laimėti ame
rikiečiams, o į jį įsikišti paskutinę valandą tik grobiui pasida
linti. Todėl Tolimųjų Rytų karo vadu buvo paskirtas marša
las Vasilevskis, kuris yra "režimo žmogus". Žukovas buvo pa
siųstas nežymiai vietai į Odessą; vėliau visai dingo. Sąrašą 
galėtume dar tęsti — bet pavyzdys tas pats. 

Šiandien jau ne paslaptis, kad į sąmokslą buvo įvelta ir 
daugiau aukštų kariškių. Vienas iš jų buvo generolas Vlaso-
vas. Jis kovojo prieš raudonąją armiją, o paskui išlaisvino 
Pragą iš nacių. Karui pasibaigus, savo divizijas atidavė ame
rikiečiams prie Pilseno, o jie jį atidavė komunistams, kurie jį 
sušaudė. Buvo generolas Zelnikovas, kuris su savo kariais pe
rėjo į vokiečių pusę. Buvo ir kitų. Man apie tą sąmokslą — 
planą pasakoję karininkai tvirtino, kad. jei programa būtų 
buvusi įvykdyta iki galo, virš milijono rusų karių būtų pasi
davę naciams, o kitas milijonas, nors simpatizuodamas pirma
jam, būtų nudavęs laikiną lojalumą Stalinui ir būtų atsukęs 
savo ginklą prieš komunistus tuoj, kai tik vokiečiai praloš 
karą. 

Kokios armijos buvo įveltos? Dabar jau nepavojinga apie 
tai kalbėti. Rusų frontas yra iš kelių armijų sudarytas vie
netas. Jis turi nuo 200,000 iki 500,000 narių. Antistalininiame 
sąmoksle 1941 m. dalyvavo pirmojo ir antrojo Ukrainos fron
to atskiros dalys, pirmasis ir trečiasis Baltijos frontai ir daug 
Kitų vienetų. 

Skelbkites "Drauge" 

SAVE 
TAUPINR 

Blogiems laikams užejūs^JP 
4iigaia apdraustoje Finansinėje 
įstaigoje bus didelą^agalba./ x 

TSSS?? Dividendus 
PER METUR. 

Duodame paskolas ant nsmą^ro maiaJj 
į * mėnesiniais išmokėjimais, ' 

UNIVERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION' 

1739 So. Halsted Street 
Chicago 8, JJL 
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PADĖKOS ŽODIS 
CHICAGO, 111. — Dėkojame 

visiema už pareikštus linkėji
mus ir suteiktas mums dova
nas mūsų 25 metų vedybinio 
gyvenimo jubiliejaus proga. Pir
miausia didelė padėka Šv. Pane
lės Marijos Gimimo parapijos 
klebonui kun. J. Paskauskui, Šir
dingas ačiū kun. J. Panavui už 
atlankymą šv. mišių, pritaikintą 
pamokslą ir vadovavimą puotos 
metu; visiems, kurie aukojo už 
mus šv. komuniją ir meldėsi už 
mus bažnyčioje; už asistavimą 
šv. mišiose: kun. A. Petraičiui 
ir kun. A. Bertašiui. Už dalyva
vimą mūsų šventėje: kun. P. 
Lapeliui, kun. Makarui, kun. Mi-
ciūnui, kun. Vaišvilai, kun. Būd
vyčiui, kun. šiliauskui ir kun. I 
Riaubai; seselei už puikų papuo-1 
Šimą bažnyčios ir altorių, vargo- j 
nininkui Giedraičiui ir solistei už 
grafa) giedojimą bažnyčioje; Šv. | 
Kazimiero seserims ir motinai 
M. Juozapai už dovaną ir mal
das, ir seselei Antonijai iš Pitts-
burg, Pa.; labai ačiū šeiminin
kėms už paruošimą skanių val
gių ir visiems tarnavusiems prie 
baro ir prie stalo. Taip pat šir
dingiausias dėkui visiems, mūsų 
mieliems giminėms ir draugams 
už pareikštą mums nuoširdumą: 
ir dalyvavimą mūsų puotoje. j 
Ačiū! 
Romualdas ir Cecilija Stasiūnai 

Kiek žmogus Turėtų 
Gyventi? 

Vienas prancūzų gydyto
jas, ilgai tyręs senatvės iij 
mirties priežastis, sako, kad 
kiekvienas žemėj gyvas su
tvėrimas gyvena septynis 
sykius ilgiau už jo augimo 
ir brendimo laikotarpį. Ka
dangi žmogus auga ir bręsta 
per 20 metų, tai jis turėtų 
gyventi 140 metų. 

R A Y T H E O N 
20/20 

TeJevision netas 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. 
Dirbtuves kaina 7-0X $12995 
Mantel 701 . . 10" . . $189.95 
Mantel DOI . . 12" . . $249.95 
Console 1102 . . 12" . . $279.95 
Parduoda už grynus pinigus ar 
lengvais išmokėjimais po $2.00 
j savaitę. 

JOS. F. BUDRIK 
INCORPORATED 

Autorizuoti Pardavėjai 

3241 S. Halsted St. 
Patek fonuokite Oahimet 5-7237 
ir Jums Raytheon Televizija bus 
tuoj pristatyta. 

Krautuvg atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadieno vakarais. 

Stotis WCFL, 1000 kil. Sekma
dieniais 5:30 po pietų Lietuviš
ka radio programa. 

VYČIŲ DĖMESIUI! 
Ryšium su Vyčių Centro paskelbtu piniginiu vajumi pirmoji at

siliepė Brooklyno Vyčių kuopa ir paaukavo $50 Centro naudai. A. 
Vasiliauskas, Centro Vice Pirm., prieme auką ir padėkojo Brook
lyno kuopai už šį gražų prisidėjimą. 

Didysis mūsų piniginis vajus jau garsintas, ir dar kartą prašo
me visus Amerikos lietuvius paremti jį. Organizacijos veikime pini
gai daug reiškia, daug pagelbsti. Pinigų neturinčios organizacijos 
veikimas yra labai suvaržytas. 

Išlaidos yra aiškios nuolatiniuose reikaluose. Vyčiams leidžiamas 
žurnalas "Vytis". Pats žurnalas išsilaikyti,, negali, todėl Centras jį 
nuolat turi remti pinigais. Turėdamas tvirtą iždą Centras gali pa
gerinti savo archyvą bei turimą dabartinę nuosavybę, gali apdova
noti didesnius veikėjus, dirbančius organizacijos naudai. { 

Svarbiausias pinigų sunaudojimo tikslas, tai kova už Lietuvos iš
laisvinimą. Jūs visi turbūt žinot, kad pereitais metais Vyčiai pa
rašė per dešimtj tūkstančių laiškų, išsiųsdami juos įvairiems Ame
rikos žmonėms. Vieniems padėkojo už gražią kailbą, arba už ko
respondenciją apie' Lietuvą, jos žmones, jos dabartinę skriaudą, apie 
bolševikų daromus kankinimus. Visi virš minėti žmonės atjautė Lie
tuvą ir pripažino, kad ji turi būti iaisva, kad bolševikų geležinė 
uždanga turi būti atgal atstumta. Žurnalistams ir politikieriams re-
mentiems komunistų propagandą buvo parašyti papeikimo ir Lietu
vos reikalų atrėmimo laiškai. 

Sis veikimas kainavo daug pinigų, bet jis parodė Vyčių nenuil
stamą kovą už Lietuvos išlaisvinimą, parodė jų užuojautą kenčian
čiai Lietuvai. 

MIKLI LIETUVIAI, SAVO AUKOMIS PAGELBEKIT AMERIKOS 
LIETUVIŠKAJAM JAUNIMUI, PAREMKIT VYČIŲ CENTRO PI-
NiGiNį VAJŲ! 

A U K A 
Aš atjaučiu Amerikos lietuviškojo jaunimo veikimą ir noriu 

būti jų įOmėju. Remdamas jūsų kilnius tikslus ir svarbų veiki
mą aukoju Vyčių Centrui $ . . . . • • 

Pavardė ir vardas . . . * # . 

Adresas 

Iškirpę pasiųskite Al Vasiliauskui, 102 Maple St., Great 
Neck, New York. 

Neleiskite 
PEČIŲ GĖLAI 

JfcS PAREIKŠTI 
• I C a u meniniu pečiųgėuj palengvi
nimui, u£dėkiie Johnsou'o PEČ1V 
PLKSTEKĮ—beveik tas pats, ką 
dėvėtum šildančią paduškaitę prie 
darbo. Jis veikia trejopai: (1) 
Atgabena šildant), gydantį krau
ją | skaudamą vietą. (2) Suvar
žo raumenų trūkčiojimus—suma
žina skausmo smūgius. (3) Pa-
duškaite neprileidžia šalčio. 
• Gaukite Johfison'o PEČIŲ 
PLESTERĮ, pagamintą Johnson 
& Johnson—žinomi per 62 melus 
išdirbėjai puikių ehirurgiškų pro
duktų. Gaunamas visose vaisti
nėse. 

