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VIRS 3.000 ŽUVO ŽEMES DREBĖJIME EKVADORE 
STALINAS NORI GREIT SURUSINTI 
VISAS TRIS PABALCIO VALSTYBES 

STEBI IR NURODYMUS DUODA 

Susirenka Šiandien, Kad Pasitarti 
Dėl Visos Europos Parlamento 

Rašo VYT. ARŪNAS 
Specialus DRAUGO Koresondentas Paryžiuje 

44 Lietuvos, Latvijos ir Estijos sovietiškos respublikos 
šiuo metų pergyvena patį sunkiausi * sočializavimo' peri-
jodą," taip šiomis dienomis telegrafavo iš Pragos "Le 
Figaro" korespondentas. 

Savo pranešime jis nuro- skolas ir pigia kaina nuo
de, kad turįs iš tikrų šalti
nių žinių, jog šalia ūkių ko
lektyvizacijos Baltijos kraš
tuose, vykdoma masine gy
ventojų deportacija. Mask
va veža iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos visus tuos, 
kurie tik priešinasi jos re
žimui. 
Iki Šių metų Pabaigos No

rima Visai Surusinti 
"Le Figaro" korespon

dentas išvedžioja, k a d 

muoja traktorius. Jei tik 
ūkininkai įstoja į kolchozus, 
tai dalinai atleidžia nuo der
liaus atidavimo ir leidžia 
didesnę grūdų dalį pasilikti 
ūkyje. Sakysim, pereitais DfiDIF7l IC DACIfIDC 
metais kolektivizuotiems 
ūkiams Estijoje buvo leista 
pasilikti po 16 svarų rugių 
už darbo dieną, tuo tarpu, 
kada Rusijoje teleidžiama 
pasilikti po 5 svarus. To
kias privilegijas jie daro 

KELI MIESTAI NEBETURI NAMŲ; 
R. KRYŽIUS SIUNČIA PAGALBA 

. 

, Didesni Pastatai, Namai 
Subyrėjo į Šipulius 

Shirley May France, amerikiete plaukikė, atl ieka' pratimus Anglijos kanale, kurį ji yra pasiry
žus perplaukti. Ją stebi ir nurodymus duoda plau Irimo treneris. (Acme) 

tam, kad tik suvyliojus dau-
Kremlius tai daro saugumo Įgiau ūkininkų dėtis į kol-
sumetimais, n o r ė d a m a s 1 chozus. 
prieš Leningradą sudaryti Į Bet jei visi šie pažadai 
gynimosi juostą. Kaip tik j nepaveikia ; ūkininkus, tai 
tais sumetimais sovietai yra j tada jie apšaukiami "kula-
nutarę paspartinti Baltijos kais'' ir jų likimas būna 
kraštų surusinimą. Estijon, Į jau iš anksto nuspręstas: 
taip kaip ir Lietuvon, į iš
tremtųjų Sibiran vietas at
gabenti rusai. Šita rusifi-

ūkiai atimami, o patys ūki
ninkai, kaip nepaklusnūs 
režimui, tremiami į Sibirą 

kacija jaučiama net ir už parba vietoje "likviduoja-
Suomių įlankos, Karelijoj .mi". 
ir Viborge jau nebesigirdi! Turimomis žiniomis, šiais 

20 NAUJU KARDINOLŲ 
Chicagos Heral-American 

religinio skyriaus redakto
rius Stasys Pieža pranešė 
savo laikraščiui iš Šv. Sos
to, kad oficialūs Vatikano 
šaltiniai sake, Popiežius Pi
jus XII ateinantį gruodžio 
mėnesį paskirs 20 naujų 
kardinolų, tame tarpe du 
amerikiečius. Šv. Tėvas va
sario mėnesy sušauks gene
ralinę konsistoriją, kurios 
metu bus įteikta raudonos 
skrybėlės naujiem Kardino
lų Kolegijos nariam. 

Kardinolų skaičiaus padi
dinimo iš 51 į 71 tikslas, 
spėjama, yra Popiežiaus Pi 

Partizanu Vadai Prašys I Ford Co. Ragina 

suomiškai kalbant ir gyven
tojai yra vien rusai. 

Šalia rusinimo yra vykdo-

metais iš Lietuvos buvo de-, jaus pageidavimas (sutvir-
portuota ji Rusiją 100,000 
žmonių. Tame skaičiuje la

mai ir ūkių kolektyvizacija, j bai didelį nuošimtį sudaro 
Jei tokiu tempu, kaip da- moterys ir vaikai, nes vy-
bar daroma, bus vykdoma rams dar kartais pasiseka 
kolektivizacijos programa, pabėgti, kada policija ap-
tai iki naujų metų Lietu- supa kaimus ir pradeda 
voj ir kituose Baltijos kraš
tuose nebeliks nei vieno ne
priklausomo ūkininko. 

suėmimus. 

tinti Bažnyčią prieš laukia
mus komunistų puolimus. 

UN Baigi Karą Graikijoj 
TRIESTE, rugp. 6. — Ita

lų' žinių agentūros praneši
mu, Graikijos komunistų 
partizanų vadai nutarė pra
šyti Jungtines Tautas už
baigti karą Graikijoje. A-
not Astra, nutarta tą pada
ryti po to, kai valdžios ka
riuomene pradėjo naujas o-
fenzyvas Grammos kalnų-
Vitsi srityje. 

Sakyta, taip pat, kad Ko-
minformas pasiruošia to
kiam partizanų pralaimėji
mui, kaltindamas Tito dvi 

UZ 

Atmesti Streiką 
DETROIT, rugp. 6. — 

Ford Motor Co. šiandien per 
laikraščių ir radijo paskel-

QUITO, Ekvadoras, rugp. 7. — Ekvadore šiandien 
buvo jaučiami nauji, bet žymiai mažesni žemes drebėji
mai. Oficialūs pranešimai iš nelaimės ištiktųjų sričių sa
ko, kad žuvusių skaičius gale* siekti tarpe 3,000 ir 4,000 
gyvybių. 

Trys U. S. karo laivai, skubiai atplaukę Ekvadoran 
su vaistų siuntomis, per radijo pranešė Amerikon, kad 
nuostoliai yra kur kas didesni, negu pirmuose praneši
muose nusakyta. 

(VVashingtone, Amerikos Raudonojo Kryžiaus centras 
sušaukė specialų posėdį ir pranešė, kad organizuojama 
ir skubiai išsiunčiama visokeriopa pagalba nelaimingie
siems ekvadoriečiams.) 

valandomis mokamų darbi 
ninku balsuoti prieš strei 
ką Michigan valstijos pir
madieny pradedamam strei
ko reikalu balsavime. Tas 
savimas buvo pareikalau
tas CIO auto darbininkų u-
nijos, kad paremti savo rei
kalavimus $100 mėnesiui 
pensijų, bendroves apmoka
mos medikalės priežiūros 

nustojimą i P a r a m ą , ir algų pakėlimą, 
teikti graiiuin partizanam I D e rybos del naujos darbo 

Pranešimas iš Lima, Pe-
ruvos, sakė, kad ES.vadoros 
Prez. Galo Plaz- Lasso per 
radijo pranešęs iš Ambato, 
kad 1,000 asmenų buvo dre
bėjimo užmušti Patapė mie
stely. Nė vienas iš anksty-

bimus ragino savo *87,0001 vesnių pranešimų neminėję 
Patapė vardo paliestųjų sri 
čių tarpe. 

Ambato miestas suskaitė 
suvirs 400 žuvusių ir 1,000 
sužeistų po to, kaip drėbė 

pagalbą. 

Žuvis Ištraukė 
iš Laivo, Išgelbėtas 

Lietuvoje 
Jei 1947 metais Lietuvoje 

Bos Stengiamasi "Pagim-' steriai su visom brangeny 
dyti" Europą Ibem pabėgo. 

J a « 3700 K o l e k c i n i , C * , ^ ^ ^ l a u k t a s Į ^ ^ P f6i, { £ * • J į g 
Europos parlamentas pir
madienį susirenka Stras-

tebuvo tik 20 kolektyvinių,burgo mieste. ******* iš ^ ^ 6 ^ 1 ^ , ^ ^ neįlIHpt 
ūkių, o Latvijoje 200 ir Es-,yisų vakarų Europos va ls - ; k a d y i s a P r a n c u z i j o g polici-
tijoje 4, tai 3948 metais perltybių atstovai, tą dieną 
pirmąjį trimestrą Lietuvoje: bandys "pagimdyti." naują' 
jau buvo 60 kolektyvių ūkių, Europą, bet kai kas sako, 
Latvijoje 200 ir Estijoje 59,1 kad ši Europa dar negimu-
bet tų pat metų pabaigoje j si jau yra mirusi. 
Lietuvoje buvo 524, Latvi-1 Ji mirė uždusinta. Sovie-
joje 915 ir Estijoje 341. Į tai jai atpiovė didelę ryti-

Šiais metais ūkių kole^-.nę dalį ir visas jos kūnas 
tivizacija Baltijos kraštuo- pradeda gangrenuoti. Vel
se vykdoma pagreitintu (tui Amerika ją bando gel-
tempu. Pirmame semestre bėti, leisdama po oda vais-
Lietuvoj kolektivizuotų ūkių tu s Marshallo plano formo-
skaičius siekė 1200, Latvi-Ije, ar stengdamasi apsaugo-
joje 1261 ir Estijoje 529, gi ti žaizdą, uždedama banda-

nešdami už pusę milijono i 
dolerių brangenybių. 

Apiplėšimas buvo taip! MADRIDAS, rugp. 6.• — 
greitai padarytas, kad poli-1 Pranešta, kad didelė žuvis 
cija nespėjo įsikišti ir gang- vakar ištraukė mažąjį gen. 

Francisco Franco iš val
ties netoli San Sabastian. 
Ispanijos viršininkas pludu-

Prancūzijoje kita grupė ravo vandenyje iki kiti jį 
gangsterių apiplėšė banko ištraukė iš vandens, 
automobilį, vežusį 100 tūk-

ja yra ant kojų, abi gangs
terių gaujos dar nepagau
tos, j HELENA, Mont, rugp. 

6. — Didžiausias miškų gai-

13 Žuvo Kovodami 
Didelį Mišku Gaisre 

gegužes menesji kolchozų 
jau buvo Lietuvoje 3700, 

žą Atlanto pakto pavidale. 
Ši Europa jau beveik visai 

Latvijoje 3800 ir Estijoje nustojusi yra alsuoti ir var 
3000. įgu, ar pavyks atstovams ją 
Kolektivizacija Vykdoma atgaivinti. 

Pažadais ir Grasinimais 
Matant šiuos skaičius, 

galima pasakyti, kad rusai 
deda visas pastangas, kad 
tik greičiau sukolektiviza-
vus visus ūkius. Tam tiks
lui jie naudoja įvairiausias 
priemones, kad tik priver
tus ūkininkus dėtis į kol
chozus. 

Jei nepasiseka įvairiais 
pažadais suvylioti ūkininkų, 

Kada Gangsteriai "Atosto
gauja "... 

Jei vasarą visi išsivažinė
ja poilsiui į pajūrio mies
tus, tai gangsteriai, priešin
gai, nei kiek nemano atosto
gauti ir paskutinėm dienom 
Pranzūzijoj vyksta labai 
gausūs ginkluoti apiplėši
mai. 

Neseniai viename pajūrio 
miestely, pačiame turtin

tai tada imamasi grasinimo j giausiame kurorte — Deau-
priemonių. Prisidedantiems i ville, kur susirenka turtin-

į kolchozus ūkininkams, jie! giausieji vasarotojai, dienos 
žada per pusę sumažinti metu gangsteriai apiplėšė 
žemės mokesčius, duoda pa-1 auksakalio krautuvę, išsi-

• Chiang Kai-shekas nu
vyko į Pietų Korėją pasi
tarti su Prez. Syngman 
Rhee apie Pacifiko paktą 
prieš komunistus. 

• Italija ir Jugoslavija 
pasirašė sutartį įvykdymui 
savo karo pretenzijų prieš 
vienas kitą išlyginimą. 

sutarties prasidėjo birželio 

Ford' sakė, unijos parei
kalavimai išeitų apie 45 
centus valandai kiekvienam 
darbininkui, kas pakeltų 
bendrovės įšjaidas $100,000,-
000 metams. Atmesdamas 
unijos teigimą, kad jis ban
do ' 'sulauŽ3i:i uniją,'' Hen
ry Ford II sake, "tokie rei
kalavimai yra panašesni 
bandymui subankrotuoti 
bendrovę negu by ką kitą." 
Teismas Atmetė Prašymą 

Vyriausiojo valstijos teis
mo teisėjas Leland W. Carr 
šiandien Lansinge atmetė 
Ford prašymą atidėti balsa
vimą streiko reikalu, tei
giant, kad valstijos tarpi
ninkai buvo neteisingi, kuo
met atsisakė pravesti bal
savimą fabrikuose, o vieton 
to įsteigė balsavimo vietas 
tuoj prie unijos būstinės. 

Uų bažnyčios taip pat buvo 
sugriautos. 

Havajus Užvaldys 
Uostus, Kraus Laivus 
HONOLULU, rugp. 6. — 

Gub. Ingram M. Stainback 
šiandien pasirašė bilių, ku
riuo jis įgaliojamas paimti 
savo žinion ir varyti uos
tus, kuriuose laivų krovėjų 

jimas beveik visai sulygino l^8 d i e n i* ilgumo streikas vi-
tą 50,000 gyventojų indus- j s i š k a i sustabdė visą darbą, 
trinį centrą. Aukų skaičius E^ant įstatymu, guberaa-
nuolat didėja, ir šimtai dau t o n u s turi atsišaukti į uni-

ją Ir septynias sustreikuo
tas bendroves, kad jos vėl 
dirbtų. Jeigi, atsakys, kad 
negali arba nenori, jis tuo
met turi paskelbti nepapras
tą stovį ir perimti uostų va
rymą 180 dienų arba iki 
streikas užsibaigs. 

Streikuajanti CIO krovė
jų unija tuoj pat sakė, ji 
teismuose iškels to akto kon 
stitucinę galią, kaip tik val
džia padarys pirmą žingsnį 
uostų veikimo atnaujinimui. 

VĖLIAUSIŲ 2INJŲ SANTRAUKA 

sras šioje valstybėje per 
daugelį metų šiandien sunai
kino šimtus akerių miško. 
Trys parašutais nusileidę 
ugniagesiai ir du kiti vyrai 
buvo užmušti, ir kiti aštuo-' ,F?r* Pfsake savo darbi
ni vyrai yra pradingę gaiš- ninkam, kad bendrove nori 
re ir dūmuose, *r skaitomi P*1**^* &al im» i <*idžiausį 
taip pat žuvę. • • skaičių darmninKų dabarti

niame aukštų algų lygyje, 
vieton mažesnį skaičių už 
didesnį atlyginimą. 

