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BUS PLEČIAMOS ĮMONES 
Nauja Maskvos - Berlyno Ašis 
Atstatoma Vokiečių Aviacija 

VYT. ARENAS 
Specialus DRAUGO korespondentas Paryžiuje 

Nuo pat karo pabaigos Vokietija buvo nesutarimo 
obuolys tarp keturių sąjungininkų. Užtekdavo tik pasi
žiūrėti j Vokietiją, kad įsitikinus, iki kokio laipsnio san
tykiai tarp rytų ir vakarų būdavo įtempti. 

Vokietija buvo naudojama 

SUDEGĖ LAIVAS SU MIŠKO MEDŽIAGA 

kaip pretekstas susipyki 
mams ar pasigerinimams 

kiečių^ kariuomenę, bet, kaip 
dabar patirta, organizuoja 

Sakysim, kaf rulai" noreda- skiečių karišką aviaciją, 
vo paaštrinti padėtį tarp ry- fau ?** jft11*?* 1 2 n a i k m -
tų. ir vakarų, tai pradėdavo *uv1į.lr 1 2 žvalgybos grupių. 
tuoj nuo Vokietijos, o jei 
panorėdavo pradėti iš naujo 

Pratimų pradžiai vokiečiai 
gavo iš rusų 500 lėktuvų ir 

kalbą su vakarų sąjunginin-1 mokosi Luftwaffe generolo 
kais, tai pakeisdavo dalinai 
savo politiką Vokietijos at
žvilgiu. 

Vokietijos Klausimas 
Nebeegzistuoja 

Kaip matome, Vokietija 
buvo naudojama blogam ir 
geram. Tai buvo tikras dip
lomatiškos kovos laukas. 
Bet dabar, kada atsirado 
dvi Vokietijos, visai tai 

vadovybėj. 
Reikia neužmiršti, kad 

tarp sąjungininkų buvo su
sitarta, jog Vokietijai nie
kad nebus leista turėti ne 
tik karišką aviaciją, bet ir 
civilinę, kad ji neparuoštų 
karui lakūnų. Dabar, kaip 
matome, rusai visai nekrei
pia dėmesio į Vokietijos nu
ginklavimą, priešingai, ją 
ginkluoja ir treniruoja nau-

M*tlitt!*e> Paskirta Dar *• Mil- Do,eri'1 
VVASHINGiON, spal. 19. 

— Apleiažią3 savo vietą 
kaip numano ekonominis 
patarėjas Dr. Nourse viešai 
kritikavo administracijos ū- tams 1 biL ir 66 mil. dol., 
kine politiką viename susi- tačiau paskutinių savaičių 

VVASHINGTON, spal. 19.'minių medžiagų bei atomi-
— Kongresas jau yra pasky- nių ginklų gamybai dar pa-
ręs atomines energijos ko- skyrė 300 mil. dol. Kai vie-
misijos reikalams liems me-; nas opozicijos senatorius 

paklausė pasiūlymą pada-

rinkime pareikšdamas, kad 
finansiniu žongleravimu ne
galima ilgai išlaikyti krašto 
ūkio ant sveikų ir patikimų 
pagrindų. Skaudžiai kliuvo 

j ir darbininkų unijų vedamai 

riusį atominės energijos ko-
pasauliniai įvykiai matyti misijos pirmininką, kodėl 
įtikino, kad atominių gink
lų tobulinimas ir gamyba 
yra pasidaręs gyvybinis 
krašto saugumo klausimas 
ir atominės energijos pro-

pol.tikai. Jis kaip ekonomis-: gramos praplėtimas reika 
tas negalįs suprasti, kaip j lauja skubių žygių. Kad tas 
galima pakelti gyv3nimo| spėliojimas yra tikras, ma-
standartą, jei didžiosios dar- tyt iš to, kad senatas ant-

Panamos laivas "Salina Cruz", gabenąs miško , medžiagą, užsi
degė netoli Seat tie, Waah., ir sudegęs paskendo. Visa įgula tačiau 
išsigelbėjo. (Acme) 

"prekybai" padarytas galas, jam karui. 
Vokietijos klausimas nu

stoja egzistavęs, nes tarp 
dviejų Vokietijų nebebus 
galima rasti bendros kalbos. 
Jau kada Stalinas atsiuntė 

Vokietija Paverčiama Nauju 
Satelitu 

Vakaruose nelabai kas nu
stebo, kad praslinkus ke-

naujajam "demokrati |kos , ' lioms dienoms po Stalino 
Vokietijos prezidentui pa- telegramos į Berlyną atvy-
sveikinimą, buvo padarytas ko naujas sovietų "ambasa-
oficialus "de f acto" pripaži- dorius" Puškinas. 

UN Savaitgalis Bus 
Karštas 

LAKE SUCCESS, spalio 
19. — Šiandien, ryt ir poryt 
UN turi plenumo posėdžius. 
Viename jų bus renkami ne
nuolatiniai Saugumo Tary
bos nariai ir ta proga vėl 
iškils į dienos šviesą Rusi-
jos-Jugoslavijos ginčas, nes 
Rusija paleis į darbą visus 
ginklus, Jugoslavijos išrin
kimui sukliudyti. 

Nuotaika užkulisiuose 
nimas ir nėra jokių abejo- Jau vien šito Puškino pa-j esanti labai audringa. Ru-

skyrimas u ambasadorium"! sijos Višinskis jau sulaužė 
leidžia nuvokti, kokia bus 
rytų Vokietijos ateitis. Rei
kia neužmiršti, kad tas pats 
Puškinas per keturiug pa
skutiniuosius metus buvo 
Vengrijoje, kur išmokė 
vengrus eiti 
žingsniu. Jo sugebėjimais 
buvo likviduotos demokrati

nių, kad artimoj ateity Ru
sija su rytų Vokietija pasi
rašys taikos sutartį. 

Stalinas Nusimetė 
Kaukę 

Šį kartą Stalinas nusime
tė nuo savo veido kaukę, ad
resuodamas pasveikinimo te
legramą vokiečiams. Naujoj 
formoj buvo pasiūlytas pak
tas. Prieš dešimt metų susi
jungdamas su nacių Vokie
tija Stalinas tikėjosi ilgo 
karo, kuris būtų jam leidęs 
suvaidinti tarpininko rolę 
tarp Vokietijos ir vakarų 
demokratijų, išplečiant ko
munizmą visoj Europoj. Hit
leris, pasirašydamas paktą 
su Stalinu, tai žinojo ir sten
gėsi *'Tautų Tėvo" kortas 
sumaišyti, pašalinant kuo 
greičiau iš kovos lauko 
Prancūziją ir Angliją, kad 
paskui galėtų mestis ant 
Maskvos. 

Šiandien žaidimas tarp 
Maskvos ir Berlyno mažai 
kuo tepasikeitęs. Gad tik 
tiek kad Stalinas dabar de-
rėdamasis su vokiečiais jau
čiasi viršesnis ir laiko juos 
savo vasalais. Jis spekuliuo
ja jų savimeile, giria Vo
kietijos didvyriškumą ir 
kviečia ją stovėti Rusijos 
pusėje, nes ji istorijoje dar 
suvaidinsianti didelę rolę. 

Iš tokios Stalino telegra
mos nereikia nieko gero 
laukti. 

N'įkalama Nauja "Ašis" 
Prieš karą egsistavo Ro

mos- Berlyno ašis. Šiandien 
Stalinas kala naują Mask-
vos-Berlyno ašį, aplink ku
rią jis tikisi priversti suk
tis visą pasaulį. 

Stalinas nori išnaudoti vo
kiečius konflikte prieš vaka
rų valstybes. Jis ne tik kad 
atstato rytų Vokietijoje vo-'imtus jos laivus, 

visus diplomatinio manda
gumo papročius, nes vi-
somą delegacijoms išsiunti
nėjo * oficialius laiškus, siū
lydamas balsuoti už Čeko
slovakiją. Be to, spaudos 

maskolišku; konferencijoje piktai pareiš
kė, kad Jugoslavijos išrin
kimą Rusija laikys neteisė-

JAV delegacija yra pasi
sakiusi remsianti Jugoslavi
jos kandidatūrą, tačiau ofi
cialiai agitacijos už ją ne
varo. Nededanti didelių pa
stangų ir Jugoslavijos dele
gacija. Anglijos delegacija 
pasisakė remsianti Čekoslo
vakiją. Kitos delegacijos, 
žinoma, rikiuosis į dvi gru
pes: vienos palaikys Rusiją, 
kitos Ameriką. Spėjama, 
kad paskutiniai areštai Če
koslovakijoje "gali paveikti 
į delegacijų nuosistatymus 
Čekoslovakijos nenaudai. 

• Izraelio valstybė veda 
derybas su įvairiais kraštais 
prekybos sutartims sudary
ti. Sutartys jau pasirašytos 
su Lenkija, Vengrija, Olan
dija, Suomija ir Urugvajum. 
Derybos tebevyksta su Ju
goslavija, Čekoslovakija, Ar 
gentina ir Prancūzija. Su 
kaimyniniais arabų kraštais 

nes partijos, atimtos politiš- tu, nes, anot jo, būtų sulau- blokados pramušti dar ne-
kos laisvės, užgniaužta ka- žyta s vienas UN čarterio pasisekė, 
talikų veikla, pravestas paragrafas. Jei išrinktų Ju-Į • Vienam Anglijos kine 
Mindszenty procesas ir da- goslaviją, tai Višinskis pa- moteris sp i rgo jūros liga; 
bar pakartas Rajk. j grasino, kad tai turėsią UN bežiūrėdama filmą iš jūri 

Reiškia, panašaus likimo j darbams skaudžių pasėkų, i ninku gyvenimo, 
turės susilaukti ir rytų Vo
kietija. Iš jos bus stengia
masi padaryti tokį Maskvos 
satelitą, kaip yra Vengrija, 
Rumunija, Čekoslovakija, 

bininkų unijos reikalauja su
mažinti darbo valandas, o 
anglių caras (suprask: J. 
Lewis) įsako dirbti tik tris 
dienas per savaitę už tą pa
tį atlyginimą. 

Jam. taip pat esą nemalo
nu matyti ūkininkus reika
laujant primokė j imų už ga
mybos padidinimą, kai tuo 
tarpu tie primokė j imai da
romi iš deficitinio biudžeto, 
o vyriausybė kriauna į san
delius milžiniškas žemės 
ūkio porduktų atsargas, ku
rių rinka negali beaprėpti. 

Tokia politika vedanti ne 
į ūkinę gerovę, bet į vargą. 

radienį be jokių painių gin
čų panaikino tos programos 
plėtimo suvaržymus ir ato-

taip greit viskas daroma, 
sis atsakė, kad suplanuotos 
priemonls gali nulemti, ar 
jis ir paklausė jas ateity ga
lės dar būti toje vietoje, kur 
jie šiandien stovi. Tuo pa
klausimai ir užsibaigė ir pa
siūlytoms priemonėms buvo 
tuoj pritarta. 

Numatyta plėsti atominės 
energijos įmones Oak Ridge, 

. Tenn., ir Hanford, Wash. 

doktriną ir kaip manoma 
kraštas ginti. 

Krašto gynimo sekreto
rius Johnson turbūt kalbės 
paskutinis. Dar bus kviečia
mi pasakyti savo nuomonę 
buv. prez. Hoover, gen. 
Eisenhower ir gen. G. Mar
sh all. 

Ali jam u Politika 
Vokietijoje Nesikeis 
BERLYNAS, spalio 19. — 

JAV aukštasis komisaras 
Vokietijoje (McCloy) spau
dos konferencijoje pasakė, 
kad JAV kariuomenė Vo
kietijoje pasiliks ir vakarų 

respublikoj to nusistatymo 
nepakeis. Vakarų Vokietijo
je bu s elgiamasi taip, kaip 
yra nusistatyta ir kaip rei-

NAUJAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Jugoslavijos oficiali žinių agentūra skelbia, kad 

Leiiklja^ar k t toT^atotybC g r a i 1 ^ k / > m u n i s ^ vadovaujami partizanai sustabdė ko-
Ji turės tokį "suverenumą", v a s ̂ £ j " * 5 E a , , . . . . ±otM 
kaip ir kiti satelitai: glau- „ — . N u o d l d c | l u l i u c i u <*uatemaloje jau žuvo apie 4,000 
džiai pririšta prie Maskvos., z n M > m u ; 

Tad dabar, kada pasaulis T * « * * « * * * Trumanas jau pasirašė įstatymą atly-
nebepataisomai padalintas į g l m m o mtoimumui nuo 40 iki 75 cnt. valandai pakelti. 
dvi dalis, prieš totalitarinį 1 —. j©i bus išleisti visi kongreso skirti įvairiems reika-
rytų pasaulį, kuris yra cent- i a m s pinigai, tai šių* metų JAV biudžetas turės apie 5 UI. 
ralizuotas po Maskvos vai- dol. deficito. 
džia, reikia pastatyti At-, _ Patikrinus visus rinkimui davinius, pasirodė, kad į 
lanto federaciją, kuriai pn- neseniai išrinktą Norvegijos parlamentą nepateko nė vie-
klausytų visos laisvos de- „ ^ komunistas. Paskutiniame parlamente buvo m 11 at-
mokratiškos valstybės, kad stovų. 
jos tarpusavy S ^ S ^ k a r i s - _ R u s i j a p a m a u ^ Saugumo Taryboje veto teise 41 
kai kooperuoti. Tada tik ^rią, vakar vetuodama rezoliuciją dėl atominės energi-
dar galima bus P " " ™ * t a - jog tarptautines kontroles. 

— Kongresas išsiskirstė atostogų. Jis posėdžiavo virš 
9 mėn. šioj sesijoj Trumano užsienio politika susilaukė 
laimėjimo, bet vidaus politikoje kongresas prezidentui 
buvo nepalankus. t 

— Paleistas gandas, kad Anglija nebesutarta su JAV 
dėl Kinijos naujojo režimo pripažinimo — ji norinti ji 
tuojau pripažinti. 

— Socialistų* partijos narys Rene Mayer sutiko paban
dyti sudaryti naują Prancūzijos vyriausybę. 

—35 anglų parlamento nariai pasiuntė premjerui Attlee 
raštą, prašydami suvesti prie derybų stalo Staliną, Tru-
maną lr jf patį, nes tiršti debesys pradedą užgulti taikos 
dangų. • H r^HB 

— Jungtinio štabo viršininkas gen. Bradley atstovų 
rflmę ginkluotų pajėgų komisijoje pasisakė prieš laivy
no admirolų kaltinimus dėl krašto gynimo organizacijos. 

Chunkinge Pesimizmas 
CHUNKING, spalio 19.— 

Nors Kinijos nacionalistų 
vadai Lr kalba, kad padėtis 
dar nesanti beviltiška, ta
čiau pesimizmo gaidos pra
deda prasiveržti ir iš di
džiausių optimistų lūpų. Da
bar visiems rūpi, kuria 
kryptimi smogs raudonieji 
naują smūgį. Žiūrint į žemė
lapį, atrodo tikra, kad jie 
muš kylį tarp dviejų nacio
nalistų armijų vakarų link 
ir atkirs visai naująją na
cionalistų sostinę nuo pietų 
jūrų ir nuo susisiekimo su 
Kwangsi provincijoje esan
čia didele dar jų kariuome
nės grupe. Kitos raudonųjų 
operacijos neabejotinai vyks 
pajūriu nuo Kantono į vaka
rus su tikslu užvaldyti visus 
Kinijos vandenis. 

Jei tos operacijos raudo
niesiems bus sėkmingos, tai įpėdinė princesė Elzbieta 
jau drąsiai bus galima kai-1 pareiškė nuomonę, kad mū 

Kanadoj Įsisteigė Ku
nigų Vienybes 

Provincija 
TORONTO, spalio 19. — 

Vakar Sv. Jono par. salėj 
įvyko visuotinas lietuvių 
kunigų seimas, kurį tenka 
vadinti steigiamuoju. Daly
vavo dvidešimt lietuvių ka
talikų kunigų iš Montreal. 
Hamilton, Toronto, Winni-
peg, London, St. Catherine, 
Welling, Ottawa, Sadburjį 
Iš Jungtinių Valstybių sve- \ ^ 
čių teisėmis seime dalyvavo > 
kun. K. Vasys, Kunigų Vie
nybės pirmininkas, ir kun. 
Antanas Miciūnas, MIC, 
"Draugo" administratorius. sąjungininkai iš Berlyno ne-

išeis ir joki įvykiai rusų! " £ £ £ į Z * S * » * m . 
globojamoj rytų Vokietijos j ̂  R a 2 U t £ tf 0 t U v a „. k u n_ 

Dr. Tadarauskas iš Hamil
ton. Raštininkavo — kun. 
Skilandžiunas iš Sadbury ir 
kun. Juvenalis Liauba, 

kalauja vakaneciams l p r a s - j o F M u g C a t h e r i n e . 
ti metodai Politikos kryp-j g ^ n u t a m y e i k t i 
čiai nustatyti nebus dairo- ^ s u K u n į v i ^ 
masi j tai, kas dedasi rytų 
Vokietijoje. 

Anglijos Sosto įpėdine 
Pasmerkė Divorsus 
LONDON, spalio 19. — 

Kalbėdama jaunų motinų 
susirinkime, Anglijos sosto 

bėti apie didžiulį Maskvos 
laimėjimą, kuris lems ir vi
sos Azijos likimą. 

ro pavojui ir pratęsti tą 
"keistą taiką". 

• Britų geležies ir plieno 
fabrikai rugsėjo mėnesy pa
gamino rekordinį geležies ir 
plieno tonų kiekį, tačiau 
darbiečių vyriausybė neatsi
sako nuo užsimojimo tą pra
monės šaką suvalstybinti 
dar prieš rinkimus. 

• JAV senatas priėmė 
įstatymą, leidžiantį išmokė
ti Suomijai 5 su puse mil. 
dol. už 1941 ir 1942 m. pa

sų gyvenimo laikotarpy di-

Jungtinėse Valstybėse. Įs
teigta Lietuvių R. K. Kuni
gų Vienybės provincija Ka
nadoje, kurios valdybon iš
rinkta: kun. Dr. Gutauskas 
(iš Toronto), pirmininkas; 
kun. Žalalis (iš Montreal), 
sekretorius; kun. Dr. Tada
rauskas, iždininkas. 

Seimas priėmė visą eilę 
katalikišką akciją liečiančių 
rezoliucijų. 

deja materialistinės nuotai VlCtOJ PollCHOS. SlCHaS 
kos ir atsipalaiduoja mora- • • «. 
liniai varžtai Didžiausia šiųl SdU^OJa KarfUOmCne 

Laivynas-Aviaciįa 
Tebesišaudo 

VVASHINGTON, spal. 19. 
— Kova tarp aviacijos ir 
laivyno dėl įtakos ir vietos 
krašto saugumo sistemoje 
prieš atstovų rūmų ginkluo
tų pajėgų komisiją tebe
vyksta visu smarkumu. Lai
vyno atstovai jau baigė sa
vo parodymus, kurių metu 
pripasakojo daug kritikos 
aviacijai. Dabar atėjo eilė 
aviacijai gintis. Pirmas kal
bėjo aviacijos sekretorius', Iš jos kalboje pavartotų 

dienų pačių sunkiausių vi
suomeninių blogybių prie
žastis, anot jos, esą šeimų 
išsiskyrimai ir moterystės 
šventumo negerbimas. Ne
galima esą geriau pasitar
nauti visuomenei, kaip grą
žinant į jos tarpą krikščio
nybės doktriną apie vyro ir 
moters jungtuvių ryšio ne-
nutraukiamumą. 

Ji taip pat ragino jauną
sias motinas grąžinti į šei
mas krikščioniškus papro
čius, nes vaikai mokosi iš 
pavyzdžių. 

Symington, kuris visus lai 
vyno kaltinimus pavadino 
juokingais ir iš piršto iš
laužtais. Jis taip pat teigė, 
kad laivyno atsakingų as
menų kalbos padarė daug 
žalos krašto saugumui, nes 
priešas galėjo patirti daug 
tokių paslapčių, apie kurias 
jis tik galėjo spėlioti, nieko 
tikro nežinodamas. Priešas 
dabar žino Amerikos karo 

davinių išaiškėjo, kad perei
tais metais Anglijoje ir Va-
lijoje 8 jungtuvėms teko vie
nas išsiskyrimas. 

Atsimintina, kad Ameri
koje vienas išsiskyrimas 
tenka 4 jungtuvėms. 

* 
f 

• Pietų Prancūzijoje, Ni
coje, į komunistų partijos 
patalpas įmesta bomba. Au
kų nėra. 

\ 

HOF, spalio 19. — Bava
rijos policijos pranešimais, 
Čekoslovakijos sieną iš Vo
kietijos pusės dabar jau sau
goja ne policija, bet specia
liai parengti kariuomenės 
daliniai, kurių uždavinys 
visokiais būdais sutrukdyti 
Čekams pabėgti į Vokietiją. 