X-mas CARDS 
Su Lietuvišku 

Užrašu ! 
20 KORTELIŲ SPALVOTAIS 

PAVEIKSLĖLIAIS UŽ 

$1.00 
F I R K I T E 

Christine Grinius 
Gift Shop 

456 W. 63rd Street 
SECOND FLOOR 

Chicago 21, IU. 

Te. \\ hntunrth 6-4107 
M'IMI a nuo 1 I ryto Iki 6 p.p. 

l'ždai'Ytn antradieniam 
i (šventadieniais. 

KAKTA N A* ' 
DRUG STORE 

2458 W. 69th Street 
Chicago 29, III. 

Tel. REpublic 7-9868 
IR 

EVE LUKAS 
7011 S. Artesian Ave. 

Chicago 29, 111. 
Tel. HEmlock 4-1883 

VAKARAIS 

W ANTED AD VERTISEMENTS CLASSIFIED&HELP 
* BUSINESS SERVICES 

KALK STrDIO 
5150 So. Damcn A v o. 

This Ch ristinas givr a photograph 
Portraits of adults, groups 

and \veddings. 
Chlld sUtin* at home or atudio 

Phone GRovclilll 6-5010 
For appoliitmcnt 

W H E N 
A N D 

YOl ' \ E E t > P M M B L V f i 
SEUGIIAGE SERVICE 

-4"\ l . l . IR. 
New and repair work. 
Completo and dependable 

vice. Oet cwir freo estimate 
H. \ . NA I I I N 

2010 ARCHER AVE. 
VIrginia 7-8050 

»er-
first. 

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

"Draugas" Agency 
23 E. Jackson Blvd. 

VVEbster 93196 

WHEX 
Cl 

m 

1N NEED OF VACITM 
eaner or oll burner 
Service get only the 

M 

Moderate rates. 
V A N'S 

l)Rexel 3-4622 

repair 
best 

12 So. Parnell A\c. 

TIIRONTON STUDIO 
1703 W. Madisoit St. 

Child Portralt 
Family Groups 

Taken in your home 
This Christmas give a Photograph 

Phone for Appolntment. 
SEeley 3-7835 

H E L P WANTED VtfRAI 

REIKALINGAS DARBININKAS 
kuris apsiimtų prižiūrėti apšil
dymą 6 kamb. buto. Atjyginimas 
— kambarys skiepe ir $20 j 
mėnesį. 

Tolei ol iuoki t v : — 
Meirose Park 2160 

~lrošmra8*s]EBvicEŝ  
Jei Jums Yra Reikalingas 

Kanalizacijos arba Vandentiekio 
Patarnavimas, Pašaukite >ftis. 
Nauji darbai ir pataisymai 

Visiškai pilnas ir patikimas mū
sų patarnavimas, fsigykite mūsų 

a pskaičiavimua 
H., A. SABIN 

2016 Arelier A v c 
Ylrginia 7-8056 

Mes Pataisome ir Sutvarkome I 
JŪSŲ SENUS MATRACUS, 
Kad Jie Atrodytų, Kaip Nauji. 

Nauji matracai iš fabriko. Ne
brangios kainos.—Atliekame dar
bą per vieną dieną. Darbas ga
rantuotas. Dykai paimame ir 
pristatome. 

ECONOMY BEDDING 
5122 S. Halsted St. 

Tel. WAgner 4-8800 

WASILIAUSKAS HOME B A K E R Y 

Mūsų specialybė yra lietuviška ru
ginė duona. Užsakykite Kalėdinį 
vaisių pyragą, dabar. Suplaktos grie
tinės pyragai ir "pieš" 

Vestuviniai tortai. 
Mes pristatome. 

1224 S. Halsted St. 
Tel. COmmodorc 4-9530 

K E N D R I C K 
C L E A N E R S 

ESTABLISHED OVER 20 Y R S 

5 HOUR. SERVICE 
QUALTTY CLEANING 

WEARING A P P A R E L — 
FORMAL W E A R 

D R A P E R I E S — SLIP COVERS 
ETC. 

F I R CLEANING & STORAGE 
W E OWN AND OPERATE 

OWN PLANT 
(.Kovelill 6-6206 

6350-54 SO. K E D Z I E A V E N U E 
REpublic 7-4922 

3101 WEST 43rd S T R E E T 

BIGSAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on radios, Televisions, 
Refrigerators, Washing Machines 

and furniture. 
See ūš before you buy. 

We also nave a few used refri-
gerators, waahers and vacuum 
cleaners priced as low as $15.— 
Come in to the top house for 
values and see for vourself. 

Mes paimsime sena ifi«q 
preke Iškeitimui 

A. C. Novalc 8C Sons 
3428 West 63rd S t 

Tel. REpublic 7-2650 

CHICAGO 29, I L L 

PROGOS — OPPORTTnfTriE8 
' n~ i • • i — « i i i • m • i • — 

GROCERY and DELICATESSEN 
2 Story Briok Buildtng 4-4 Room 

Flats. 6 Car garage i n Rear 
with e Room Fiat above. Modern 

Eąuipment, Well stocked. 
Moneymaker 

Full Price $12.500 
1501 Weat. Fry Street 

H Ay markei 1-4880 

CLEANING PLANT 
South Stde; doing $1,500 weekly. 

Ali modern eąuipment. good lease. 
f a s o n ą ule rent. Priced for ąulck 
sale due t o ' b t h e r tnteresta, 

Call after * P. M. weekdays 

Hilltop 5-0272 

Grocery and Meat Market 
With 2 story bullding; 3 room 

apartment in rear; 5 room apart-
ment above. Modern eąuipment. 

Real buy for ąulck sale. 

4336 Dlckens Street 
Bclmont 5-9025 

RESTALRANT 
Good going Business 

Well Eąuipped Including 
Barbeoue Pit. Rent $10. 

Excellent Opportunity For Couple 
Saerife For $2,000 

Due to illness. 
208 N. I/eavitt Street 

SEeley 3-9017 

DEL1CATESSEN an.l GROCERY 
Excepticnally Well Stocked 

Good Fixturea 
4 Room apartment In Rear 

Rent $90. Good Lease 
Priced fsr quick Sale 

Due to Ilness 
7&S9 S. Halsted St*eet 

RAdcliffe 3-6051 

PROGOS — OP PORT I M T I E S 

NeavaiginamųJu gerimy pylimo į 
butelius dirbtuvė pardavimui. 

fstelirUi prieš 20 mėty 
Didel lą pelningas fabrikėlis. Rei
kia $15.000 grynais pinigais. Sa

vininkas nori pasitraukti ift biznio. 

Rašykite A. D. 75 I.ithuanian 
"Draugas", 23 E. J t r k m n B h d . , 

CIUc-ago, IU. 

REAL ESTATE 

COKTAIL I J O I N G E 

Doing Excellent Busin^se 
Excellent Location and Immm 
3 Good Concessions Pay R»*nt. 

Bent fixturos. Catering to t'lass 
Trade. Kxcellent Bar Prices. Have 
Band For Entnrtainment. Priced to 
Sell or wlll consider \vorking I'artner 

3947 Soutii Park Avemie 

CLEANING STORE 
2 Nice Livlng Rooms 

Full Price $1,000 
Including Furniture 

Reasonable Rent. Good Lease. 
Due to other Interesu. 

1008 W «>«*iti Street 
ABerdeen 4-9494 or 

\VKntworth 6-0139 

sutaup> kit pinigu.s ant ta] K ta-v imo 
dpopieriavinio) 

Išdažymo ir Valymo darbai. Dar
bai attekami ift v idaus ir išores. 
Žiemos kainos. Dėl platesnių in
formacijų pašaukite: — 
AL>i DECORATLYG SERVICE 

3940 \Vest 5«th PI. 
REpnbUc 7-6063 arba 

WAlbrook 5-5080 

DO YOU WANT A 
KITCHEN CABINET? 

I make them to order 
Oet a free estimate. 

without oblig-ation 

Call PRospect 6-8200 

Pk«t vakarinėje miesto daly jo 
Mes taisome visokios rūšies siu
vamas mašinas, taipgi pertaiso
me l elektrines mašinas. Kai jū
sų siuvamai mašinai yra reika
lingas pataisymas, šaukite: — 

ADOT/PH J. P I N T E U 
3826 \\\ 64 tlt PI. 

Tel. GRmehi l l 6-7316 

OCAL U V E R Y CAB 
Greitas patarnavimas. Jokia ke
lionė nėra per ilga ar per/trumpa 

Paskambinkite į 
PRospect 6-8848 

3959 \Vest 63rd Street 
Diena ar nakt| . 

AHERN CYCLE SHOP 
4550 West 6Srd Street 

Auth Dealer '— Schwinn-Whizzer 
Motor I*arts, Repairs, Accessories 
Wheel Goods Repaired—Trieycles 
Jr. Bikes — Lionei Tralus—Toys 
Do your X-mas shopping here. 

POrtsmouU* 7-8154 

MOTERIŠKI REIKMENYS, 
DOVANOS. 