UAW prez. Walter Reu-

giau gali būti palaidoti po 
griuvėsiais. ' 

Šeši Sukrėtimai 
Žemės drebėjimas ištiko 

Ekavadorą 1 vai. po pietų 
(Chicagos laiku) penktadie
ny, ir tęsėsi iki 1:45 vai. po 
pietų, šešiuose sukrėtimuo
se. Didžiausiame sudrebėki
me — kuris tęsės! 40 se
kundžių — didžiuma Amba
to miesto didelių pastatų 
sugriuvo. Geležinkelių val
dininkai sakė, Quko-Guay-
aąuil linija buvo taip už
versta žemės nusileidimais, 
kad ims apie savaitę vėl ją 
atidaryti. 

Nelaimės ištiktoje srity
je prie visų bėdų, prisidėjo 
ir potvyniai. Žemės nukriti
mas iš kalnų pakeitė van
denų tekėjimą ir užliejo di 
delius ūkių plotus. 

Sunaikino Katedrą 

Žemės drebėjimas įvyke 
plačioje kalnų srityje An-
des kalnuose aplink Amba 
to, 55 mylias pietuose nuc 
Quito. Latacunga, Guaranda 
ir Riobamba miestai taipgi 
buvo paliesti. 

Ambato mieste, g>ventc 
jai išbėgo iš namų j gat
ves ir parkus. Šimtai subė
go į bažnyčias melstis. Gat 

Bomba Sinagogoje 
Damaske, 6 Užmušti 

DAMASKAS, Sirija, rugp. 
6. — Užšvenčiant žydų šabą 
vakar vakarą, bomba buvo 
įmesta į sinagogą. Jos spro
gimas užmušė šešis asmenis 
|r sužeidė 27 kitus. Liudi
ninkai sake, trys vyrai įme
tė bombą sinagogon. Polici
ja dabar jų ieško. 

• Britų zonoje pranešta, 
kad 530 asmenys žuvo so
vietų uraniumo kasyklose 
Erz kalnuose dėl nelaimių 
1948 metuose. 

# Komi n forma s ragino 
"demokratines" liaudis pa
dėti likviduoti Tito. 

—Miškų gaisrai Montana, Idano ir Iovva valstybėse 
djar nesuvaldomi. Montanoje išdegė suvirs 2,400 akerių jther per radijo kalbą vakar vėse atsirado dideli plyšiai. 
gryno miško, kitose valstijose mažesni plotai. n a k t * sak§» F o r d a s nori grį- Vandens tiekimo vamzdžiai 

—Pranešimai iš Kinijos kalba apie naujus komunistų! £ i i> priešunijinius laikus, 
pasistūmėjimus gUyn į pietų Kl»ij*. Sakyta, kad kiti rau- į^miant visą darbą 

žmogaus ir tuomet išmesti 
jį per vartus. Jis pavadino 
unijos pensijų reikalavimą 
priemone aprūpinti darbi
ninkus, kuomet "jie yra per 

don i; jų daliniai pasisuko | rytus, Fuchovv link. 
—Philippinų Prez. Q u iri n o lėktuvu vakar atvyko į San 

Francisco, iš kur tęsė kelionę į Washingtoną. Jis šian
dien Baltuose Rūmuose tarsis su Prez. Trumanu. 

—Austrijos komunistai demonstravo prieš V. S. ka
riniai viršininkų vizitą Vienoje. Bradley, Vandenberg ir ! " • aarDU1» i r P j a u n i mir 
Denfeld mano šiandien skristi atgal į Ameriką. 

—Strasbourge šiandien pitasidee 10 Europos valstybių 
politinių vadų pasitarimas apie Europos Tarybos sudary
mą. Sakoma, gal paskirs Cnurdiiilj jai vadovauti. 

• Čekijos bolševikinė 
spauda vėl pradėjo plūsti 
prieš Katalikų vadus. pratrūko, ir telefonu ir te

legrafų linijos buvo išaižy-j # Tikimasi, senatas šian-
tos. Tiltai subyrėjo į šdpu-.dien balsuos užsienio šalpos 

• Dėl besitęsiančio ang
liakasių streiko Australijo-

—Irano premjeras vakar kritikavo Ameriką, Angliją Į je, valdžia siųs karius kas-
ir Rusiją už tai, kad tos trys šalys neištesėjo savo anks- ti anglis. 
čiau duotų pažadų visu kuo padėti Iramii. 

—VVashingtone auga kongreso narių nepasitenkinimas 
del valstybes departamento 'baltos knygos' apie Kiniją. 

Žemės ūkio departa
mentas pranašavo, kad mė
sa atpigs šį rudenį. 

liūs. Beveik visi miesto gy 
ventojai liko be namų. Am
bato mieštas buvo panašiai 
sunaikintas drebėjimo 1797 
metais. 

Katedra buvo sunaikinta, 
50 vaikučių besimokinant 
katekizmo ioje. Kariniai ba Rugpiūčio 9 d.: 8v. Jonas 
rakai sukrito ir užmušė 150 I* Vianney ir Sv. Romanas; 
karių ir sužeidė 60 kitų. Lai- senovės: Pilėnas ir Gražutė, 
kinosios vyriausybes palo-
cius sugriuvo. Santo Domin
go, San Francisco, La Mer
ced ir Juozapiečių vienuo-

pinigų paskyrimo reikalu. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 8 d.: ftv. Clri-

jako ir draugų,, Šv. Filome
na; senovės: Uogintas ir 
Daiva. 

ORAS 
Giedra ir šilta. Saulė te

ka 5:50; leidžiasi 8:03. 
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PAS MCSŲ NAUJAKURIUS 

DĖMESIO! GRINORIUS PASAKOJA! 

ATVAIZDUOJA KAPITALISTO UŽPUOLIMĄ 

Aš jau Amerikoje. Tik 
nustebau, kad čia ne visada 
ir ne kiekvienam einasi, kaip 
per sviestą. Vos išlipau į 
krantą, jau ištiko mane 
smūgis. O buvo taip. Ve
žiausi didele lūpinę armoni
kėlę, kurią ketinau padova
noti savo geradejui Arci-
šauskui iš Chicago Heights, 
kurs sudarė man dokumen
tus atvykti į Ameriką. Lai
ke daiktų patikrinimo New 
Yorke ir klausia manęs vie
nas muitininkas, kam esan
ti ta armonikėle? Aš, nosj 
iškėlęs, greitai ir tvirtai at
sakiau, kad tai bus dovana 
mano prieteliui. 

—Tai reikės sumokėti do
lerį ir 20 centų muito. Ar 
turi dolerių? — tarė muiti
ninkas. 

—Ne» — išsigandęs atšo
viau ir pajutau, kad mano 
nosis pamažėl leidžiasi že
myn. 

Mano laimei netoli buvo 
NCWC žmonės, kurie padė
jo mums uoste susišnekėti 
ir visokius formahimus at-į 
likti. Vienas iš jų prieina' 
prie manęs ir klausia, kas 
atsitikę. Aš ir sakau, kad 
taip ir taip. O jis man ir sa
ko, girdi, reikėjo sakyti, 
kad armonikėlę veiies sau, 
o viskas būtų buvę gerai, o 
dabar, girdi, reik mokėti. 

—Bet aš neturiu nė vieno 
dolerio, — atsakiau. 

—Na, Ui aš tau pasko
linsiu, o kai turėsi, atsiųsi 
man, — tarė vyras, paduo
damas man pinigus ir savo 
adresą. 

Aš, žinoma, jam žemai pa
dėkojau, sumokėjau muitą 
ir tuo reikalas pasibaigė. 

Ūpas pasitaisė, kai paju
dėjo traukinys Čikagos link. 
Lėkė, kaip kulka. Taip grei
tai dar nebuvau savo gyve
nime važiavęs. Dar labiau 
apsidžiaugiau, kai, atvykęs 
į Cikago Heights, jau radau 
mano vardu atsiųstą" "Drau
gą" ir jojo jaudinantį svei
kinimą mano atvykimo į 
USA proga. Buvau taip su
jaudintas, kad pasiryžau su 
''Draugu" amžinai susidrau
gauti. 

Tačiau neilgai teko 
džiaugtis, nes vienas po kito 
mane vėl pradėjo lankyti 
įvairiausi nepasisekimai, 
kurių didžiausias pradžioje 
buvo karštis. Man buvo taip 
karšta, kad aš neturėjau kur 
dėtis. Sėdi žmogus kamba
ry — karšta, išeini j lauką 
(kad ir pavėsy) — karšta, 
nueini į bažnyčią — ir ten 
karšta. Karšta dieną, karš
ta ir naktį. Vieną naktį leng
vai užsikloju — per karšta, 
antrą naktį visai neužsiklo
ju — dar per karšta, trečią 
naktį nuogas atsigulu — ir 
tai dar per karšta. Ketvir
tą nakt; atsigulu verandoje 
— čia pakenčiama. Galų ga
le priėjau išvados, kad visų 
tinkaL liausią vieta gyventi 
baltam žmogui Amerikoje 
yra rūsys. Taigi juo aš mie
lai naudojuos ir dabar. 

Šitaip rūsy belindėdamas 
ir dar neturėdamas darbo, 
pradėjau sykį laužyti galvą, 
kaip čia pigiausiai prasimai
tinti. Ir štai man atėjo ) gal
vą puiki idėja — silkes! Pri
siminiau, kad dar gimnazi
joje mums toks daktaras 
aiškino, kad silke taip pat 
yra labai maistingas valgis, 
kone prilygstąs maistingu
mu mėsai, ir, be to, pigus, 
todėl ypač neturtingiesiems 
patariama valgyti daugiau 
silkiv. Prisiminiau taip pat, j 
kaip Vokietijoje stovyklose 
ilgą laiką silkė buvo mums 
vienintelė paguoda. Tad ir 
dabar nutariau nusipirkti 

silkių. Nueinu į vieną storą 
ir sakau. 

—Prašau man 20 silkių! 
Pardavėjas pasižiūrėjo į 

mane kaži kaip keistai ir 
sako: 

—Kad tiek aš nei neturė
siu. 

—Na tai duokit, kiek tu-
Nuejo į kitą kambarį ir 

atnešė visas silkes kiek tu
rėjo. 

—Čia yra tik 7. Ryt po 
ryt bus daugiau, — paaiš
kino. 

—Gerai, — sakau, ir pa
klojau iškilmingai jam do
lerį, manydamas, kad ma
žiausiai pusę dolerio dar 
gausiu grąžos. O jis tik pa
sižiūrėjo į mane ir neima 
pinigų. Pagaliau sako: 

—Reik dar pusę dolerio 
pridėti. 

Aš aiškintis nenorėjau ir 
tuojau padėjau jam dar pu
sę dolerio ir pasistengiau ko 
greičiausiai iš to storo iš
nykti. 

Parėjęs namo, sąžinės i 
graužiamas, išdrįsau pasitei
rauti, kaip čia pagaliau esą 
Amerikoje su silkėmis. Ta-j 
da tik sužinojau, kad Ame-j 
rikoje silkės yra brangiau-j 
šias valgis, o aš, kvailas gri-j 
norius, maniau, kad silkes 
ir čia, kaip Europoje, yra! 
pigiausias daiktas. 

Būtų buvę dar gerai, jei 
aš tas silkes būčiau tuoj vai-j 
gęs, bet aš jas padėjau Ir 
ketinau sudoroti ryt ar po 
ryt. Po 2 ar 3 dienų silkės,! 
pasirodo, reikėjo visai iš-! 
mesti, nes per tą laiką jos 
visai sugedo. Tad prisiekiau! 
pranašo barzda, kad, paJkol 
gyvas būsiu, Amerikoje dau
giau silkių nepiršiu ir net 
parašiau į Europą drau
gams, kad apsivalgytų silkių 
tenai, Europoje, nes čia ne 
jų nosiai bus silkes pirki
nėti. Ir tik dabar supratau, 
kodėl ans pardavėjas j ma
ne, grinorių, taip keistai žiū
rėjo. — Juozas Germanas 

galime užmiršti, kad esame 
aukos pasaulio nesugebėji
mo išspręsti socialines pro
blemas. Tat tarp svetimųjų; 
begyvendami, turime akty
viai domėtis socialinėmis 
problemomis, prisidėti prie 
jų aprendimo kitur ir prie 
pasirengimo sukurti socia
liniu teisingumu paremtą 
savos nepriklausomos vals
tybes gyveatmą. Tam tiks
lui turime risti būdų pir
miausia be sroviciųj skirtu
mų suartinti visus tuos, ku
rie jau šiuo metu tomis pro
blemomis domisi. Turime 
surasti platesnę bazę ir su
sikurti generalinį planą. 
Neužmirškime, kad mūsų 

Niee , Praneūai joj , pol ic i ja a t v a i z d u o j a , ka ip plėš ikai ap ip l ė šė 
Ind i jos fc^p. . . .*^4 u m u s u i m c n ų d v a s i n i n k ą A g a K h a n prie j o vi
los . Kairėje akuoA»*>**lhM, k u r i a m e p a i k a i laukė A g a su ž m o n a I i - , 
mozinu &. .auk ta kuamo. Ptė&kai n u m a u s t ė j i e m s ž iedus , apyran- * 
kes , nukaUu*/ - . a io l iu s . Viaų tų d a i k t ų v e r t ė s i ek ia $600 ,000 . ( A c m e ) 

Aki. 
Ecmminuoia 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smetana, Ir. 
OPTOMETRISTAS 

1831 So. Ashland 
Avenue 
VALANDOS: 

Plrmad., Antrai . . Ketvirtad . . 
IVnkUMl. 9:30 iki 12—1:30 

iki S 
TrrčUnl^pniais uždaryta 

Š4š»«4h . i twh »:SO iki 12 — 1:30 
iki S P . M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CAnaJ 6-0523, Platt Bldg. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IB CHIBUIGA9 

•740 So. Ashland A veste 
(Antras aukštas) 

Ofiso Telefonas: YAnb 7-S5M 
Jei neatsiliepia saukite— 

TeL: Wdwaj S-288* 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1* iki 12 Tai. ryto. s o s I iki 4 
vai. popiet; į u o 1 iki u i vai. 

M O II Iki U raL 

Socialinio Klausimo Aktualumas 
pavyks laimingai išeiti iš Rašo K. MOCKUS 

Katastrofos Pavojus . <įaug paslaptingų klausimų j krizes. Tačiau tuo tikeda-
Kas bent kiek domisi vie- "" s » k u r t i nuostabiai daug | m į , negalime likti abejingi 

reikalingas skubios gydan
čios tvarkos, bus reikalin-

\ gas aiškaus plano ir dide
lio mūsų visų sutarimo. Be 
abejo, mums seksis atsikur-15147 ^ ąsjgfrj S t , Cnicago 
t l , j e i g U V i s a m p a s a u l i u i i p ^ a * . . Trečiad. Ir Šeštadieniai* 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicerą 
antra i . . Ketvlrtad. Ir Fenktad. 