Čekoslovakijos vyriausybė 
oficialiai praneša, kad Sta
lino 70-to gimtadienio pro
ga, gruodžio 21 d., Pragoję 
b\is padėtas Stalino pamink
lo kertinis akmuo. 

KALENDORIUS 
Spalio 20 d.: Sv. Jonas 

Kantietis. Senovės: Gedai-
nis ir Saulė. 

Spalio 21 d.: šv. Uršulė. 
Senovės: Tureitis ir Gilan-
da. 

ORAS 
Debesuota, minkštas oras, 

galimas lietus. Temperatūra 
be pasikeitimų. 

Saulė teka 6:08, leidžiasi 
5:04. 

. 
• • M 
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INDĖNIŠKAME TURGUJE 
Ekvatoriuje šalta. — Tarnaite uždirba penkis dolerius per 
menes j. — Lietuvio knygos tolimoj Perti ir Ekvatoriuj. — 

Margi čionykščių papročiai. 
_ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ — _ _ _ _ • 

DR. J. PRUNSKIS 

PAGALIAU TAPO RAŠYTOJA 

Gal pats didžiausias ma-j Kai žiūri į tuos žmones, 
no nustebimas visoje Ilgšio-štai rodosi, kad čia visi pirk-
linėje kelionėje buvo atvy- liai. Kita turi tik pintinėle 
kus į Ekvatoriaus sostinę — uogų ar kelis apelsinus, bet 
Quito. Cia juk, taip sakant,! vis nori "uždirbti". Tai, ži-
žemės vidurys, čia linija, ku- noma, ne tikras indėnų tur-
ri visą žemę perkerta į šiau-lgus, bet labai savotiškas, 
rinę ir pietinę dalį. Saule. Nešėjai 
čia vidurdienį — ant pačių' 
galvų. Laukiau, kad čia bus' Ypatingas čionai ir sun-
pašelusiai karšta, ir buvau kenybių pernešimo būdas, 
pasiruošęs daug prakaituo- j Bačkutę, taukų porą didelių 
ti. Ir kaipgi buvo didelis ne- skardinių, vaisių pusmaišį i 
tikėtinumas, kai Ekvatoriaus j ant nugarog užsidėję ir su j 
sostinėje — Quito, kuri te- j virve per pečius persirišę, j 
ra tik 15 mylių nuo žemės arba per kaktą virvę per-j 
pusiaujo, atradau esant daug juose, taip galva visą naštą 
vėsiau, negu Chicagoje. Dau išlaiko. Vienas šitokiu būdu, 
gelis žmonių su apsiaustais, j mačiau, net didžiulę komo-
vietiniai — indėnų kilmės —' dą benešąs. O vaikus už nu-
vyrai užsimetę tokias Lyg\ garos užsirišusi tai jau be-
skaras, kurių viduryje skylėj veik kiekviena kaimietė, ku-
galvai įkišti, o matėsi mo-r i tik turi mažą kūdikį, 
terų net ir su kailiniais. Gatves siauros, dažniau-
Ouito, mat, yra aukštumo- šiai vienos krypties judėji-

Trys tūkstančiai metinių Lietu-
vjftkoB Kny«os Rėmėju tralį pasida-
rvii lietuviškos kultūros nešėjai pe-
sanlyje \ r i«n pssiuntčtp $M Siųs-
kitf tiatulicn *dn»*u: Rsy. G. A 
Matulaitis, t CM <.. 0 « k t a A ve. 

)R. VAITUSH. Opt 
L I E T U V I S 

Lu . t^iMtmumn, kuri anksčiau buvo filmų aklore, gazolino par
davėja ir audeklų projektuotoja, neseniai išleido savo pirmąją kny
gą, "Come, Take My Hand", susilaukusią nemažo pasisekimo. Ji yra 
žinomo ištadėjo Paul Koll3man žmona. (Acme) 

Įsteigtas Lietuvių Spaudos Centras Amerikoje 

je, be to — čia dažnai rūkai, 
debesys saulę uždengia. 

Daug Skurdo 

mas. Daugelyje sankryžų po; 
licininkai judėjimą diriguo-| 
ja. Kai darbininkai vakare 
grįžta į namus, baisus susi 

Tai gal bus pats menkiau- kimšimas autobusuose. Pats 
šias miestas, kokį šioje ke- mačiau, kaip vienas vyras, 
lionėje teko ar dar teks ma- nebeturėdamas vilties per 
tyti: labai daug iš molio1 duris išeiti, iškėlė per langą, 
krėstų trobelių. Vienoj ki-j savo daiktus, o paskiau iri 
toj jų net vakare žiburio pats per autobuso langą iš-: 
nematyti, o vaikai su mama lindo. Autobusais susisieki- j 
atsisėdę pravertame tarpdu-'. mas pigus: tekaštuoja tik Į 
ryje rašo pasinaudodami vieną amerikonišką centą., 
šviesa, kuri krinta nuo gat-'Už tą patį centą gali gauti 
vės stulpo. Apstu elgetų, ar bananą, ar vieną tanže-
daug kaimiečių su margais, riną, ar pyragaitį. Keista bu 

vo čia rasti daugelį šaluti
nių gatvių dar akmenimis 
išgrįstų. 

Šiaip jau parduotuvių 

keistais drabužiais. 
Laikraštininkas 

• i 

Išlipus iš lėktuvo teko va
žiuoti į miestą tame pačiame daug, ir jose visko galima 
automobilyje su vienu ame- gauti, 
rikiečių žurnalistu. Jisai gy- A n t Bį^9įįm stogo 
re, kad cia gyvenimas esąs 
geresnis, negu kituose Pietų | Kuo Quito gali pasidžiaug 
Amerikos kraštuose. Gal būt ti, tai visa eile meniškų, dai-
jam ir geresnis, kai doleriais lių bažnyčių. Ir iliuminuo-
gauna algą. Už aštuonių jamo3 jos gausiai pamaldų 
kambarių namą mėnesiui metu! Tik žiba visaip išrai-
nuomos moka 75 dolerius, ty tie j i turtingi baroko pa-
Gyvena tik dviese su žmona, puošalai. Geraširdis vienuo-
bet turi dvi tarnaites: virė- lis mercedietis (tokių Chi-
ją ir kambarinę. Joms duo- cagoje nė negirdėjau) užve
da išlaikymą ir mėnesiui mo- dė mane net ant jų bažny-
ka vienai aštuonis dolerius, čios stogo, iš kur matėsi 
kitai —penkis. Moka vieti- kalnuotame plote ištysusie-
niais pinigais, bet doleriais ji miesto trobų blokai. Ta-
— tiek išeina. ;me vienuolyne yra ir nuos-

Įdomu, kad vaikščiodamas | * « * | &™% *e™win]\?*~ 
po knygynu*, kaip Peru vai- £ * * » - . milžiniško dydžio, 
Sybėje taip ir čionai - at- ?aT l s l s P a n u viešpatavimo 
radau Gudelio knygą "Lo " į l į . . . . ,x . 
que oi en la URSS". Kaip Negalėjau atsidžiaugti ir 
toli spausdintas žodis pa- t £ V U . saleziečių Įstaigomis, 
siekia! Labai svarbu mums, ? i a J l e a u k l e 3 a d a u S l a u t u

f
k s 

kuo daugiau literatūros apie| ***? berniukų. Dideles sta-
Lietuvos skriaudas ir apie, ln* f r b

1
t u v e s ' spaustuve, siu 

raudonąją diktatūrą paskleis 2 * į * ; k u 5 jauniu miesto ifl 
ti po pasaulį. 

Lietuviškoji knyga, mūsų tau
tos priespaudos ir rašto draudimo 
laikais pasišventėlių knygnešių 
išnešiota, nepriklausomo gyveni
mo laikotarpyje gražiai suklestė
jusi ir paplitusi milijonais eg
zempliorių, šiandien vėl gyvena 
sunkius laikus. Tėvynėje lietuviš
kasis žodis raudonųjų pavergėjų 
nužudytas, tremtyje per ketve
rius metus taip gražiai reiškęsis 
knygų leidimo darbas dėl spar
čios emigracijos baigia sustoti 
o Amerikoje dėl eilės priežasčių 
jau vis rečiau nepasirodė naujų 
k nygUt jau vis mažiau beatsira-
do jų skaitytojų. O ir išleistųjų 
knygų platinimas šioje šalyje ne
buvo centralizuotas, ir neretai 
pageidaujamą knygą sunku buvo 
gauti. Spaudoje nekartą buvo ke
liamas knygų sutelkimo vienoje 
vietoje — lietuviško knygyno 
klausimas. 

Senesniųjų Amerikos lietuvių 
nuoširdžia pagalba naujiems tūk
stančiams tremtinių besitelkiant 
šioje laisvės šalyje ir įsijungiant 
į iš seno taip gražiai Čia besi-
reiškusį l ietuvybės darbą, ir lie
tuviškoji knyga iš naujo atgyja. 
Ji šiuo mūsų tėvynės žiaurios 
priespaudos metu vėl tampa vie
nu svarbiausių veiksnių lietuvy
bės ir lietuviškosios kultūros iš
laikymo darbe. 

Šiuos svarbiausius tikslus tu
rint galvoje, Gabijos leidykla, 
pradėjusi darbą tremtyje 1947 m. 
Vokietijoje, pasiryžo lietuviškųjų 
knygų leidimą ir platinimą tęsti 
ir Amerikoje. Tikintis Amerikos 
lietuvių, jų organizacijų ir trem
tinių pritarimo, įsteigtas Lietu
vių Spaudos Centras Amerikoje, 
kuris ne tik pats leis knygas, 

bet taip pat platins ir visas lie
tuviškas knygas bei kitus leidi
nius, išleistus įvairių leidyklų 
Amerikoje, Vokietijoje ir kitur. 
UžmegBti ryšiai su visais leidė
jais, kurių leidinius Spaudos Cen
tras skelbs spaudoje ir per be-
tarpinį kontaktą su Amerikos lie
tuviais. Užsakymus Spaudos Cen
tras išpildys paštu. Naujų leidi
nių sąrašai bus siuntinėjami vi
siems jų pageidaujantiems. Lie
tuvių Spaudos Centro Amerikoje 
adresas yra š i s : Gabija, 412 
Bedford Ave., Brooldyn 11, N.Y. 

Spaudos Centro organizatoriai 
mano, kad šio kultūrinio žygio 
reikšmė visų bus reikiamai įver
tinta, ir tikisi l ietuviškos visuo
menės Amerikoje paramos šiame 
darbe. —Hv. 

M .tio 30 m«tų praktikavimas 
yra jums garantija 

Pi'mĮcrvfri* ikiij lu-fiipimą, nuris 
esti priežastimi galvos skaudėji
mo, svaigimo, akių aptemimo, ner-
vuotumo, skaudamą akių karštį, 
atitaiso trumparegystę ir tolire-
gystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra parodan
čia mažiausias klaidas. Specialu aty-
da kreipiama į mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Daugely atsitikimų akys atitai

somos be akinių. Kainos piges
nės kaip pirma. 

4712 South Ashland Ave. 
YArds 7-1378 

VALANDOS: nuo 10:30 ryto Iki 7:30 
vakare. Sekmadieniais pagal sutartį. 
Trečiadieniais ofisas uždarytas. 

Akte 
Eirramfnuoia 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smetana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1831 So, Ashland 
Avenue 
VALANDOS: 

Pirmad., Antrn.i., K«t\irmd.. 
Penktad. 9:210 iki 11—1:30 

iki ft:00 
TreMa dieniais uždaryta 

fteč'julientals 9:30 Iki 12 — 1:30 
Iki 4:00 P. M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CAnal 6-0523, Platt Bldg. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Aveaoe 
( A n t r u aukštos) 

Ofiso Telefoną*: YArds 7 4 6 6 4 

Jei neatsiliepia s a u k i t e -
Bes. TeL: Mldvvay S-288* 

OFISO V A L A N D O S . 
Nu© l t lkl l t vai ryto. nao I iki « 
•mi. popiet; ano T lkl I i i v*L v** 
Sekman nuo 19 IMi 11 

Sv. Vardo Draugija 
Rengia Šokių Vakarą 
Šv. Vardo draugija Dievo 

Apvaizdos parapijoje rengia 
šokių vakarą — "Hallovveen 
Dance" — šeštadienį, spa
lio 29 d., parapijos salėje, 
prie 18 St. ir Union Avenue. 
šokiams gros Jimmy Day 
orkestras. Bu s skanių vai
šių; taip pat' bus duodamos 
"door prizes". 

Vakaro pradžia 8:30 v. v. 
Įėjimas 75c. 

SKELBKITE^ "DRAUGE* 

Ofiso l eL YArds 7-5557 
ReakL ttl. RKpnblic 7-4P99 

Dr. Frank C. Kwinn 
(HVEČINSKAS) 

GYDYTOJAS I B CHIRURGAS 

1651 W. 47th S t 
LIGONIU8 PRIIMA: 
Kasdien nuo 2 vai. lkl 4 vai. popiet 
Nuo 7 vai. ik) 8:80 vai. vak. ISsky 
nm trečiad. Ir fteMart. vakarais. 

Dr. W. Gibaszekas, OD. 
AKIŲ SPECIALISTAS 

(Kalba lietuviškai) 
756 \Vest S5th Street 

(Virš Union Drug) 
Tel. YArds 7-7S53 (neatsiliepus) 

šaukite Vlr^tnUT 7-7292) 
Akių egzaminavi
mo apecialistas. 16-
raAo tinkamus a-
kiniams stl k 1 u a 

Pritaiko prie veido 
gražiu^ patraUkliusj I alftaių L rfimua. 

lTiėniliuo valuUoal Pirmad., 
Antrad. ir Ketvirtad., nuo 10 v. ry
to iki 6 V! p. p. Ir « v. iki 9 v. 
vakaro. Treciad. ir Penktad. 1 v. Iki 
J v. vak. ir Šešta d. nuo 10 v. ryto 
iki 5 vai. p. p. 

9ttMh ofisas 945 W. Slst S t 
Priėmimo valandos: Trečiad., Pen
ktad. ir Seštad. nuo tai. rak. lkl 
t vai. vakaro. 

| DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

VAL.: 10-12 ryte; 2-6. 7-9 P. M. 
8147 S. Kalsr\ed S t , Chicago 
Pirmad.. Trefilad. ir iefttadlenlala 

Valandos: 8—8 popist 

Dr. F. C. Winskunas' 
6YDYT0JAS B OBIBUSGAI 

2420 W. Marąuette Bd. 
Ofiso TeL: PRospect 6-6446 
B e s . TeL: HEmlock 4-S15C 

V A L A N D O S i 
Mno 8 lkl t popiet; t lkl 8 vmk.; ir 

Tremia d i enlaia parai autartl 

Emerg.: TeL KBi tae S-28S8 

Dr. Emily Y. Krukas 
GYDYTOJA UL C H I B U B O l 

4146 Archer Ave. 
CHICAGO, ILLINOIS 
TeL L A f a j e t t e 5 - » l t 

Vs i : pirm., antrad., ketv„ lt—8:t« 
Ir t - 1 vak.. penkt Ir istt. II -I II 

6234 Archer Road 
ABGO, I L U N O I S 

TeL SUMMIT 1586 
•ai . : pirm., antrad. ir ketv. 9-1 v.v. 

trečiad., penkt. Ir fteštsd. S-S v .v. 

DR. A. JENKINS 
P S T S I C I A N a S U R O E O H 
(IJETUVIS OTDTTOJAa) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO •ALANDOS: 
Kasdien nuo 8-4 p.p. ir 7:80-t 

eeštadienlala nuo 8-4 popiet 
Trečiad. Ir Bekmad. uldarrts 

Ofiso TeL — PBspect •-S8S1 
Rea. TeL: Vltylsia 1-1411 

Ofiso TeL: GBovehiU 6-1321 

Dr. Edward B. Muraskas 
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

5452 So. Kedzie Ave. 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo-1:09 lkl 4:90 ir 
nuo 7:00 iki 9:09 vai. vak. 

9eStad„ nuo 2:00 »ki 4:00 vai 
Trečiadieniais — paffal autarlma. 

Redden. Tel.: HEmlock 4-5582 

Turguje 

dykeliai išmoks būti naudin
gais visuomenes nariais. 

Saleziečiai čia turi dide-

WHATIS 

Ofiso Tel. T Arda 7-5911 
Reatd. Tel. DAnube f-11 M 

Dr. T. Gudauskas 
GYDYTOJAS I B CHIRURGAS 

ATIDARJS OFISĄ ADRESU: 
756 \V. 35TH STREET 

Jfiao vai.: nuo 1-S Ir 4:80—8 vai. 
Antradieniais ligonius prnma tiktai 

it anksto susitarus. 
Jei neatsilieps tie telefonai, laukite: 
KJEknrood 9-6107; Vlnoennes 9-3900 

Ofiso teL \ 1 r g l n i a 7-1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS t B CHIRURGAI 

O 0 4 Archer Avenue 
JLGONiUS PRIIMA: 

Kasdien D M 8:9t lkl 9:09 vmL 
l iečiad. Ir Sekm. tik susitarus. 

TeL GRo. 6-180* (Ofise ir n s m n . 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN *m& SUl iGEON 

k(Lietuv49 Gydytojai^ 

8925 Wesi fiUOi Street 
VALANDOS: 8—4 popiet, 4:89— 

S:89 vakarais. Trečiad. %a«al sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS I B CHIRURGAS 

6757 So. vVestero Ave. 
Telefonai: 

Ofiso — HEmkK* 4-5841 
Rem. — HLaiUock 41114 

VALANDOS: Trečiadtssn ir lesta 
dieni pasai susitarimo: kitomis dte 

aomls nuo 8 iki 4 popiet. 
7—9 vakare. 

Ofiso teL GBovefcftu MIM 
Bez. teL HDltop 5-l«0 

Dr. Aleiander J. Javou 
CJOVAIAAH) 

GYDYTOJAS I B C F I R U B G A S 
2423 W. Marąuette Bd. 

OFISO TALJLNDOfl 
• n o t lkl 4 valandKM popiet, 

ir nuo 7 fkl 9 vai. vakare. 
Trečiadieniais Ir 

Platinkite dien. "Draugą" 

AMEBIKOS LX£TUVI\7 D A K T A B Ų DRAUGIJOS KABIAI 

Gal pati judriausia Quito ^ s įstaigas, bet kokio pasi-
vieta tai bus - turgus. Mai-!& v«n i™0 r e i k i a ^a s l š l a i k .y" 
šus pasitiesusios tiesiai g a - i ^ Vakarieniavau su jais. 
ligatvyje Ekvatoriaus mote- l T l k m a n> k a i P s v f č l u > T

d a v e 

rys; daugiausia indėnų kil- j š a b a * e A mėsos, kuq leng-
mes, prisidėjusios visokiau- v a i bučiau galėjęs paimti i 
sių pietų vaisių, o net ir mū-! v l e m * k^v

nJ-. P a t y s pasiten-
siškų daržovių, kaip kopus 
tų, morkų, bulvių, cibulių, 

kino daržovių sriuba, sau 
sais ryžiais, sūrio gabale-

sviesto, nei kitų skanėsių 
nebuvo. 

Šakiečiu Sąskrydis 
CICERO, 111. — šakių Aps 

TITLE 
PROTECTION? 

TeL: Vlrginia 7-6588 

DR. BIE215 
GYDYTOJAS I B CHIRURGAM 

2201 W. Cermak Bd. 
*alandoa. l - t popiet ir 7-t v. vtefc. 
rrsdladlsniala Ir 6cdtadlsnl&|s ofisas 

yra atdarytas, 
ad. tik nuo 1—t vai. popiet. 

REZIDENCIJA 

•241 West 66th Plaee 
REpobUc 7-7868 

Dr. Strikol 
ieiD B. 

, . 

turi ir mėlynių, braškių. Ki - , l m - ^ k e t u r i seni tėvai ga-
tur - vien virves, trečioji™ P° s t l ^ P 1 ^ 0 ' k l t l ?e" 
vietoj - puodai. Visokių Ir^ P i l d y t ą vandeni, jsi-
visokiausių dalykų ir prekių, ^ ^ a m ^ ! a u l i . d u o ^ l ^ : 
viskas sudšta gatves pakraš 
ty ant žemes, čia pat ir 
"pardavėjos". Praeiviui jos 
siūlo sustoti ir ką nusipirk
ti. Su tomis kaimietėmis ir 
jų vaikai. Cia jos pačios val
go kūdikius maitina... V i - i k n t l e s Klubas rengia rude-
sur daug dulkių, yra ir vabz- i n m } pasilinksminimą, kuria 
dzių. Daugelis motinų, kol i įvyk^sestadieių, spalio 22 
pirkėjas ateis, negaišta, o i d ' 7 , : ^ v v. iStanaičių na-
pasiguldžiusios v a i k u č i u s ! ? 1 . 6 ' . 1 6 0 2 S : ^ C t - V l s j pa
sklaido jų plaukus, ieškoda- k i e c l a i i r 1 U draugai kvie-
mos sutvėrimų, kurie t e n | č i a m i atsilankyti, 
nereikalingi. Viena kita ir j — Valdyba ir komisija 
pati savo kalnierių patem 

2mogaus brangiausias tur ta i yra jo namai . . . ir jo nuosavybe 
yra verta didžiausios apsaugos. Nuosavybės Garantijos "Policy" Chicago 
Title ir Trust Kompanija apsaugo savininką nuo nuostolių, kurių kartais 
gali būti užslėptų garantijoje ir prieš reikalingumą ginti savo nuosavybę 
teisme, jeigu kas nors trauktų savininką teisman del nuosavybes. 