Vyriški Reikmenys. 
Gauta naujų prekių, 

įsteigta prieš 11 metų. Gyvenamie
ji kamb. Nuoma $8a. Ilga sutartis. 
Tikrai gera proga. Apleidžiame val
stybę. Parduos už nebrangią kainų." 
$4,500. 

1139 Berwyn 
Tel. LOngbcach 1-5019 

MES PATAISOME 
Bet Kokios Rū&ies Siuvamąją Masina 

taipgi 
Elektrines Mašinas Išnuomuojame. 

SINGER SEW1NG CO. 
4716 So. Ashland. Vl iginia 7-7640 
6424 So. Halsted. N Urmai 2-2885 
11235 S. Michigan. WAterfal | 8-5594 
920—E. 68rd St. DOreiieater S-1937 

Klarnetai — Prancūzų išdirbys-
tes. Nauji $90. 
Klarnetai - Buffet. Nauji $180. 
Klarnetai - Selmer. Nauji $180. 

Pulki proga, 
P E T E R HOLSEAS 

1229 \V. .Madison, antrame ankt. 
Tel. SEeley 3-0808 

Dėmesio, Nuosavybių Savininkai! 
P^iskamoinkite mums šiandien 

stogų dengimo ar siding d a r 
bams. Darbas garantuotas. Že
miausios kainos. Užsakykite da
bar: Vacol whlte pine, Storm ir 
screen langus, 24x24 St iklasf 17.65 

Durable Roofing & Siding 
Estab. 32 years 

7523 S. Halsted St. 
Tani A. Kranse, Prop. 

TRiangk> 4-0708 
Resp. — TRiangle 4-0760 

VALYKLA 
įsteigta prieš 20 metų. Ideali siu
vėjui. Siuvamoji Ir proslnimui ma
šina. Judri apylinkė. Nuoma $75. 
Apėildoma. 3 metų satartla Kai
na $1,790. 

Kreipkitės: — 
3225 l u i n u Park 

Telefonas JLniper 8-8472 

B E A I T Y SHOP 
Established Cl lentele Norwood Park 

Ali Nevv Modern Eąuipment 
Newly Decoia^ted 

Eąuipped for 4 operators 
Mušt SacHflce For ąulck Sal! 

Ivea^•ing Town 
NEweast le 1-2311 or 

AVenue 3-3215 
I have a 273 Foot !>«•< p Slted 

Aceording to Engineering Report 
yellow Gold Stock From 2S2 1/2 
Foot. Need a partner or partners 
to belp me Financfetlly To Com-
plete Mining. Any amount wiTl be 
eonsidered. For more Information 
CaU H l m b o l d t 6-5628, Jouh Wil-
< />iiski, 1107 N. Saeramento Avenue. 

APPLIANCE STORE 
ELKTRICAL 

Best of Franchises 
Including 46 Ford 

Station Wagon 
Priced for ąulck sale. 
Due to other Interests. 

5252 W. Irving I**rk 
Klklare 5-6650 

B E A I T Y SHOP 
Established Cllontele 

Modern eąuipment 
2 Room apartment Heated 

Reasonable Rent Good Lease 
Sacrifice $2,000 For ąuicU Sale 

Because of New Baby 
2406 N. Avers Ave. * 

ALbany 3-3613 

GROCERY and MEAT MARKET 
JOstabltshed 25 years 

Well stocked Modern Eąuipment 
Rent $50. Good Lease 

Full Price $4.000 
For ąulck sale 

352 S. Kostner Avenue 
Atntin 7-7568 

GOOD INCOME 
PROPERTY 

4845-4847 W. 14th Street 
Cicero, I1L 

Store*, Office*, fUfe 
INCOME $500 per month 
PRICE $44,000 
l8t mortgage available. 

FRANK J. CHRISTENSON 
5859 W. S5th Street 

Tel Olynfpic 2802 or 244 

LOTS L \ ALL SECTIONS 
of the city 

50 f t. and more 
Price $1200 and up 

PAUL RIEGER 
505 S. York 

KlmnurM. IlHnofe. 

NEW 6 ROOM BRICK 
Flreplace 

Full Basement 
Convenlent to transportation 

Price $18.500 
V.Vl'h R I E G E R 

506 S. York 
Elmimrat, Illinois. 

8T. CONSTANCE PAK18H 
attractive 5 Rm. 

1 % .Story Brk, 
L**ss than 2 vears old. 

Tile bath. HU Water Ht. 
Spaoe up for additional rms. 
Many extras; Owner Mušt Sell 

at once. 
Phone STate 2-0201 

GELEŽ1E8 ERAUTLVfi 
ir 2 aukš. mūr. namas. Du butai po 
6 kambarius. Automatiška alyvos 
šiluma. Gerai einantis biznis. Ge
ros prekės. 

{kainuota pardavimui. 
2637 W. Diviskm 8L 

III mlNddi 6-701S 

>Iaisto produktu krautuvė ir mėsine 
parda>i* au 

šaldytas ..įaistas. 
Vieno aukšto mū ais namas, 6 kam
bariu, butas. 2 utomobiliu garažas. 
Karsto vandev į šiluma. Moderniš
kas įrengimas. {kalnuota greitam 
pardavimui. 

5601 S. Woloott Ave. 

< '..ni.t-ii,«it.-ir> krautuve parda\ imui 
Mokyklos re ikmenys žaislai. Smul
kmenos. • Magazinai, Pienas, Svies
tas. Kiaušiniai. 4 gražūs gyvenamie
ji kamb. $30. nuoma. Ilga sutartis. 
Geras biznis ir gera vieta, {kainuo
ta greitam pardavimui. 

Pašaukite: — 
Fftotiticr 6-2769 

VALYKLA PARDAVIMUI 
Gera klijentūra. 

Parduoda nebrangiai 
Savininkas nori skubiai parduoti. 

Paskambinkite į: — 
Meirose Park 5018 

PARDAVĖM UI 

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 sį mūsų 
<*kyrių. Pasinaudokite ir jūs! 

22 gjgflĮįggLSfT 

BuyGi*isi»*SĖMs.' 
v » —" 

11)1. \ L XMAS (JIFT-COBJTICES 
Custom Made. $1.15 a ft. and up 

* Plain & Leatherette 
Upholatered—assorted colors 

Estlmates & Samples 
Shown on reąucst. 

Clty& Suburbs. 
Phone Cal 5-7895 

P R A N E Š I M A S 

soleet 
at no 

W A N T E D APTS 
and Kitchenettes For oui 
Cltentelc. Prompt service 
charge to I^indlords. 

DAVrD KEAI/TY CO. 
6305 S. Harvard, \VEntworUi 6-2000 

Available now Furnished apts. in 
all parts of the City. — Chieago's 
Finest Rentai Serviee. 

DAVID REA1/TY CO. 
6305 S. iHarvard, VVI^tworth 6-2000 

KENDLO.IASI 

Išiiuomiiojanias kambarys vie
nam arba dviem asmenims su 
dviguba lova, baldais ir patar
navimu. 

Kreiptis į: — 
6608 S. May St., Tel. WEntworth 
6-8650 (po 6 vai. vak.) 1 

VALYKLA IK SIUVYKLA 
Gerai einantis biznis. Pilnai jreng-
ta, įskaitant ir Prosperity Press ir 
Singer siuvamąją masina, Gera s u - x 

tartis. Nuoma $45. Parduoda ne-> 
brangiai $750. Pardavimo priežastis 
— kiti interesai. 

1807 W. l a u r e n c e Ave. 
TeL LOnsbeaeii 1 - 5682 

TAVERN 
Established 16 Years 

Stock, Fixtures, Insuranee 
lteasonable Itent Good Lease 

Full Price $4.000 
For quick Sale 

Leaving City 
810 E . 75tn Street 

TKiangle 4-4783 

I.IKIKK11 K R A U T U V E 
ir bar kombinacija 

Gross $1200,000. 5* metų sutartis. 
N u o m a $150. Kampas 14th St. Ir 
Wood. Kaina $10,000. 

Paskambinkite.: — 

CHcsapeake 3-2956 

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

SKAITYKITE "DRAUGE" 

Privatus asmuo nebrangiai par
duos "VVilson Fpright šaldytuvą 

» (Freezer) , A - l stovyje 
už $250. Taipgi Stokeris (Sears 
No. 25 isdirbystės stf visomis kon
trolėmis už $50. Pašaukite: — 

South Chicago 8-2255 

GRAB-BAG CALL! 
Here are the buys 
and. hargains you 
are . looking. for. 
The advertLsers l is-
UH\ in tJie Grab 
l lag «*olumn below 

are your key to Mo-
ney Saving Valties! 

TO T R A D E -%• Rifle $0.06 new 
cond. for two wheel trailer. 
HVue Park 3-2181 

CLAKINETS. FRENCH M. 
N« \v $90. Buffet darinėta new 
$180. Also Selmer $175. SEeley 
3-0808. 