V AL.: 10-12 ryte; 2-6. 7-9 P. M. 

šuoiu gyvenimu, tas savai- Paikių dalykų, tačiau jam 
me pastebi, kad socialinis d a r nepasisekė surasti būdų 
klausimas šiuo metu visa-' ir priemonių įgyvendinti pa-
me pasaulyje yra nemažiau•! stovią ir tikrą socialinę tai

ką pasaulyje. Tiesa, mes ži
nome, kas tai yra socialinis 
teisingumas. Taip pat visi 

Valandai: I—8 popiet 

Dr. F. C. Winskunas 

jei ne daugiau aktualus, 
nekaip yra buvęs k\gi šiol. 
Ypač pastaraisiais pokario 

GYDYTOJAS EB CHIBUBGAS 
2426 W. Marąuette Rd. 
Ofiso TeL: PRospect 6-6446 

pirmoj eilėj savo krašto 
ateities atžvilgiu. Ten brę
sta dar Sunkiau sprendžia
mos socialinės problemos, 
negu tai yra kur nors Va
karuose. Ne tada bus lai
kas planuoti, kai reikės vei-1 Tr*6iadi«ntat8 vaM&\ mtam 
kti. Todėl kviestini visi ge-' 
ros valios tautiečiai ieškoti 

T e L : H E s n l o t k 4-3150 
VALANDOSi 

Nnt 2 lkl 4 Kmlet: i iki g vak.: ir 

TeL KEdrie S-2M8 

Ir. Emily Y. Krukas 
GYDfYTOJA EB GHEBUBOa 

4146 Archer Ava. 
CHICAGO, ILLINOIS 
TeL LAfayette 3-521* 

M., pirm., antrad. UstSft, 1 2 — l : l t 
Ir • - - • rak., penkt Ir fteftt. 12—B:M 

6234 Archer Road 
ABGO, ILLINOIS 

TeL SLMM1T 1580 
Tai.: pirm., antrad. ir ketv. t - l T.T. 

trečiad., penkt Ir ie i tad. I -1 v.v. 

Oftea TeL: GRovehill 6-1321 metais socialinių santykių pripažįstame, kad jo reikia 
įtempimas eilėje kraštų yra'gįekti, kad nežiūrint didė- , 
pasiekęs pavojingo laipsnio." j a n č i o ž m a u i ų skaičiaus že- bendros bazės socialinio tei- Vf. llimiU D. MliraSKaS 
kiekvieno karo normalus ^ ^ b i d a r y ^ pa-1 singumo {gyvendinimo pro-
palydovas yra skurdas. To k J k 4 a i i r t i k ^aria suge- ** 
skurdo ypač apstu po pas- , - . . ^™;„ T « « U . ^ A H 
kutinio karo NeVvvLio ^Jimo jonus pasinaudoti. 
Kurinio Karo. JNegyveno m m 
žmonija jokio gerbūvio ir1 

Daug neklystant galima 
tvirtinti, kad turės būti su-
rastas būdas suderinti Šimt
mečių kultūros palikimą su 
socialinės pažangos reika
lavimais. Visa tai turės 

rindo reikštis ekstremisti
niam gaivalui, nesiskaitan
čiam su jokiais žmonišku-

N. Zelandijos Lietuviai 
SveiVtna A. L. Tarybą 

ALT sekretoriatas gavo 
sveikinimo raštą iš JUetuvių 
Tautinės Bendruomenės Ko
miteto Naujojoj Zelandijo
je. Savo laiške jie rašo: 

*'Į Naująją Zelandiją, at-j 
vykome 170 lietuvių su ki-, 
tais 950 D. P. ir ėia sudarė-1 
me savo tautinę bendruo
menę. Jos vardu siunčiame' 
Tamstoms nuoširdžiausius 
sveikinimus, linkėdami ir Į 
toliau taip nuoširdžiai dirb-i 
ti dėl mūsų nfielos Tėvynės 
geroves. 

Mes atvykome j šį tolimą 
kraštą ne del to, kad pabėg
tume nuo Tėvynės ir lietu
viškųjų reikalų. Ne. Mes tik 
rinkomės demokratini kraš
tą, kuriame ir socialiniai rei
kalai bene geriausiai iš
spręsti. 

"Mes norime čia sveiki iš
likti ir susitaupyti pinigų 
grįžimui į Tėvynę. O čia bū
dami mes norime dirbti lie
tuviškąjį darbą, todėl pra
šome Tamstų evantualių in
formacijų bei nurodymų..." 

Laiškas datuotas 1949.7. 
22. New Yorką jis pasiekė 
per 12 dienų. Laišką pasira
šė dr. Agr. Butkus, Komite
to pirmininkas. Adresas: 
Mr. A. Butkus, Reception, 
Training Centre, Pahiatua, 
N. Zealand. — ALT. 

Dienraštis "Draugas" — 
tai jūsų laikraštis; jis pasi
darė jūsų dėlei jo pastangų 
jūsų gerbūviui. Todėl jis 
užsitarnauja jūsų nuošir
džios paramos — visuomet! 

prieš paskutinį karą. Dide-jP1** Praktiško gyvenamo, 
le dalimi turime pripažinti atsiranda nesibaigiantys ne
teisinga nuomone, kad so-| galavimai. Gražiausios įde-
cialiniai negalavimai suda-j J°& nublanksta prieš prak-
rė pagrindą iškilti karo tiška realybę ir žmogus — 
kurstytojams. Skurdas yra bestija jaučiasi sulaukęs 
visuomeninio gyvenimo vė- j progos parodyti savo galią, 
žys. Skurdas yra prieias- mi . m V . _ m lavi: 
timi įvairiausių s o c i a l i u " K ™ * T™£ R e f e ™ a - b ū t i {vykdyta, artimu laiku, 

negalavimų įr duoda pag-Į torl* . j e i norima išvengti visuoti-
Fatalistais vis dėlto nega- n § s i r baisios tragedijos 

lime likti. Jeigu žmogus su-
. gebėjo išspręsti eilę painiau-

mo principais ir sudaran-1^ k i t ų p r oblemų, turės iš-
čiam Pavojaus per tūkstan-1 m o k U t i i r s o c i a l i n ę 

IZnr? U k ^ U i a n ° ^ problemą, šio meto veikla kultūrai ir civilizacijai. Vi- f TJ _ , , mrtįlmm 

si žinome, kad žmonija dm- * 3 " . 1 ? ^ ^ n i d S 
bar stovi kryžkelėje, kad d u n o i e s k o 3 i m a s - P a u l ė j 
gyvename epochinės krizės Pa»aul>° ^ ^ e m H*0?**1 

laikotarpį. Lygiai taip pat'JQ tariamos būsimos gero-
gerai turime žinoti, kad t o - Į ^ 8 saakaiton jau keUntas 
ji krizė gali laimingai pra- f dešimtmetis daromi šiur-
eiti tik žmonijai suradus^ pi ausi eksperimentai. Tuo 
pusiausvyrą, tik pašalįnus tarpu likusioji pasaulio da-
pagrindines priežastis, ku- lis, deja, dar toli gražu nš-
rios veda į dvasinį ir mate- ra suradusi aiškaus kelio 
rialinį skurdą. Vi s didsją užkirsti galimybę tiems eks-

OYDYTOJAS IB CHUtURGAS 
5452 So. Kedzie A ve. 

UOONIUS PRIIMA: 
Kasdien nuo 1:0» lkl 4:t0 Ir 
nuo 7:»0 iki 9:<»f vai. vak. 

prie pasaulinio mąsto žaiz-! « t̂ad.. nuo roo .ki 4:oo vai 
j r , Trečiadieniai* — pa*al mitarlma 
dų pagydymo. 

gramai sukurti. Tuo ne tik 
atliksime didelį patriotinį 
darbą, bet ir prisidėsime 

Dr. J. W . Kadzevvick 
GYDYTOJAS LB CU1BUROAS 

2421 West 6Srd Street 
VALANDOS; Suattarlu* — nuo 1:M 
lkl 4:04 Ir nuo 7:»» iki t:o4 raka-
ro. Išskiriant Trečiadieniu |r t o t u 

dieniu vakarus. 
Oflao TeL: GRevahill S-5213 

mtm. TeL: Hiitop 6-262C 
- — — • • • ^ — ^ — — i ^ — • | • — — — — • i m a m 

DR. A. JENKINS 
I 'HTSKIAN A 8CHGE01I 
(LIETUVIS GYDYTOJAS! 
2500 VV. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kaadlen nuo S-4 *.p. Ir 7:10-» \ 

Aeėtadleniala nuo 1-4 popiet 
Troclad. Ir 8ekmad. 

Oflao TeL — PRapect t-S8S« 
TeL: VlrctRto 7-S4S1 

Eeriden. TeL; HEmleck 4-^531 
Oriao TeL YArds 7-6921 

TeL DAvube 4W11M 

žmonių technikiniai išradi
mai, deja, toli gražu nedidi-

perimer,tams plėstis. Prieža
sties tam reikia ieškoti pa-

oa pfoyreingaA ***** ger- č i o j e d a b a r t į n i o žmogaus 
prigimtyje. Dcageliu atveju 
mes žinome, kad tas ir ki-

ar-

Tat juk tikrai metas visoms 
žmoniškumo keliu tekan
čioms srovėms susilieti į 
didžiulę tėkmę, pralaužti 
skurdą gimdančias kliūtis 
ir geros valios kebu išeiti į 
tobulesnio žmonių sugyve
nimo aukštumas. 

DR. VAITUSH, Opt 
L I K T C V I S 

Dr. Te Gudauskas 
GYDYTOJAS IS CHIRURGAS 

ATU>AR£ OFISĄ ADR KM : 

750 W. 35TH STREET 
Ofleo vai.: nuo 1-* Ir 6:t0—8 vaL 
Antradieniais ligonius priima tiktai 

Ii anksto susitarus 
Jai neatsilieps Mo telefonai, laukite: 
KEnwood 0 5107; VTnoennes i - 3 t 0 0 

Oto* UL VlrglBls 7-18» 

DR. AL. RACKUS 
UYDYTOJAfl IB CHKUBGAS 

42W Archer Avenue 
^IGONIUS PRIIMA: 

Kasdlaa nuo 1:00 lkl 0:00 
•***e*1ad ir Sek ra tik susitarun 

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

TeL GRo. 6-1800 (Ofiso ir 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYS1CIAN and 8UBGBOB 

(Lietuvis Gydytojas) 

8925 West 69tk StreM ' 
TALANDOS: J—0 popiet, • : 

8.10 vakarai* Trefilad pasai sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IB CR1RURGAH 

6757 So. We*tern Ave^ 
Telefonai: 

Oflao — HKmlook 4 -M41 
Bca. — UJfc^alock 4-1SS4 

TALANDOS: Trediad^nJ Ir 
dieni pa#al susitarimą; kitomis dle-

souils nuo l iki 4 popiet. 
T—I. vakare. 

Ofiso tel. GRovehill M M 
Rcs. teL Hllltop 6-1560 

Dr. Alexander J. Javoi. 
(JOVAIAAS) 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
I42S W « t Maxquette Kot 

OFISO TALANDOS 
Mue 1 10x1 0 Taiasdoe popkeC 

Ir nuo 7 lkl 0 vai. vakare. 
Trečiadieniais ir Šeštadieniais 

pasai sutarties. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jusy garantija. 

Išvažiavo iki aug. 14 d. 
atostogų. 

4712 South Ashland A ve. 
YArds 7-1373 

būvio. Turime atsiminti, kad 
su techniškų išradimų pa
žanga atatinkamai turėtų 
ženfti ir žmonių d v a a i n i s l ^ ' i r t r e c i * * n ? ? e ™ 
tobulėjimas. Tada įstengtų [ba n e t neimoniskai daro, 
neatsiUkti ir socialine sant- i t a č i a u ne*»«oma, kaip iš ti-
varka. Tuo tarpu žmonija k r W » * » * padaryti. Rei-
yra išgyvenusi didžiulę ka- :^ia turėti visuotiną, pozity-
tastrofą ir nėra saugi nuo vią programą žmonių socia-
naujos dar didesnės katąs- jUniams santykiams n o r "l f l f UI fiihac7aLac 0 H 
trofos pavojaus, tačiau mes muoti. Reikia stoti su t a " ' « " • UiDaSZuKaS, v U B 
negalime pagrįstai šiuo mo-jprograma J atvirą ofenzyvą: Ą K H J SPECIALISTAS 
mentu džiaugtis, kad pavo-jir laimėjimas bua uitikrir> (Kalba a , t u v i š k a i ) 
jai naujai katastrofai ma- t a s > G al neklysime, jeigu 
žėtų ir kad mes jau jaustu-1 paJ8akysime, kad jaučiame 
mes suradę aiškų kelią i 
šviesesni artimą rytojų. 

Žmogus Ir Pasaulio 
Problemos 

Norėdami stovėti dabar
ties gyvenimo prieky ir at
likti skirtą uždavinį, turi-1 v a ^ sužadinti geros valioa 
me visa širdžia ir visomis j į^o^ų p r o t u s i r m i n t į s Ir 
galiomis jungti jėgas ir ieš- j v U u atkaklumu siekti socia-
koti būdų sccialinėms nėge- l i n l y i problemų išsprendimo 
rovems sunormuoti. Visi žmoniškomis priemonėmis, 
puikiai žinome, kad to ne- Tada žvėriškumas iš vals-
bus galima padaryti atski- tybių tautų ir atakirų žmo-
rų ne tik mažesnių, bet net n į ų tarpo savaime išnyks. 

stokai didžių socialinių re
formatorių. Todėl iškyla 
menkaverčiai vadai, sugebą 
iškelti dienos šūkius ir jų 
pagalba įkopti į visuomenės 
viršūnes. Tat mūsų epochos 
pareiga yra iškelti naujų 

T«Ls Ylrginia 7-6583 

. DR. BIE2IS 
ŪDYTOJAS IB CULBUKtiAS 

2201 W. Cermak R± 
• • landos . 1-1 popiet Ir T-l r. ra*. 
TročlAdl«nlala Ir SeStadlealato ofiaa* 

yra uid&rytaa 
I A«itad. tik nuo 1—I ral. popiet 

REZIDENCIJA 
S241 West 66tb Plaoe 

BEpubUc 7-7808 

!>*, OAsal 6-0257 
Tsi PBoapeet S-S659 

ir didesnių kraštų m a s t u . 
Socialinė problema šiuo me
tu yra pirmaeilė pasaulinė 
problema. Žmogaus protai 
pasisekė išrišti nuostabiai 

756 West 35th Street 
(Virt Unįon Drug) 

Tol. YAnfc. T .7969 (neaUUiepiis) 
šaukite VIrginūi T-T»W) 

AkiŲ eesaminavi-
nio specialistas. Iš
rašo t inkamus la
kiniams sti k 1 u s. 