Tik Chicago Title & Trust Kompanijos Nuosavybės Garantijos Po
licy suteikia šias apsaugas, nes Chicago Title ir Trust Kompanija • greitai 
sumoka savininkui už nuostolius, kurie kiltų jo nuosavybėje iš pačios ža
dėtos garantijos ir taipgi ima visą atsakomybę ginti tą^ nuosavybę prieš bet 
kokį pasikėsinimą. 

N e jokia kita nuosavybės apsauga neteikia tokį pilną pasižadėjimą 
ginti nuostolį . . . arba rūpestį. 

TeL CAnal 6-0257 
Tet, PBospeot 6-666fc 

UTlftO TAJLAJIDOft: 
M l - t ir •-»; ire«.. t e t a i , te 

ttekm. tik pa*ai sutarti 
Ofiso Telefonas: YArds t-4VSt 

Telefonas; PKoHpect S-1SSS 
*m l e a f a t y s vtrSmla#Q 

DR. P. L ZALATORIS 
ttlDYTOJAb Ui OH1BUBGA1I 

1811 So. Halsted B t 

\ 

mmmĘm — ^ 
V A L A N D O S : 11 v. ryto Iki J w>. 

t UQ W ?aL vmlrar*. 

. Dr. L E. Mokar 
GYDYTOJAS IB CHLBUBOAB 

11760 So. P a n e l i 
TeL:: PCUman §-8277 

VALANDOS: 

pusi ''švarina". Garainkitca dien. "Drauge" 
CHICAGO TITLE AND TRUST COMPANY 

111 West Washington Street • Chicago 2 

Res. 6958 So. T e i m a * Ave. 
Bes . TeL: GRovehUl %461t 
Office TeL: HEmlock 4-4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GFYDYTGiJfcS tB CHIBUBGAS 

U 2 8 We»t MarąiMitte Umd 
OFIBO VALANrX)«: 

Huo t lkl 4 Ir nuo 7 M I vsJi 
TreCtad. ir fisitad. susitarus 

ARD Skyriaus Vakaras 
MARQUETTE PARK. — 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 8-tas skyrius rengia 
vakarą sekmadienį, spalio 
23 d., parapijos salėje. Bus 
muzika, skanių užkandžių ir 
daug gražių dovanų. Viena 
iš tų dovanų — E. Ogentie-
nės padovanota staltiesė. 
Visi kviečiami į šį vakarą. 
Įėjimas 35c. Pradžia 5 v. v. 

— E. A. 

Norėdami ką nore parduoti, 
pirkti, išmainyti, surasti — pasi-
naudokit 'Draugo* Classified sky
riumi. Skelbimai ne daug tekai
nuoja, o gaunami rezultatai kuo-
puikiausi. Tūkstančiai asmenų y-
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Višinskio Grasinimas 
PRIMENA IR ATOMINĘ BOMB4 

Kremliaus atstovas Jungtinėse Tautose ir vėl kolio-
jasi, keikia, grasina. Andrėj Višinskis praėjusį antra
dienį, gerokai išplūdęs vakarų demokratijų "imperia-
listinius" siekimus, pagrasino, kad jei, girdi, ne Čeko
slovakija, bet Jugoslavija bus įleista nare į Saugumo 
Tarybą, Jungtinių Tautų organizacija susilauks "skau
džių pasekmių". Ir kad tasai grasinimas būtų efektin
gesnis, Višinskis paskelbė, jog Sovietų Rusija jau 1947 
m. turėjusi pasigaminusi atominę bombą. 

Višinskiui yra Maskvos įsakyta kovoti prieš Jugo
slavijos įleidimą į Saugumo Tarybą. Mat, to krašto dik
tatorius Tito, pačios Maskvos išauklėtas ir jos pagalba 
ton pozicijon pastaytas, pasišiaušė prieš Staliną, jo ne
beklauso ir išveda Jugoslaviją iš sovietinio bloko. Vi
šinskis nori pravesti tarybon tuo tarpu Maskvai dar 
ištikimos Čekoslovakijos atstovą. Jungtinės Valstybes 
remia Jugoslavijos kandidatūrą ir, reikia manyti, kad 
Amerikos kandidatė laimės. 

KĄ REIŠKIA VIŠINSKIO GRASINIMAS? 

Mes esame linkę manyti, kad jis nieko nereiškia. 
Jei Jugoslavijos įleidimas į Saugumo Tarybą reikštų 

Sovietų Rusijos pasitraukimą iš Jungtinių Tautų, to, 
berods, nereiktų laikyti ypatingai ''skaudžia pasekme". 
Laisvasis pasaulis tada pasakytų — "boba iš ratų, ra
tams lengviau". Rusijos pasitraukimas iš šios tarp
tautinės taikos organizacijos nepakenktų, bet pasitar
nautų taikai planuoti darbams. Vesdama agresinę po
litiką, laužydama tarptautines sutartis, atsisakydama 
ištraukti savo karo jėgas ir policiją iš okupuotųjų kraš
tų, Rusija ne tik sutrukdė planuojamos teisingos ir 
pastovios taikos atsteigimą, bet pasaulį jau priveda 
prie katastrofiškos padėties. 

O GAL KAR4 PRADĖS? 
Bet Rusija savo valia iš U. N. nepasitrauks, nes ji 

čia turi puikią savo propagandai tribūną, ji čia turi 
galimumus sėti tautų tarpe neapykantą, trukdyti taiką, 
kas jai ir yra reikalinga, kad palaikyti pasaulį chaoti-
nėj būklėj, kurioj jos agentai gali sėti peklišką komu
nistinę sėklą. 

Višinskio grasinimas galėtų reikšti ir kitą dalyką. 
Jei bolševikų kandidatė Čekoslovakija nepraeis Sau

gumo Tarybon, Sovietų Rusija, panaudodama savo sa
telitus, galėtų ginklu užpulti Jugoslaviją ir net atominę 
bombą ten išbandyti. Bet tai reikštų trečiojo pasaulio 
karo pradžią. Mes esame tikri, kad ir atominę bombą 
turėdami, bolševikai tokio karo bent tuo tarpu nenori. 
Vesdami šaltąjį karą prieš vakarų demokratijas ligšiol 
jie daugiau laimi. 

Atsižvelgiant į tą visa, Višinskio grasinimus reikia 
laikyti Maskvos eiliniu propagandos burbulu. 

Genocido Konvencijos Reikalu 
NEIŠAIŠKINTOJI MISTERIJA 

Jau netoli metai, kai Jungtinių Tautų generaline 
asemblėja pasisakė prieš tautų žudymą ir priėmė vadi
namą Convention 'on Genocide. Konvencija draudžia 
tikslų, sistematinį rasių ir tautinių grupių naikinimą, 
ką darė Hitleris ir ką dabar daro Stalinas. Konvencijoj 
aiškiai pasakoma, kad tautų persekiojimas ir naikini
mas yra laikomas tarptautiniu kriminalu. Konvencija 
įsigalės tada, kai bent 20 valstybių ją ratifikuos. Lig
šiol tik Australija, Islandija, Etiopija ir Norvegija ją 
teratifikavo. Keista. Keistai elgiasi ir Jungtinių Val
stybių Senatas. Nors Amerikos atstovas Paryžiuje (UN 
asemblėjoj) ir balsavo už šią konvenciją, tačiau Senatas 
dar jokių žygių nedarė, kad ją ratifikuoti. Kodėl — ši 
misterija ligšiol dar nėra išaiškinta. 

SKUNDAI PRIEŠ SOVIETŲ RUSIJĄ 

Suprantama, kad, toli gražu, ne visi nori, kad Jung
tinių Valstybių Senatas ratifikuotų Genocido Konven
ciją. Pavyzdžiui, sovietai ir jų draugai bei bendrake
leiviai džiūgautų, jei toji konvencija niekuomet nebūtų 
ratifikuota. Mat, Jungtinėse Tautose jau dabar yra su
plaukusių labai daug skundų prieš Sovietų Rusiją, kuri 

planingai, sistematingai ir žiauriai persekioja ir nai
kina tautas už "geležinės uždangos". Tarp daugelio 
kitų tautų skundų yra ir lietuvių: VLIK-o, ministro 
P. Zadeikio, ALT. 

KIENO TAI KALTĖ? 

Buvo pranešta, kad valstybes departamentas jau bu
vo pasiruošęs konvenciją patiekti Senato ratifikavimui 
1949 m. pradžioj. Staiga šis departamento planas buvo 
pakeistas. Buvo pasiaiškinimų, kad šiuo metu, girdi, 
nepatogu yra konvencijos ratifikavimo klausimą į Se
natą įnešti. Kodėl? Nejaugi vis dar bijojama piktąją 
rusų mešką erzinti? Nejaugi prie naujų nuolaidų Mask
vai yra rengiamasi? 

Jei šioj Senato sesijoj bijota konvencijos klausimą 
iškelti, tai reikia žiūrėti, kad valstybės departamentas 
turėtų daugiau drąsos konvenciją patiekti ratifikuoti 
1950 m. sausio mėn. Senato sesijai. Visuomenė turi 
būti akyla ir žiūrėti, kad ir kitoj sesijoj šis labai svar
bus reikalas nebūtų atidėliojamas. 

Sveikinimai Tebeplaukia 
Dienraščio "Draugo" vadovybė vis dar gauna iš viso 

pasaulio kraštų sveikinimo laiškų sukaktuvių proga. 
Ir laikraščiuose bei žurnaluose vis dar užtinkame šiltų 
žodžių parašytų "Draugo" adresu. Štai, ''Vyties" Nr. 
10-tame (spalių mėn.) randame: 

"Šią vasarą "Draugas" minėjo savo 40 metų sukak
tį. Per tąjį tarpą jis išaugo į stiprų dienraštį, kuris 
paskutiniuoju laiku padare ypač gražią pažangą: yra 
gyvas, įdomus, sutelkė nemaža bendradarbių ir savo 
aktualumu atsistojo pirmoje vietoje tarp mūsiškių laik
raščių. Už tai reikia sveikinti redaktorių L. Šimutį, 
leidėjus T. Marijonus ir visą redakciją. 

"Draugas' atlieka stambų vaidmenį lietuvių katalikų 
gyvenime. Jis ne tik neša žinias ir šviesą į lietuvių 
pastogę, bet budi ir kovoja dėl Lietuvos laisvės ir ge
resnės ateities lietuvių tautai. Sykiu šio dienraščio bu
vimas yra lyg koks garbės liudijimas patiems lietu
viams šioje šalyje: amerikiečiai katalikai čia neturi 
savo dienraščio, o lietuviai turi — ir dar pajėgia jį 
metai iš metų tobulinti V* 

Britanijos Lietuvis" Nr. 40-tame, tarp kitko, rašo: 
"Draugas' šiuo laiku yra didžiausias katalikų dien

raštis lietuvių kalba pasauly. Pastaruoju laiku jo turi
nys labai pagerėjo, nes bendradarbiauja nemaža iš trem
ties atvykusių lietuvių laikraštininkų įr literatų". 

Baisūs Kankinimai 
"Amerikos" bendradarbis, rašydamas apie komunis

tų teisiamųjų "prisipažinimą", tarp kitko, sako: 
"Nors sovietai labai užsidarę nuo pasaulio, bet vis 

tik iš tos baisios šalies prasprūsta kartais ir slapčiau
sios žinios. Ypač šio karo metu jie buvo priversti pa
sauliui daugiau atverti savo duris, pro kurias daug kas 
pateko į sovietų vidų ir daug kas iš ten ištrūko laukan. 
Okupuodami naujus kraštus bolševikai atsinešė savo 
valdymo metodus net iki Europos vidurio, o iš čia ži
nios apie bolševikų darbus jau greičiau patenka ir į 
kitus kraštus. Dėl šių priežasčių daug kas apie bolše
vikus sužinota, taip pat dalinai paaiškėjo ir ši viešų 
teismų paslaptis. 

"Iš buvusių sovietų kalėjimuose ir koncentracijos la
geriuose kalinių, pažinusių NKVD tardymo būdus, iš jų 
pasipasakojimų ir prašytų atsiminimų paaiškėja, kad 
prisipažinimas pasiekiamas ypatingu žmogaus kankini
mu: mušimu, kūno žalojimu, marinimu badu, šaldymu 
ir deginimu, varginant ilgu stovėjimu ar.tupejimu, ife-
migu ir kitokiais kankinimais, kokius tik gali išgalvoti 
pikto žmogaus vaizduotė. Tardoma vis naktimis švie
čiant į akis aštria prožektorių šviesa ir vis kartojant 
kas nakt tuos pačius klausimus, verčiant prisipažinti 
primestus kaltinimus. Kankinamas žmogus nustoja kant 
rybes, netenka valios ir noro priešintis. Kankinimai pa
sidaro daug baisesni už mirtį, mirtis tampa žmogui 
išgelbėjimu. Jis tuomet sutinka su viskuo, kad tik baig
tųsi jo baisios kančios." 

įdomūs Rinkimai 
Pažymėtina, kad "The New York Times" indorsavo 

respublikono Foste r Dulles kandidatūrą į senatorius. 
Savo žygį pamatuoja tuo, kad p. Dulles "gerai nusi
mano" užsienių reikalų politikoje. Demokratų partijos 
kandidatu yra p. Lehman, buvęs New Yorko guberna
torius. New York Times gal būt "pamiršo", kad ir šis 
vyras turi patyrimo ir vidaus ir užsienių politikoje. 

Šie New Yorko valstybes (ir miesto) rinkimai bus 
įdomūs. Manoma, kad jų duomenys savotišku būdu 
"išpranašaus", kokia kryptimi eis kongreso rinkimai 
1950 metais. . 
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Dievo Pogrindis 
TOVUI JURGIUI Pasakojant 

Paraše 
GRETTA PALMER 

Išvertė 
O. LABANAUSKAITĖ 

DP IR T«RINORniSM 

VYT. VYTENIS 
"Amerikos L.—avis ' 7.5. 

49., o vėliau ir "Argentinos (Tęsinys) 
Lietuvių Balsas" įsidėjo Vin Man atrodė, kad kova prieš Dievą Sovietų Rusijoje negali 
co Jankausko straipsnį "A- pasisekti. Vienam savo skeptiškų draugų būriui Kroatijoje kar-
merikos Lietuviai ir DP Gri- tą taip kalbėjau: "Sovietai kariavo su Kristumi dvidešimt du 
noriai", kuriame šis šiurkš- metu ir kovą pralošė. Valdžia nedrįsta pripažinti to fakto, kad 
tokai pašukuoja DP naujo- be bedievybės negali išsilaikyti ir pUna marksizmo sistema, 
kus, "iš lagerių atvykusius; "Komunistų vadai dar nenori*su tuo faktu apsiprasti. Jie 
ir pasišovusius vi?ką žemin-, mėgins galvoti, kad galima atsisakyti bedievybės ir pasilikti 
ti, kas išeivių su pasišven- marksistais, nežiūrint kad jie save įtikinėjo visai priešingai", 
timu sukurta". Straipsnelis "Greitai Rusija mėgins padaryti su Dievu taiką. Tada iš-
suvedamas į papeikimą už k i l s aįkštėn visas rusų tautos dvasingumas. Karo su Vakarais 
tai, kam naujokai' moki- sumišimo metu komunistų partijos spaudimas sumažės ir ge
na amerikonus! Gal V. Jan- j r o j i M š v e ntoji Rusija iškils į dienos šviesą", 
kauskui ir butų pavykę pa- š i t o j į m a n o p a ž i ura nebuvo slapta. Aš viešai skelbiau, kad 

•krėsti juokų jei jis vietoj į k a r o a t v e j u Sovietų Rusija negalės tęsti nepopuliaraus vidaus 
bendrų užgauliojimų ir tau-į k a r o s u ^ ^ 
flaMbūt Pfe™™m^_ į " * ? 8 Sovietų atstovas padare pradžią. Aš buvau paprašytas pa-
. . * .. ^ s ^f. i r klausti atitinkamų įstaigų, kuriomis sąlygomis komunistinė vmls-
K> S S , P̂!£ tybė gal§tų susitaikinti su kataiik* p a s a u i i u - T o k i u tet būdu 

1940 m. aš nunešiau tą žinią iš sovietų atstovybės sodelio pas 
savo vyresniuosius. 

Tai padaręs, aš pradėjau nuodugniai studijuoti to laiko ko
munistų vadų pažiūras religijos klausimu. Ir greit patyriau, 
kad šiuo klausimu aukščiausi sovietų sluoksniai yra apsirgę sa
votiška šizofrenija. Viena grupė šaltai ir ciniškai priėjo prie 
tos nuomones, kurią man išdėstė ambasadorius. Kita grupė 
buvo įsitikinusi, kad bedievybė turi likti kertiniu marksizmo 
akmeniu ir kova prieš religiją turi būti tęsiama. Trečioji grupe, 
kuri atrodo paėmė viršų 1948 m., manė. kad idealo alkanam 

suomenei Ir jaunimui naujo- žmogui reikia duoti religiją: bet jie manė, kad tai turi būti 
kai, užaugę apsupti iš visų j padaryta per marionetinę bažnyčią, kurios mokymas turėtų 
paskį ir susimaišę su pus- būti taip iškraipytas, kad jis niekada negalėtų sueiti į konfliktą 
žvėriniais lenkais, rusais ir: su politiniais valstybės tikslais. Ketvirtoji grupė (kurios vadai 
vokiečiais?" Arba: "O kas j vėliau tapo mano draugais) tapo slaptais tikinčiais į Dievą. Tie 
sutvėrė pas mus tokius po-! vyrai pradėjo organizuoti antikomunistinį judėjimą Rusijos vi
liokus, jei ne Lietuvos kul- į duje. 

norių" sąvoka apie patį au 
torių daugiau pasako, nei 
apie iš Europos atvykusius 
Amerikon tautiečius. Jan
kauskas pliekė ir per stip
riai ir per plačiai. Jis, norė
damas "pritrenkti" naujo
kus, tėškė visiems, neaplenk 
damas nė mūsų tautos. Štai: 

Ką gati pasiūlyti mūsų vi 

tūra?... Jie privaišino dau
gelį ir kvislingų". 

Stebėtis tik reikia, kad 
yra tautiečių, kurie tiek ma
ža nusivokia apie savo tė-

Tokios tat buvo srovės komunistų partijos viršūnėse. Bet 
kai jie dar diskutavo klausimą, ar įsileisti Dievą į Rusiją, į jį 
iau buvo duotas atsakymas. Dievo meilė, kuri nežino politinio 
tikslingumo ribų, jau buvo suradusi savo kelią į rusų širdis. 

Man nebuvo reikalo apie tai sužinoti iš jokios atstovybės 
vynę! — a š jau žinojau apie tai prieš savo pasikalbėjimą su sovietų 

* * * pasiuntiniu. Šitą savo pažiūrą aš dar labiau sustiprinau po to, 
Kadaise buvusi Lietuvoje k a i m a n o tėvynė buvo užpulta ir aš buvau priverstas gyventi 

lenkų įtaka mums tik iš se- | k a i P s laPtas partizanas, priskirtas prie Ukrainos raudonosios 
nų pasakojimų težinoma, gi- armijos. Ta proga aš aplankiau Rusiją ir ten išbuvau šešis 

mėnesius kartu su sovietų armijos karininkais. Tačiau 1940 m. 
aš buvau savo Rytų Europos tėvynėje ne tik kunigas, bet ir 
laikraščio redaktorius bei katalikų universiteto sociologijos 
profesorius. 

V. Jankauskas, kaip iš 
straipsnio matyti, dar vis 
tebėra 1900 metų kovos nuo
taikose prieš lenkų kultū
ros įtaką. Be reikalo, nes 
Lietuvoje keletos metų ne
priklausomybės eigoje len
kų įtaka išnyko, kaip žydo 
bitės. Ne tik "poliokų" Lie
tuvoje, bet ir bimbininkų 

nebuvo privisę. 
Kodėl V. Jankauskas sa

vo tautą vadina susimaišiu
sią su pusžvėriniais kitatau
čiais? Argi tam žilagalviui 
seneliui iki šiol niekas ne
paaiškino, kad mūsų tėvynė 
jau penkti metai veda žūt
būtinę partizaninę kovą, dėl 
laisvės, dėl išlaikymo lietu
viškos kultūros? Didelė mū
sų tautos dalis dėl kovos už 
lietuviškus idealus ištremta 
Sibire badu miršta! Ar ro-

2 SKYRIUS 

KRIKŠČIONIŠKASIS IAUNIMAS 
LENDA Į POGRINDĮ 

Kai 1941 m. Jugoslavija buvo okupuota, krikščioniškojo 
jaunimo vadai Zagrebe ir Belgrade jau buvo nacių slaptosios 
policijos juoduose sąrašuose. Jie buvo priglaudę iš Austrijos 
pabėgusius žydus. Jau to vieno "nusikaltimo" būtų užtekę jais 
nepasitikėti. Jie šimtais kartų savo kalbose ir raštuose buvo 
pasisakę prieš nacius. Bet blogiausia buvo tai, kad jie vado
vavo krikščioniškai pasauliečių organizacijai, kurios daugumą 
sudarė katalikai, bet joje buvo ir protestantų. Tai buvo pats 
blogiausias dalykas, nes visos moderniškosios tironijos turi vie
ną ir tą pati tikslą — amžinąjį kryžių pakeisti svastika, rykš
čių ryšuliu ar plaktuku su pjautuvu. 