ACCOUIHAN—NOBLE 4 months 
old. 4 ehanges. Illness forces sa le . 
8275. BItterswect 8-2358 

GENUINE silver fox Jacket. 
mouton coat, eloth eoat, sealskin 
lined, fox dyed lynx jac<et. Each 
e x c cond. and reas. Real buys. 

BUckingham 1-7748. 

SEWING MACIŪNE 
3205 FuUerton. 
ALlmiiy 2-0440. 

34th AND LOWE 
Labai gera* dviejų butų namas, 

gt-roje vietoje Bridgeporte. Aitas mo
derniškas dviejų aukštų mūro na
mas turi du butus po 6 kamb., kara
to vandens Šiluma, tlle maudynės, 
uždarytos gonkos, I pėdų apšvies
tas skiepas, automobilių garažas. 
Saulėtas Iš VISŲ pusių. Pilna kaina 
$16.000. Victor Strmk-. 541 W« 

31st St,, tel. CAIumet 5 - 8 7 7 4 . 

R E A D Y TG MOVĖ IX 
B ra n n e < completly furniahed 
trailer Houae and 4.000 mą. ft. 

Lot witb oonnected aemer 
and \Vater. 

Price $3.295 Coraplete 
1)1XIE G A R D E N HOME8, I N C 

15000 So. AVestern Ave. 
Open Evenlngs. 

Near 15tli and South Karlov Ave. 
2 Fiat frame on 37 1/2 ft. lot 

4 Rms. each 
Not under rent control 

Immedlate Possession. 
Priced for quick sab> 
by owner only $6,000. 
r 11., n.- REgent 4-4425 

or ABerdeen 4-3311 

4340 W. MAYPOLE 
2 flat brick. Stone front 

one 5-Rm. apt. 
one 6-Rm. apt. 

Steam Heat. 
Forced to sell to elose Estate 

Phone ANdover 3-6196 

IN PALOS HIJLLS 
Memorial Park 

3 lots; 6 graves each. 
Verj' Reasonably priced by owner 

CaH Hl dson 3-8981 

BRICK RAXCH II«»M1-

5 Rms; 2 Bedrma, 
1 bath, fireplac«% forced alr otl 

heat; 1 car attached garage. 
$17,500 for ąulck sale. 

BRICK 2 FLAT — EVANSTOS 

6 Rms. 2 bedrms, 1 bath each 
2 forced ai r oil heating plant: 
large lot, excel. l » c . can be 

bought on contract. 
MTTCHELL B R O T H E R S 

254* G r i m Bay R d . 
( . R ^ u l . ; f 5-2M> 

' II -
C R E R O 

S kamb. medini.* bunjp io* . u ida -
rytos gonkos. centrallr.is apiUdy-

, mas. 2 automobilių g"araža.H. 
Tuojau galima užimti Sa vinį n k > 

įkainuota greitam pardavimui 

3404 — 53rd A\«««ie 
Tel. MErrintac 7-81IH 

ROSEMOOR — 10110 EBERM.UtT 
3 flat B r u k 5 Rms. each 

Gas stovės and refrigerators, 
Excel. Cond. Ne\v Roof and 

boiler 2 car garage, overhead doon* 
Near School. 'i way tmnsport.ttion 

Imm. Poss. l s t and 2nd flat 
Reasonably priced for ąulck sale by 

owner $19,500 
P l U m a n 5-0*51 

Platinkite dien. *'DRAUGĄ 

Kraustomes j Washlngton, D . C 
Gruodtio 16 d. 

S E N I E N O S 
Nupigintomis Kainomis 

Valandos: ll» v. ryto Iki 5 v. v. 
Vakarais uldaryta. 

7 didelės gryno Mahogany med-
žio spintos su stiklinėmis duri
mis ( Moderniškos». 

7142 S. Ex«*liaiųc«' 
RKgcnt 4-0590 

S. E. OOR. 
L M I U : Pk, Rd. and Kimball Ave. 

Choice property; Very clean 
Good income; 

Price 8 ttmes prasent 
low rentai 

MK B K A B A N D T 
INdepende^ice 3 -7967 

III !»x M 1N<. > K \ M I . V K 1 M 

K l . l K A U N t . \ s BUTAS 

Lietuvių 4 asmenų Šeimai ( d u su
augę Ir du mokyklinio amžiaus vai
kai) skubiai reikalingas. 4-o kamb. 
butas. Arba pirksime 4-5 kamb. cot-
tage" (vieno aukšto namą) . Turinu-
geras rekomendacija* Dirbame toje 
pačioje vietoje 16 metų. Paftanfrnv 
Mi Dubinski — TeL KEmvood 8-
2027. 

Skelbkites "Drauge" 
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Trečiadienis, lapkr. 30, 1940 DIENRAŠTIS DRAUGAS, GHICAGO, ILONOIS 

VĖL ATVYKSTA BORYS TREMTINIŲ 
' 5 

= 3 = 

1949 m. lapkričio 28 d. laivu 
"General Sturgis" į Bostoną at
vyksta šie lietuviai tremtiniai: 

• Adamavičius, Eduardas, 488 
N. Main St., Raysham, Mass. 

Aufutis, Marija, Mykolas, 615 
Marle Street, Rockford, 111. 

Balys, Karolis, Stefanija, Kę
stutis, 2000 Atkinson, Detroit 6, 
Mich. j •>*»» 

Barkauskienė, Uršule, Danu
te, 515 E. Centre St., Shenan-
doah, Pa. 

Baranauskas, Kazimieras, Eli-
zabeth, Reiner, 715 E. 150 St., 
New York, N^Y. 

Blynas, Vitoldas, E 1 m i r a, 
RFD Nr. 1, Troy, N.Y. 

Borvingytė, Irena, 1014 S. 
Main St., Findlay, Ohio. 

Buinauskas, Petras, Aldona, 
181 Tappan Ave., Kearny, N.J. 

Bytautienė, Luba, Third St., 
Woccoboc, N.Y. 

Ciuzas, Stasys, Juzė, Riman
tas, 4510 S. Hermitage Ave., 
Chicago, 111. 

Demereckis, Jonas, Isabella, 
Vytautas, Leonas, 1739 S. Hal-
sted St.. Chicago, 111. 

Eimantas, Konstantinas, 2639 
W. Montgomery Ave., Chicago, 
111. 

Indreika. Alfonsas, Kazimie
ra, Valerijonas Dalia, Sunnyside 
Ave., Oakville, Conn. 

Ivanauskas, Juozas, 1537 Gar-
field St.. Gary, Ind. 

Jakštas. Juozas, Custer, Mich. j 
Jankus, Jonas, 92 Rhodes S t , Į 

New Britain, Conn. 
Janušaitien'ė, Marija, 50 W. 

Sixth St., So. Boston 27, Mass. 
Jasdauskas, Franz, 10801 S. 

Central Park Ave., Chicago, 111. ' 
Korsakas, Marija, Romualdas, \ 

Lakeville, Conn. 
KJronas, Robertas, Konstanci- \ 

ja, Romualdas, Elena, 1505 N. 
Leavitt St., Chicago, 111. 

Krusnauskas, Motiejus, Stefa, 
368 E. 7th St., Boston 22, Mass. 

Kubaitis, Vladas, 8800 Archer 
Ave., Willow Springs, UI. 

Lenkauskas, Edmundas, R. 3. ' 
Paw Paw, Mich. 

Makarauskas, Povilas, Valeri- j 
j a , E lena , 205 W a t k i n s St., Ph i - | 
ladelphia 48, Pa. 

Makarevičienė, Konstancija, 
1505 N. Leavitt St , Chicago, 111. 

Maracinskas, Povilas, Box 203, 
Frankfort, UI. | 

Makutėnas, Stasys, Kunigun-
da, RR. Nr. 6, Box 216, India- j 
napolis 44, Ind. 

Malukas, Ildefonsas, Kenne- j 
bunk Port, Maine. | 

Margis, Jurgis, Katarina, Li-1 
Ii, Heinas, Jurgis, 27 Enfield 
St., Worcester, Mass. 

Marma, Pijus, Marijona, Ge
novaitė, 6812 S. Washtenaw 
Ave., Chicago 29, UI. 

Micuta, Albinas, Ona. Danu- i 
te, Ramutė, Rasa, Rural Rt. 6, J 
Lancaster, Ohio. 

Petkelis, Antanas, Petronėlė, 
Džiugas, Laimė, 56 Winter St., 
Brockton, Mass. 

Pimpė, Alfonsas, Ksavera, 85 
Vernon St., Waterbury, Conn. 

Plečkaitis, Veronika, Ona, 
12346 Stoebel, Detroit 4, Mich. 

Pranckevičius, Kostas, 260 
Ames St., Chicago 41, 111. 

Pustelnikas, Antanas. Geno
vaitė, Antanas, 123 St , Orland 
Park, Dl.. 

Paukštys, Kazimieras, Jadvy- į 
ga, Kęstutis, Gražina, 2714 W. 
47 St., Chicago 32, 111. 

Rauchas, Emilija, 62 Lincoln • 
St., Hartford, Conn. < 

Sabickienė, Magdalena, 541 
St., Minersville, Pa. 