Pritaiko prie veido 
gražius, patraukimą akiniu renius. 

l'rf^mlmo valandos: Pirniad.. 
Antrad. ir Ketvirtad.. nuo 19 r. ry
to Iki S v. p. p. ir 6 v. iki 9 v. 
vakaro. TYečtad. Ir Penktad. 1 v. iki 
6 v. vak. ir šestad. nuo 10 v. ryto 
iki 5 vai. p. p. 

Kita* ofisą* 045 VY. S ls t s i 
Pridiulmo \ olandus: Trečiad., Pen
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Bites — Nelaimės 
Priežastis / 

Vieną sunkvežimio vai
ruotoją užpuolė biejų spie
čius. Besigindamas nuo jų, 
jis pametė vairo kontrolę ir 
sunkvežimis, užkliudęs van
dens hydrantą, apsivertė 
ir užmušė kelis žmones. Tai 
atsiliko prieš porą dienų 
Upland, Cal. 

Trys tūkstančiai metinių Lietu
viškos Knygos Rėmėjų gali pasida
ryti lietuviškos kultūros nešėjai pa
saulyje. Ar jau pasiuntėte $61 Siųs
kite Šiandien adresu: .Rar. C. A. 
Matulaitis, 2334 So. Oakley Ave^ 
Cbicago 8, UL 

"Draugas** — tai jūsų 
laikraštis, todėl visur ir vi
saip remkite ji. » 
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Naujoji Respublika 
INDONEZIJA IR OLANDAI 

Liepos pabaigoje tarp Jogjakarta Ir Javos respubli
konų ir federalistų pasirašyta savotiška sutartis. Tuo 
būdu keturių metų amžiaus Olandijos-Indonezijos kon
fliktas bus padaręs dar vieną žingsnį prie galutino su
sitarimo. 

Respublika davė sutikimą įstoti į federalinė sąjungą 
su Rytų ir Vakarų Java, Rytų ir Pietų Sumatra ir Ma-
dura. 

Netrukus bus sudaryta laikina vyriausybe. Be to, jau 
yra projektuojama konstitucija; naujoms Indonezijos 
Jungtinėms Valstybėms. 

Indonezijos respublika buvo paskelbta 1945 m. rug-
piūčio 17 d. Deklaracija liete Indonezijos salyną (archi
pelago). 

Vyriausia nesutikimų ir kovos priežastis tarp Olan
dijos ir Indonezijos respublikos buvo ta, kad olandai 
įsteigė autonominių valstybių tose pastarosios (Indo
nezijos) teritorijose, kurias ji savinasi. Respublikonai 
laike, kad su tų autonominių valstybėlių reprezentan
tais nėra ko skaitytis, nes jie yra olandų padaras, bet 
ne vietos gyventojų atstovai. 

NUMATOMI SUNKUMAI 

Iš anksto galima pasakyti, kad naujosios Indonezijos 
respublikos vyriausybei nelengva bus dirbti ir stiprintis. 

Reikia žinoti, kad atsiskyrimas nuo Olandijos auto
matiškai užkerta kelią dalyvauti gen. Marsh alio plane 
ir gauti iš jo bet kokią paramą ekonominiam gyvenimui 
stabilizuoti. 

Indonezijos ekonomine būkle šiuo metu yra pusėtinai 
kritiška. Padidinti komunistų grasinimai ekonominę 
krizę dar labiau pagilins. 

1948 m., kaip atsimename, komunistai buvo sukėlę 
revoliuciją Madium'e. Nelengva buvo ją numalšinti. 
Nėra abejones, kad komunistai darys naujų bandymų. 
Pasigrobę Kiniją, jie varysis toliau į pietvakarius. Nau
josios respublikos vadovai tą žino. Jie žino ir tą, kad 
vienai Indonezijai nelengva bus atsilaikyti. 

SVARBUS REIKALAS 
Šiuo metu visas Jungtinių Valstybių dėmesis yra at

kreiptas Europai gelbėti. Bet ginti Pacifiko plotus yra 
taip svarbu, kaip ir Atlantiko. Jei bus parblokšta visa 
Azija, dar didesnių pavojų susidarys ir Vakarų Euro
pai. Tada ir Amerikos saugumas būtų skaudžiai palies
tas. 

Prezidento Trumano keturių punktų programa būti
nai ir tuoj turi būti taikoma ir prie Indonezijos respub
likos. 

Vis Tik Nelengva Ir Satelitams 
Nuolatiniai "valymai" (purges) So/ietų Rusijos sa

telitiniuose kraštuose išugdė taip didelę kovą dėl va
dovybės ir taip piktus įtarinėjimus, kad tikrai rimtai 
yra pažeidžiami satelitų valdžių aparatai. 

Valdžios pareigūnai bijo imtig bet kokių pozityvių 
veiksmų, nes, mat, gali nukrypti nuo komunistų par
tijos linijos arba kitokius politinius nusikaltimus pa
pildyti. Nieks iš pareigūnų nėra; tikri kokia toji par
tijos linija bus rytoj, todėl, kad apsisaugoti, laikosi 
tokio nusistatymo: vesti nieko nedarymo politiką. 

Reikia žinoti, kad satelitinių valdžių, politiką nustato 
ne tų valdžių žmonės ir ne vietinių komunistinių par
tijų vadovybės, bet Maskva. Prie visų jos užgaidų pri
sitaikyti ir ištikimiausiems komunistams nėra lengva. 

Dėmesio Kinijai 
Vakarų demokratijos vis dar tebekalba apie Kinijos 

gelbėjimą, kuomet komunistai ten kasdien naujus plo
tus iš nacionalistų užkariauja. Pranešama, kad šiaur
vakariuose komunistų armijos po trisdešimtį mailių į 
dieną nužygiuoja į priekį. Netrukus apguls ir patį svar
bųjį miestą, didįjį nacionalistų centrą Lanchow. 

Jungtinių Valstybių vyriausybė turi planus, ir tai, 
berods, neblogus planus, Kinijai gelbėti. Deja, tie planai 
vis dar nėra vykdomi. 

1 ' " 
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Pasityčiojimas ar Politinis Šantažas? 
ŪŽ NEPUOLIME BOLŠEVIKAI REIKALAUJA 

DU BILIJONUS 
Kai kongresas svarsto kreditų reikalą Vakarų Euro

pai apginkluoti, kai Amerikos karo vadai tariasi dėl 
praktiško tų kreditų pritaikymo, Kremlius vėl rado rei
kalo paleisti į vakarus "taikos antį". 

Jis nujaučia, kad demokratijos aliarmas, sukeltas 
Sovietų Sąjungos kariniais pasirengimais, gali pravesti 
prie sudarymo Vakarų Europoje tokios užtvaros, kurios 
bolševikai niekuomet nepajėgs pralaužti. 

. 

Dėl to Maskvai dabar neliko nieko kita, kaip griebtis 
įprastos liūliavimo taktikos, siekiant užmigdyti Ame
rikos demokratijos budrumą ir tuo išlosiant laiko toles
niam fsistiprinimui naujose bolševikų užimtose pozici
jose kovoje už viešpatavimą pasaulyje. 

AMERIKAI UŽLIŪLIUOTI BOLŠEVIKAI 
PANAUDOJA IŠMĖGINTUS KELIUS 

Savo "taikos pasiūlymus" jie perduoda ne diploma
tiniais kanalais, kaip tai yra įprasta tarptautiniuose 
santykiuose, o visokiais aplinkiniais neoficialiais keliais. 
Taip daro bolševikai dėl to, kad rimtai apie "taiką" ir 
susitarimą su JAV jie negalvoja, o tik zonduoja dirvą, 
patikrindami iki kokio laipsnio Amerikos vyriausybė 
yra pasiryžusi savo nusistatymą palaikyti. Apčiuopusi 
Amerikos politini pulsą, Maskva taiko prie jo savo po
litinius reikalavimus, išrasdama kiekvieną kartą ką 
nors naujo. Tai visa per paskutinius trejus metus yra 
pakankamai gerai paaiškėję. 

Ir šį kartą nauja "taikos antis" yra paleist? iš priva
taus kiemo. Žiniomis iš Washingtono, Amerikos politi
nius sluoksnius pasiekusi informacija, kad Gromyko 
atskleidęs kai kuriems Amerikos biznieriams "šaltojo 
karo" užbaigimo galimumus. Gromyko nurodęs ir sąly
gas, kuriomis Stalinas sutiktų susitaikinti su Amerika. 

TAČIAU TOS SĄLYGOS TIKRAI SAVOTIŠKOS 
Stalinas už "taiką" reikalauja iš Amerikos nei dau

giau nei mažiau, kaip du bilijonus dolerių. Ta suma, 
tiesa, vadinama paskola, ar kreditu Sovietų Sąjungos 
atstatymui. Tačiau, kai žinome, kaip bolševikai vykdo 
savo tarptautinius pasižadėjimus, vargiai kas Ameri
koje rimtai galėtų tikėtis iš bolševikų tos paskolos grą
žinimo. O mokėti už taiką kontribuciją, kai Amerika 
karo nėra pralošusi, būtų panašu į Švedijos padėtį, kuri 
vengdama komplikacijų santykiuose su sovietais, sutiko 
duoti Sovietų Sąjungai bilijoną kronų kredito. Tai ar 
Maskva nedaro skirtumo tarp Amerikos ir Švedijos, 
reikalaudama dabar iš JAV "išsipirkti"? 

Jeigu Sovietų Sąjungai tikrai yra reikalinga Ameri
kos finansinė parama, tai ji seniai galėjo jos turėti iš 
Marshallo plano. Bet Sovietų Sąjunga, kaip yra žinoma, 
visas "šaltojo karo'' priemones panaudojo tam, kad 
Marshallo plano vykdymą sužlugdytų. Kodėl? Ugi dėl 
paprastos priežasties, kad Marshallo plano fondų Sovie
tų Sąjunga be kontrolės negalėtų panaudoti. O visus iš 
bet kur sugriebiamus išteklius bolševikai panaudoja 
ginklavimuisi. 

Tai ar dabar Kremlius tikisi, kad Amerika išmes jam 
du bilijonus be jokių sąlygų? Bolševikai, tiesa, pripratę 
reikalauti iš tųi, kuriuos jie yra nusistatę pašalinti iš 
šio pasaulio, patiems kastis duobę... Tačiau ar neapsi
rinka šį kartą Kremlius savo apskaičiavimuose sumo
bilizuoti izoliacijonistus greta savo penktosios kolonos? 

NEI Iš FORMOS, NEI Iš TURINIO PASIŪLYMAS 
NEPRIIMTINAS 

Jis skamba, kaip pasityčiojimas iš Amerikos troški
mo išlaikyti taiką. O po to, kai Sovietų Sąjunga ligi 
šiol visiškai nesiskaitė su Potsdamo susitarimais, pri
versdama vakarų demokratijas ieškoti kitų kelių Euro
pos sutvarkymui, grįžimas prie tų susitarimų būtų ne
dovanotinas išdavimas demokratijos draugų, kurie de
mokratijos planus Europoje buvo par?mę. 

Kai Amerikos tvirta politikos linija vis dažniau 
verčia Staliną kalbėti apie taiką, būtų pragaištinga tą 
liniją keisti be rimtų garantijų iš Sovietų Sąjungos pu-
sės. O kol kas tų garantijų ne tik kad nematyt, bet patys 
bolševikų pasiūlymai primena politinį šantažą. Pasida
vimas tokiam šantažui tik graso jo aukai naujais rei
kalavimais, o neveda į santykių sutvarkymą, kurio buvo 
siekiama. __ P> Dailide 

Taupymo Draugijų Pažanga 
Per šių metų pirmuosius penkis mėnesius taupymo ir 

paskolos draugijos (spulkos) suėmė $1,838,000,000 tau
pymui. Vadinas, šią sumą žmonės Į jas depozitavo. 
Skelbiama, kad tų draugijų depozitai šiemet padidėjo 
18 procentų. 

Ir lietuviai, ypač Chicagoj, turi daug stipriu taupymo 
ir paskolos draugijų (spulkų). 

JURGIS JANKUS-

FAKTU NUOBIROS 
Rašo Jurgis Gliaudys 

Paradoksiška — tema apie 
tematiką. 

NAKTIS ANT MORŲ 
r\rni.rx#" LBffitm, LAfMfiJCS ŠVIETIMO 

VALDYBOS PREMIJĄ 

-
(Tęsinys) 

Enkavedistas vėl sugrįžo į kambarj, o aš išėjau ant priebučio 
laiptų pasekti, kad Pepalis nesumanytų iš malkinės bėgti. Bet jis 
prisikrovė Klėbį malkų ir sugrįžo atgal. Enkevedistas gal taip pat 

P e t r a s J u i g ė l a " D r a u g o " s e k s p r o l anre> bet dabar ir jis negalėjo nieko įtarti, 
p u s l a p i u o s e i i k e l i a t e m a t i - — L i Pk a n t v'1^8118. — pasakiau praeinančiam ir pats nuė-
k o s k l a u s i m ą r a š y t o j o kū- jau kartu, 
r y b o j e i r k a l t i n a l ie tuvius" Jis nunešė malkas ir numetė prie krosnies. 

— Ko nulipai? — pasakiau. 
Dabar mes galėjome atvirai kalbėtis. 
— Ilgiau nebegaliu. 
— Šalta? Pasiimk mano paltą. Paskutinį apklotą atnešiu. Su

sisuk ir gulėk. 

rašytojus nesidomėjimu tau-' 
tai gyvybinėmis temomis. 

Tikrai — priešas bijojo 
mūsų rašytojų pluksnos. Iš
bėgęs didžiulis mūsų rašyto
jų aktyvas buvo baisus me
ninio žodžio arsenalas, ku
ris visu savo poveržiu galė
jo veikti tuos, kas būdami 
šioj pusėj geležinės uždan
gos, nematę tikrovės, tikėjo 
ir tebetiki iliuzijomis, ku
rias priešo propagandą ati
džiai palaiko užsienyje. 

Bet, anot P. Jurgėlos, ra
šytojai įlindo į savo kiautus 
ir, užuot tapę kovotojais, li
ko ir kūryboje "išvietintai-
siais'' iš tautai gyvybinių 
temų pasaulio. 

Tai tragiška, bet dauge
lyje atvejų tai tikra. 