Mums buvo aišku, kad nacių antireliginis persekiojimas 
bus žiauresnis, negu fašistų, ir todėl nacių okupuotoje zonoje 
mes tuoj perėjome j pogrindi, kai tik kraštas buvo užpultas. 

I* -V11*t W *AUUM n° I^S |K ad pasunkinus gestapui mus susekti, daugumas katalikų jau-
praeityje tokj d i o e ^ pasi- n i m o v a d ų - a š ^ ^ 1 ^ ^ gyventi į Trebinje; ten mes gy-

i ą * S ^ t l i n t a U C i a m s • venome naujomis pavardėmis, suklastotais asmens dokumentais, 
kuriuos mums padarė mūsų draugai policijos tarnautojai 

Aš pats gi nutariau, kad geriau galėsiu padėti savo pa
vojuje esantiems draugams nenešiodamas kunigiško drabužio. 
Tai buvo mano keisto slapto gyvenimo pradžia. Nuo 1941 m. 
aš turėjau devynias pavardes. Aš buvau trijų valstybių pi
lietis. Mano užsiėmimas buvo: gydytojas, sanitarijos šefas, 
fabriko darbininkas, kanalizacijos įrengimų specialistas, pro
fesorius. 

Trebinje aš pirmą kartą susidūriau su sunkumais, kurie 
iškyla pogrindyje veikiančiam kunigui. 

Katalikų kunigas turi kasdien laikyti šv. mišias, nežiūrint 
kur jis bebūtų. Paprastai šv. mišios laikomos tik bažnyčiose ir 
koplyčiose, bet pogrindyje veikiąs kunigas negali naudotis nei 

Jam taip pat kas nors tu-
ifctų papasakoti,, kad šio 
pastarojo pasaulinio karo 
metu lietuvių tauta priklau
sė prie tljj kraštų, kurie ma
žiausiai davė kvislingų. Mū
sų tauta savo atsparumu pra 
lenkė ir kultūringiausias, se
nų tradicijų Vakarų Euro
pos tautas. Belgija, Olandi
ja, Danija, Prancūzija ir pa
galiau Norvegija, kuri patį 
"kvislingo ' vardą davė, pa-, 
sirodė daug mažiau atspa-j z v a k n* ????*?**™*™" ^™"™> ™&™te ™tr^ grozm 
rios, negu lietuvių tauta! a r j a U s t l ūkinių baznytmių rūbų šlamės,. As laikiau savo mi-

* * * vienas pats ir vėlyvą nakt; daugely Balkanų miestų var-
». . . f , . ^ , , ginguose nakvynių namuose. Aš laikiau jas žiemą miške iškas-

T s f i f^^in iHf iT 1 « 'wJSf i t u o s e sušalusiuose apkasuose, bijodamas netoliese vaikščiojan-
Lietuvos kultūra ne p o l i o - , . w1lHrtnrtC;rtC ™ * ^ O Q««,K5«;„ U , „ ~ ^U;,, U.-^., ^«L^ kus sutvėrė", bet atsikra
čiusi svetimų kultūrų įta
kos išugdė gryną lietuvišką 
jaunąją kartą, nesusimaišiu-
sią su kitataučiais. 

Jei V. Jankauskas jau 
būtinai norėjo papešioti 'nau 
jokus', argi jis nerado tam 

(Nukelta į 4 psl.) 

čių raudonosios armijos sargybinių, kurie jokiu būdu neturėjo 
sužinoti, kad aš esu kunigas. Aš laikiau savo mišias naktį 
Pragos kalėjimo celėje. 

Šventajai Aukai reikalingas vynas buvo slepiamas jodo 
bonkutėje tarp kitų mano vaistų tuo laiku, kai aš buvau ži
nomas kaip gydytojas. Ostijos buvo sumaišytos su aspirino 
tabletėmis. Kunigai laiko šv. mišias nevalgę. Tais laikais daž
nai tekdavo išbūti nevalgius nuo vidurnakčio iki sekanekJs^die-
nos šeštos valandos vakaro. 

(Bus daugiau) 
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VftL LAIMĖJO ARIMO PIRMENYBES 

Kanados Lietuvių 
Sąjungos Pareiškimas 

i įtenkinąs Ir Šokiai 
WINNIPEG, Man. — šeš

tadienį, spalio 22 d., 8 v. v. 
Pastaruoju metu kai ku- j Winnipego lietuvių klube 

rioje USA lietuvių spaudoje | rengiamas linksmas prieš-
vel pagausėjo asmenų, pri- | adventinis pasilinksminimas I Paul sUetuoid, iš Napcrville, Ih., anirus metus iš eilės laimi arimo 
klausančių Kanados Lietu- — bankietas. Smagi muzika pirmenybes. Cia jį matome su laimėtąja dovana. Pirmenybės įvyko 
vių Sąjungai, šmeižimas. Ne ir geras alus su skaniais už- n e t o h Kunnells, *>wa, stebint 70,000 žiūrovų. Jis pirmenybes laimėjo 

Į liekantiems Vokietijoj Reikia Pagalbos 
Ketvirtadienis, spal. 20, 1949 

DEMOKRATAI VEIKIA 
Penktadienį, spalio 14 d., 

Birute No\ ickienė, nese- dyba prašytų perteikti sioe Dariaus-Girėno salėje įvy-
niai atvykusi iš Vokietijos, į kategorijos žmonių sąrašus ko Cook apskrities Lietuvių 
Lietuvių Moterų Tremtinių mūsų geraširdžiams aukoto- Demokratų Lygos "kandida-
Atstovybes vardu BALF-ui' jams žinoti, kad aukotojai tų komisijos" uždaras susi-
atsiuntė sekančio turinio j galėtų betarpiškai siųsti sa~: r.nkimas, kuriame dalyva-

1948 m., o taip pat buvo laimėjęs ir 1946 m. 

Netrukus Pasirodys C. Deveikio Knyga 
• 

Casey Deveikis, chicagie-' Vo su pirmąja Amerikos ka-

abejotina, kad šio šmeižime kandžiais paįvairins jūsų 
autoriai yra arba piktos va- Į savaitgalį, nes čia tikrai 
lios partiečiai, arba slapy- smagiai galėsite praleisti 
vardžiais besidangstą komu- laiką, 
nįstų agentai. Maloniai kviečiami visi su 

K. L. Sąjungos centro vai- s a v 0 artimaisiais ir pažįs-' čiams žinomas Margučio kas riuomenes banga į Tokyo, 
dyba kviečia sąjungos na- tarnais į šį parengimą atsi- i dieninių lietuviškų radijo Japoniją; čia jo užduotis bū
rius ir visus kitus geros va- ia nkyti 
lios lietuvius visai neiti su 
š i a i s s l a p u k a i s į polemiką, 
tuo parodant, kad šis dar
bas šiais sunkiais lietuvių 
tautai laikais yra lietuviš
kos visuomenes smerkiamas. LOVVELL, Mass. — D. L. 

Centro valdyba prašo i r | K - Vytauto klubo surengtas 
gerb. laikraščių redaktorius rugsėjo 24 d. piknikas atne-
atkreipti į šią provokaciją še $600 pelno. Pelnas paskir-
dėmesį, nes vienintelis šmei- ta s lietuvių šv. Juozapo pa 

laišką,: 
Gerų bičiulių ir BALF-o 

įgaliotini: Europoje tarpi
ninkavimo dėka man su šei
ma pavyko ištrūkti iš su
griautos Vokietijos ir at
vykti pas jūs, į Ameriką. 
Visiems pagelbejusiems esp 
me dėkingi. 

Reikia pasidžiaugti, kad 
lietuvių DP atvyko ir at
vyksta j Ameriką gausus 
nuošimtis. Tačiau tūkstan
čiai mūsų tautiečių, kuriems 
nėra vilties išvažiuoti, lieka 
už Atlanto: invalidai, ligo
niai, seneliai, vienišos mo-

vo dovanas. vo svarbesniųjų lietuvių or-
Savo ir likusių Vokietijo- ganizacijų atstovai. Susirin-

je Liet. Mot. Tremt. Atsto- kime tikslas buvo parinkti 
vybes valdybos vardu reiš- kandidatus valdžios vietoms 
kiu padėką BALF-ui ir mie- 1950 m. rinkimuose. Daly-
liems aukotojams už ligšiol vių tarpe buvo Jack L. Ja-
suteiktą paramą ir tikiu, tis, J. Jacka, J. Stankovvicz, 
kad mūsų sumanymas ras J. Benekaitis. B. J. Jakaitis, 
tinkamą atgarsį dosnioje A - A . Jurkus, K. J. Savickus, 
merikos lietuvių visuomene- S. J. Kane, J. W. Miller ir 
je . P. Butkus. 

Ateityje tokie susirinki-
Valstybe pneme kainą. m a i bus atidari visų lietu-

Illir.ois valstybe priėmė kai- viškų organizacijų atsto
ną pastatymui Sheridan Re-; varas. Su visų lietuvių pa-
formatory, kurioj bus per- galba bus galima išrinkti 

tinos su mažais "vaikais"rr' auklėjami' jauni piktada-1 numatytuosius kandidatus 
šiaip del įvairių formalumų I riai. Perkeitimas dabartinės i r atsiekti kitus Lygo s tiks-
užkliuvę asmenys. Jie lieka' IUAnois State Training l u s- Ly&°8 š u k l s y?"**- " A 

ten skursti, kentėti įvairius School for Boys, netoU St. • * • * ? e 

nedateklius; jie yra mora-1 Charles, EI., į Sheridan Re-
programų vyriausias prane-vo įsteigti generolo Douglas lįai parblokšti, nes snetekę'formatory valstybei kai-

Rengėjai sėjas, šiomis dienomis bai- j MacArthur vyriausią busti- vilties į šviesesnį rytojų. n u o s virš du muionai do-

Rengia kaukiu Balių 
gia paruošti spaudai savo nę Amerikos pasiuntinybės 
naują knygą, The Eager Bea1 rūmų griuvėsiuose. 
ver Regiment, kurioje atpa-j P a stebėtina kad kapito-
sakoja, kas ištiko narius n o D e v e ik io knygos paruo-
1303čio inžinierių pulko lai- š i m o d a r b u i d a r n e ažsibai-
ke antrojo pasauhnio k a r o , ^ j o k n y g o s t u r i n y s j a u 
kuriame tas pulkas tarnavo sudominęs nemažą skal
su pasižymėjimu į i e t ikEt t - č i ų ž m o n i ų i r y r a t u r § j c s 

žimo tikslas yra kurstyti, rapi j ai. Padėka už pikniko I ™]^g
s
e
 s a l y B e ' b e t i r P a c i f l k o nemažai r e k l a m o s anglų 

Kanados lie t u v i u s vieną pasisekimą priklauso vi-
piešr kitą, siekiant sutruk-, šiems D. L. K. Vytauto klu-

Mums išvykstant, jų malda- fei* Į tą sumą įeina pa 
vtojM buvo: -Nepamirškite s tatymas rūmų, dormitori 

Lietuvių Moterų Tremti 

spaudoje. Amerikos Karo 

dyti Pasaulinės Lietuvių Ben bo nariams, 
druomenės įkūrimą Kanado-I 
je ir tuo pakenkti bendrai j Pasibaigus vasaros sezo-
kovai už Lietuvos išlaisvi-, nui, prasideda parengimų 
nimą. I salėse sezonas. Spalio 29 d. 
Kanados Lietuvių Sąjungos' D. L. K. Vytauto klubo sa 

Centro Valdyba leje įvyksta kaukių balius, 
kurį rengia R. K. Moterų 
Sąjunga. Šokiams gro s ge
ras orkestras. Visi kviečia
mi dalyvauti. 

Europoje 1303-čias inžiniej inžinierių Sąjungos žurna 
rių pulka« buvo dalis gar-jias The MUitary Engineer 
šiosios trečios armijos, va- j įįgšįol yra atspausdinęs tris 
do vau j amos didžio Amerikos Į at skiras ištraukas iš kny 
kario, generolo G. S. Patton, | g o s įr dabar rengiasi at 
Jr. Jo parašytoje prisimini
mų knygoje, War As I Knew 
It, 1303-čio pulko inžinieriai 
yra vienintelis dalinys, ma
žesnis už diviziją, gavęs ge
nerolo Patton asmenišką at-
žymėjimą. Žygiuodamas iš 
Prancūzijos per Liuksembur 

tuvių Katalikių Moterų S ą - ^ ^ 3 ^etos veikėjas Sta-
junga spalio 22 ir 23 d.d. 
Ukrainiečių salėje (404 Bat-
hurst St.) rengia koncertą, 
kurio programą išpildys Iza
belė Motekaitienė, Stasys 
Baranauskas ir 

sys Kundrotas. Linkime grei 
tai pasveikti. 

Lietuvių Solistu 
Koncertas Toronte v .. .„ IH Al1Qtr. 

TORONTO ont U-\ šiomis dienomis susirgo?*- i r Vokietiją iki Austn 
~~ jos ir Čekoslovakijos sienų, 

1303-čias inžinierių pulkas 
pastatė 17,000 pėdų pasto
vių tiltų (ir mažiausiai pa-

D. L. K. Vytauto klubas n a š l * ^Mi^ laikinų tiltų), 
išrinko delegatus į Visuo- j k u r i e J?UY° reikalingi gene-

p i a ^ a s i t i n * Amerikos Lietuvių Kon J * . ^ a t t o n
T

 a f m l J * fr s l" 
pianisiaa •« knHo i w t a M*™ vr tr i kelti kovų laike; jų tarpe 

Vladas Jakubėnas. Progra- j g^«*. k u n s įvyks New Yor- j ,, a u k ž č i a l ^ i ą u į j ^ ir 
- V. Ramanauskas plačiausią karišką tiltą pa

saulyje' per Reino upę. Už
sibaigus karui Europoj 1303-
čias inžinierių pulkas tuo
jau buvo perkeltas į Filipi
nų salas, iš kur jis atkelia-

spausdinti ketvirtąją. Pa
čios knygos pasirodymo lau
kiama šią žiemą. 

Kviečiame į Lietuviškos Knygos 
Rėmėjų eilei. Metine duoklė #6. 
Gausite nauju kuy^u už 7.50. Ra
šykite: Rev. 0. A. Matulaitis, 2334 
So. Oakley Ave., Chicago 8. I1L 

moję lietuvių kompozitorių 
kūriniai ir operų arijos. 

Dainininkai ir kompozito
rius su didžiausiu pasiseki
mu koncertavo Anglijoje. 
Atvykę iš Amerikos, pirmą 
kartą koncertuos Kanadoje. 
Torontiečiai ir artimesnėse 

Lietuvos Kariuomenes 
Kūrejams-Savanoriam 

T R U M P A I 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

argumentų, kad griebėsi už
gaulioti kenčiančią tėvynę ? 
Mes čia Europoje, būdami 
arčiau, nuolat girdim iš o-
kupuoto krašto mūsų tau
tos vaitojimus ir pagalbos 
šauksmus, todėl ypač skau
du, kai išgirstam, kad atsi
randa tautiečių, kurie ją pa
šiepia. 

nių Atstovybes, esančios Vo 
kietijoje, vardu kreipiuos į 
BALF-ą ir prašau nenu
traukti ligšiol taip sėkmin
gai vykdyto tremtinių glo
bos darbo. Per BALF-ą krei 
piuos į Amerikos lietuvius, 
prašydama dar naujų aukų, 
naujo pasišventimo. Be jū
sų paramos likę Vokietijoje 
tautiečiai negalės išgyventi. 

Jūs pagalba buvo, yra ir 
bus lietuvių tremtinių gy
vybės išlaikymo reikalas. 

Lietuvių Moterų Tremti
nių Atstovybės valdyba, bū
dama sudaryta iš asmenų, 
gyvenančių stovyklose ir ge
rai pažįstančių tremtinių 
skurdą ir trukumus, yra iš
ryškinusi, kad tam tikra 
tremtinių dalis yra reika
linga ypatingos paramos 
maistu ir drabužiais. Prie 
tokių priskaitomi negalin
tieji niekur emigruoti as
menys, kurie neturi nei gi
minių, nei globėjų. Tokių 
asmenų sąrašus esu atsive
žusi. Jiems būtų gera išsiųs
ti vardinius siuntinėlius. 

Jei BALF-as šitokiam su
manymui pritartų., tai Liet. 
Mot. Tremt. Atstovybes val-

jos ir jų moderniškas įren 
girnas. 

ansi 
"Kandidatų komisijos" pir 

mininkas Al VVells netrukus 
padarys įdomų visiems Cook 
apskrityje gyvenantiems lie
tuviams pranešimą. v 

Platinkite dien. "DRAUGĄ" 

botas. 

Prieš kelis mėnesius ini-
vietovėse gyvenantieji lietu- i ciatorių grupė kreipėsi į 
viai maloniai kviečiami kon- tremtyje atsidūrusius kūrė-
certe dalyvauti. | jus-savanorius, prašydama 

Spalio 22 d., šeštadienį, | atsiliepti. Kurie skelbimus 
koncerto pradžia 8 v. v. Po!pastebėjo ir atsiliepė, tie bu-
koncerto šokiai. vo sukviesti į organizacinį 

Spalio 23 d., sekmadienį, i pasitarimą, kuris įvyko spa-
koncerto pradžia 3 vai. p o l i o 8 d. Lietuvos Vyčių sa-
pietų. j leje Chicagoje. 

Patartina pakvietimus į ~ 
koncertą įsigyti iš anksto, . ^ y v a i i r jautriai buvo ap-
nes sali je vietų skaičius ri- į ***** d l d / s ' s U u t o * u z d a " 

vinys — Lietuvos valstybes 
išlaisvinimas iš rusų komu
nistinės tironijos. Nutarta 
visais galimais būdais pri
sidėti prie bendros kovos 
TėvynĖs Nepriklausomybei 
atgauti, o šiam tikslui siek
ti pirmiausia reikalinga« su
siburti į organizacinį viene
tą, kuris pilnai atitiktų 
1918-1920 metų kūrėjų-sava-
norių ryžtingumą ir dvasią. 
Šiam reikalui susirinkimas 
išrinko organizacinį komite
tą, kuriam pavedė užsibrėž
tą darbą tęsti toliau, prii
mant dėmesin veikusius įsta 
tus Nepriklausomoje Lietu
voje ir laikinus įstatus trem 
tyje. 

GERIAUSIA PIRKTI 
NAMAMS BALDUS 

— iš — 

PROGRESS 
KRAUTUVIŲ 

;.\i/rvTi VAI, T E L E V I Z I J O S A-
I'AKATAI, KKALB1AMOK MA
SINOS, BALDAI, MATRACAI, 
KILIMAI. KABIO APARATAI. 
PENIAI, LOVOS Ir Valkų 
BALDAI. 

Didžiausias Tąsi rinkimas 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
I.' nu\miiM 1-mokėjimai 

Baldai Padaromi 
Pagal Užsakymą 

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

4183 ARCHER AVE, 
CHICAGO, ILU 

Tel. LAfayetle 3-3171 

TONY MARTIN, Ekrano, Radijo 
ir RCA Victor plokštelių' artistas 
sako: 

Mano Mėgiamiausias 
Yra 

SCHENLEY 
skanesnis, švelnesnis, 
daugiau džiuginąs' 

Nurodytam reikalui visi 
kūrejai-savanoriai, gyveną 
Amerikoje ir Kanadoje, yra 
prašomi atsiųsti savo adre
sus organizaciniam komite
tui: Vincas Rėkus, 1630 N. 
Kedzie Ave., Chicago 47, 111. 

Organizacinį komitetą su
daro: pirmininkas J. Bobe
lis, vice-pirmininkas V. Rė
kus ir sekretorius M. Kl&na. 

KIEKVIENAS LIETUVIS SKAITO 
Vieninteli Pasaulio Lietuvių Kultūrų* Žurnalą 

AIDAI 
Nno Spalio 4 d., 1949 Metų Meneainį Kultūros fru malą 

AIDAI 
— perėmė leisti — 

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

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

mėjimus. 
AIDAI burs aplink save visas mūsų tautos intelektualines, 

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

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

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

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

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

AIDŲ administracija: AIDAI, Kennebunk Fort, 
Maine, Tei. 5. 

^ : 

Čia yra kas tai tokio nepa
prasto, dėl ko nors ypatingo.... 