Sakalauskas, Jonas, 1248 W. 
59th St , Chicago, 111. 

Širmulis, Adomas, Veronika, 
Monika, Raimunda, 6924 S. 
Talman Ave., Chicago 29, 111. 

Skripkauskaitė, Brone, 85—03 
Warreham PI., Jamaica Esta-
tes 3, L. I., N.Y. 

Slepokovaitė, Dunia, 23 West-
minster Rd., W. Hampstead, 
N. Y. 

Sveinickas, Henrikas, Dagma-
ra, Thread St., Wacubuc, N.Y. 

Tautkus, Klemensas, Aleksan
dra, Alfredas, Rūta, 4441 S. Ho-
nore St., Chicago, 111. 

Tamulynas, Anupras, 444 Met
ropolitan Ave., Brooklyn 11, 
N.Y. 

Ugianskis, Cezaris, Romanas, 
RFD. 1, YVhitehall, Mich. 

Vaičaitienė, Stefanija, 2 Nel-
son, S t , South Barre, Mass. 

Vaitkevičius, Edmundas, Sta
sė, Vytautas, Ginta, 31 Rail-
road Hill St., Waterbury, Conn. 

Valavičius, Gražina, Arūnas, 
RFD. 2, Colchester, Conn. 

Vekteris, Vincas, 34 Ruth St., 
Bridgeport, Conn. 

21ioba. Jaronimas, 408 W. 61 
St., Chicago, Ui. 

LIETUVIU KALBOS VADOVO REIKALU 

IEŠKOMI ASMENYS 
Ieškoma Mary Maruski (Ma

rija Muraškienė), gim. Marijona 
Kazakevičiūte, iš Taurakiemio 
km., Pakuonio valsč., į J. V. iš
vykusi prieš 40 metų. Turėjo 
ūkį Chicagos apylinkėse. Turi
ma žinių, kad ji yra mirusi apie 
1932—3 m. Tokiu atveju prašo
mi atsiliepti jos vaikai, kurių ji 
paliko keletą ir kurių vienas 
Jurgis. 

Taip pat ieškoma Elzbieta 
Maruski. 

Ieškomas Petras Kazakevičius, 
sūnus Antano, iš Taurakiemio 
km. 

Ieškomas Andrius ir Juozas 
Davidoniai iš Samylų km., Auk
štos. Panemunės valsč. Juozas 
D. vedęs Kemežytę. 

Atsiliepti: J. Kazakevičius, 
Calle 57, Nr. 4 2 - ^ 2 , Medellin, 
Colombia, S. A. 

Ieškomas gyvenantis Illinois 
valstybėje Antanas Grudis, sū
nus Anupro, gimęs Pempių kai
me, Kaltinėnų valsčiuje, Taura
gės apskrityje, ir Kristina Dan-
galauskaitė, ištekėjus už Rama
nausko Juozo. Juozas Ramanau
skas yra gimęs Kalnų kaime, 
Šiaulėnų * valsčiuje, Šiaulių aps- I 
krityje. Antanina Balsytė, Gu- ' 
daitės duktė, gimus Berzgalių 
kaime, Kaltinėnų valsčiuje. Ra
šyti šiuo adresu: Ona Janickas, 
1406 Lake St., Melrose Park, | 
111. 

Skelbiu Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės (LTB) Centro 
Komiteto 1949 m. lapkričio 11 
d. raštą: 

1. Lietuvių Kalbos Vadovo 
spaudinimo darbas vyksta ir ti
kimasi, kad šis apie 700 pusla
pių veikalas bus iki šių metų 
pabaigos atspaudintas. 

2. Veikalo spaudinimas vyksta 
anglų zonoje, Bielefelde, LTB 
Centro Komiteto atstovo priežiū
roje. , 

4. Iki šio laiko iš Lietuvių 
Kalbos Vadovo prenumeratorių 
surinkta: Vokietijoje — DM. 
10,591 ir užsieny svetima valiu
ta apie DM. 4,970. Tuo būdu 
Centro Komitetas yra šiuo metu 
surinkęs iš viso apie 15,661 DM. 
Lietuvių Kalbos Vadovo išleidi
mas gi Centro Komitetui kai
nos apie DM. 42,000. Todėl Cen
tro Komitetas yra labai susirū
pinęs prenumeratorių skaičių 
kiek galima padidinti. 

4. Visus iki šiol Lietuvių Kal
bos Vadovą užsiprenumeravusius 
Centro Komitetas prašo nurody
ti mūsų įgaliotinams užsienyje 
liksiu savo adresą. Adresui pa
sikeitus, prašome jį tuojau pra
nešti. 

5. Visus Lietuvių Kalbos Va

dovą užsiprenumeravusius dar 
Vokietijoj ar Austrijoje ir vė
liau išemigravusius prašome pra
nešti LTB Centro Komitetui, 
Muenchen 27, Rauchstr. 20, Ger
many, U. S. Zone, savo naują 
adresą. Gi užsiprenumeravusius 
Vokietijoje per bet kokią mūsų 
įstaigą ar spaudos platintoją 
prašome, nurodant adresą, pra
nešti, kada, kur ir per ką Lie
tuvių Kalbos Vodavą užsiprenu
meravote. » 

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuves 

A. A. 
STANISLAVA 
LEDEIKIENĖ 

(po tėvais Višniauskaitė) 
Gyveno 5353 S. Arteeian Ave. 

Mirė lapkričio 29d., 1949m., 
7:45 vai. ryto, sulaukusi pus
amžio. Gimė Uetuvoje. Kilo 
iš Kauno apskrities* Ameri
koje išgyiveno 45 metus. 

Paliko dideliam* nuliūdime 
mylimą, dukterj Frances Sla-
hor, žentą. George; ir šeimą; 
du sūnus: Joseph, marčią Ann 
ir šeimą ir John; 6 anūkus; 
seserį Emiliją Kumeti švogerį 
John ir šeimą; švogerį Charles 
Kazlauską; ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas John F. 
EudeUtio koplyčioje. 4 3 30 So. 
California Ave. 

Laidotuves įvyks šefetadienį, 
gruodžio 3d. IŠ koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Ne
kalto Prasidėjimo Paneigs šv. 
parapiją, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapin*s. 

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

Nuliiulę: Duktė. Žentas, Sū
nūs, Marti. Anūkai, Sesuo. „š\o-
geriai ir Giminė". 

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

Ieškau Janinos Gogelytės, iš 
Augsburgo stovyklos atvykusios. 

Taip pat ieškau Juliaus Pinke-
vičiaus, atvykusio iš Hanau sto
vyklos. 

Prašau atsiliepti šiuo adresu: 
K. Cemaitis, 1109 Millbury St., 
Worcester 7, Mass. 

Ieškoma Zolyniene, prieš karą 
gyvenusi Chicagoje, Archer Ave. 
(numerio neprisimenu), kilusi 
nuo Šunskų. Ieško A. Vaitkevi
čiūtės duktė Ona Kulvinskaitė-
Mickevičienė, 3720 W. 61 Pi., 
Chicago 29, 111. 

Ieškomi Janis (John), . Line, 
Alvine ir John Freiman'ai, kilę 
iš Lietuvos. Atsiliepti arba apie 
juos pranešti: Foreign Service 
Departament of the American 
Red Cross, 529 S. VVabash Ave., 
Chicaąo 5, 111.. tcl. WAbash 
2-7850, ext. 397. 

A. A. 
KAZIMIERAS 

MALIŠAUSKAS 
Gyveno 5541 S. Paulina SU 

Mirė lapkričio 28 d., 1949 m.. 
4:00 vai. po pietų, sulaukęs 
68 metų amžiaus. Gimė .Lie
tuvoje. Kilo ia Panevėžio ap
skrities. Kurpališčlo parapijos, 
Dl lavos miestelyje. Amerikoje 
išgyveno 4 0 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
du brolius: Juozapą ir Joną; 
artimą giminę — Eleną Ma
lišauskas ir jos šeimą; pusbro
lius, pusseseres ir kitas gimi
nes, draugu ir pažjtanius. 

Laidotuvėmis rūpinasi Helei; 
Mališauskas. 

Kūnas pašarvotas John F . 
Kudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, gruodžio 2 d.| Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas i 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos <už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. -
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Broliai, Artima Gi
minė ir Draugai. 

Laidotuvių direkt. John F . 
Kudelkis. Tel. YArds 7- 1741. 

A. A. 
MYKOLAS SASINAS 

Gyv. Cicero, 1231 S. 50th Avi. 

Jau sukako du metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylima brolj ir 
dėdę. Netekome savo mylimos 
gruodžio 1 d r̂ 1947m. 

Nors laikas tęsiasi bet mes 
jo niekados negalėsime užmir
šti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį. 