* * * 

Suprantama, tematika at
eina nejučiomis; tema lyg 
rūbai, kuriuos pasiima ne
šioti tokius, kurie atitinka 
kūnui. Jeigu tematika ne 
pagal pajėgumą, tai gausis 
nesavais rūbais dėvinčio 
vaizdas. Tad ir išvada — 
mūsų gyvenimo tragizmą ir 

— Bet galo nematyti. Oalima slėptis ir l;»ukti, jeigu žinai, 
kad tai baigsis. Bet kada baigsis dabar? Pasakyk, tai sėdėsiu ir 
lauksiu. Kai šneku su žmogumi, netaip ir baisu, bet kai guli vie
nas ir daugiau nieko negali veikti, kaip tik galvoti. Oalvoji, galvo
ji ir junti, kad pradedi iš proto eiti. I r krūpteli nuo kiekvieno 
garso, nuo kiekvieno šlamštelėjimo. Juk aš pasidariau, kaip mote
ris. Pašokstu naktį iš miego ir negaliu sulaikyti širdies plakimo. 
O jeigu ir paims, ką man padarys. Aš nieku nmusikaltau. Per vi
są gyvenimą niekam blogo nesu padaręs. Tegu klausia. Už mane 
visi aplinkiniai kaimai pasirašys. 

— O ką padėjo, kad už mokytoją pasirašė? Tu patb juk irgi 
pasirašei. O už tavo brolį! 

Valandėlę dėl tų mano žodžių pagalvojo. 

— Ką mes galim žinoti? Oal jie ir buvo ką kada prieš juos 
padarę. Oal kada kokį komunistą įskundė. TUt aš nieko nepada
riau. O kad pakalbėjau. Maža kas pakalba? Širdį suskausta ir pa
kalba. Ką man už tai gali duoti. Mėnesį, gal du. Atsėdėsiu ir vėl 
pareisiu. Tegu ir pusmetį. Bet žinosiu, kad galas bus. 

— Nebus galo! — nutraukiau. — Šimtai paimti, kurie daug 
mažiau kalti už tave, jau kelintas mėnuo, ir niekas nieko apie juos 
dar negirdėjo. Atsimeni tą vyrą, kur aną vakarą šnekėjo apie du 
dievus, apie Dievą ir apie Staliną. Stalinas žiną, kad senoji karta 
jam nereikalinga, ir jos išmirimą turi paimti į savo rankas. Tik
rasis Dievas per ilgai delsia. 

herojiką nepajėgia mūsų rankų. 
J is atsisėdo ant numestų malkų ir bejėgiškai pasirėmė ant 

eilinis menininkas suvirs 
kinti. Jis tenkinasi tuo, kas 
suvirškinama, kas pagal jo 
pajėgas. 

Mes neturime Adomų Mic
kevičių, kuris buvo ne poe
tas poezijai, bet poetas ko
votojas. Mes neturime Šil-
lerių, Hercenų... Mes užmir
šome savuosius poetus ko 

— Bet ką man daryti? 
— Alio! — sušuko apačioj enkavedistas. 
— Aš einu, o tu lipk aukštyn ir gulėk. 
— Alio! — kartojo iš apačios. 
— Sunku, ir žinok, kad ne tau vienam. Juk pasakyti reikės 

daug ką. I r kur tas savaites išbuvai taip pat reikės pasakyti. Einu, 
o tu lipk ir tylėk, kol rinkimai pasibaigs. 

Nuėjau, nes rusas jau tretį kartąj šaukė. Jis turėjo rankoje 
laišką, kartojo storož ir prase, kad jį nuneštų į valsčiaus komite-

VOtoius T a i dėl t o k a d p a - ** * r * e n atiduotų budinčiam rusui. Dėjausi nesuprantąs, ir jisai 
t r i i o t i n ė s t e m o s b u v o be - turėjo man labai Hgai aiškinti. J is aiškino, aiškino, juokėsi, ma-
m a ž i g n o r u o j a m o s N e p r i - \ tylamas, kad nesuprantu, juokiausi ir aš. Paskum pašaukiau kai-
k l a u s o m o s L i e t u v o s P a r n a - "V*10 berniuką, 
so g y v e n i m e . P a t r i j o t i k a , | — Storož, — sakė rusas. 

— Storož, — kartojau aš. 
J i s aiškino, kad tas-senasis turįs ateiti,' nes iš to vaiko laišką 

galįs kas atimti, bet aš kartojau storož ir rodžiau, kaip -greitai 
j i s Degs. 

— Durak, — pasakė rusas. 
— Durak, — pakartojau aš, ir abu vėl juokėmės, o berniukas 

su laišku išbėgo. . . 

Pradėjus rinktis komisijai, užlipau ant viršaus ir radau ko
pėčias pastatytas prie sienos ties skyle. Nunešiau jas į palėpę ir 
vėl sugrįžau. 

tik dešimtmeti; . pagyvenus 
nepriklausomai, ėmė atrody
ti kažkas valdininkiška, kas 
tetinka "Trimito" ir "Mūsų 
Vilniaus" skiltims. Dabar 
tų nuotaikų atrūgos jaučia
mos tremtyje. 

-

Ir mūsų visuomenė nebu
vo auginama patrijotines 
tematikos kūriniais. Mes 
vis dar ir tremtyje leidžia
me naujas "Algimanto" lai
das, nes neturime ką lietu
viško patr i jotinio (ir istori
nėje perspektyvoje patrijo-
tinio) leisti. Su kokiu pavy
du mes turime smeigti žvilg
snius į lenkus, kurie kartų 

Enkavedistas liepė uždegti lempą, kad žmonės iš tolo matytų,* 
kur balsavimo apylinkė. Seniūnas uždegė ją ir pakabino viršum 
stogo. Šviesa nuplieskė sniegą ir nubėgo tolyn į laukus. 

— Dabar kas kita, — pasakė rusas, ir aš pagalvojau, kad 
pirma bijojo, kad iš tamsos kas neužpultų. 

Atėjo keturi patikimi iš kaimo pavaryti vyrai. Du vyresni, o 
du dar visiškai vaikai. NaujeKs galvojo, kad jie visoj apylinkėje 
patikimiausi. Jie pakaitomis po du visą naktį turėjo budėti kieme. 

k a r t a s j a u a u g i n a H . Sen- — Eiti ir eiti aplinkui ir gerai žiūrėti, — įsakė enkavedistas. 

Pradėjo snigti, ir pakilo vėjas. Du komisijos nariai ir du sar
gybiniai susigūžė tuščioj klasėj prie krosnies. Enkavedistas vaikš
čiojo iš kampo į kampą, sunkus1 jo batų bildesys pripildė pilną 
tuštumą. Galvojau apie palėpėje vargstantį Pepalį. Buvo jau po 
dešimtos. Klasėj pasidarė sunku, ir išėjau į kiemą. Prie mokyklas 
kampo stovėjo susitraukę berniukai ir daužė batų galus į beteni-
nį pamatą. 

kievičiaus "Ugnimi ir kala-
vijum" trilogijos atmosfe
roje. Mums mūsų prozaikai 
to nedavė. Ir kaip kartu at
minti, kad Vytauto Didžiojo 
sukakties metui buvo premi
juotas rusų rašytojo Minclo-
vo romano vertimas, kuris 
tuo tapo mūsų patrijotines 
tematikos reprezentantu. 

* * * 

Ir vėl gi, kalbant ta tema
tikų tema, galima sulaukti 
priekaištų. Juk mūsų pasau
lyje nefigūruoja "socialiniai 
užsakymai"; juk kūrėjui 
neįsakysi apie ką rašyti, juk 
kūrybiškai aprašyta nuorū
ka ras didesnį pasaulyje at
liepimą, nekaip herojinė tau
tos kova dėl savo egzisten
cijos, jeigu ji pavaizduota 
nevykusiai, jeigu tai nehar
moningas fanfarų mauroji
mas. 

Tai yra tiesa, bet neuž
mirškime — temos gimsta 

(Nukelta į 4 psl.) 

(Bus daugiau) 

PRIEŠKARINIS LIETUVOS PAJŪRIO VAIZDAS 
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ANGLIJA, AIRIJA IR ATLANTAS 1$ LĖKTUVO 
— STOGAI IR SODYBOS IŠ ORO. — KAIP OKEA

NAS ATRODO IŠ PADEBESŲ. 

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
• BUSINESS SERVICES 

Rašo B. ZDANAVIČIUS 

Visais atžvilgiais skristi motorai ūžia lyg malūno 
lėktuvu yra didelis patogu- Į girnos, tačiau atrodo, kad 
mas ir malonumas. Viena; stovime vietoje arba juda-
tik, mūsų supratimu, yra me pirmyn tik gaidžio žing-
"blogybe ,\ kad keleiviams I sniu! Iš didelės aukštybės 
skridimo metu niekas nesu-' negalime gerai įsižiūrėti pa
teikia jokių informacijų. I prasta akimi okeano didelių 
Taip norėtųsi dažnai lėktų-! bangui, vandens putų. beveik 
vo vadovų paklausti, kokiu I nesimato, ir ši Atlanto ka-
greičiu mes skrendam, kaipiralystė atrodo, kaip silpnai 
aukštai ir virš kokios vie-1 banguojančio ežero pavir-
tovės? Bet lyg tyčia visa! sius... Vandens spalva daž-
lėktuvo vadovybė sulindusi! nokai keičiasi dėliai saulės 

FURNACE8 INSTALLED 
Repnlrrd and Oeanc*l 

Forced Air Systems Using Coal, 
Oil or Gas 

8ee One and Be Oouvlnoed 
OITTTKR8 — DOWN8POUTS 

SHEET METAL WORK 
Eaay Ternis—8 years to pay 

A G . HEATING CX>. 
5112 Grand Ave.—NAT. 2-5060 

ENGLEVYOOD SERVICE CO. 
Pilnas Refrigeration 

Patarnavimas 
Domeatic ir Commercial 
Dienomis arba Naktimis 
Visi Darbai Garantuoti 

Pašaukite ENglewood 4-7551 

spindulių ir debesų seselių. 
Protarpiais visai žemai, 
prie pat vandens paviršiaus, 
matosi tamsiai pilki debesė
liai, tarsi pievas būtų rūkas 
užgulęs. 

Debesys 

atskirai j lėktuvo snapą ir 
j mūsų pusę pro siaras du
reles retai bet kuris iš jų 
tepasirodo. 

6,000 Pėdu Aukštyje 
Iš lėktuvo, skrendant 

6,000 pėdų aukštyje, pažvel
gus į Vokietijos, Anglijos irj Savotiškai romantišką vai-
Airijos žemes bei jūras, ma- j zdą virš Atlanto vandeny-
tosi kai kurie skirtumai. (no sudaro debesys. Tuos 
Pirmiausia dažniausia Vo- j matomus debesų vaizdus 
kietijos namų stogai kaip'gal sugebėtų- puikiai atvaiz-
žarijos nuo čerpių paraudę, I duoti gabus poetas ar tapy-
tuo tarpu Anglijoje ir Airi-I tojas?! Vienur tie debesys 
joje šalia raudonų stogų šviesūs, saulės spindulių iš-

S P E C I A L I A I 
RUGPICČIO M£N. 
Sutaupykite Iki 50% ant 

Baldų — Televizijos aparatų — 
Šaldytuvų — Skalbimo Ma*inų ir 

kitokios rūginu *eikinenų. 
Pašaukite mus šiandien. 

Mes Jums pasiųsime 
Nuolaidų Kortelę. 

Paklauskite James Vodochodskjr 
Bcrman — HUmlock 4-0800 

1638-44 West 63rd St. 

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

"Draugą*" Agency 
23 E. Jackson Blvd. 

WEbster 9-3196 

R E A L ESTATE 

52nd and NORDICA 
Corner Lot. 

17,500 sąuare feet. 
Clear 

Reasonably priced by Owner 
Phone: — 

KUdare 5-5714 

daugeliu atveju spindi švis-
si skarda arba juoduoja 
smaluotas popierius. Vokie
tijoje laukuose arimuj ir pie
vų linijos lygios ir tiesios, 
kaip smuiko stygos, Angli
joje ir Airijoje to nepaste
bima. Bet užtat čia laukų 
mozaika gyvesne ir įvaires
ne, nes šalia žalios spalvos 
matosi nupiautos rugienos. 
Be to, Anglijoje ir Airijos 
vandenyse matosi žymiai 
daugiau laivų ir laivelių, 
kurie, žvelgiant iš dideles 
aukštybes, atrodo kaip skie
dros išbarstytos. Pagaliau, 
Anglijoje ir Airijoje nepa
stebėta didelių upių ir eže-

prausti, net akys raibsta į 
juos bežiūrint. Kitur kažko
kia raganiaus ranka iš jų 
padare žiauriai išbombar-
duotų miestų griūvėsiu 
vaizdus, kokius esame ma
tę vokiečių žemėje. Dar ki
tur tolumose jie apgaulin
gai atvaizduoja pavasarį 
tirpstančias ledines ir van
dens properšas, o ne sykį 
menka žmogaus akis tuose 
keistuose debesyse įžiūri 
net Alpių kalnus... Skris- [ Mūsų 29 metų pa ty r imas furnace-ų 
H n m i rvnr foncrSmia n n a i p l r i a - pataisymuose padeda j ū s u tire pots 
U d i m p a u a i l g e i l l l H , p a s i t J l U d , , J r g r a t e s įjungti. Bo i l er ių pataisy
m e i r t o k i a s O r o Z O n a S , k u r m a i . Dykai apskaičiavimai. NaJuji j -

vieni tirtti debesys plaukia , 7 B ^ E E N HEATING SEWICE 
100 pėdų po lėktuvo apačia, :«»oi fc Ashland PRospect 9-ssoo 

For Vacation & Picnic Needs 
TREAT YOURSELF TO 

MRIZEK'S 
FAMOUS BOHEMIAN 

RYE BREAD 
Hot Dog Buns 

Hamburger Buns 
Ask for it at your 

Neighborhood Grocer 
R. J. MRIZEK COMPANY,Inc 

1801 S. California Ave. 
C'Rau ford 7-1920 

PATYRIMAS SKAITOSI 

o kiti susirikiavę kelių tūk-
rų ir pačios vietoves ne taip stančių pėdų aukščiau mū-
tirštai apgyvendintos, kaip sų. Tada atrodo lyg mes I 

skrendame visai žemai. Ir 
jei tą akimirką lėktuvą iš-

Vokietijoje 
Per Atlantą 

tiktų kokia nelaime, atro-
Mūsų lėktuvas iš Shan-! do, nebūtų> jokio "pavojaus" 

non Airport tolimesniam I atsimušus į šiuos minkštus 
skridimui į Vakarus pakilo! kaip p a ta la i debesėlius! Bet 
pavakare, šį kartą kėlei-j kada taip nelemtai galv^ £ 2 S ? p S t f ? į S V O P 
viams jau ne naujiena nuo j ant praskrendame debesų Come in to the top houae for 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

KEAL ESTATE 

SAVININKAS PARDUODA 
D Ė M E S I O ! 