$465^ WM 
4/5 QT. tarptautiniai pagarsėjęs mišinys 

karo RIonHoH VJhkkioc ••*" •* n m m S™*6 1" w w « l f 5 •« ™BE PtOKKTS AM S 

rtare Dienaea vynibKieb YHI$ 0I mn m Sll J0HN $CH|HLPr H^% 6U)M mm{ 
S n U T S . SCHLNIEY IESEIVE 6 5 % GIAIN NEUIRAL SPIRITS. SCHENLEY DISTUIUTOIS, INCORPORATED, HEW YORK CITY. 

STRFPTOMYCIN 
Garantuotas pristatymas ir greitas ps tamavin as. Didžiausia dovanų 

ir vaistų importo įstaiga patarnauja teisingai ir greitai. 

— 

Jskaitcma supakavimo iftlaidoe, parsiuntimas ir apdrauda. 
O K O PAŠTU—A VD KASTA PAKIETV PERSIUNTIMAS 

10 gramų 
20 gramų 
30 g ramtį 

40 gramų 
50 gramų 

100 gramų 

$13.00 
$25.00 
$37.00 
$48.90 
$59.00 

$115.00 

10 gramų 
20 gramų 
30 gramų 
40 gramų 
50 gramų 
100 gramų 

$11.00 
$22.00 
K2 .00 
$4t.OO 
$52.00 

$108.00 
Mes persiunčiame vaistus Ir ) Čekoslovakiją. 
Platesnėms informacijoms l iečiančioms pasus ir persiuntimus kreip

kitės į — 
AMERICAN DRUG E X P O R T OOMPANY 

1«5 MAOfSON AVE. 
NHW YORK 16. X. Y. 

Rašykite arba paskambinkite j Dept. L. 
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Kun. Dr Juozo Prunskio Sukaktis 
LAIMfiJO LENKTYNES SU MIRTIMI 

20 Metų Dirba Mūsų Spaudai 
PBOF. VYTAUTAS BACEVIČIUS 

Kun. Dr. J. Prunskis šiuo talikų Federacijos Spaudos 
metu skraido Pietų Ameri- Biurą, kuris teikdavo me-
kos padangėse ir zavi mus 
visus savo įdomiais kelio
nes aprašymais. 

Ši Dr. Prunskio žurnalis
tine misija Pietų Amerikoj 
sudaro naują ratuką jo nu
veiktų darbų grandinėj. 

Žurnalistas 

džiagą (kas savaitę) lietu
vių laikraščiams specialiais 
b iu l e t en i a i s . 

\ B i u r a s l i kv idavos i Dr . J . 
Prunskiui išvažiuojant stu
dijuoti | VVashingtoną. 

Dabar Dr. Prunskis vėl 
yra "Draugo" redakcijos šta 
bo nariu, organizuodamas 

Apie Dr. Prunskio žurna-1 bendradarbius ir paruošda-
hstinius sugebėjimus neten-: m a s atsiunčiamus straips-
ka nė kalbėti, nes visi * 'Drau nius. , 
go" skaitytojai gerai pažįs
ta jo puikų stilių, kuriuo 

Nuo atvykimo į Ameriką 
jis yra parašęs spaudai dau 

spindi jo turiningi straips- g i a u k a i p 17Q0 g traįpgniu . 
* Tą darbą jis atliko šalia pa-

Šįmet sueina 20 metų Dr. 
Prunskio žurnalistinės veik-

Tapijinio darbo, kur reikia 
gausiai aplankyti ligonių, 

LIETUVOS MIŠKININKAI ORGANIZUOJASI 
— — 

| Merga Neprarado $2,760 
Petaluma mieste, Kalifor 

nijoj, pravažiuojančio au-

pasiskirstė pareigomis: pir- ^ 
mininkas A. Rukuiža, vice
pirmininkas — V. Žemaitis, 
sekretorius J. Žebrauskas, 
iždininkas A. Balys ir spau
dos reikalams narys K. šče-

Bryan McAlister, 2 metų, laimėjo lenktynes su mirtimi. Jis Pie-1 Snulevič ius . P e r p a s i t a r i m ą 
tų Afrikoje susirgo keista inkstų liga, prie kurios prisidėjo ir plau- j n u s t a t y t o s t o l i m e s n i o ve ik i -
čių uždegimas. Lėktuvu jis buvo skubiai atgabentas į Chicagą gy- , m o g a į r § g T u r i m e v i l t i es , 
dymui, atlikdamas 8,000 mylių kelionę. Atskridęs j Chicagą, lėk- , , \ . * m ; s i r in in l rn r » -
tuvas tris valandas turėjo skraidyti apie aerodromą, nes dėl rūko * a ? a P i e *•* n n » K i m n n i | r a 

Spalių 15 d. Chicagoje, Lietuvos miškininkai. Ka- tomobiliaus buvo užgautas 
Vyčių klubo patalposo, įvy-jdangi Chicagoje jau yra di- Giuaeppi Merga, kuria pa
ko pirmas Lietuvos miški- džiausiąs jųi susibūrimas, at- k ė ^ rįkSmą ne tiek dėl su
ninku, gyvenančių šiame rodo, kad ir visų miskinin- 5 ^ ^ ^ kiek reikalauda-
mieete ir artimoje apylinkė-!^ veiklos centras bus Cfai- m a g k a d U c į j a g r ą ž i n t ų 

je patarimas organ zaci- caga jam'nuplėštą švarko skver-
niais reikalais. Atvyko be- Per pasitarimą nutarta pa J

 M ^ . - »-
veik visi kviestieji. ; sveikinti Visuotinį Ameri- =* Neataarcų automobdis-

kos Lietuviu Koneresa tam 1*4 policija pasivijo ir radus 
Draugiškoje nuotaikoje tw • ^ T - . ,- g ^ l - • !Mt durir rankienos nakibu 

vo aDtfvarstvti miškininku r e l k a l u i Raliavus miskimn- « * d u r * rankienos parbu
vo apsvarstyti misKininisų , M G u r e c k S | skarmalą gražino miken-

p r o f e a . m a i i r o r g a n i z a c i n i a i % „ . zT\ 
reikalai ir išrinkta statuto . **?• reikala.s prašoma 
. . . . u - i u- i kreiptis i ratelio sekreto-
konuaoa be. laikinoj, vai- * ^brauską, 3435 S. d y b V . L ? , k , n 0 ] 0 n v ^ t o n ! R a c i n e St., Chicaįo, 111. išrinkti sie asmens, kurie 

t ė j u s i a m , k u r i s p r i e v i sų a-
kių iš kišenės ištraukė pun
dą, dvidešimtdolerinių — vi
so $2,760. 

los, n e s 1929 m. d a r b ū d a - 5 s q t v t i t i k v b / m o k v k l o s e 1 n e g a l ė j 0 n u s i l e i s t i - Nuotraukoje matome vaiką, motinos prižiū 
'- H^A ^:_ ue»LVLi u n y u 4 muivyn-iuac, rima erabenama lieroninen. Jo tėvai vra misi.iomenai Afrikoje. mas kunigų seminarijoj, jis 

uoliai pradėjo r a š i n ė t i į 
spaudą. 

Jisai buvo vienas iš redak- j žiemą tvarkant parapijos 
torių seminarijoje įsteigto žmonių s ą r a š u s (kalėdo-
laikraščio. i ant), ruošiant konvertitus 

Nuo 1935 m. jis redagavo ir t.t! 
ideologinį-religinį s k y r i ų D r Prunskis taip pat su-
"Mūsų Laikrašty". spėjo parašyti kelias kny-

1936 m. Dr. Prunskis bu- ,g a s kurių bene paskutinioji, 
vo pakviestas redaktoriumi; kleista Chicagoj, yra "Prie 
naujai įsisteigusio dienraš- Vilties Kryžiaus'', 
čio "XX Amžius". Žurnalistinių studijų tiks-

Šiose pareigose ji s išbuvo ia^s atostogas jis paprastai 
iki 1939 m. Po to jis perėjo praleidžia kelionėse. 

(Acme) 

į naujai suorganizuotą Ka
talikų Spaudos Biurą, kur 
buvo direktorium. 

Šis biuras davė informa
cijų iš religinės-socialinės 
srities kokiai 20-čiai Lietu
vos laikraščių ir taip pat 
siuntė informacijas užsie
niams apie Lietuvos katali
kus. 

Pagaliau minėtas biuras 
siuntė konfidencialius biule
tenius katalikų akcijos va
dams, pranešdamas apie į-
vykius sostinėje. 

Atvykęs į U. S. A. Dr. J. 
Prunskis buvo "Draugo' re
dakcijos nariu. 

Europoje Dr. Prunskis y-
ra apvažiavęs Suomiją, Šve
diją, Estiją, Latviją, Len
kiją, Vokietiją, Belgiją, Pran 
cūziją, Austriją, Italiją, Če
koslovakiją ir Vengriją. 

Amerikoj jis keliavo Jung
tinėse Valstybėse, Kanadoj, 
Meksikoj, Kuboj, San Do
mingo, Haiti, Virgin Islands, 
Bahamas, o Jamaikos saloje 
jis gyveno pas misijonierius 
ir aplankė dvi raupsuotųjų 
kolonijas. 

Jaunyste 

nas Juozas pastojo į Utenos 
gimnaziją, o vėliau persikė
lė į Rokiškio gimnaziją, ku
rią baigė 1925 m. 

Jisai buvo ateitininkų ir 
skautų draugovės adjutan
tu. Jau "tada pas jį pasireiš
kė noras stoti į kunigų se
minariją,, tačiau karo metu 
buvo labai sunaikintas jo tė
velių ūkis, o 1928 metais su
degė namai tėviškėje, tad 
nebuvo studijoms lėšų. 

Todėl mūsų Juozas priė
mė Dūlių pradžios mokyk
los vedėjo poziciją, kurioj 
išbuvo dvejus metus, drau
ge organizuodamas pavasa
rininkų kongresus, skautų 
draugovę, veikdamas su kai
mo jaunimu, vesdamas su
augusių kursus. 

Išeitieji Mokslai 
1927 *n. ambicingas Juo

zas įstoja į kunigų semma-
riją Kaune, kurią baigia 

Paskiau jis suorganizavo 1 se, Daugailių valsčiuje, U 
čia Amerikos Lietuvių Ka-! tenos apskrityje. Savo tėve 

1932 m., drauge lankydamas 
Dr. J. Prunskis gimęs 1907 I specialias bažnytinės teisės 

m. gruodžio 22 d. žvilbučiuo- paskaitas. 1935 m. ji s gavo 
bažnyčių teisių licencijato 

f 
SOTUS ALKANAM PADEK! 

- ^ 

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

5fc 

Siuntinys _\o. 1 — $6.90 
2 sv. kiauliniu lauky 
2 sv. rūkytų laSinių 
t sv. salamt aušros 
2 sv. (be 2 ozs.) kenuoto bekono 
1 «i€žute (400) *r.) margarino 

Siuntinys N r. 3 — S6.60 
4 sr. rūkytų laaimų 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos 

Siuntiny*. \ 'r. 5 — $4.95 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino 

Siuntinys No. • 
A. 10 svarų cukraus $2.10 
B. 20 svarų cukraus $3.90 

Siuntinys No. 7 
A. 10 sv. baltų kvi«t. miltų $2.60 
U. 20 sv. kvietinių miltų $3.40 
~ ^ ^ ^ ^ ^ — i II i 

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

Siuntinys \ r . 12 — $5.60 
2 sv. rūkytu lsJtnlų 
2 sv. kiauliniu taukų 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus 

Siuntinys N r. 14 — S5.SO 
i sv. rnkytu lašinių 
t sv. kiauliniu taukų 
2 sv. i ik raus 
1 sv. marmelado • 
1 sv. kiaulienos mėsos 
Z Kabalai tualet. muilo 

Siuntinys \ r . 19 — $8.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. marmelado 

4 sv. degintos kavos 
4 ^ sv. cukraus 
t Barniai tual«t muile 

Siuntinys N r. 21 — $5.90 
2 sv. rūkytu lašinių 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. degintos kavos 
1 sv. šoko!ado 
14 ozs. kondens. pieno 
2 gabalai tualet. muilo 

Siuntinys N r. 25 
K. 10 sv. gryn. kiaulinių tau

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

kų — $6.40 
1>. 37 sv. gryn. kiaulinių tau

kų — $10.95 

Siuntinys N r. 26 — $5.95 
2 sv, rūkytų lašinių 
2 sv. (be 2 oss.) grynų kiaul. tauk. 
2 sv. (be 2 oss.) margarino 
2 sv. degintos kavos 
V4 sv. arbatos 

Siuntinys Xr. 30 
A. 5 sv. degintos kavos — $3.65 
B. 4 sv. degintos kavos — $3.55 

(I pranc. zona) 
D. 5 sv. deg. kavos — 5 skardi

nėse dėžutėse — $3.95 

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

Siuntinys Nr. 94 
A. 5,5 sv. šokolado — $4.50 
B. 8 sv. bičių medaus — $4.80 
C 5 sv. kakavos — $3.40 
D. 10 sv. ryžių — $3.30 
E. 10 sv. džiovintų slyvų — $3.60 
I. 5,5 sv. margarino — $3.50 
J. 227 gr. arbatos — $2.00 
K. 8 sv. apelsinų marmel.—$3.00 
L. 60 šviežių kiaušinių — $6.30 
M. 1 milijoną* vien. pensilir.o 

— $5.00 • 
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laipsnį. 
Lietuvą okupavus bolševi

kams, Dr. Prunskis atvyko 
Amerikon. 1944 m. jis įsto
jo į Katalikų Universitetą 
Washingtone, kur per du 
semestru paraše disertaciją, 
kurią kiti paprastai rašo 
dvejais metus, tuo įrodyda
mas savo didelį talentą ir 
parodydamas anksčiau mi
nėtą nepaprastą jo gyveni
mo ir darbo tempą. Štai jis 
pirmas (bent laiko atžvil
giu) įteikė savo disertaciją 
profesoriams, gaudamas iš 
savo kurso laipsnį. (Geru
mo atžvilgiu tame univer
sitete disertacijos nėra laips 
niuojamos). 

Šią disertaciją turiu kaip 
tik prieš save. Yra tai tik
rai imponuojantis veikalas, 
gražiai "The Catholic Uni-
versity of America Press" 
išleistas. Šios knygos — di
sertacijos antgalvis yra: 
"Comparative Law, Eccle-
siastical and Civil, in Lith-
uanian Concordat". 

Čia nėra vietos analizuoti 
šį veikalą, kuris puikiai in
formuoja Amerikos dvasiš-
kiją apie Lietuvos religini 
gyvenimą. 

Daktaras Prunskis labai 
daug skaitydamas tiek išsi
tobulino kalbose, kad lais
vai naudojasi literatūra: an
glų, prancūzų, vokiečių, ita
lų, ispanų, lenkų, rusų, uk
rainiečių, latvių, lotynų ir, 
žinoma, lietuvių kalbomis. 

Apie 60 nuoš. visų nor
malių Dr. Prunskio išlaidų 
eina spaudai. Jis yra susi
daręs vieną didžiausių pri
vačių lietuvių Amerikoj tu
rimą biblioteką; kur yra ke
letas tūkstančių knygų. 

Kelionėse «jis visųi pirma 

išklausyti apie 7-8,000 išpa
žinčių metuose, aplankyti j ^ ^ 
arti tūkstančio šeimų per j įįų rūpestingumo dėka jau- aplanko knygynus, seka ir 

perka naujausius vokiečių, 
italų, prancūzų, ispanų ir a-
merikiečių veikalus. 

Veikla Lietuvoj 
Pirmoji parapija, kurioje 

kunigas Prunskis dirbo, bu
vo Kupišky. Pusę metų jis 
čia buvo vikaru, suorgani
zuodamas angelaičius, reng
damas jų kongresus, akty
viai dalyvaudamas pavasa
rininkų veikloje. 

Nuo 1933 m. sausio 1 d. 
kun. Prunskis buvo paskir
tas Kupiškio gimnazijos ka
pelionu, kur jis veikė su a-
teitininkais, sunkiose sąly
gose išugdydamas stiprią 
kuopą. 

Su mokytoju Puodžiūnu 
jis vadovavo suaugusių švie
timui vysk. Valančiaus liau
dies universitete. 

Susirgęs plaučiais kun. J. 
Prunskis dvejua^metus išgy
veno Pažaisly, atsiduodamas 
studijoms, lankydamas teo
logijos ir teisių fakultetus. 

Neišsemiama Energija 
, Amerikoj Dr. Prunskis 
dar buvo Lietuvių Tautinės 
Tarybos vice-pirmininku, o 
dabar yra Katalikų Federa
cijos vyriausios valdybos na 
riu. 

Taip pat Dr. Prunskis bu
vo Vargonininkų Sąjungos 
dvasios vadu. 

Baigiant dar norėčiau pri
dėti, kad Dr. Prunskis ap
leido Lietuvą 1940 m., kada 
buvo pranešta, kad bolševi
kai ruošiasi jį areštuoti. 

Vokietijoj jis buvo nacių 
p a s o d i n t a s į k o n c e n t r a c i j o s 
stovyklą porai savaičių. 

Kuomet po karo atsidarė 
paštas su Europa, Dr. Pruns 
kis parašo iki šiai dienai D. 
P. ir redakcijos reikalais 
maždaug po 1,800 laiškų į 
metus. 

Dr. Prunskio darbo kabi
nete "Drauge" stovi įrašy
tas šūkis: 

"Sugaištas laikas — va
gystė nuo skaitytojų". Tai 
vis tam, kad lankytojai ne
atimtų perdaug laiko. 

Šių visų informacijų, ma
nau, pilnai užtenka, kad įsi
tikintume, kad Dr. Pruns
kis yra žmogus, sugebąs nu
veikti tiek darbų, kiek retai 
kas tegali. 

Tokiu nepaprasto talento 
ir darbštumo žmogumi gali 
ir privalo didžiuotis visa lie
tuvių tauta. 

Daktaras Juozas Prunskis 
— tai tikra mūsų tautos pa
žiba. 

telį ateityje susispies visi 
po platųjį pasaulį išbarstyti 

Sutaupos Reiškia Saugumą. 
Lai jūsų pinigai už jus dirba. 

Uždirbkite 3 % 
Pradedant su pirmaisiais $$$ 

UNITED SAVINGS & LOAN CO. 
1691 WEST ROOSEVELT ROAD 

Rašykite arba Telefonuokite HAymarket 1-2550 — Dept. I*. 
^ \ -
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American Bakeries Assn. 
suvažiavime, Atlantic City, 
N. J., paskelbta, kas per
nai įvairių kepykloms pro
duktų suvartota už keturis 
bilionus dolierių. 

Heat vvater the modern w a y . . • 
:?** , 

H » ( 

the way you light your home ...Electrically 

ŠVARUS — Tik elekrinis vandens šil
dytuvas yra toks švarus, kaip ir e-
lektrinis apšvietimas. Nė dūmai ne 
suodžiai neteršia jūsų namo. Tanko 
paviršiaus emalis greit ir švariai 
nuvalomas šlapiu skuduru. Jis gali 
stovėti virtuvėje, vonioje, sandėliuke, 
prieškambaryje ar kur kitur — su juo 
nėra jokio vargo, jis niekur neteršia. 

PATOGUS — Tik elektrinis vandens 
šildytuvas gali būti padėtas ten, kur 
patogiau ir ekonomiškiau, nes jis ne
reikalingas ventiliacijos ar sujungimo 
s u k a m i n u . P a d ė k jį, pavyzdž iu i , ne to l i 
virtuvės sinkos, kur daugiausiai var
tojamas karštas vanduo ir išvengsi 
karšto vandens eikvojimo, nes jis ne
šals be reikalo ilguose vamzdžiuose. 
Tik , elekrninis vandens šildytuvas gali 
būti saugiai įrengtas nevėdinamame 
sandėlyje. Jei reikia, jis gali būti pa
dėtas ir vaiko kambaryje, nes jis fiie-

• 

kada neužkaista ir nesunaudoja kam
bario deguonio, nes neturi degimo. 

N E R E I K A L I N G A S PRIEŽIŪROS 
Tik elektrinis vandens šildytuvas su
šildo pakankamai karšto vandens vi
sai jums tuo nesirūpinant. Neberei
kia varginančių kelionių į skiepą (ba-
sement) šildytuvą reguliuoti nereikia 
besiteršti su kuru ar pelenais, nebe
reikia kurstyti ugnies ir rūpintis ug
nies palaikymu. Jis yra visai auto
matiškas ir visai patikimas. 

ŽEMA INSTALIACIJOS KAINA—tik 
$20.00. Pagal dabar veikiantį planą ©-
lektriniai vandens šildytuvai šia kai
na dabar pastatomi kiekvienuose Chi
cagos I, 2 ar S šeimų grynai reai-
dencinuiose namuose, 
kurie jau naudojasi 
Edison patarnavimais. 