Mes atmindami ir apgailė
dami jo liūdną, prusišalinimą 
iš mūsų tarpo, užprašėme ge
dulingus Šv. Mišias gruodžio 
1 d., 6:30 vai. ryto šv. Anta-
tano parap. bažnyčijo, Cicero-
je, ir Prisikėlimo bažnyčioje— 
Harvey. 111., 7:30 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kar tu su mumis pasimelsti 
už a.a. Mykolo sielą. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
seserį Sopliie Šiaulienę ir švo-
gerį Julijoną, švogvrf stanislo-
vą Gilvidą; sesers dukterį Con-
stanoe Venckus, jos vyrą. Sta
nislovą ir jų dukterį 'Constance 
Kaminskas ir Jos vyra Daniel 
ir jų dukterėles Susaii ir Nan-
cy. Lietuvoje paliko dvi se
seris: Oną Apolsklenę ir Pet
ronėlę Lukoškiie,/ Jų šrtnias 
ir -kitas gimines ir dirakųrus. 

Lietuvių Kalbos Vadovo pre
numeratos kaina $2.50. Garbes 
prenumeratos kaina $10. 

Užsakymus su pinigais siųsti 
šiuo adresu: Juozas Audėnas, 
Generalinis Įgaliotinis, 14 Town-
send Street, Boston-Roxbury\1 
Mass. 

Platinkite cilen. MDraugą' 

JiU 

A. A 
VINCENTAS SCHULTZ 
Gyveno 942 \V. 34th St. • 
Mir* lapkričio 27 d., 1949. 

6; 45 vai. popiet, sulaukęs 2 o 
motą anuiaub. Gimė Chicago 
Htighta, 111. 

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Klenore (po tėvais Bal-
trukaitę) ; dukterį Judith Ann 
6 metą; tėvelius; Marijoną ir 
Stanislovą Schultz; brolį Joną; 
seserį Marijoną ir švogerį Po
vilą Maleckus; dėdę Vincentą 
ir dčdienę Rozaliją Vaičekaus- . 
kus ir ją šeimą; uošvius; An
taniną ir James Baltrukus; 
švogenką Adeline ir švogerį 
Ted Ludas; pusbrolį Petrą ir 
brolienę Liorrame Vaičekaus
kus; pusseserę Marijoną ir 
švogerį Alfonsą Madeikus ir 
ją šeimą ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 Li
tu aniea Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, gruodžio 1 d. Iš koply
čios 8; 00 vai, ryto bus atlydė
tas į Šv. Jurgio parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į 8v. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugue ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laaidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, Duktė, Tė
veliai, Brotts, Uošviai. Sosoo, • 
Švogcris, DMe. Dėdiene. Pus
sesere, Pusbrolis ir kitos Gi
minės. 

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

LIODĖSIO VALANDOJ 
ŠA uk.it t 

MAŽEIKA& EVANS 
LAtDOTUVių DIREKTORIAI 

6845 So. Wetf*ni Av* 3319 LitMonico Ave. 
PRospect 6-0099 Y Aria 7-11S8—7-1139 

Tito* kurit gymu kktm miesco dtiytt gamta* kaplyfif arčiau jbtų u m | 

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111-
Telefonas GRovehiU 6-0142 

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

• 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

St. Casimir Monumeni 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste 

Telefonas CEdarcrest 3-6335 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
l a i d o t u v i ų į s t a i g o s 

JOHN F, EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORTOS 

A M B U L A N C E O I K N 4 IR N A K T Į 

460507 South Hermitage Avenue 
Tel. YArds 7-1741 - 7-1742 

STASYS LITWINAS SAKO: 

DABAR - TAI GERIAUSIAS LAIKAS 
PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 

NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 
Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytu-Išvaizdos Sidings 
— langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų-
Hardtvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokio* 
Kūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — \Vallboard — Plaster Board — Vama-
diių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

CARR MOODY LUMBER CO. 
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

STASYS LITWINAS, Pres. 
30S9 S. HALSTED ST TEL, VICTORY 1272 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED 
KOPLYČIOS 

RADIO PROGRAMAI IS STOTIES W G E S 
( 1380 kilocycles ) 

K M Šeštadieni Nuo 9:15 Dr i : » VaL Byt* 

U 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
IUMS IS DIRBTUVES I 

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

Paminkius pristatome i visas kapines arti ar toli. 
Nuo akmens alifikavimo iki raidžių iškalimo ir pa

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

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

BITTIN AND KAMENSKY % 
MONUMENT WORKS 

8938 W. l l l t h STREET — Tel. BEverly 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvė nuo Šv. Kazimiero kap. vartų 

E& - \ 3E I 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visame Chieagos ir 
Kosr lando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE Phone: Vlrg!aiia 7-6672 
10756 S. MICH1GAN PUliman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WEST 18th STREET Phone SEeley 8-57 U 

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

POVILAS I. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telphone: YArds 7-1911 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. M1CHIGAJJ AVE. Phone: PUliman 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 a LITUANICA AVE. Phone Y Ardu 1-4908 
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JULIUS UULEVICIUS 
4348 So. California Ave, Phone LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EZERSKIS 
1646 West 46th S t YArds 7-0781 
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IŠ ARTI IR TOLI IŠGELBĖJO ANČIŲ MEDŽIOTOJUS 

i mus 
— Polyna Stoska lapkri

čio 20 d. dalyvavo Norwood, 
Mass., Junior High Schoo! 
suruoštam koncerte. Apie 

Šiandie ftv. Andriejaus J°* <Jaįyvaviiną anglų spau-
- vardinės visų Andrių - j d a P , a d l a i « * * 
Andriejų. Šio garbingojo1 — Venecuelos Lietuviai 
apaštalo vardą nešiojo dau- nuo Naujų Metų rengiasi sa-
gelis lietuvių, o du jų turi- ™ laikraštį "Tėvų Kelias" 
me ir po savo "Draugo" pa- l e . \ s t i kas mėnesį. Būtų labai 
stoge, būtent, generalinį dėkingi, kad juos paremtų 
"Draugo" atstovą Andrių straipsniais. Laikraščiui me-
Daugirdą ir vienuolį - brolį; ° * W * • * * • p ™ A - Sabą-
Andriejų Steponavičių, š i e m \ h V ^ ™ * & ! £ . 1 2 f • • Z \SA~ „^,O A *>,!».;« CISCO de Sales, Apartado 369, ir visiems Andriams-Andrie- c Venezuela S A, 
jams — kuogeriausios svei- L a r a c a s ' venezueia, b. A , 
k a tos. — V. Baku n ą, neseniai 

w v f lB1,. r-î o.*-.̂  onfr.., atvykusį iš tremties ir ap-Kazys <^ne,t.s auto-! g į ^ v e n u s į ^ A ^ 
nus knygos "Amerikos Lie- Gf/ndale >C a l i f v i e t o s i s t o 
tuviai , šiomis dienomis at- r i k ų d r a u g i j a p a k v į e t e pa
vyko į Chicago ir apsistojo 1 U Q § t i p a s k a i t ą a p i e Uetu-
Marąuette Park. Prieš 30 v ą T o k i u b u d u s u s i d a r § g e -
metų jis gyveno Chicagoj ir r a p r 0 g a platesnei mokslo 
vienais metais buvo redak-1 žmonių grupei nušviesti Lie 
torium tuomet ėjusio dien-jtuvos padėtį, 
raščio ' 'Lietuva". Nepri-1 
klausomos Lietuvos laikais l — Aldonos Mažeikaitės ir 
jis buvo Lietuvos diplomati-1 jos sesutes Anastazijos Ta-
nėj tarnyboj, Anglijoj. mosaitienes iš Montreal, Ka-

J J J nadoj, nuotrauka tautiniuo-
Kas skelbia netiesą? se rūbuose buvo įdėta į Chi-

Praėjusį sekmadienį "Mar- cago Tribūne, praėjusio sek-
gučio" radio pranešėjas pa- madienio laidą. Pažymėta, 
skelb?, kad po Lietuvių Die- kad jos dalyvavo tautų fol-
nos Mokslo ir Pramonės Mu- kloro programoj, New Yor-

CHICAGOJE Ilgai atsimins p a r o d ą . ! Dover, Del. — Inez Bren-
Glenn Cleveland is Bangor, nan ir jos sūnus 16 metų am-
Mich., atvyko į gyvulių pa- žiaus kriminalinio teismo nu
rodą. Pas gimines jam rei-1 bausti kalėjimu visam am-

Robotas atsakys į "cor- k gJo važiuoti pilnu žmonių žiui už veikmą iš vien nužu- . 
rect time". Iki šiol paskam-1 gatvėkariu. Nuvažiavęs pas dymui 67 metų senio, 
binus telefonu: CAthedral gimines pasijuto neturįs ki-

RobeH VVilkins ir Stanley Hf-ndiickson iSvyko medžioti aro'iij 
prie Klvva upės YVashinglono valstybėje ir upes saloje buvo 
užklupti audros. Ištupėję ten per naktj, buvo iSgelbėti helikop
teriu. CUL matome vieną iš tų medžiotojų nuleidžiamą iš he

likopterio. (Acme) 

8-8000 nustatymui laikro
džio, laiką pasakydavo tele
fono operatorė. Nuo vakar 
dienos operatores vietą už
ėmė robotas, kurio balsas, 
sakoma, taip pat yra malo
nus, draugiškas. 

d —— 

Trys nauji pašto rūmai. 

senėj piniginės, kurioj, sako, 
buvę $1,780. Gatvėkaryj ki
šenvagis ištraukęs. 