PINIGUS DARANTI 
PAUKŠČIŲ FARMA 

Pardavimo priežastis — liga. Savi
ninkas priverstas parduoti 

Southern Michigan 

Paukščių farmą, broiler plant (virš 
15.000 vifi^iukų prieauglis per me
tus) , perykla. 

Surūšiavimo ir saldymo priemonės ir 
restoranas 
Žinomas Vardas ir produktu koky
bė. Oerai irongta. 

Tai yra geras bienis, kuris dabar 
turi 10 darbininkų ir jokio šaluti
nio investmento nereikalingas. Ide
ali vieta dviem poroms arba porai 
ir uošviams. 
Galima užimti už tiktai $28.000 J-

skaitant nuosavybę, labai gražų 
ranch-type namą, pastatus, reikme
nis, mašina ir inventorių. 
Del platesnių informacijų ir apžiū
rėjimo rašykite, telegrafuokite ar
ba paskambinkite 

Department L 

VILLA FIDILIS FARM 
and 

VILLA FIDILIS 
FARM KITCHEN 

H. A. Lotz 
AJlen, Michigan 

Phone 47(H 
FOR SALE OR RENT 

2 Story Brick 
Long store and bas#mcnt 

H. W. Oil Heat. 
2 car brick garage 

In perfect condition, 
Located at 2351 Chicago Ave. 

Poss. available. Phone Owner 
BRunsvvick 8-7724 

SEeley 3-5191 

TAM O'SUANTKR ESTATE 
Naujas Lannon Stone Ilanch Namas 
ant 1 akerio žemes. Atdara apžiū
rėjimui Sekmadieni 1—6 vai. 6209 
Gross Potnt Road. 6 labai gražus 
kamb. su prijungiu 3 karų garažu, 
sundeck, bree*eway. Elektrinis pe
čius, šaldytuvas. Labai graži virtu
vė. Netoli gero susisiekimo. 1% 
bloko { rytus nuo Golf Coursa Pa
saukite savininką AMbassari. 2-3280 

REAIi ESTATE 

Pardavimai arba Isnuomavimui 
Mažas namas t inkamas fabrikui ar
ba mašinų šapai — Moderniškas, 
naujas vieno aukšto. Cement 
block. 40x100 p§dų su pakankamai 
žemės. Kaina $11,500. 

J » W I- HEALY 
Otsefęo, Mich. 

Phone 6.-)il Dept, L. 

ALBANY PARK 
8 flats 

4—Iv 4—5s. 2 Mirnafcs. Balanced 
stove heat. Corner Modern Bldg. In-
come over $3300.. Takes $14,000 
cash. Many other bargains. 

MII TON M. WORSEK & CO. 
H I M I d l l s 

4007 W. Lawrenee 
Klladait- 5-4007 

KAINA 96000. IKI $7000. 
Du namai po 5 kamb. Moderniški 
su daugeliu ekstra daiktų — storm 
langais, ir . apšildymo įrenginiai". 
Randasi ant Lake of the "VVoods. 
4 mylios i vakarus nuo Bremen, In
diana. Landscaped, garažas, boat-
bouse. Savininką išaukite: — 

GAry 8-1078 

6500 WEST 
4400 NORTH 

6 rooms brick residence, 
9 years old, hot water 
automatic oil heat, large 
basement. Carpeting, 2 car 
brick garage. Ali in A-l 
cond. For quick sale by 
owner. $15,500.— or best 
offer. 

PEnsacola 6-1178. 

ROSEMOOR 
2 fletų m t r. ir beismonto apart-
mentaa Pečiai, šaldytuvai, stokeris 

k- garažas. 
Tuojau ga l im* užimti f7 f4 India

na Ave. Savininkas parduos už pri
einama kalną. 

MA. ŠALKAUSKAS, 
KRospect 6-9854 

FOREST PARK 
MTR I)IPLEX 5 Ir 5 KAMB. 
Individualūs apšildymo rienetai 

Kampinė vieta 
$3600. įmokėti. 

Likusią sumą mėa. išmokėjimai* 
Atvažiuokite f 

1443-45 M A R E N G O 
Jei esate suinteresuotas, pasaukite 

K T. M A RQl ARDT ft Co. 
7900 Madison St. Foreet Perk 

Tel. Forest 5900 arba 
ESterbrook S-0551 

Paprašykite Dept. L. 

PROGOS — O P P O R T T K m E S 

ST. CAJETANS PAMSH 
112S9 Artesian 

New 2 story brick residence. 
« rooms. 1H tile baths 

1 Fireplace. Toungstoam kitehen. 
Gas heat. Automatic hot water 

Heater. Decorating throughout. 

Duggan Bros. Builders 
\ 7627 South Western Avenue 

Medžioklei Nuosavybė ir PrivUrgijos 
Medžiokite ir žvejokite 5-6 sv. blaok 
basa 10-tyje akerių. 40 pėdų gilio. 
p v t ežeras. 130 akerių farma. 70 
mylių nuo Chicagoa. Labai geraa 
juodžemis, V0 ak. "tillable", geras 
pajamas duodantieji Javai. Visi ' rei
kalingi pastatai. Gera vieta ant kie
to kelio. Mokyklos busas. $33,000. 
Ed. Lipp*Tt. Jr.—savininkai . Three 
(>ak>, Michigan, Tel. 4578 

• WAlbrook 5-7222 
mmm 

B l ' I L D 
4 and 5 room Brick 

On your lot. 
$9,275 and $9,650 

$650 down 

Gerai įrengtas Ice cream n*rior Ir 
Mandw*cli stoofi greitam pardavimui. 
Randasi ant pietinio kampo, neto
li gimnazijos. Savininkas turi kitų 
interesų ir parduos už prieinama 
kaną l i a savaite. 

Ateikite j 9Si KAM 7 * h St. . 
dfen. Nepral(4skite š iu« orogos. 

• •••i • • 

Labai gera pieno route, kraatuvi 
su Įrengimais greitam pardavimui. 
Su didelio ledo box Ir t rok u Geras 
biznis. Randasi 1322 \Ve*t l f t b St. 
Paaukosiu už tiktai $2150. Pasau
kite LAfayetu S-44M arba vakarais 
RAdeilff S-1150 būtinai šiandieną. * 

MR. KIRK HIHtop 5-4900 

(Irving W o o d ) 
N a m a i — Labai grašiai i šmatuotas 
Bal ta pieket tvora, 4 miapiniieji 
š iame talpiame mfir. name. V/2 
niaudyni-s, pudravimosi kamb. aj>a-
rioje. Pri jungtas garar ias , " L " 
pavidalo, dideles sereen gonkos, 
gazu apšildomos, 45x125 pėdų lo
tas. Netol i mokyklų, bažnyčių, 
krautuvių ii* gero susisiekimo. 

Savininkas paaukos už kainą 
$23,500 grynais pinigais . 

Pašaukite dienomis MOhawk 
4-4900, vakarais TUxedo 9-6310. 

H O U S E I N A U S T I N 

8 room brick. Oil heat. 
Near Resurrection Parish. 

2 blocks to publich schools. 
2 car garage 
$9.500 down 

Possession. 
DILIBERT — STate 3-9204 

Gersi a p m o k a n t i ice 1 n ssni parfor 
pardavimui. Judri gatvf. Nstoll te
atro, mokyklų ir super mart. įran
kiai saldainių dirbimui betomonte. 
Savininkas serga ir parduos u i pri
einamą kaina šią savaite. | j et u vis
ką apylinke. 

Pasaukite: — 
CAsumet s-9509 ataodissi. 

I ' A R D A M M l l \ 

on radios, Televisions, 
Refrigerators, VVashing Machines 

and furniture. 
See us before you buy. 

We also nave a few used refri-

žemės ''atsiplėšti"! Kiti net 
diržais savęs nebenori prie 
.kėdžių prisirišti. 

Pakilę į orą, tiesiai pate
kome į Atlanto okeano ka
ralystę... Kiek tik pažvelg
si aplink akimis visur tik 

plyšius, ir kada prieš akis 
pasimato oro "bedugnes", 
tada žmogų supurto keistos 
baimes šiurpas ir šią minu
tę supranti, kad įvykus ne
laimei, keleivis čia, kelios 
dešimts tūlcstančių pėdų 

vandens plotai, debesys ir i okeano gelmėse, atkastų 
dangus. Net mintys maišo- mirtį, o jo kapo niekas ne 
si, o Dievuliau, pagalvojus, 
kad kita žemė taip dar toli! 
Vandens platybės neleidžia 
tiksliai susigaudyti, kaip 

žinotų, išskyrus vandens 
ryklius ir kitas pabaisas... 
Bet paželgus pro langus į 
lėktuvo galingus varyklius, 

values and see for yourself. 
Mes paimsime sen* jūsų 

prekę iškeitimui 

A. C. Novak 8C Sons 
3428 West GSrd S t 

Tel. REpublic 7-2650 
CHICAGO 29, ILL. 

ItiiMK-iilar** — Ncw — l'.S. Govt. 
lx>west Prtoes in T o i m 

6x30—$63.00 including- tax, case. 
7*50^—$94.00 including tax, case. 
Sextant — telescopes — opticai 
eunsights — also lenses—prisius. 

AMERICAN I.ENS CO. 
5694 Northv+TOt H » T - ROd.S-0313 

open Ttiurs. Evcnings 

10 Amplil iers — W8A—Stroni-
berg Carlson 10 Watt su tūbomis. 
Visiškai naujas originaliose dėžė
se. VertS $87.50. Pardavimo kai
na $38.00. Parduodame atskirai. 
Parašykite arba pasaukite Na-
pervile, III. Rte. 2. 

Paprašykite M r. Trusnan Van 
N urmu n. Nspei-villr 81 S, R. 1. 

— 

Visi tavernos fikeieriai ir virtuves 
reikmenys pardavimui. Reikia išsi
kraustyti. Cold draft sistema. Piraa 
oven. Priekinis i r užpakali
nis baras. 6 booths, 11 stalų, 
steam table ir kiti daiktai. Parduo
sime už geriausj pasiūlymą. Pašau
kite POrtsmouth 7-9880 tuojau. 

Cape Cod Namas 
4 kamb. mur. s u dideliu insuliuotu 
kamb. viškoso. 

Paba ig iąs beĮfmoutns jfu linoleu
mo išklotomis griudimis. 37^į I>ė-
dų lotas ir steel tvora, V/2 karų 
garažas, overhead durys. Tuojau 
tfalima užimti. Kaiua $12,750. 

Atdara apžiujimui Sekmadienį 

10600 S. Keds ie Ave . 

Dėl platesnių informacijų pa
šaukite: HEmlock 4-4800 Dept. L. 

OPEN FOR INSPECTION 
Sunday — 2 to 5 P.M. 

6722 So. Bell Ave. 
11/2 Story Income House 

Tile Bath and Kitehen. 
Furnace Heat Stoker 

3 Car Garage 
Phone: — 

HIHtop 5-1736 

šiaurvakarinis kampas — lotas par
davimui. 114th ir Avenue L. Prie 
parko. 73x123 K du. Vutkas sutvar
kyta, sa l ima tuojau statyti. Kaina
vo virš $6,50u. t&viutnk.ts privers
tas parduoti su nuostoliais. Kaina 
$2800. Pasaukite savininką susita
rimui. 

PRospect 6-SM7 

D O W N E B S GROVE 

7 didelių kamb. namas, 2 sunrooms, 
pilnas beismontas, karšto vandens 
šiluma, garažas. Labai gera vieta, 
netoli mokyklos, stoties. Kaina — 
$16,900. 

5 kamb. namas, pilnas beismon-
tas, karšto oro šiluma, garažas, 1 
mylia Iki stoties, visai netoli nuo 
Hinsdale. Kaina $7,550. 

6 kamb., 3 miegamųjų namas, 
sunroom, pusryčių kamb., labai ge
ros priekines ponkos, pilnas beis-
montas, stokeriu-karšto oro struma, 
garažas. Lotas 60x290. Tuojau gali
ma už imti Tikras pirkinys u t — 
$12.750. 

PAJAMŲ KrOSAVTBft — Du tri
jų kamb. apartm.. 2 pilnos maudy
nės, pilnas beismontas, karšto oro 
šiluma, garažas. Viskas labai gera
me stovyje. 1 mylia nuo stotiss. I-
skaitomi ir 2 elektriniai pečiai. Kai . 
na $13,800. 

MRKVICKA REALTORS 
5004 1 an v 1. w 

Downers Grove »S>5 

aukštai ir kaip gredtai | kiekvieną nelemtą abejonę 
skrendame. Nors propeleriai I ir bereikalingą baimę leng-
sukasi visu smarkumu ir I va nugalėti. 

TRUMPAI 
r (Atkelta iš 3 pusi.) 
kūrėjo širdy. Temos gimsta 

Indijonai išgelbėjo kunigą 
Vienoje Arizonos valsty

bes vietoje katalikų kunigas 
grjžo namo atlaikęs mišias 

kaip kūrėjo reakcija f gyve-1 V l e n a i i n d o J o n u S™Pei ir |-
nimą. Temos — kaip toji k r i t o i &lų vandens griovį, 
patą !e: kas kam skauda,! J i s būtų tikriausiai nusken-
tas rpie tą kalba. 'dęs, jei kitos indijonų gru-

TU3 atžvilgiu Petro Jur-j pg. „ariai nebūtų jam atėję 
gėlos pastabos teisingos ir| . D a £ r a l b 
pagrįstos. Jeigu daugelis; p s 4 ' 
mūsų kūrėjų (tas liečia ir 
dailę!) ignoruoja savo te
matikoj parodyti mūsų tau
tos herojiką ir tenkinasi 
skirdami savo dėmesį, smul
kiam pasaulėliui, seno mies
čioniško gyvenimo atrūgas 
perkramtyti — toks tų as
menų kūrybinis diapozonas. 

Gal atsiras nauji daigai, 
išaugs kūrėjo kovotojo ti
pas. 

Ir gaila, taip gaila, kad 
Petro Jurgėlos žodžiai pa
grįsti karčia tikrove. 

U'EDDING IKVITATIGNS 
Beautitul invitations at sensible 
prices. As low as 100 (or $10.50 
complete with double envelopes 
and tiasues. We will be glad to 
show you these superb invitations 
in your own home at your con-
venience. 

HOBFKT A STEVENS & CO. 
7122 Vniversity Ave. 

HYde Psrk 3-6477 

I 1 M ; \ BEAUTY CULTURE 
i u M Gourse $125.00. 