"*"""1 

Be* c f Secause irk 

See them at your APPLIANCE DEALER'S, 
PLUMBING C O N T R A C T O R S , or our nearest store 

C0MM0XWEALTH EDISON COMPANY 

• ^ 

CHRYSLER - PLYMOUTH 
TIESIOGINIS FABRIKO DYLERIS 

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

Pristatoma tuojau. 
"U WILL LIKĘ US" 

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

^ =£ 
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Dviejų Valstybių Vyčių Seimelis ' : 

DETROIT, Mich. — Spa-i Spalio 8 d. ALRKF-jos 4-
lio 29 ir 30 d.d. čia įvykstaj tas skyjius surengs paren-
Michigan i r Ohio valstybių j gim'ą, kurio pelnas paskir-
Lietuvos Vyčių kuopų sei- i tas lietuviams katalikams 
mėlis. Atvyks vyčiai iš Cle-! moksleiviams šelpti, 
velando, Daytono ir Col.im-j P a r e n g i m o m e t u s u r į n k t a 
b u ?- . lt _. i $125.15 aukų. A. Ališeliene 

šeštadieni, spalio 29 d.. a u k o j o $ 1 0 0 $ 5 a u k o j o 
ikare įvyksta sckiai St. p r w u « a u»« ID«+I„K* ^ 

IŠTEKĖJO 

P. Grybas, kun. Patlaba ir 
prof. Padalskis. Kiti aukojo 
po maži&u. 

Spalio 23 d., sekmadieni, 
12:30 vai. Šv. Antano para-

vaxare jvy 
Clements Hali, Michigan ir 
25 Sts. Seimelin suvažiavę 
vyčiai turės progą tarpusa
vy susipažinti. 

Sekmadienį, spalio 30 d., 
per sumą Šv. Antano baž- pi jos mokykloje (prie 25 St.) 
nyčloje bus pašventinta nau- šaukiamas Buv. Tremtinių 
ja L. Vyčių 102-ro3 kuopos! Draugijos visuotinas ftisirin-
vėliava; 2 vai. šv. Antano I kimas. Buv. tremtiniai kvie-
parapijos mokykloje įvyks čiami kuo skaitlingiausiai 
posėdis, o 5:30 vai. vakare j dalyvauti, nes dienotvarkėje 
bus bankietas Shorts Cafe. j numatyta eile svarbių klau-
Bankieto metu bus išpildy- i simų, tarp kurių ir rinkimas 
ta. įdomi programa. ! delegato į Visuotiną Ame-

_. v. . _. , rikos Lietuvių Kongresą 
Vyčiai kviečia bendradar N e w Y o r k e 

bius ir rėmėjus dalyvauti 
pramogose. 

CL ASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

Sarah Churchill, buvusio Ang
lijos premjero duktė, ištekėjo už 
totogiafo Anthony Beauchamp. 

Loyola Universitetas 
įveda Lietuviu Kalba 

Prižiūrės Parodos Paul Molis, kuris per 25 
metus verčiasi nekilnojamo 
turto pardavimu bei valdy
mu ir apdrauda, gavo iš 
Michigano valstybes depar
tamento diplomą už teisingą 
darbą. Moliai yra nuolati
niai ' 'Draugo" skaitytojai. 

les Instituto valdybą, pra-
^ Įšydamas atsiųsti savo atsto-
Detroite apsigyveno nema-, / p r i e ž i ū r a į estetinės pu-

zas skaičius is tremties a t - l ^ £ D p a r o d o j N e w y £ r _ 
vykusių hetuviu. ST. Anta- . e eksp0natU8 parodai išsta-
no bažnyčia per sumą da ro - | t a n ( . * d a l y v £ u t i p a r o d o s 
si per maža. Tremtiniai n o - . . , n ' r 

.. atidaryme, riai stoja ir į vietines lietu- * 
vių katalikų organizacijas. A. Olio kvietimj&s buvo 

priimtas. Lietuvių Dailės In-
Spalio 21 d., penktadienį, stituto valdyba ir Vyriau-

įvyksta svarbus Organizaci-1 šias A. J. V. Parodos Ren-
jų Centro susirinkimas buv. gimo Komitetas Europoj pa-
Lietuvių svetainėj 7:30 v. v J skyrė savo atstovu New Yor 
Draugijų, kuopų atstovai ir j ke parodos estetinei pusei 
pavieniai veikėjai prašomi prižiūrėti ir atidaryme da 

Augant lietuviškojo jauni
mo skaičiui Jungtinėse Val-

Vald,yba| stybese, ypatingai Čikagoje, 
iškilo reikalas mokyti lietu
vių kalbos ne tik pačius jau
niausius, bet ir studentiją. 
Del to lietuvių jesuitų vy-

tStet inC rUSC Iresnysis T. J. Kidykas krei 
Vyriausia* Lietuvių Dai- i &*į * L O Y ° L O S universi-

lės Parodos Amerikoje or-1 J^ į Jun ive r s i t e to preziden-
ganizatorius Antanas A. O- \*» ™™ H n ^ SJ. , spa
lis kreipėsi į Lietuvių Dai- į o 1 4 d ' P 0 ^ ^ kuriame 

BUSINESS SERVICE 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on radios, Televtsiona, 
Refrigerators, Washing Machines 

and furniture. 
See us before you buy. 

VVe also na ve a few used refri
gerators, washers and vacuum 
cleaners priced as low as $15.— 
Come in to the top house for 
values and see for youraelf. 

Mes pabusime sena. iū«Hi 
prekę Iškeitimus 

A. C. Novak SC Sons 
3 4 2 8 VVest 6 3 r d S t . 

Tel. REpublic 7-2650 
CHICAOO 29. ILL. 

S O l T H ' n )W N VENIITIAN 
HIIM> ( O . 

1608 V e s t 72nd St. 
Plionlniui, alumlnlaf ir mediniai 

venetlan blinds. Padaromi pagal 
užsakymą. 

Dykai apskaičiuojame. Pašaukite 
mus pirm pirkimo. 

l'askambinkiti' GKovoiiill V-&&S&. 

• BUSINESS SERVICES 

KCRENIMUI ALYVA 
PRISTATOM TĄ PAČIĄ 

DIENĄ 
Pečiaus alyvos kaina, 12.7c 

150 GALIONŲ LOTS. 

V. TASSONE & SONS 
461 W. 26th Street 

DAnube 6-1393 
VIctory 2-7895 

Domesio, Nuosavybių Savininkai! 
ĮslgykitP mūaų kainu sąrašą ir 
apskaičiavimus bet kokios rūšies 
apStldymo, kurj ju a norStumėte 
įsivesti, pataisyti ar perkeisti. A-
lyva. Uazu arba Anglimis kūre
nami įtaisymai. 

Indiana Sheet Motai Works 
•OS Mblev St. Hanunond, Ind. 

Tel. Rttssefl 8951 

• " D R A U G O " * 
D A R B Ų S K Y R I U S 
D R A C G A 8 " HELP WANTED 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

"Draugas" A geno y 
23 E. Jackson Blvd 

WEbster 9-3196 

REAL E8TATE 

H E L P WAICTE1> — VYRAI 

REIKALINGAS VYRAS 
CKIO DARBAMS 

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

Collins Furn. Co-
3131 S. Cottage Grove Ave. 
Mes perkame baldus ir moka

me aukščiausias kainas. 
Viso namo baldai perkami ir 

parduodmi. 
Susiskambinkite su Collins 

VIctory 2-3407. 

PROGOS — OPPORTUNTTIE8 

TAVERN 
Including complete Fixtur*» also 

Steam Table, 6 5 Foot Bar. 6 Tap-
pits, Direct I>raw. 

Wonderful Location For Lunrh-
room. 

Reasonable Rent. 
Gold Mine For Live Party. 

Kej at 1858 W. DivLsion 2nd Floor 
H l mboldt 6-5533. 

58th and Throop 
2 story Briek 
5 and 6; f umare Ht. 
Priced rigth for quick sale. . . 

57th and Ada 
8 Rm. i raine dweiiing. 

>63rd and Sangamoti 
2 gtorj* Briek; 6 and C Rrms. 

Also 1V2 story frame b'dg. in rear. 
Insellbrick siding; 1—2, 1—3 and 
1—5 Rm. Apt. Steam ht.—oil; Ren
tai $3,000 yearly. Reasonably pri
ced for quick sale. 

Prendergast-Nelson 
1504 W. 69th Street . 

T e l WAlbrook 5-6488 

dalyvauti. lyvauti Petrą Kiauleną. Jis 
išvyko į New Yorką spalio 
14 d. Spalio 23 d., sekmadienį, 

tuoj p© sumos Šv. Antano 
CVSŠŽ?8. m ? k / k l ?J ' e . i y y k s SKAUTŲ DĖMESIUI 
ALRKF-jos 4-to skyriaus su * 
sirinkimas. Katalikiškų drau Tautinių šokių ir choro repeti-
g i j ų bei jų skyrių valdybos| ^ ^ . v* S t l S 
ir pavieniai, veikėjai prašo-. name, 6816 S. W6Btem Ave. 
mi dalyvauti. 

— d. [ Garsinkites dien. "Drauge*" 

LIETUVIŠKOS KNYGOS RĖMĖJAMS 
Spalių mefirsyje pasirodys paveiksluoti "Istoriniai 

Padavimai", kuriuos spaudai paruošė D-r*s Balys, In
dianos Valstybes Universiteto profesorius. Jie bus įrišti 
gražiais viršeliais, primenančiais Lietuvos gamtą. Knygos 
kaina $1.25. "Draugo" skaitytojams bus atiduota už 
$1.00, o Lietuviškos Knygos Rėmėjai ją gaus už 75c. Ir 
visas kitas lietuviškas knygas, Lietuvių Katalikų Spau
dos Draugijos leidžiamas, Lietuviškos Knygos Rėmėjai 
gaus labai papiginta kaina. 

Prieš Kalėdas manome išleisti prof. A. Vaičiulaičio 
naujų novelių knygą. Paskui seks kitos knygos. Per dvy
lika mėnesių išleisime knygų už $7.50, kurias L. Knygos 
Rėmėjams atiduosime už $5.00, jeigu jie iš kalno įneš 
metinę L. Kn. Rėmėjo duoklę. 

Niekad nėra vėlu įstoti į Lietuviškos Knygos Rė
mėjus! 

Jūsų metai bus skaitomi nuo pirmos Jums prisiųs
tos knygos. 

Metiniai Lietuviškos Kn. Rėmėjai moka metams $5.00 
Amžini Liet Kn. Rėm. (dešimčiai m.) moka $50.00. 

Lietuviškos Knygos Gerbės Rėmėjai aukoja $100.00. 
Lietuviškos Knygos Globėjai aukoja $500.00. 
Visi Liet. Knygos Rėmėjai kas metai gaus naujų kny

gų už $7.50. 
Pinigines pašto perlaidas, čekims ar net gyvus pinigus 

siųskite adresu: 

Kev. C. A. Matulaitis, 2334 So. Oakley Ave. Chicago 8, 111. 
Noriu įstoti į Lietuviškos Knygos 

( ) Metinius Rėmėjus 

( ) Amžinus Rėmėjus 
( ) Garbes Rėmėjus 
f ) Lietuviškos Knygos Globėjus 

Pridedu knygoms leisti auką. % t 
Siunčiu viso $ 

dalyvavo Lietuvos konsulas 
Dr. P. Daužvardis, Čikagos 
Tremtinių Dr-jos pirminin
kas kun. A. Stasys ir T. J. 
Kidykas, S.J., mielai sutiko 
įvesti lietuvių kalbą ir Lie
tuvos istoriją ir pakviesti 
reikalingus profesorius, jei 
atsiras pakankamas skaičius 
studentų. 

Savaime aišku, yra Čika
gos lietuvių garbes ir susi
pratimo dalykas pasinaudo
ti šia gražia proga įkelti ko
ją į vieną iš didžiųjų Ame
rikos katalikų universitetų 
ir surasti pakankamą skai
čių studentų. 

Malonu pastebėti, kad Lo-
yolos Universitetas būtų ant 
roji Tėvų Jėzuitų ankštojo 
mokslo įstaiga, įvedanti sa
vo programon lietuvių kal
bą. Pirmoji yra 'University 
of Scranton, Scranton, Pa. 

S O I T H SII)K SHADE & 
IU.l M » SERVICE 

Venetlan Blinds iki 36x6. įdeda
mos naujos virvCs ir nauja juos
ta už tiktai $1.75. 

Naujos užuolaidos ant jūsų vo
lelių už tiktai 85c. įrengiamos 
naujos užuolaidos už prieinamą 
kaina. Paskambinkite 

PRospect 6-2218 

A|» •rov«t| Koof njf & sidmu 
• 140 S. Wood St. 

Shingle stog-ų dengimas. Kiding'-
ai insuliuoti. Apdrausta. FHA 
terms. Darba atl iekame mieste 
ar priemiesčiuose. Dykai apskai
čiuojame. Jsigyklte mūsų kaina-
raSti. Paskambinkite HEmlock 
•1-&569 bet kuriuo laiku. 

Vardas Pavardė 

Adresas 

1949 m. mėn. 

IŠ IRRSA VEIKIOS 
Sekmadienį, spalio 16 d., 

įvyko LRKSA Chicagos aps
krities susirinkimas, į kurį 
atsilankė ir centro sekreto
rius V. Kvietkus, patiekda
mas platų pranešimą apie 
organizacijos stovį. Plačių 
paaiškinimų davė ir prezi
dentas redaktorius L. Šimu
tis. Organizatorius K. Klei
va plačiai ir planingai iš
dėstė, koks veikimas turi 
būti kuopose, kad Susivie
nijimas augtų. Kun. P. Pat
laba kaibėjo katalikiškos ak
cijos reikalu ir nurodė šių 
dienų uždavinius organizuo
tai veikti. Visų kalbėtojų 
kalbos buvo įdomios, tik gai
la, kad kuopų atstovai tega
lėjo girdėti. Pageidauta, kad 
kiekviena kuopa sušauktų 
skaitlingus susirinkimus, pa-
kviesdama šiuos kalbėtojus, 
kad visi nariai turėtų progą 
išgirsti, i 

Iš pranešimų matoma, kad 
Susivienijimui vadovauja ge 
rai tame darbe nusimaną 
žmonės, tad ir organizacija 
stovi tvirtai turto atžvilgiu. 
Jau ir dividendus nariams 
pradėjo mokėti. Reikia tik, 
kad kuopos pajudėtų stip
riau veikti ir daugiau naujų 
narių įrašytų. Ūpas tačiau 
pakilus, ir reikia tikėtis, kad 
su pagalba energingo orga
nizatoriaus K. Kleivos išsi
judins. Tenka pažymėti ir 
tai, kad. seimas ateinančiais 
metais įvyks Chicagos pašo
nėje — Detroite. Tad Chi
cago turėtų nusiųsti skait
lingą reprezentaciją. 

Į Visuotiną Amerikos Lie
tuvių Kongresą apskritis iš
rinko atstove Angelę Simu
tienę ir paskyrė auką. 

S E R V E - A L L 
Sewerage d' Draimage 

BY NEW 
PUMPING SYSTEM 

CITY \VIDE SERVICE 
RESIDENTIAL & INDL'STRIAL 
• SEWERS CLEANED 

RODDED d REPAIRED 
• .BASEMENTS PUMPED 
• TREE ROOT RODDINO 

LICENSED & BONDED 
• CATCH BASINS 

CLEANED AND REPAI
RED 

P R E V E N T P L O O D E D ' BASE
MENTS BACK WATER GATĖS 
. . AND PUMPS INSTAI/LED . . 

TAylor 9-9117 
2428 W. MONBOE 

A. P E T E R S 

ASHLAND SHADE & VEXETIAX 
BLIND CO. 

6S55 So. Ashland Ave. 
Padarome pagal JŪSŲ užsakymus 

užuolaidas langams, venetian 
blinds. cornice8 ir t.t. 
Dykai apskaičiuojame. 

Puskambinkitc GRovchitl S-5000 

INTERNATIONAL ROOFING & 
SIDING CO. 

Slding'ai — Stogų dengimas — 
Aluminum Conibination Langai— 

Staliaus darbai 
FHA Temis . Apdraustas darbas. 

Dyikai apskaičiavimai. 
I'a^kamliinkite HElmont 5-8020 

iki 5 vai. vak. arba 
Ix>ng Itrm-li 1-6936 
5740 N. Rockwell St. 

MELANDER & SON 
General Carpenters 

Repairs — Forclios — Dormers. 
Cabinet work — "Knottv Pine" 

Recreation room, etc. 
Estimates chcerfully given. 

GRovehill 6-3931 — if' no answer 
Call FRontier 6-3911 
2551 W. 50th St. 

NORIME PIRKTI 

REIKALINGI 
VARTOTI BALDAI, 

PIANINAI, 
SIUVAMOS MAŠINOS 

Mes mokame auščiausias kainas. 

Paskambinkite: — 
CRawford 7-8141 

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

844 Belmont Ave. 
Tel. Dlversey 8-9756 

PJ.VRDAVIMII 

Valgomųjų produktų krautuvė (bu-
čvrnė ir grosernė) su keturių kam
barių butu. Pigi kaina. Išdirbtas 
biznis. Turi greitai parduoti, nes 
savininkas išeina j kita bizn). 

939 \V. SSrd St. 
Tel. YAnls 7-6934 

Vaishj ir daržovių krautuve 
pardavimui 

prie dviejų judrių kampų. Sfnai įs
teigta. Valandos nuo 8 vai. ryto iki 
b vai. vak. 

6 dienos savaitėje. 
Įkainuota pardavimui. f 

3759 W. Chiragu Ave. 

7424 WEST CARJCEN AVE. 
Nt-w 5 Rooin Briek 

on large lot. 
Prtce $14.8'M». 
$2,000 l)own. 

\YITWICKI 
Home BuildtT-N. Ine. 

4930 Nortii Mai^u Ave. 
M l l b e r r j 5-369C 

(Geriausias PirVinv- B<>llwoood'e. 
Keikia pamatyti, kad jv«TtirtLs. At
dara apžiūrėjimui nuo 2 iki 5 vai. 
vak. 6 nauji po 5 kamb. namai; 
gazo ši luma, automatiškas gazo šil-

; to vandens šildytuvas. Youngstown 
i virtuve. ttle maudynė. Insulacija. 

Storm ir Screen Comb. durys. M -
PIGINTA greitam pardavimui. Li
kviduojasi real estate. THOMAK 
BOYER A CO Not Ine. 1519 W. 
87th St., BEr. 8-22 U . 

Ih.ti Ii- namas 9 metų senumo. 
2 cab. virtuvėm, 8 rūbinės. 2 vo
nios kamb.. blinds, insuliuotas 2 
karų garažas. Namas yra ant 37'» 
pėdų loto. taipgi neužstatytas 3 " ^ 
pėdų lotas. Savininkas parduoda 
nebrangiai. 

10618 S. Troy 
Tel. BEverly 8-4249 

PARDAVIMUI 

Savininkas parduoda labai gerų 
\a iykla . 

Gera vieta. Išdirbta klijentūra. 
3 metų sutartis. Nebrangi nuoma. 
Įskaitoma krautuve ir didel is beis-
nvontas j nuomą. Beismontas yra 
t inkamas skalbimui. Keikia pama
tyti, kad įvertinus. 

Paskambinkite 1 IRving 8-6600. 

10917 California 
Beverly į vakarua 

5 kamb. gerogtan mūrinis namas 
pardavimui. Ideali vieta — netoli 
mokyklų, gero susisiekimo. Keikia 
pamatyti, kad įvertinus. Prieinama 
kaina. Parduoda savininkas. 

Paskambinkite Hll l top 5-3432. 

BERWY*f 
Ali f are Briek 

9 Roonu 
4 Bedrooms: Oil Heat. 

Reasonably prieed for quick sale 
by Owner 

2324 S. Oak l»nrk Ave. 
Phone Stanley 7679 

RITE-WAY ROOFING CO. 
DERVA — ŽVIRGŽDAI — 

&SPHALT 
STOGŲ DENGIMAS—SHINGLES 

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

DYKAI APSKAIČIAVIMAS 
2639 S. Kedzie Ave. BI. 7-1212 | 

RUDY'S UPHOLSTERING 
3433 North Halsted St. 

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

pirm pirkimo. 
Paskambinkite LAkeview 5 7451 

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

Gamintojai ir valytojai plieno ir 
aluminijaus venetian blinds. Di
delis pasirinkimas langams užuo
laidų. Mūsų kainos yra nepalygi
namai žemos. 
TeJ. CA1. 5-6347, apskaičiavimui 

D A M K L S PLUMBING & 
HEATING SlTPPLY CO. 

Mes perkame ir parduodame 
naujus ir vartotus prausyklos ir 
virtuvės fikčierius ir reikmenis. 
Žemiausios kainos. Tasimatykite 

su mumis pirm pirkdami. 
4808 So. State Street 

Tel. DRerel 3-8110 

OOLUMBIA ROOFINC CO 
3319 So. Morgan S* 

Tar-g-ravel and asphalt m ogų den
gimas. 

Sheet metai darbas. 

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

Perskaitę dienraštį 'Drau
gą' , nenumeskitejj, bet įtei
kite jį savo prieteliui. 