— o — 
Broliai patenka į bedą. Ja

mes Morelli broliai Frank ir 
Fred patenka į. bėdą. Vie
nas jų jau buvo suimtas su 
kitais dviem sėbrais, kurie 

KANADON T 
• 

Federalė vyriausybe Wa- paskutine James Morelli gy 
ahington'e paskyrė pussep* j venimo dieną planavo jo pa
tinto milijono dolerių pa- Į bėgimą iš kalėjimo. 

. statymui naujų rūmų trims j 
pašto skyriams: Jackson I s •« 

,park, VVinnetka ir No. Chi-

1S TREMTINIU GYVENIMO 

ziejuje lietuvių Kalėdų eg
lutė bus matoma prie ' 'Mar
gu čdo". Pasiteiravus pas tos 
eglutės rengėjas teko patir
ti, kad kaip kitų tautų, taip 
ir lietuvių eglutė minėtame 
muziejuj stovės iki Naujų 
Metų. Kurie jų klaidina vi
suomenę ? 

X 'The Marlan" skaityto-

k'e. 
— Gen. Pr. Tamašauskas, 

gyvenantis Saerteker str. 
92, (21) Greven b. Muens-
ter, Germany, dar neturi 
darbo ir buto garantijos at
vykimui į Jungtines Vals
tybes. Būtų gražu, kad kas 
nors šį nusipelnusį, asmenį 
atkviestų. 

Apreiškimo bažnyčioje, 

Didina Lietuviškas 
Transliacijas 

Vatikano radijas ne tik 
leidžia, bet ir nuolat didi
na transliacijas lietuvių 
kalba. Prieš porą metų lie
tuviškos radio transliacijos 
per Vatikano radiją buvo 
tik karta savaitėie. Po kan. 
F. Kapočiaus lankymosi Va
tikane lietuviškos translia
cijos buvo duodamos du kar 
tu savaitėje. Dabar Vatika
no radijas lietuviškas trans
liacijas per savaitę duoda 
jau keturis kartus. 

Senia/i ^reikėtų Vatikano 
radijo pavyzdžiu pasekti ir 
"Voice of America". 

Nepatiki Kvietėjais 

cago. # | # | 

i 

L Ė K T U V U 
Čikaga - Toronto - Montrealis 

švenčių Metu 
Naudokitės proga ir nuolaida. 

APLANKYKIT gimines 
ir draugus 

I Du skridimai kasdiena pasirink
tinai. Rekomenduojama isvvka 

KALftDOMS gruodžio 24 — 
Į gruodžio 26. 
j N. METAMS rniodžio 31 — sau-

I pio 2 d. 
(išnaudojant ftventinea darbo 

netraukąs) 
Ten ir atgal pilna kaina 

Pavojingas streikas. Gat- Pittsburgh, Pa. — 90 dar- i į CIKAGA - TORONTO $59.50 
vių ir trafiko šviesų miesto i bininkų VVest Penn Machine j «KAGA-MONTREALIS $96.50 
darbininkai, susiorganizavę Shop iškėlė teisme bylą plie- i TnforT,l,,°1

k!^ T ' - Į " — * 
• i t i rn\ T - » « I T « i , . . . . . . r t" nedelndami . n e V t l i a u 

i lOKaią (U, tmiiaing servi- no darbininkų unijai, reika- I CRIODŽIO ir>. 1949 
ce Empjoyes Union (APL), laudami $45,000 atlyginimo. \ M -„--- ^ er**** 
paskelbė streikuosią, jei mie l j įe teigia, kas pastarasis plie- Į 4 5 6 WfcST bJrd M r i t t l 
stas nepakels algų. 

— o — 

Šv. Metu Komiteto 
S ą s t a t a s 

Pirmininkas—J. E. vysk. 
Vincentas Padolskis. 

Vicepirmininkas — kan. 
dr. Zenonas Ignatavičius. ! gruodžio 1 d. nupiginsian-
šv. Kazimiero Kolegijos Ro- čios pieną misę cento kvor-
moje vice rektorius. | tai. Nežinia, kas pasidarė 

Sekretorius — kun. Vy- toms kompanijoms, 
tautas Balčiūnas, šv. Kazi
miero Kolegijos Romoje Dva 
šios Tėvas. 

Nariai: T. Kazimieras 

Nupigina pieną. Keturios 
didžiosios pienq pristatymo 
kompanijos paskelbė nuo 

! 3 w £ 5 j S S n S u s . * Į Tel WEntworth 6-4107 
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Vienas lietuvis tremtyje 
jai sią savaitę gaus puikų B r o o k l y n ' e ) k u r klebonu yra savo bičiuliui Chicagoj rašy 
iš visų atžvilgių žurnalą, ku- į k u n N P a k a i n i s , per vienas tame laiške sako, kad tiems, 
ris ir viršelio spalva ir turi- š v r i š i ą s sutvarkyta taip, j kurie gauna garantijas per 

kaip Lietuvoj. Visa bažny-jDP komisiją, atsiranda nau 
;;« onomnVnoin ateivi cie- i jų kliūčių : jie laikinai bū

na sulaikyti, nes norima iš
aiškinti, ar garantuoto j ai 
sumokės transporto: nuo uos 

— o — 
Ieško nervuotu plėšiku. 

Policija ieško trijųt jaunuo
l iu kurie apiplėšė vieną val-

Reklaitis, MIC, Generalinis gyklą pasigrobdami $7,000. 
TT. Marijonų Ekonomas Plėšimo metu visi trys, sa-
Romoje. koma, buvo labai nervuoti. 

Kun. dr. Vikioras Pa vai- —-—"-———-—-—--•--"—-—— 
kis, Lietuvių Komiteto Ita- j prie Šv. Sosto Chargė d'Af-
lijoje Pirmininkas ir BALF- faires. 
o Įgaliotinis. Komiteto būstine: Via Ca-

P. Stanislovas Lozoraitis saimonfessato 20, Roma, 
jr., Lietuvos Pasiuntinybės Italia. Tel. 760971. 

GERIAUSIA PIRKTI 
NAMAMS I ALDUS 

— 18 -

PROGRESS 

niu bei ihustracjomis atatin 
ka Kristaus gimimo šventei čia susirinkusių ateivių gie 
ir tradicijoms. Numeriui tin- da "Pulkim ant kelių/', "Ma 
karnai įvertinti bibliografas rija, Marija" ir kitas gies-
turėtų parašyti ilgesni raš- mes. Įspūdis daros, kaip se-
t?. Kiekvienas lietuviškas niau Lietuvoje, 
namas, kur randasi jau mo- J _ L i e t u v o s Kariuomenės 
kyklinio amžiaus vaikų, pn- {aarfj^vlBorię organiza-
valėtų rastis "The Manan'. c į n i s k o m i t e t a s p r a š o kūr§-

X Kas laimės miesto fut- jus-savanorius, gyvenančius 
bolo čempionatą? Futbolo' Chicagoj ir kituose Ameri-
rungtynes tarpe Chicago j kos bei Kanados miestuose, 
katalik škųjų ir viešųjų | kurie dar neprisiuntė savo 
aukštesnių mokyklų (high j adreso V. Rėkui, 1630 N. 
schools) įvyks ateinantį šei-; Kedzie Ave., Chicago 22, 
tadienį, gruodžio 3 d., Sol- j m. t nedelsiant tai padaryti, 
dier Field'e. Rungtynes * kas I kad galima būtų žinoti tik-
met rengia Mero Fundacija! rą skaičių ir laiku išsiunti-
ir visas pelnas skiriamas! nėti pakvietimus ruošiamam 
jaunimo mokslo ir švietimo i suvažiavimui, 
reikalams. Tikietų iš anksto, 
galima gauti adresu 69 W. | — "Glendale News-Press" 
VVashngton St. (telefonas neseniai įdėjo interviu su 
Franklin 2-8610). 

mame puslapyje ir cia ne-
X Bruno Šukio, sūnaus ži- seniai atvykusio muz. A. Ku 

nomo kontraktoriaus, su čiūno šeimų nuotraukas su 
Lucille Kilkus vestuves pra-. plačiu aprašymu apie šių šei 
ėjusį šeštadienį buvo tikrai mų atsiradimą Amerikoj, 
šaunios. Vestuvinė puota su- j Tai pirmas atsitikimas, kad 
ruošta vienam viešbučių ir | vietos didžioji spauda at-
joj dalyvavo visa eilė žymių i kreipė dėmės į tremtinius, 
lietuvių biznierių ir profe- Atrodo, lietuviai bus suėję 
sionalų, taip pat ir buv. Lie- * kontaktą su vietos spau-

to išlaidas. 
Jis pats gauna garantiją 

ger DP Komisiją ir jau ke
lis sykius buvo kviečiamas 
atsakinėti į įvairius klausi
mus. ĘF\ 

tuvos Operos 
Dambro. 

artistė A. da, o tai gali tik pasitar
nauti mūsų bendriems in
teresams. , 

— Tremtinių Savišalpos X Keturiolika tremtinių, 
kai kurie su šeimomis ku-
n e lapkričio 28 d. tawu-«•- ^ pa^i0 , Brazilijoj, yra 
neral Sturgis" atplaukė 1 s ^ e l p u s apie 50 pašalpos rei-
Boston uostą, atvyko į Chi
cago ir išsiskirstė pas kvie
tėjus įvairiose kolonijose. 