MARY ROBERTS SCHOOL 
10 years leadership. Visit—Phone 
or write 6211 So. Ashland Ave. 

Gi lo . 6-2230—GRo 6-3776 
We piure our own students 

SOITH SHORE'S DlSTlNCTIVE 
OHINEKE R E S T A I R A N T 

THE GOLDEN PARROT 
RESTAURANT—CHINESE * 

AMERICAN CUISINE 

2624 ast 75th Street 
Phone REgent 4-8859 

Open Daily 11 s .m. to 11 p.m. 

We Also Put Up Orders 
To Take Home 

AIR CONDITIONED 

Skalbiamos Mūšiuos Pataisomos 
Visokių Rūsių — ir 

Vacuum Cleaners 
Padarome visokių ruSiy "machine 
shop" darbus. Darbas at l iekamas 

ekspertg mekanikų 
OLMSTEAD & SON 

7120 80. Chicago Ave. 
M I - u i i i 4-6394 

SKELBKITfiS "DRAUGE" 

NAMŲ PATAISYMAI 
IR PERTAISYMAI 

Viškose kamb. — miegamieji —» 
beismont/o flaetai — |vairQs 

pataisymai. Dykai apskaičiavimą. 
.Licensed ir Bonded 

K^ntrak toriai. 
H. L1TWIN 

3722 W. North Avenue 
BElmont 5-6126 

Vakai'ats ir sekmad. saukit*):— 
M i c h i g a n 2-5187 

• 

D Ė M E S I O ! 
Savininkas Parduoda 
SALDYTO MAISTO 

LOCKER PLANT 
Randasi- Wisconsin, vienas iš gre-

riausių. Nauji namai ir Jrengrimai 
nuo Šalusio m5n. 1945m. 400 visi plieno 
lsckers, mėsai piūklas ir "chopper". 
Pickling: Ir rūkymo (Mėsos) btsnis. 
Rssall biznis ice cream, saldyta 
žiuivis ir maistas. Pakankamai vie
tos mėsos parduotuvei ir grosernei. 
Visas biznia grynais pinigais. Orel-
tai augantis ir pelno nesantis bzinis. 
l ' imokes u£ save per 5 metus. Pri
verstas parduoti is priežasties kito 
biznio. Kaina $25,000. Reikia pama
tyti, kad įvertinus. Ideali vieta lie
tuviui. Rašykite, telegrafuokite ar
ba paskambinkite: — 

PHIL NEIDERT 
Ida , VTisconsin, Dept. L. 

16 Rm. Brick Income Residence 
Plūs 3 Rm basement flat 

Auto. Gas H t 
Steel construction 

3 Car brk. garage. Owner 
3424 FuMon Blvd. 

KEdzie 3-9578 

y. 

A. W. G R E E N 
>ortl i -East ->»»io Ckiv Karalius s iūlo 
Labai gerai išdirbtą ūkio mašinų 
bizni; John Deere ir Massey-Harris, 
viena iš žinomiausiu isdirbyscių ū= 
kio mašinų ir dalių. Jų met in i s pa
jamos grynais pinigais yru $125,000. 
Dabartinis savininkas pradėjo biz
nį prieš 17 metų su $3000. ir pa-
darS apie apie ketvirtadalį milijono. 
Liga yra priežastis dėl kurios ši a-
gentūra gali būti nuperkama u i 
$50,000. Pas inventorius daug dau
giau kainuoja negu ši pardavimo 
kaina. Retas Darganas. Ofisą* yra 
1 mylia į pienis nuo Orwell ant S5 
kelio. Tei. Onvetl 316 Oitio. 

Nepraleiskite Slos Progos. 
2 — 1 9 4 1 International H tono pa-
nels, labai Švarus $225. kiek
vienas. 1937 H tono Btake. labai 
svarus — $165. 1941 Mack dump. 
ypatingai gerame stotvyje — $1,000. 

Troko padangos visokio dydžio 
8take bodies — Dump bodies. 

• Ilion Brollc> Colonial ftat, Statiou 
420 \V 18th St. 

CAnal t -8772 Paklauskit Dept. I* 

BRICK. C ROOM HOUSE 
Enclosed sleeping porch. Newly de-
corated. Tile inlaiu linoleum in kit
ehen, bath room and pantry- New 
tabletop stove. Vonetian Blinds and 

many ertras. 
$8,600 by Owner 

OsJl KI (i/J. S-1019 
for Appt. 

M A H 741h & EVANS 
good bargain 
3 flat brick. 
1—6 & 2—6's 

Garage 
Steam Stoker. 

Immediale poss. 6 Rm. apt. 
Price $17.500. 

IMume KTrw«rt S-1428 

DELICATESSEN KRAUTUVE 
Pardavimui deilcatesseo knuituve. 
Geras biznis. Parduosime už ge
riausj pasiūlymą. Gyvenamieji 
kambariai. T«L Forest Park U t . 

7510 W. RandolplL 
Forest Park. 

Gersi apmoiLaaiti Confectiooary 
krautuvi greitam pardavimui šiau
rus vakarinėje miesto dalyje. Gera 
kampine vieta netoli 2 ligoninių. Ti
kra proga t inkamam asmenini. Sa
vininkas serga ir paaukos šia. sa
vaitę. 

Pasaukite HUmdosdt •973* štan-
diem. Gyvenamieji kamb. užpakalyje. 

Gerai apmokanti g iuse iaė greitam 
pardavimui pietinėje missto galyje. 
Keturi gyvenamieji kamb. užpaka
lyje. Netoli mokyklos. Otra proga 

1 lietuviui. Savininkas parduos u i 
prieinama kaina i ia savaite. D i l ad
reso ir platesniu informacijų 
kitę Vlrgtnla 7-S14S 

8 KAMB. NAMAS 
4 miegamieji. Naujas Furnace'as, 
stogas ir gutters, tile maudynė. 

Apdarytos užpakalinės gonkos. 
2 karų garažas 

7218 So. Western Ave. 

TO CLOSE ESTATE 
5 aeres 

105th & Crawford Ave. 
45 minutes to Loop 

Room 512—IH4 N. LaSatle 
Phone STate 2-5799 

Platinkite dien. "DRAUGĄ" 

Kviečiama į Lietuviškos Knygos 
Rėmėjų eiles. Metinė duoklė $5. 
Gtiusite naujų knyjru už 7.50. Ra
šykite: Rev. C. A. Matulaitis, 2334 
feo. Oakley Ax%., Ohicago 8, HL 

FRANKLIN PARK 
New € room home, needs inside fi-
nismng-. Ali materiais furnished to 
complete. 

Price: 
$7.950 

Only $950 DOWN. 
$51.77 MONTH. 
T t a e d o 9-0101 

Ask r \w Dept. L 

DĖMESIO! 
Paaukos pardavimui! — 

Tikras Barmenas! 
Labai gražus namas, su per market, 
eurb service, root beer ir ledo biz
nis. Geroje vietoje pietvakarinėje 
Wiskonsino dalyje. Reikia pamatyti, 
kad jvertinus. Ideali vieta lietu
viams. Pardavimo priežastis — se
natvė. Kaina $38.000. Viskas įreng
ta perėmimui. Parašykite, paskam
binkite arba telefonuokite: — 

l'ALMER VINGER AGENCY, 
Greenwood, Wisconsln. 
Phone 31 Dept. L. 

1 1 1 • • 1 • • 1 • • 1 

9900 PEORIA 
One floor plan 

6 Rm. face Brick 
Oil ,Hot VVtr. Ht. 2 Car garage 

Owner will show. 
$5000 cash. $82. monthly 

BEverty 8-2615 

Gerai apmokanti nauju ir vartotu. 
baldų dirbtuve greitam pardav mot. 
Geras bisnis kam norą Parduoei-
me už prieinama kaina i i ą savaite. 
Pasaukite CAnal 9-4SS7 tarp 10 
vaL ryto Ir 7 vai. <vak. artm atei
kite f 1544 W. Roosencit R*J. 

RoUer Rink—šokiu Salė 
Su iškiloms vieta prie gražaus Bur-
gess ežero. Naujas penkiy kamb. na
mas. Gerai einantis btssis per visus 
metus. 15 akerių. Kaina $11.100. 

RaiyklU. Paskambtnkite arba Te
lefonuokite — Dept. * L ' WU4iam 
Wasdyke. Arasoa tUMmr Rink R J L 
>o.2 , GrrenviUc, Micn. T d 1494 F S 

TAVERNA P A R D A V I M U 
Gerai įrengta. Gera proga kam nors. 
Parduos už prieinamą kainą. Gali
nis gauti ir i&saiiokėjimais. Ketu
rių kamb apartmentas. Randasi ne
toli Ashland ir N i l v a a k e e Ave. Ne
praleiskite ittos progos. Pašaukite: 

RRunswftc 9-4945 £iandjea — 
neapsiriksite. 

Gera ice cream krautuve it* grill 
j greitam pardavimui. Tikra proga 

lietuviui. Savininkas priverstas 
parduoti ir parduos ui prieinamą 
kainą. Ateikite 1 1761 W. SOth 
S t arfa* pašaukit GRove. 6^913 

GKRIAISI fKJV P I R K I M A I 
ILLINOIS VALSTVBfurE 

100 akerių gražaus miško, gera Že
mė ūkininkavimui, moderniškas na
mas ir kiti pastatai; elektra $200. 
už akerį. Lengvi issimokejimai. 

68 akeriai. Kaina $15.000. Gry
nais pinigais reikia jnesti 17,(00. 
Derlingas juodžemis. 15 mylios j 
i l aur i s vakarus. 

$250. už akerį. 20 akerių žemės 
sklypų. 1% mylios nuo stoties. Ge
ras kelias. Ra&ykitr arba ap'anky-
kite Louis I. Belim .Realtor, Grays-
lake, 111. Phone 2191. 

Gerai apmokanti taveraa Ir 
kage likieriŲ krautuvė greitam 
pardavimui Roseland'e. Tikrai ge
ra proga kam norą. Savininkas 
turi kitų interesų ir parduos sią 
savaitę už prieinama kainą. Pa
šaukite C Omraodore 4-8S9& po 1 
vai. popiet — neaptariluite. 

*** • n Gsrai apmokanti valykla-prorsijlmo 
ir pataisynto dirbtuve riflttMaiestyJe. 
J steigta prieš 14 merų. Tikrai gera 
proga siuvtjut arba busbelrnan'ui. 
Savininkas parduos už prieinamą 
kainą Šią savaitę 

Ateikite j T9 West Monroe St. 
R o o m 519 a i t e pnsaukRe RAndolph 
6-9519. 

TIKRAS RARGKNAS . 
Ka ina $ 14.000. 

Taverna ir namas, tikrai pinigus 
dirbanti vista. LLabai graiųa mo
derniški fikčleriai ir Įrengimai Sa
vininkas pasitraukia iš priežasties 
ligos. Jūs galite praturtėti su Stuo 
bisniu. P a a u k i t e arisa aplankyk 1^ 
Loiiis L Behm, Grayslake, m . Tei. 
9191. 

50 ak. žemės LaPorte Oounty. Ind. 
Daugumoje miškas, besteik pu«« Jau
n ų pušelių; 1000 jaunų blue spruce. 
Likusioji dalis susideda iŠ seno miš
ko. Labai graži vieta namui. Tin
ka • lietuviu Šeimai. Kaina $.750.— 
Broun. Bo« 64, Roll lng Prairta, Ind. 
TeL 19 Dept, L. 

, Gerai apmokanti ta \erna graHam 
1 pardavimui vakai ui*je miesto daly

je.. Gerai jrengta. Tikra proga ener
gingam asmeniui. Savininkas par
duos už prieinamą kalną šią sa-

| vaite- Daranti bisnio Mri $1400.— 
per savaite. Nepraleiskite šito bar. 

1 geno, Att ikite | 1T00 Wc*t Ogtkn 
] arba pajaukite HAymarket . 1-9790 

fcv 
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RADIO PROGRAMA 
Kaso DB. P. MAČIULIS 

Lietuviu "Golfo Diena" Jau Suplanuota 
ii Į • • — ^ i ^ — — 

Lietuvių Prekybos Buto' Barskis, Jr., Al Brazis, Vic! 
metine "Golfo Diena" ir is- Gaps, Peter Massie, Frank 

Jau taip Dievulis surėdė, j lietuvių kalba galėtų tas ra-
kad beveik kasdien man ten I dijo valandėles pravesti, tai 
ka Dėdės Šamo žemėje pa- šiandie tuo nebegalima tei-
siklausyti radijo programų. I sintis. Visi gerai nusimano, 

Paulis ir J. C. Miller. 
Užsirezervuoti šiai "Gol-

Saviškai visos jos gražios, 
gerai paruoštos, gražia kai 
ba perteikiamos klausyto 

kad niekas veltui nedirba, 
kaip lygiai ir tie, kurie da-1 nos, jau yra paruošęs ir pro-
bar tas radlijo programas ve gramą, kurią sudarys: golfo 

jams. Po anglų kalba duo- da. Pagaliau, jei yra "ne-j lošimas, užkandis, kortavi-
damų programų, gal pirmon pamainomi", tai bent tiek | mas, "bingo" lošimas^ vaka-
eilėn tektų statyti duoda-j galėtųi turėti nuovokos, su-j™11^ programa Ir lošėjams 
mas programas italų kalba, i sirasdami žmonių skaito- dovanų išdalinimas. 

kita jau suplanuota. 
Losimas įvyks Na va j o 

County Club lauke, prie 123jfQ Dienai" reifcia pas Al G 
Kumskį, telefonas: HU 3-
6958 arba SO 8-0316. Tikie-
tas $7.50. . — Golf. 

ir Ridgeland Ave., rugpjū
čio 24 d. Al. G. Kumskis, 
pirmininkas visos tos die 

kurias praveda Antonio Fau; miems tekstams pataisyti, 
stini; antroj eilėj sektų' Kiekvienas supranta, kad Ii 
Adas Grzegorzewski (lenkų j gai pagydyti imami patys 
kalba programų vedėjas),! geriausi vastai, o ne žy-
trečion eilėn statyčiau aus-! niuonių ar kokių karabel-
trą ''Donau" programos ve ninku mišrainės... 
deją, vėliau čekų, slovėnų Gal kam šautų galvon, 
ir t. t. Kas mane maloniai kad dabartinė lietuvių kal-
nustebino, kad šitas radijo i ba sunkiau įkandama senes 
programas svetimomis kai- niosios kartos ateiviams, ta 
bomis praveda parinkti žmo j čiau niekas neperša ypatin 

"Golfo Dienos" įvairiuose 
reikaluose Al. G. Kumskiui 
nariai: John Pakel, Peter 

LRKSA Veikla Chkagoj 
LRKSA Chicagos apskri-į 

ties susirinkime, rugpiūčio; 
2 d,, centro pirmininkas L. j 
Šimutis plačiai raportavo. 
apie organizacijos stovį. Pa-Į 

nes, turį ne tik r.uovokos I gų naujadare radijo prog- sirodo, Susivienymas daro 
apie savąją kalbą, bet ir ramos ir Lietuvoje būdavo 

taip suredaguojamos, kad meilės jai, nes kiekvienas 
jų nusimano, kad radijo va Į kiekvienas žmogus galėtų 
landėlės yra ne kas kita, j suprasti ir pasigrožėti, 
kaip savos, gimtosios kai-f ^j*^ j ^ g ^ p ^ ^ 

mas 
Jei vietinis lietuvių jauni 

mas šitų programų nesiklau 
so, tai viena iš priežasčių 
gal ir bus ta, kad kalba ne
žmoniškai sudarkyta. 

bos pamokos. Jei ne papra
stas padorumas, tai bent 
nuoseklumas Reikalauja, 
kad kalbos mokytojas pats 
ją gerai mokėtų ir sugebė
tų gražiai perteikti klausy
tojams. 