VIDURIŲ 
UŽKIETĖJIMAS 

Daugelis kenčiančių 
žmonių žino, kad vi
duriu u ž k i e t ė j i m o 
priežastys s u k : e l i a 
nervuotumą, galvos 
skausmus, skilvio ne-
vit&kinima, miego ir 
apetito netekimą, vi
durių išpūtimą ir ga-
zu8. Gal jūs e s a t e 
bandę visokius vais
tus ir sulaukę jvairių 
rezultatu, dabar įsigy
kite butel} Triner;s 
Bitter W i n e, kuris 
yra žinomas nuo 1887 
metų. š i s pažymėtinas 

Fabriko Iš|Mtrdavlnias. Plieninės 
ven. blinds 29c. ketv. pėda. Dy
kai išmatuojama. Taipgi yra Ir 
aluminum storm langai. Rubber 
tile grindims 9"x9'\ 15c. už tile. 
Duodame ir išsimokėjimais ar 
grynais pinigais. Paskambinkite 
J Brabec Dept. Store. 2001 W. 
51st St. Tol. HEnUock 4-32(M). 

Reikia šią savaitę parduoti. 
Kaina $3,500. 

Mėsos parduotuves fikčierius, var
totus tiktai vienue metus, 2 svar
stykles, registrą, malimo masiną, 
piaustymo masiną, Double Duty 
18 pėdų display case — Šaldytu
vas—deep Freezer, Electrinį Piū-
klelj, Walk. In cooler. I»a.skam-
biukite Do^iters Grove 1595 W, 

ELMHURST — MLLA PARK 
— LOMBARD 

$1,000 Down 
Semi-Finished Hotae 

Basement, Ejcterior complete 
In City Lamits 

Plumbing, Wiring and finishing 
Material included in financing 

111 E. Lake S t at York Road 
ELMHURST, II.L. 

Phone Estebrook 8-8269 
a*>k for M r. S<ltmadt 

Geros kokybes baldai — 4 ga-
baalų Mahagony miegamojo kam
bario baldai — vartoti tiktai 2 
mėnesius. Kaina tiktai $750. Sa
vininkas parduos nebrangiai. 
Parduoda už ceriAUsį pasiūlymą. 

Paskambinkite ENglewood 4-7290 

TUMES 
•HCMiaanff 

BITTEI 

Prieinamos kainos . 'Grei tas patar- , vaistas yra sudaryta* 
navimas. Dykai apskaičiavimai. 

Pašaukite YArds 7-0706, neat
siliepus pašaukite LAfayette 
3-4557. 

PARAGON i;PHOI>STERING A 
REFTNISHING 

879S S. Archer Ave. 
Užvalkalai baldams padaromi pa
gal užsakymą. Pertaisymai pa
daromi už prieinamą kainą. Vi
sokios rūšies baldai yra patai
somi ir užbaigiami. Dykai aps
kaičiavimai dieną ar naktf. 
Paskambinkite LAfarette 8-7065 , 

iš pačioje gamtoje 
esančių ša.knųv\ žolių 
ir kitų augmenų Ir 
yra vykusiai nugalėjęs 
vidurių užkietėjimą ir 
palengvinęs jo s imp

tomus. Jsigyklte bute
li Trlner*s Šiandien ir patys įsitikin
kite. (Pastaba: Jei Jūs negalite gau
ti Trlner's savo mėgiamoje krautu
vėje, atsiųskite 11.50 kartu su šiuo 
krautuvės vardu J: JOS. T R I N E R 
Corp., 405S W. Fillmore. Chicago. 
111. ir didelis 18 uncijų butelis Trl-
ner tuojau bus jums prisiųstas t. 

TRINER'S BITTER W1NE 

Privatus asmuo priverstas par
duoti šaldytuvą 

Coca Cola Box. Kainavo $215.— 
Parduoda už $125.— Kaip nau
jas. Vartotas tiktai 8 mėnesius. 

Ateikite f 4116 B. State St. 
ATtantic 5-9488. 

B Į . I K ISL.AND 

5 kamb. medinis namas su trimis 
miegamaisiais kambariais. luotas 
$2 1/2x125. Jmokoti reikia $2,5o0. 
Jkainuota $5.5(»00. 

ROBKRT W. HARMOX 
12922 S. West**rn Ave. 

Blue l-lan«i. 111. 

T RM. F R A M E 
Asbestos Shingles. 
Oak floora. New Roof, furiaee 

heat. 
Kxcellent Transp. Near Public 

school. 
Gas, Refrigerator and Stove inclu
ded. linmodiate possession. Reaso
nably priced for ųuick sale. by 
owner. 

l»lione Columbus 1-8479. 

Platinkite dien. 4 DRAUGĄ 

5 KM. I>KF1%M H O I S E . 

Oil Hot wat.-r Heat. 
RumpuB Room. garage. Mušt see 

t o appreekite. Reasonably priced 
for quick sale by owner. 

Price $16.800. 
Phone Mtir imac 7-6896 

10 A.M. to 8 P.M. 

M O N E M E T E R 
Smulkiems Pinigams Dėžutė* 

PUIKU! PATOGU! 
I l l l i m i l l P I S I G I S 1 A I K O 

PATtKJlOJE VIETOJE 
• Parkins meters • Laikraščiams 
• Krautn\ em* • Gazolino stotims 

• Iškeitimui pinigu 
Sutaupome rūbų nešiojimą ir išven
giame piniginių pametimo. Yra tuo 
patogus, kad yra smulkių pinigų tuo
met, kai jie reikalingi. 

Galima pritvirtinti prie ko nors mašinoje ar 
namuose — galima pritvirtinti ir indaujoje —• 
smulkūs pinigai patogioje vietoje visuomet. Dė
žutė padaryta Iš plastic ir gali sutalpinti $1.00 
vert§s smulkiu pinigu dviejuose skyreliuose. 

Kaina $1.00 

THE R S NOVELTY SALES CO. 
K.SKELBKTTES "DRAUGE" 

928 GALENA BLVD. AURORA. ILLINOIS 

• 
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KANADON ATVYKSTA 133 LIETUVIAI 
Laivu "General Bundy" rug

sėjo 26 d. iš Vokietijos į Kana
dą išvyko šie lietuviai tremtiniai: 

. Apanavičienė, Ona ir Apanavi-
čiuie, Janina. 

Adomavičiai, Leonas ir Jova. 
hiiciosiievaKu, t eiiciana. 
£>iaudž.iinai, Aiuiaas, Janina ir 

Remigijus. 
junonas, Boleslovas. 
Jvnmanyte, Pranė, ir Klimai-

tia, Levidas. 
tvynai, Juozas, Veronika ir Al

girdas. 
Baltrušaitis, Juozas. 
Kraniauskai, Petras ir Pranė. 
Pagalienė, Btrutė, ir Pagalytė, 

Ingnaa, 
i'autkevičiai, Antanas ir PeU 
Anužis, Ignas, 
Dabkaitė, Zosė, Stanislavas ir 

Inskytė(?). 
Kantautas, Alfonsas. 
Kirajevienė, Johaną. 
Naiduškevičiai, Pranas, Natali

ja ir Algirdas. 
Dičpetrytė, Getruda. 
Rindziai, Stase, Sigita, Marijo

na ir Tadas. 
Nausėdaitė, Agnė. 
Kačinskienė, Valė. 
Dobrovolskis, Vytautas. 
Gocentai, Gustavas ir Agota. 
Gosai, Rudolfas, Elvira, Emilė 

ir Marta. 
Dubinskas, Juozas. 
Ignaitis, Vincas. 
Skardzinskai, Jurgis, Eleonora 

ir Jurgis. 
Aponiūnas, Bronius. 
Bakūnas, Vladas. 
Giedraičiai, Juozas, Katarina, 

Romualdas ir Juozas. 
Kristolaitienė, Antosė. 
Kungaitienė, Emilija, ir Kun-

gaitytė, Renata. 
Preikšaičiai, Jurgis, Marija ir 

Romuldas. 
Sėmenai,* Vladislavas, Apolo

nija, Vanda, Jadvyga ir Mečislo
vas. 

Šidlauskai, Viktorija, Natalija 
ir Konstantas. 

Stungurienė, Marija, 
šventoraičiai, Viktoras ir Ju

zefą. 

Veraitienė, Marta. 
Juozaičiai, Magda, Rimvydas, 

Johaną ir Emilija. 
Puodžiukyniene, Elzbieta, ir 

Puodžiukynai, Julius ir Liudas. 

NUŽUDĖ BROLĮ 

Iš Cuxhaven'o uosto spalio 13 
d. j Kanadą išplaukė šie lietuviai 
tremtiniai: 

s 
Pauženienė, Marijona, ir Pau-

ženyLė, Katarina. 
Vaskeiytė, Marija, 

Dauaėios, Domicėlė, Aldona ir 
Algimantas. 

Deivaičiai, Kunigunda, Edmun
das ir Danutė. 

Zbarauskai, Pranė, Algirdas, 
Virginija ir Irena. 

Apanavičiai, Silvestras, Ona, 
Vytautas, Jonas ir Ivaristas. 

Dauginiai, Jurgis, Adelė, Valte
ris ir Brunas. 

Didžbaliai, Jonas ir Zita. 
Domeikos, Vaclovas, Danguolė 

ir Marijona. 
Grigutis, Alfonsas. 
Kozūiis,' Jonas. 
Romanaitis, Adolfas. 
Skorobogaitiene, Marija, ir Sko-

robogaitytės, Janina ir Irena. 
Staniuliai, Vladas ir Angelė. 
Vaičiulėnai, Albertas, Aldona ir 

Aldona. 
Vaškeliai, Mikalojus, Zinaida ir 

Agiejus. 
Urbienė, Agniceta. 
Navickas, Augustinas. 
Bubilienė, Malvina. 
Glanertai, Edvardas ir Lidija. 
Kasper, Alida ir Erika, . ..' 
Katijauskienė, Elena, ir Mati-

jauskaitė, Jutta. 
Pėžaitė, Kristina. 
Vitienė, Petrė ir Vitaitė, Lai

mutė. 

Lenkijos Pogrindis 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
$100,000 už vyrą. Pasi- j 

remdama "Dram Shop" ak- j 
tu, Mrs. Ina Hansen aukš-; 
teariame teisme iškėlusi j 
bylą turtingam dviejų sa-
liunų ir likerio krautuvės 
savininkui, kuris vežė jos 
vyrą. Susidūrus su kitu au
tomobiliu, jos vyras buvo 
ant vietos užmuštas. 

Penkiolikos metų amžiaus Ri-
chards Elliot suimtas Los Ange
les mieste už savo 10 metų am
žiaus brolio nužudymą. Peršovęs 
brolį neatsargiai elgdamasis su 
nupirktu iš mokyklos draugo šau
tuvu, jis dar kartą \ sužeistąjį 
brolį šovė, "kad jis nesikankin 
tų". (Acme) 

Skiepai Nuo Radioaktyvių 
Spindulių 

Amer. J. Valstybių lai
vyno chirurgai skelbia, kad 
galima vartoti ypatingus 
skiepus apsisaugojimui nuc 
radioaktyvių spinduliui, ku
rie "apsėda" laivus, namus 
ir ištisas vietoves, sprogus 
atominei bombai. 

ABN, — Korrespondenz 
praneša, kad 8 ntikomunisti-
į.e veikla Lenkijoj šiuo metu 
esanti gana aktyvi. Atvy
kę iš ten ukrainiečių UPA 
kovotojai pasakoja, kad jie 
veikią Varšuvos ir Bialys-
tcko Vaivadijose. Netoli 
Kielcų krikai esą įruošė sti
prius partizanų pasiprieši
nimo punktus. Dažnai įvyk
sta mūšiai tarp bolševiki
nių vyriausybės kariuome
nės bei policijos dalinių iš j 
vienos pusės ir laisvės ko- i 
votoių iš antros. Lenkijos į 
kalėjimai esą perpildyti su

imtaisiais. Daugelyje kraš
to vietų civilinių gyvento
jų tarpe buvę vykdomi ma
siniai suėmimai, nes val
džia kaltinanti apylinkės 
gyventojus partizanų rėmi
mu. Tačiau visos šios prie
monės nė trupučio nepalau-
žusios lenk*j pogrindžio pa
sipriešinimo. 

— Daugelyje Lenkijos vie 
tų jau įsteigti kolchozai. 
Užtenka, kad 6 kaimo gy
ventojai pareiškia norą dė
tis į kolchozus, ir tuojau į 
juos suvaromi prievarta vi
si kaimo ūkininkai. 

U G D Ė S I O - M L A N D O J 
£s«fcftt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ D1IEKTOKIAI 

6645 S. WKSTERN AVfL SS 19 UTUAMCA A\ f* 
PRospect 6 - 0099 YArds 7 - 1138 — 7 - 11»» 

Tt».ni* kurte ryven* kiton* mt«ato <1aly»e g;tu4tnrf« 
koplyftą ar-Mmti Jfl*rų namu 

I 
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Nori Išlaisvinti Vėliavą 
Senatorius Connelly įne

šė į kongresą sumanymą 
gražinti Meksikai vėliavą ir 
kitus kariuomenės ženklus, 
kurie per Amerikos-Meksi-
kos karą 1846-48 metais 
buvo paimti į nelasivę. Toji 
vėliava ir ženklai randasi 
Krašto Apsaugos Ministeri
jos žinioje. 

A A 
. SALIOMfiJA KIŽAS 

(po tčvaig 13raxie) 
Gyveno 1515 S. 49th Ave. 

Ciceroje, Tel. Olympic 7525 J 
Mirė spalių 17 d.. 1949 m., 

8:45 vai. vak., sulaukusi pus
amžio. Gimė Lietuvoje. Kilo 
iŠ Šiaulių apskr., « Klovainių 
parup., Kolungių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 37 met. 
l'aliko dideliame nuliūdime 

du sūnus: adv. Louis ir Vic-
tor; ses«*rs dukterys Stellą 
Rogens; L<ena, Cotherine ir 
AliMred Jessman; pusseserę 
Elzbietą Gronskienę įr Seimą; 
pusbrolį Jim Samuels ir šei
mą — Detroit, Mich.; pusse-
seserės sūnų kun. MykOlą O-
želj ir kitas gimnies, drau
gas ir pažįstamus. 

Lietuvoje paliko brolį • Si
meoną ir jo šeimą. 

Kūnas pašarvota* Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 1410 
So. 50th Ave., Ciceroje. 

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, spalių 2 2 d. Iš koplyčios 
S:30 vai. ryto bus atlydSta į 
Hv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įv\ks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines. 

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

NVilindę: Sūnū*. s«*««ers Du
kterys. Poaseserė, Pusbrolis, 
Pusseserės Sūmis ir kitos Gi-
mirM-s.? 

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

Trims saliūnams atimti lei 
dimai. Policija uždarė 3 sa-| 
liūnus. Susekta, kad dvie
juose buvo parduodami j 
svaigalai nepilnamečiams, 
o trečiame buvo įrengta 
"handbook". 

Meras pasipriešino. Win-
dy City Enterprises, Inc., 
norėjo vaikų pramogoms iš
nuomoti už $12,000 į metus 
Rainbow parkutes, prie 75-
tos ir ežero. Jau ir nuomos 
$5,000 buvo atsiuntus. Me
ras tačiau pareiškė, kad 
miesto žemė turi naudotis 
gyventojai, o ne privatūs 
asmenys iš jos sau biznį da 
ryti. Ir įsakė grąžinti če; 
kj korporacijai. 

Briedžiu Plovimo Sezonas 
Šiaurinėj Norvegijoj da

bar prasidėjo rudeninis pio-
vimas briedžių mėsai. Mil
žiniškose ganyklose bried
žiai gaudomi kilpomis, nes 
negalima jų suvaryti į gar
dus. Darbas sunkus. Vienas 
didelės ganyklos savininkas 
iš 3,000 briedžių pagavo 
tiktai 300. 

STEFANIJA LriMiEVIČIF.NE, 
po tėvais Rayaneifltė 

Gyveno 134 Kast 110 St. 
Tel. CO. 4-1185 

Mirė spalio 18 d., 1949., 
9:16 ryto. sulaukus pus. amž. 

Gtm§ Lietuvoje. Kilo Iš Pa
nevėžio apskr., Smilgių para
pijos. Tyrkšltbnių kaimo. 

Ainerikoje išgyveno 45 met. 
l'aliko dideliame nuliūdime 

vyrą Bronislava, sūnų Stanis
lovų, marčią. Marcelę ir pus
brolį Modesto\v. Lietuvoje pa
liko tris seseris: Juzefą, Adelę 
ir Marijoną ir daug kitų • gi
minių ir pažįstamų. 

Priklausė prie 9th Ward 
Lithuanian Pemocratic Club. 

Kūnas pašarvotas Lachawicz'ų 
koplyčioj. 10756 S. MtchiganA. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
spalio m5n. 22 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Visų Šventųjų parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulyd§ta J 
Šv*. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, maiv 
čia ir pusbrolis. 
• Lald. direkt. Lachawie"s ir 
Sūnūs, tel. PUUman 5-1270. 

A. A 
JULIA TIKUIŠIS 
Gyveno 10127 S. Perry 

Mirė staigiai spalio 17 A., 
1949, 6:00 vai. vak., sulauku
si 40 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoj. Kilo iŠ Šiau
lių apskr., Šiaulėnų parapijos. 
Stelmokų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 17 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Juzefą (po tSvais Zio-
gas). tėvą Joną; seserį Anne 
Stoppel ir švogerį Alex ir šei
mą; du brolius: Kun. V inon t ; 
Dr. Stanley ir švogerką June 
ir šeimą: d§dę VVilliam Žiogą; 
dirmavonės motiną Barborą 
Ramanauskienę ir šeimą; Ir 
kitas gimines, draugus ir pa
žįstamus. 

Velione buvo iždininke Visų 
Šventųjų par. Šv. Onos dr-jos. 

Kūnas pašarvotas L. Bukau
sko koplyčioje, 10821 S. Mi-
chlgan Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, spalių 21 d., 8:45 bus at
lydėta } Visų šventų para p. 
bažn. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Motina, Tėvas, So-
s-uo, Broliai, ftvoRcris, Dčdo. 
Drimavoncs Motina ir kiti 
gimines. 

Laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas, PUUman 5-9661. 

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, 1U 
Telefonas TOWNHALL 2109 

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

Mūsų patarnavimas yra grei tas , mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas. 

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVES 

Britų maršalas Sir W. 
Slim's praneša, kad 2,000 
britų vyrų kiekvienais me
tais stojančių į kariuome
nę nemoka pasirašyti sa
vo vardo ir pavardes. 

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

B A R B A R A P O C I U S 
Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motinėlę. 
Netekome savo mylimos spalio 21 d. 1948m. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį. 
Mes, atmindami jos liūdną prasišalinimą is mūsų tarpo, 

užprašėme gedulingas Sv. Mišias (su egzekvijomis) spalio 
21 d., Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčioje, 
8:00 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimel
sti už a. a. Barabara Pocius sielą. Po pamaldų kviečiame į 
namus po num. 3958 W. 111 St. 

Nuliūdę, Dukterys, žentai, Sūnus, Marti, Anūkai, Pusbro
liai, Dėdė ir kitos Giminės. 

A. A. 
JUOZAPAS ANDRAŠCNAS 

(Anderson) 
4040 S. Francisco Ave. 

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrg iš 
mūsų tarpo mylima vyrą ir 
tSvelį. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia Jam amžiną atilsi. 

Mes, atmindami jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas išv. Mi
šias spalių 21 d., Nekalto Pra
sidėjimo Paneles švenč. para
pijos bažnyčioje, 7 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažjsta-
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Juozapo An-
drašūno sielą. 

Nuliūdo: Žmona, Duktė, Se
suo* Piussesere, Pusbroliai ir 
kitos Giminės. 

?J**Zi PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

St.Castmir 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 
Didžiausias paminklams 

planu pasirinkimas mieste 

Telefonas CEdarcrest 3-6335 

STASYS UTWINAS SAKO: 
r # T M D K P T A I GERIAUSIAS LAIKAS 

DI\D2\ri — PIRKTI VISOKIOS RCŠIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Insuluotn Plytu-Išvalzdos Sidings 
*— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo —- Maliavos — 
Varniso — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų-
Harihvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — V kokios 
ttuaies lusuliacijo* Materiolo — Šturmo Langų — Kom-
Dtiiacijoa Durų — \ValJboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

AFROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Pres. 

S039 S. RALSTED ST TEL. VICTORY 127t 
VALANDOS: Nuo 8-toa vai. ryto iW 0-toa vai vak. 

Seštad. — 8 vaL iki 3 vaL popiet. 

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

JOHN F. EUDE1KIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORinS 

AMBULANCE D1EN4 IR NAKT| 

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

Tel. LAfayette 3-0727 
• • • — — — . • 1 1 m1 • • • 

TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED 
KOPLYČIOS 

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

Kas fieštadlenl Nuo 9:15 Ik i:90 VaL Ryto. 