X Dr. P. Daužvardis, Lie
tuvos konsulas Chicagoj, 
Lietuvių Teatro pirmojo vai
dinimo, įvykstančio šešta
dienį, gruodžio 3 d., Ele-
venth Street Theatre, proga 
pasakys atidaromąjį žodį. 

X Steponavičei aš Brigh-
ton Park (4437 S. Talman 
ave.) Southtown ligoninėj 
padaryta operacija. 

X Dr. P. Brazio žmona 
pagimdė dar vieną sūnų. Da
bar daktaro šeimoje bus 
du sūuūs ir dvi dukterys. 

Skelbkites "Drauge1 

kalingųjų. Kasos organizato
riais buvo: J. Antanaitis, H. 
Valavičius, J. Švėgžda ir k. 
Šių metų valdyboj yra: prof. 
A. Stonis, inž. Z. Bačelis, J. 
Švėgžda, J. Antanaitis, A. Ži
bąs. Patikrinimo Komisijoj: 
J. Valavičius, A. Boguslaus-
kas, E. Bortkevičius. Savi
šalpos Kasos tikslas yra vi
sais galimais būdais padėti į 
Sao Paulo atvykusiems lie
tuviams, sušelpiant juos me
džiaginiai, padedant surasti 
darbo ir butą, kad atvykusie
ji tautiečiai greičiau galėtų 
įsijungti į Brazilijos ūkinį 
gyvenimą. Pajemos susidaro 
iš pačių ateivių reguleriai ir 
nereguleriai mokamo mokes
čio, aukų ir nenumatytų paje-
mų. 

Dn Nauji Gydytojai 
Šį rudenį Freiburgo uni

versitete medicinos fakulte
tą baigė ir, išlaikęs valsty
binius egzaminus, medicinos 
gydytojo diplomą gavo Bro
nius Svogūnėlis, studijavęs 
Kauno, Vilniaus ir Tuebin-
geno - universitetuose. B. 
Svogūnėlis ilgą laiką buvo 
aktyvus "čiurlionies" an
samblio dalyvis. 

Muencheno Ludwig Max 
universitete medicinos moks 
lus baigė ir gydytojo diplo
mą įsigijo Vaičius. Abu nau-
iieji gydytojai šį rudenį iš-
yyksta į JAV. 

Studija Apie Kudirką ; 
Lapkričio 16 d. suėjo 501 

metų nuo Tautos Himno au- j 
toriaus Dr. Vinco Kudirkos! 
mirties, š ia proga žurnalis- j 
tas Aleksandras Merkelis 
apie Dr. Vinco Kudirkos gy
venimą ir darbus parašė 
studijėlę, kuri pavadinta 
"Didysis Varpininkas". 

TI 
Marija viską gali pas Dievą! 
Jei spaudžia vargas, 

graužia rūpestis, 

Y sielojiesi Lietuvos ir 
^; žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją. 
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn. 

laikoma Novena į 

Nekaltai Pradėtąją Mariją 
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

baigiasi gruodžio 17 dieną. 
Norėdami įsijungti į šią Novena, s iųskite 

savo intencijas šiuo adresu: 
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn. 

• 

Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia sa
vo intencijas, ir jei gali, nors maža auka paremia šią 

į Jauniausią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje. r 

iALTYTrVAI, TELEVIZIJOS A. 
PARATAI, SKALBIAMOS MA-
8INOS, BALDAI, MATRACAI, 
KILIMAI, RADIO APARATAI, 
PEČIAI. LOVOS U Vaiko 
BALDAI. 

DtditalbsiM Pasirink Ir wm 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
Baldai Padaromi 
Pagai Užsakymą 

Lengviausi Išmokėjimai 

3224 S. HALSTED ST. 
Tel VIctory 2-4226 

4188 ARCHER AVE. 
CHICAGO, TLL. 

Tel. LAfayette S-S171 

NUO iržstsnNfcJusuj 
Skaudančių Žaizdų 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
Ha, korte kenčia nuo SEKŲ. AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Jie 
nerali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes Ju uŽsIsenCjustoa latsdo* 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti ta 
niežėjimą ir skaudėjimą seni} atvu 
ru Ir akauJ*iu. laisdų. uldiktte 
LEGULO Ointment. Jų l y d o m o s 
ypatybes palengrlns Jūsų skaudėji
mą ir talsaite rainiai miegoti nak
tį. Vartokite jas talpai nuo skau
džiu nudegimų. Jos taipgi paaallna 
niežėjimą llsroa vadinamos P80RIA-
SI8. Taipgi pa&aHna peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETES FOOT. su
stabdo džiovinimą odos Ir perplytimą 
tarpiršcių- Jos yra tinkamo* var
toti nuo džifistančJoa Ir suakimstoa 
odos. Jos yra geros gyduoles nuo 
visu išviršinių odos 
Ilgu- LKOULO Oint
ment sutelks jums 

j pagalbą nuo nuvar-
| gūsių, perstamų ir 
I nležin5lų kojų. Legu-

to Ointment yra par-
duodamas po 75c, ~"*Ę 
$1.21 Ir 1160. Pirkl-
ir vaistinėse Chicagoj 
tr apylinkes* arba 
«tx1uaklte money or
deri I — 

, LEGULO, Department D 
4847 W. 14th St deero 50. Ih. 

MIELAS KAIP TFAIŠKfi 

LIETUVIŲ KANADOS LAIKRAŠTIS 1 
T Ė V I Š K E S Ž I B U R I A I 

Ganusis Tepalas 

"SIXTIANA" 
* 

Reg. U. S. Pat. Įstaigoje 
SENIEMS ir VAIKAMS 

Tepalas "8ixtlana" yra vaistai 
kurie tuoj palengrvjna reumatizmo 
•skausmus, nosies slogas, nusalus 
<alva, ar vabzdžiams įkandus, su
tinimą Ir bendrai prieš {vairius su-
negalėjlnvih, Užslsakytie "Sixtlana" 
tepalo stiklinę tlenlal ii **8iTtianaM 

Ointment Co.. 2319 West Charlston 
St. Chicago 47. 111. Stiklines kaina 
$2.<fo. 

Pastaba: Pasiųsnite tepata ,JU\x-
tiana" savo giminėms ar pažįsta
miems j DP stovyklas Europoj* 
kaip daro tai kiti. 

TEVl&KfiS ŽIBURIAI leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kul
tūros Draugija, vyr. redaktorius Dr. A. 
Šapoka. 

TEV1SK&S ŽIBURIAI katalikiškos dvasios laikraštis, kuris 
« nagrinės visas aktualiąsias lietuvių tau

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

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

TĖVIŠKES 21 BURI V prenumerata: Kanadoje $3, USA — $3 
amerikoniški, Australijoje, Pietų Ame
rikoje ir kitur ^4 amer. 

TfiVIAKfig ŽIBURIŲ redakcijos ir administracijos 
adresas: 941 Dundas Street, West, 

Toronto, Ontario, Canada. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Namų Paskolos Už Žemą Nuošimtį 
TAUPYK SAUGIAI.. .mes per 10 metę visiems išmokėjime 

ant pareikalavimo 
Tortas virš 22 milijonų dolerio. Atsargos fondas virš 2 milijono. 

U. S. Government Securities ir casta virš 12 miltjoD*. 
CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA \ 

Narys Federal Savings and Loaii Ins. Corp, 
JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT IR MGR. 

4192 Archer Avenup Chicago 32, Illinois 
TELEFONAS: Y1RG1MA 7-1141. 

OFISO VALANDOS: K-sdien nuo 9 iki 4. 
Trečiadieniais nuo 9 Iki 12 dieną, Ketvirtad. nuo 9 iki 8 vak. L 
Klausykite ką sako VIENINTELE UETUVIŲ 
rn A r^/^i IT-I ^ RADIO PROGRAMA 
I l t A r S \ j \ J I \.J Transliuojama KASDIEN 18 m 

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

8 PROGRAMOS SAVAITOJĘ: 
Kiekvieną vakarą t:S«val. 
Sekmadieniais 1:00 vaL p.p. 

Ketvirtadieniais 
Extra Programa 7 iki 8 V.T. 

Kasdien pasaulines ir vietinės žinios.—{vairūs {vykiai lietuviškame 
gyvenime.—Biznio firmų praneftimal.—Lietuviška muzika—dainos.— 
Paskaitos. Visais reikalais kreipkitės: 

6755 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, DLL 
Telefonas — GRovehUl 6-2242 