- # ? * - . ««««• x ^ ^ . 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Atnbulansa pat&rn*-
Timaa j r a teikiamai 
dlroą Ir naktį. Rei-
kale iMtkite 

/ iki 
Met tiirtme fcn|>ly<4aa 
• 1 8 o s e Chicagaa Ir 
Rosetendo dalyse Ir 
toojau 

<? 
KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 

JUMS IS DIRBTUVES 1 
Ufcnaakyklte gmių pamhiktą ant savo mylimo aa-

mena kapo — tiesiog Ii Uoe vlenint«l«a Uetuviikoa pa
minklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome | visas kapines arti ar tol. 
Nuo akmens ilifikavimo Iki raidžių Iškalimo Ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY akapar 
tyvia darbas yra paremtas 45 natų patyrimu. 

Aplankykite mus tar pamatykite mfisų dar|a pavys-
diiua. Dlrbtavl yra atdara viaossls i l iaiail i k 

BIHIN AND i 

MONUMENT WORKS 
— — . 

•*m». 
3938 W. l l l t h STREET — TeL BEveriy 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtu v* nuo |v. Ksjrtmiero kap. vartų, 

• " " • -•' '• ' " ' " ' " " • ' z * 

L ACH AWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICffiGAN 

Phone: VlrgUnia 7-6672 
PUUman 5-1270 

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

ALFREDAS VASAITIS # 
1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Tel. Olympis 1003 

POVILAS l RIDIKAS 
3354 S. HALSTED ST. 710 \V. 18th STREET 

Telphone: YArds 7-1911 
• '•' • • • • • 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 & MICmGAN AVE. Phone: PUĮtoan S-Q»61 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 S. LITUAN1CA AVE. Phone T Ards 7-4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 So. California Ave. Phone LAfayette S-3572 

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

file:///ValJboard
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X Katalikų Jaunimo Or
ganizacija (CYO) vakar bu
vo suuodus kumštynių va
karą Rainbo Arenoj. Visas 
pelnas paskirtas Community 
Fondui. 

IS ARTI IR TOLI 
— J. Mažeika, veterina

rijos daktaras, dirba insti
tute Bogotoje, Kolumbijoje. 

— Lukauska* — ūkio ad
ministratorius šiltoje žemė
je, netoli Ibague, Kolumbi
joje. 

ALIUMINIJAUS DARBININKAI STREIKUOJA 
• 

— A. Jurksaitis gamina 
sūrius Kalio apylinkėse, Ko 

Uršule Žemaitiene, uob' lumbijoje, 
veikėja Bridgeport katal ikiš I 
kose draugijose, įsirašė į - ^ o n a s Zdanavičius, ži-
Lietuvos Vyčių seniorų kuo- n o m a s muzikas ir daugelio 
pą ir dar paaukojo kuopai i muzikos dalykėlių kompozi-
gražų dalyką — menišką I torius, neseniai išplaukė j 
kryžių, kurį visi nariai pa-1 Australiją. 
matys ateinantį susirinkimą. — Tremtiniai įsikūrę Cle-

X Northwestern Univer-j veland, O., steigia Lietuvių 
siteto futbolo rinktinėj lo-j Kultūros Fondą. Steigiama^ 
sėjų tarpe randasi sekančio- s is susirinkimas įvyko spa-
mis pavardėmis: Mike Cou-1 \[ų 21 d. 
touzis, Wally Priksa, Art Į 
Murakowski, Bob Novicki. — Dipl. ekon. J. Grauži-
Vienas, kitas jų gal yra tik-, nis yra ūkio administrato-
ras lietuvis. ,Tiua n e t o l i Bogotos, Kolum-

X Tėvų Marijonų Bendra- bijoję. 
darbi* 19-tas skyriaus vei- _ . L l e t U v ^ ž i n i o s „ k a . 
keios dabar renKa dovanas ... .v. ».. ! . . . Tr , tahkiskas savaitraštis, įs-bingo lošėjams. Vakaras H ~.,.A . . „ 
vyks spalių 22 d., Aušros einantis Pittsburgh, Pa., 
Vartų parapijos salėj. Pra-i mosią m e t m * bankietaj, lap-
mogos pasisekimu daugiau- i k r i č i o 1 3 d> š v - Kazimiero 
šiai darbuojasi Mrs. Martin, į parapijos salėje. 
Mrs. Higgins, Mrs. VVaitkus j _ Juozas Brazaitis iš 
ir Mrs. Copek. Cleveland, Ohio, gatvėkarų 

X Dr. Mykolas Morkūnas i ir autobusų kompanijos pa-
(valstybės mokslų daktarą- į sivfstas į Detroit, Mich., ty-
tą įsigijo Austrijos Univer- j rineti mechanizmą naujų 
sitete), dabar gyvenąs Mar- j autobusų. Išbus apie ketu-« 
ąuette Parke, buvo išvykęs! r i a g s a v a į t e s . 
į Kanadą, kur susipažino su 
tenykščių lietuvių kultūriniu! Kun. B. Ivanauskas, 

Montana valstybę nusiau 
be sniego pūga. T'enton Ca-
nyon'e pūga Užklupo virš 
100 stirnų ir briedžių me
džiotojų. 

• 

Trys senatoriai: Brieker 
(R., Ohio), Sparkman (D., 
Ala.), Flanders (R., Vt.) 
ir Frear, Jr. (D., Del.) šiuo 
metu lankosi Europoj stu
dijuodami kooperativinę na 
mų statybą. 

— • — 

McArthur diplomatinio 
korpuso viršininkas spalių 
25 d. ruošia "cocktail par-
ty" Japonijos ir užsienio 
diplomatams. Tai bus pir
moji po karo tokia puota, 

Aluminum Company of America fabrikas Edgewater, N.J., už- į kurią pakvies t i ( i r japonų 

ai iš Visur CHICAGOJE 
— 

CTA apeliavo. Chicago 
Transit Authority vakar a-
peliavo į Illinois apeliacijų 
teismą dėl apygardos teisė
jo Schanckenberg įsakymo 
grąžinti seną mokestį' už va
žiavimą gatvėkariais ir e-
leveiteriais. Jei teismas at
mes apeliaciją, nuo šiandie 
bus laikinai grąžinta senoji j 
mokestis. 

; patenkinti jų reikalavimai, 
ypatingai algų pakėlimo 
klausimu. Jų streikas palie
stų 25,000 kitų darbininkų. 

sidarė, ir prie jo tevaikšto vienišas p ketuotojas. Bendrovė uždare 
devynis fabrikus, kuomet 20.0CO darbininkų sustreikavo nesusita
rus del pensijų. (Acme) 

IS TREMTINIU GYVENIMO 

diplomatai. 
_ • — 

Japonijos gyventojai yra 

Jareckiui 70 metu. Atei
nantį penktadienį apskri
ties teisėjas Jarecki minės 
70-jį gimtadienį. Sukaktu
vininkas yra kilęs iš Len
kijos, vaiko amžiaus atves
tas į Ameriką 1879 metais. 
Septynis sykius pagrečiui 
jis bus išrinktas apskrities 
teisėjų. 

Giminę išmetė iš buto. 

Profesinės Sąjungos 
Memorandumas 

Lietuvių Tremtinių Dar
bininkų ir Amatininkų Pro
fesinės Sąjungos Centro vai 
dyba neseniai pasiuntė 
Tarptautinei Profesinių Są
jungoj vadovybei memoran
dumą, kuriame nušviečia-

Slovakai Sudarė 
Išlaisv. Komitetą 

ABN skelbia apie Slova
kų Išlaisvinimo Komiteto į-
kūrimą, kurį sudarę ketu
rių partijų atstovai. Komi-i ir 385 tūkstančiu fetferalių 
teto pirmininku išrinktas | darbininke priimtas kong-
prof. dr. Ferdinand Dur- r e s o įr pasiustas i senatą 

surinkę 600,000 geresnių Mrs. Szymanski, 3143 W. 
pašto ženklų, kuriuos tiki-142nd St., išmetė iš buto ša
si parduoti Amerikos J. Vai Į VO giminę Rose Wojteckį 
stybėse pašto ženklų pirk- i8U keturiais mažais vaikais. 
liams ir rinkėjams. Visas Išmestuosius laikinai pri
pelnąs skiriamas repatrijuo 
tiems iš Sov. Rusijos be
laisviams sušelpti. 

— • — 

Kompromisinis bilius, kad 
pakelti aleras milionui 

glaudė Brighton Park poli
cijos stotis. 

R A Y T H E O N 
20/20 

Tetoviftion MtM 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 mo-

Dirbtuvea kaina 7-0X $129.95 
Mantel 701 . . 10" . . $189.95 
Mantel nOI . . 12".. $249.95 
Console 1102 . . 12" . . $279.95 
Parduoda ui grynus pinigus ar 
lengvais išmokėjimais po $2.00 
i savaitę. 

ir visuomeniniu gyvenimu. 
X Virš 1,000 įvairių daik

tų bus parduodami iš var
žytinių centraliniam pašte, 

Šv. Jurgio parapijos, Cleve-
lan, O., vikaras šįmet mini 
kunigystės dešimtmetį. Ta 
proga jis bus pagerbtas pa-

lapkričio 3 d. Tai daiktai, « M w e n i 
kurių paštas del netikrų ad
resų negalėjo pristatyti ir 

— Kun. Vacį. Vaičiūnas, 
buvęs Kybartų Vikaras da 

dėl nepaduoto siuntėjo a d - b a r ^ i ietuvių kolonijos 
reso atgal grąžinti. Tokiose k a p e l į o n a s Bogotoje, Ko-
varžytinėse kartais galima 
pigiai nupirkti gerą ir labai 
reikalingą daiktą. 

X Vic^or Lisausttas, 4249 

lumbijoje. Gyvena La Vera-
cruz klebonijoje. 

— šv. Rožančiaus pamal-
S. Rockwell St., pranešė po- \ dos per visą spalių mėnesį 
licijai, kad prie namų 2501 i laikomos tremtinių stovyk 
W. 43rd St., pavogtas jo 
dviratis. Šiomis dienomis 
prasidės dviračiu registraci-

mos labai sunkios dabarti
nės Lietuvos žmoniųi gyve
nimo aplinkybės. Memoran
dume nurodoma, kad vien 
tik II-sios bolševikų oku
pacijos metu areštuotųjų 
Lietuvos žmonių skaičius y-
ra pasiekęs nemažiau 100,-
000, gi 6-ių masinių depor
tacijų metu išgabenta ap :e 
400,000. Toliau nurodoma, 
kokiomis žiauriomis priemo 
nėmis yra atliekamas suim
tųjų tardymas bei karkini-
mas. Ypatingais pavyz
džiais atkreipiamas faktas 
į senelių, ligoniu- moterų ir 

cansky. Iki šiam laikui su
darytos šios organizacijos 
atstovybės JAV-bėse, D. 
Britanijoj, Vokietijoje, 

Pagal šį biliu 885.000 bivi-
liu tarnautoiu gaus bend
rai imant $140 daugiau į 
metus, o 500 000 našto tar-

Frarcūzijoje, Italijoje, Is-inautoių — $120. Jiems bus 

ja. Kiekvienas dviratis* kaip 
ir automobilius, t^rės leidi
mo numerį ir tokiu būdu sun 
kiau bus pavogti . 

X Pilmonių šeima, kuri 
buvo du mėnesius laikoma 
Bostono imigracijos stovyk
loj, paliuosuota ir atvyko į 
Chicago. Toje pat stovyk
loj dar tebelaikomi senukai 

lose, Vokietijoj, šįmet tas vaikų deportaciją, 
pamaldas lanko ypatingai' Memorandumo autoriai 
didelis skaičius tremtinių. pabaigoje apkatfJha -SSSR 

— YVyoming Klonio Lie
tuvių Moterų Klubas lapkri
čio 14 d., Redington viešbu
čio, Wilkes Barre, Pa., pa
talpose rengia rudeninį fe
stivalių. Rengimo Komisijai 
vadovauja Mrs. J. Blandina 
ir Mrs. F. Cooper. 

— Mrs. A. J. Valibus, iš-
Smetoniai, kurie irgi turi rinkta Amerikos Legiono 
vykti į Chicago^ ir Ausiejų moterų posto, Edwardsville, 
seimą. Apie pastarąją sei- -n J 4_ m ~„x;„ 

.. r r! . , .iPa., prezidente. Ta pačia 
mą imigracijos viršininkai1 

sako laukią papildomų žinių 
iš Europos. Toji šeima sako 
nieko nežinanti, už ką ją 
laiko imigracijos stovykloje . 

X Šv. Juozapo parapijos 

proga už nuopelnus postui 
buvo apdovanota legionie
rių sagute (auxiliary pin). 

— Lietuvių draugijos bei 
organizacijų skyriai Pitts
burgh, Pa., būsimam] Ame-

sulaužius jos pačios pasi
rašytą konvenciją dėl ge
nocido ir nežmonišku nai
kinimų okupuoto krašto gy-

panijoje, Belgijoje, Olandi
joje, Norvegijoje, Švedijo
je, Austrijoje, Brazilijoje ir 
Urugvajuje. Komitetas va
dovaująs slovakų tautos iš
silaisvinimo kovai. Jis esąs 
nukreiptas prieš bolševikų 
priespaudą i* prieš čekųj 
hemogeniją. Aukščiausias jo 
tikslas — atstatymas ne
priklausomos demokratinės 
Slovakijos. 

išmokama 239 milionai dol. 
i metus daugiau, negu iki 
šiol. 

Atidaryta nauja stotis. 
Prie Monroe ir Racine šian-
di atidaryta nauja Despai-
nes St. policijos stotis. Jos 
pastatymas kainavo $300,-
000. 

Graso streiku. 400 gyvu
lių tvarkytojų graso sker
dyklos mstreiku, jei nebus 

JOS. F. BUDRIK 
INCORPORATED 
Autorizuoti Pardavėjai 

3241 S. Halsted St. 
Patelefonuokite Oakimet 5-7287 
Ir Joms Raytheon Televizija bos 
tuoj pristatyta 

Krautuve atdara Pirmadienio Ir 
Ketvirtadleno vakarais. 

Stotis WCFL, 1000 klL Sekma
dieniais 5: JO po pietų. Lietuviš
ka radlo projrrama-

" ^ 

Steigia Fondą 
Latvių tremtiniui vadovai 

Vokietijoje nutarė įsteigti 
fondą, kurio lėšomis būtų 
galima remti tuos latvius, 
kurie negalės išemigruoti, o 
tokių la tv ių būs ią iki 17,-

ventojų tikslu jį kolonizuo- j 000. Jau dabar daromi at-
ti. Tarptautinė Profesinių 'skaitymai nuo visų dirgan-
Sąjungų vadovybė prašo- čiųjų latvių algų. Tikima-
ma: 1.' Neatidėliotinai da-

Skaudančiu Žaizdų 
N U O už8iSENi»^utsijj, A T V I R I ; 

IR ODOS LIGŲ 
Tie. kurie kenčia nuo SENU- AT 
VTRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAJZDtJ. Ji* 
negrai! ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užslsenfijusios taisdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir 8kaud8jlmą senu atvi
rų Ir skaudžių žaizdų. uždekite 
LEGULO Olntment. Jų g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
me Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Jos taipgi pasalins 
ni«»ž«1lma Ilgos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi paSslina peršėjimą Ilgos 
vadinamos ATHLKTE'8 FOOT. su-
ftabdo džiovinimą odos ir perplyšlmt 
tarplrSČių. Jos yra tinkamos var
toti nuo dflastan«os Ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gydw«'*« nuo 
visų Išviršinių odos 
Ilgų. LEOULO Olnt
ment sutelks jums 
pagalbą nuo nuvar-
ruslu. perStamų Ir 
nležlncių kojų. Legu-
!o Olntment yra par
duodamas po 75c. 
t1 ?5 ir SS.6ft Pirki 
t r vaistinėse Chicago j 
Ir apvllnkise arbs 
atsiųskite mon»v «r 

bažnyčioj pasibaigus 40 vai.; rikos Lietuvių Visuotinam 
atlaidams, kleb. kun. V. Cer- j Kongrese žada turėti dau-
niauskas atsilankęs pas su- ;giausiai atstovų. Jau išrink 
sirinkusį pasivaišinti chorą t a 15-ka, o dar daugelis 
nuoširdžiai padėkojo varg.; draugijų neturėjo susirin-
L. Sabonienei ir chorui už k i m a t s t o v a m f l i š r i n k t i 
gražų giedojimą per visas 
tris dienas, o vargonininkė — E- Kulvietis, meninin-
choro vardu pareiškė pade- kas ir lietuviui liaudies dir-
kos klebonui už įvertinimą binių kūrėjas, dirba dailės 
choro darbo ir atjautimą, išdirbinių fabrike ir kartu 
Padėkota ir didelei choro bi- piešia paveikslus. Drauge 
čiulei veikėjai Snarskienei j 8 U dail. Penčyla ruošiasi 
už vaišių paruošimą. dailės parodai Bogotoje, Ko 

X Teresės Akwick iš West 
Side su Raymond VVertelka 
iš Brighton Park vestuvės 
buvo didelės ir šaunios. Šliū-
bą Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioj davė jaunosios bro 
lis kun. Odoric, pranciško
nas, iš Memphis, Tenn., kur 
ir jaunieji išvyko povestu-
vinėn kelionėn, sykiu paim
dami ir kun. Odoricą namo 
parvežti. Jaunųjų tėvai yra 
biznieriai. 

lumbijos sostinėje. 
— LRKSA 10-ji kuopa, 

Philadelphia, Pa., buvo su
ruošus gražų priėmimą nau 
jų narių. Vakaras padarė 
visiems didelio įspūdžio ir 
paskatino dar daugiau pa
sidarbuoti įrašant naujų na 
rių). Phila. rajone veikia 
vienas gabiausių LRKSA 
centro organizacijų -
V. Dambrava. 

LEGULO, Department D 
Ofeero 60. IK 

si, kad fondą parems ir jau 
ryti žygių, kad į Lietuvą | emigravusieji latviai. Jo lė-
būtų pasiųsta tarptautinė j šos būsiančios naudojamos 
komisija su tikslu ištirti tik IRO veiklai pasibaigus. 4*47 w. I4tn st 
padėtį pavergtame krašte 
ir 2. Kviesti tarptautinę, 
profesiniai organizuotą dar 
bininkiją pakelti balsą prieš 
bolševikų vykdomą lietuvių 
tautes nakinimą, interve-
nuojant savas vyriausybes, 
žadinant visuomenės sąži
nę protestui prieš XX am
žiuje vykdomas baisenybes. 

r Memorandumą pasirašė " ^ ^ ^ A 1 8 P R O G E A M O S SAVAITĖJE: 
K. Daueinis. S. Skomnskas, -^fc- ^ W^ Kiekvieną vakarą 9:30 vai. 
A. Kerelis, J. Mašiotas ir ^ * V ^ ^ sekmadieniais iroovai.p.p. 
V. Macutkevicius. ^ V ^ ,_ ^ , . 7 :ipl 

% ^** Kxtra Programa . . . . 7 I D 8 T . T. 

KasdU'ii (>asttuliuės ir vietinės žinios.—Įvairūs įvykiai lietuviškame 
gyvenime.—Biznio firmų pranešimai.—Lietuviška muzika-—daįnoa.— 
Paskaitos. Visais reikalais kreipkitėą: 

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

— Inž. K. Gabriunas y-
ra lėktuvų bendrovės "A-
vianca" inžinierius Bogoto
je. Tai garsiausia Kolumbi
jos lėktuvų bendrovė. 

Klausykite ka sako VIENINTELC LIETUVIŲ 
RADIO PROGRAMA 

I Į Į ^ \ - f X \ J \J I I f Transliuojama KASDIEN 18 m. 

4s ^ Įsteigė komp. Antanas 
Vanagaitis. Jo darbą tę
sia L. Vanagaitienė. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
t - - AND LOAN ASSOCIATION 

Namų Paskolos Už Žemą Nuošimtį 
• • . . . . • « 

TAUF^TK SAUGIAI.. .mes p#r M metip visiems išmokėjome 
ant pareikalavimo 

Turtas virš 22 milijonu doleriu. Atsargos fondas virš 2 milijonu. 
U. S. Government Securities ir cash virš 12 milijonų. 

CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO JSTAIGA 
Narys Federal Savings and Loau Ins. C!orp. 

JU8TIN MACKIEVVICH, PRESBDENT IR MGB. 
4192 Archer Aveniu* Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: VIRGINIA 7-114L 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. 

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

^ = 

Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus! 
P R A D E K T A U P Y T I Š I A N D I E N ! 

PATĖMYKITE! 
1950 Metu Kalendorius Veltui. 
Ispildykite žemiau esantį kupone k pa

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

i T . " ~ " " . r IT Z I 

S A 

INSURED 

w^U 
Mutual Federal Savings 

Chartered and Supervised by the United States Government 
2202 West Cermak Road Chicago 8, Ulmois 
JOHN J. RAZANAU8RAS, Frea. TEB. — yirglaU 3 - T l « 
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I 
I Vardas 

KUPONAS 
Pavarde 