Lietuvių Programos 
Tebūnie tai biznio reika-

Daug naujų žmonių) iš tre 
mties atvyko, daugelio lau-

las"pa"reklamuoti"""IYogr;. k i a m e įvykstant; aupran-
so" bendrovės baldų krau- į &**' aevymaedesimt nuo-
tuves ar Šaltimiero rūpės- š i m č i 1 n e m o k a " 8 1 * * * 
nius ir smulkesnius dalykus, ^ i r d a r negreitai jos pra 
bet, jei reklamai naudoja-;

 m o k 8 > todB n^° v a l a n d § -
ma lietuvių kalba, tai jos l e s Jien»s l a b a i . Prav*rs- Mū-
nevalia niekam taip darky- j « vaizbininkai, kuriuos toe 
ti, kad pasidaro koktu ir I valandėlės pareklamuoja, tu 
pikta (o gal geriau bus pa retų būti suinteresuoti, kad 
sakius — skaudi ir ltūd-1 
na...) tokios programos be
klausant. 

gerą pažangą. Po naujoviš 
kų pertvarkymų, net ir mir
tingumas negązdina, nes va
jaus metu, dėka centro or
ganizatorių A. Vasiliausko 
ir dr. Dambravos, Chicagoje 
įrašyta daug naujų jaunų 
narių. 

Susivienymas jau ir divi
dendus moka. Vienų kuopų 
nariai jau gavo, o kitų kuo
pų nariai laukia. 

Kadangi Susivienymas 
yra lietuviška, katalikiška 
ir stipri organizacija, tad 
kiekvienas padorus lietuvis 
turėtų jam priklausyti. 

Apskrities valdyboje įvy
ko pakeitimų. Dėl nesveika
tos iš pirmininko vietos pa
sitraukė E. Koncevičius, ku
riam palinkėta sustiprėti. 
Pirmininko pareigas eis vice 
pirm. P. Cižauskas. Centro 
organizatoriaus pareigas Či-

Tik, ir nesidėdamas jokiu dagoje jau pradėjo K. Klei-

MARIJONA KAMINSKIENE 
(po tėvais Andbrikanaite) 
Gyveno 833 W. 34tt\ Street 
Mirė rugp. 6d., 1949m.. 4:-

35 vai. ryte, sulaukus 49 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. 
I'aliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Antaną; 2 dukteris: Vio-
lėt Golliet, žentą Harold; ir 
Adele Kaminaki; anūkę Lin
da; anūką Duane, ir kitus gi
mines, draugus Ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
Evans koplyčioje, 3319 Lltua-
nloa Ave. LAldotutfej* {vyksta 
antradieny, rugpiūčio 9d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atly
dėta į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už veltonies sie
lą. Po pamaldų, bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine*, draugus ir pažįstamus 

, dalyvauti šiose laidotuvėse. 
' Nuliūdę:— Vyras, Dukterys, 
' ž. nta-. Anūkai ir kitt Giniins>*. 

• * 

f Lrfiid. direkt. Mažeika ir Kv-4 
*ans, tel. YArds 7-1138 ir 1139.*" 

A. A. 
MAGDALENA ONA 

KUČINSKAS 
Gyveno 1626 So. 48th Court, 

Cicero, Illinois. 
Mirė rugp. 6d., 1949m., 11:-

55 vai. vak., sulaukus puses 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Tato-
ragės apskr., Švėkšnos parap. 

Amerikoj išgyveno 40 m. 
i'aliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Vincentą; 2 dukteris: Ag
nės ir Lilltan; 2 sūnus: Vin-
fcentą, marčią Kathleen; ir 
Norbert; pusseseres: Eleną Mi
sevičius ir jos Seimą, ir Mari
joną. Juraška ir jos &eima; 
brolienes: Agotą Stanislovaltis 
ir jos Seimą, ir Konstancijų 
Janulis ir jos šeimą, ir kitus 
gimines. 

Priklausė prie šv. Pranciš
kaus Tretininkų, Apaštalystes 
Maldos, Gyvojo Rožančiaus ir 
Šv. Mišių Aukotoju draugiau-

Kūnas pašarvotas Vasoičio 
koplyčioje, 1446 S. 5(>th Ave., 
Cicero. Illinois. 

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rugp. 10d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryt© bus atlydėta į švento 
Antano parap. bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes. 

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

Nuliūdc:— Vyras, Dukterys, 
Sūnūs, Marti. Pusseseres, Bro-
lk-mes ir kiti Giminė**. 

Laid. direkt. A. Vasaitis, te
lefonas Olympic 1U03. 

J , 
UGDĖSIO VALANDOJ 

š*nkitt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ P f t f K T O K I A f 

W45 S. WESTERN AVE. » 1 9 U T U A M C A AVE. 
HRospect 6 - 0099 įYArda 7 - 11S8 — 7 - 1 1 » 

Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse (ausim* 
koplyčią arčiau j Asų namų. 

I 

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS Pfc IE: 

A N T H O N Y B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCJŲ PATOGUMUI; 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas GRovehill 6-0143 

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

piktu pranašu, manau, kad 
daugeliui (kaip ir mam pa-

Niekas čia, Chicagoje, čiam) greit tokios valande-
taip nedarko savo kalbos, les apkars, 
kaip kai kuries lietuviškos Reikalas, mano suprati-
radijo programėlės, kurios j mu, lengvai pataisomas, to-
nedaro garbes lietuvių kai-j del nedelsiant jį reikia bū-
bai; priešingai, ją žemina J tinai pertvarkyti. Lietuviš-
niekina, turbūt dėl to, kad koji spauda turetųi vienbal-
jie nesupranta ką darą. < s i a i pasisakyti prieš neleis-

Lietuvių kalba yra viena tina mūsų kalbos darkymą, 
gražiausia pasaulyje, todėl . ' 
kamkam jei ne mums pa Graži Parama Seserims 

va. — Koresp. 

Platinkite Katalikų Spaudą 

tiems ji yra brangaiusias 
turtas, kurio niekam, vis-
tiek kurių tikslų besiektų, 
darkyti nevalia. 

Galimybes ir Tikrove 
Jei prieš metus — kitus 

sunkiau buvo Chieagoje su
rasti žmonių, kurie gražia 

Bridgeport. — Onų ir O-
nyčių vardinių proga su
ruoštam piknike seserų ka-
zimierieeių Argentinoj nau
dai pelno oadaryta $258.50. 

Nuoširdus ačiū visiems, 
kurie parėmė pikniką. 

—O. K. 

; . * > . 

!*** 

*y. 

•i ir taupV^ T a p y t a * 8 ą ą \ T v U . flora * 

draugo6 WM ^^^^ggį^^^jn 

JONAS GUDAUSKAS 
Gyveno 4644 So. Marshfield 

Avenue,, tel. HEmloek 4-8^28. 
Mirė rųgp. 7d., 1949m., 2:-

15 vai. ryte. sulaukęs senatvčs. 
Gimė L.iet)uvoje. Kilo iš Tau-

'Tajfėa apskr., Kaltinėnų parap., 
J'empių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 58 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
su.nų. Adomą, marčią Violet; 3 
dukteris: Jiovu Matke, žentą 
Juozapa; Marijoną Zalud, žen. 
tą Franit; Barborą Bloss, žen
tą Phillip; podukrę Aleksan
drą Burbatt. žentą Salemoną; 
18 anūkų; švogrerką Mortą 
Gražinskas, ir daup kitu Si-
rainiu. draugu ir pažįstamų. 

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos. 

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioj, 2314 W. 23rd Place. 

Laidotuvės jvyks trečiadieny, 
r*ugp. 10d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryt* Uus atlydėta« i šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įjvy-iks gedulingos pamal
dos, už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas i šv. Ka . 
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiajr"* visus 
primines, draugus in pažįstamus 
dalyvauti šiose lai^otkivese. 

Niiliūdv: Sūnuj*, Marti, Ouk-
ter> s, Amtai, Anūkai, Gimines. 

Laid. direkt. Iiachawicz ir 
Sūnus, tel. VIrginia 7-6672. 

IEVA IlAPKIENfi 
(po tėvais Armilaitė) 

Gyveno 4603 S. Hermitago 
Avenue, 

Mirė rugp. 7d., 1949m., 9-tą 
vai. ryte, sulaukus pusės am
žiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šau
kėnų parapijos. Amerikoje iš
gyveno 40 metų. 

Taliko dtdeliamo nuliūdime;, 
sūnų Aleksą, anūke Geraldinesj< 
dukterį Leokadiją Viktorayičie-
nę, žentą Pranciškų, anūką 
Dennis; švogerką Martha Ar-
milienę, ir kitus gimines, drau
gus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Ežerskio 
koplyčioje, 1646 W. 46th St. 

Laidotuvės jvyks trečiadieny, 
rugp. 10d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Kryžiau* parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka . 
aimlero kapiiua. 

Nuoširdžiai kviečiame vislus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalvvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: hūntvs lMiktė, * M I -
ta«, Anūkai, švogtTka, ir kiti 
Giminės. 

# Laid. direkt. Leonardas Ež-
erskis, tel. YArds 7-07 81. 

mm 

« » • mm. 

ANTANAS PJSTROKAS 
G>Tveno 3401 Lituanica Ave. 

Mirė rugp. 5d., 1949, 1 vai. 
popiet, sulaukęs pusamžio. 

Gimė Lietuvoj*-. Kilo iš Tau
ragės apskr. Kaltinėnų parap., 
Kanapinsiškių kaimo. Ameri
koje išgyveno 50 metų. 

Paliko dideliam© nuliūdime 
žmoną Amiliją (po tėvais Hut-
kaitė); dukt' rj Oną, žentą Ka
zimierą Yonikus; sūnų Anta
ną ir marčią Mariu; du anū
kus: Charlene ir Charles Yo
nikus; seserį Barborą ir švo-
gerį Juozapą Aleliunus ir jų 
šeimą; brolvaikį" Joną ir jo 
žmoną Jean Petrokus; pusbro
lį Stanislovą Lietuką ir šeimą 
— Cincinnatti, Ohio ir kitas 
g iminė j * draugus rr 
mus. 

Priklausė prie Chicagos Lie
tuviu Draugijos. 

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica. 

Laidotuvės įvyks antradienį, 
i*ugp. 9 d. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines. 

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

\uUūt l v : fcniona, IHąktė, ft.n-
ats. Marti, Anūkai, Sesuo, Broi 
vaikis, jų šeimos ir kitos Gi
minės. 

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

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

JOHN F. EUDEIKIS 
— 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBUIANCE DIEN4 « NAKTĮ 

mmmm^mmmm^mt 

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

» • — • — • • 

PIRKITE TIESIOG NUO 
1IR. NELSON. 
— Savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth SU 
Vienas Blokas nuo Kapiniu 
Didžiausias paminklams 

planų pasirinkimas mieste 

Telefonas CEdarcrest 3-6335 

4330-34 South California Avenue 

Tel. LAfayette 3-0727 
TEYS MODEUMŠKOS AIR CONDITIONED 

KOPLYČIOS 

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

wmWmmm Kaa fteėtadienl Nuo 9:15 Ilr 4:80 VaL Byto. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

$ 
^m 

fr«l» 

mot?*; 
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KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
JUMS IS DIRBTUVES! 

U M t t k y k l U gra*ų pmnlnklą ant savo mylimo aa-
meam kapo — tteaiog U Uoa vlenlntėlJi Uetuvlakoa pa
minklu dirbtu vfta. 

Paminklas prlatatome | vlaaa kapinea artt ar taft. 
Nuo akmena alifikavimo Iki raidžių lakalimo Ir 

paveikslų Jatatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekapaT-
tyvUi darbas yra paremtai 45 meta patyrimą. 

Ąplankyktta mas Ir pamatykite mftso daria pavys-
daliia Dlrbtovl yra atdara l t — a i a » — a H far 

BIHIN AND KAMENSKY 
MONUMENT WORKS 
• 

8938 W. l l l t h STREET — TeL BEverly 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo |T. Kazimiero kap. yarta. 

• "Ji i H * * i i » M »'• ihl l ' l h m u i p i i»< |ihi|iii»iiiimi«iiii i m ••»•>>• S 

AmbuUnaĮĮ 
vimas jr» teikiamas 
dlt-oj* ir nakti. Rei
kale saukite mua. /p 

Mes tur ime kefftiyčias 
T I 8 Q 8 e Chiea^oa Ir 
RoMlamlo dalyse Ir 

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2314 W. 23rd PLACE Pkone: VIrgi4iia 7-«673 
10766 S. M1CHIGAN PUUmasi 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WEST 18th STREET Pkone SEcJiey 3-5711 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 So. 50thAve. Cicero, Olympic 1003 

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

Telepbone: Y Arda 7-1419 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone; PUUmąn 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Phone YArds 7-4908 

• * i t - • i g m 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 So. California Ave. Phone LAfayette 3-3572 

Perskaitę dienr. "Draugą", duokite jį kitiems. 
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IS ARTI IR TOLI 
— Fondą kultūrinei veik

lai remti sudarė lietuviai 
naujakuriai, apsigyvenę 
Clevelande ir apylinkėse. VI-

X J. W. Pachanskis, Lie- s i t r e m t i n i a i mok** i f o n d * 
tuvių Vaizbos Buto pirmi- b e n t P° 2 d o L k a s menuo. 
ninkas, ir J. Daužvardiene Nemokės tik tie, kurie dar 
labai daug laika pašvenčia darbo neturi ar yra jo nete
tinkamai paruošti Lietuvių kę. Prie fondo raginami 
Dienos programą Geležinke- : prisidėti ir senieji lietuviai, 
lių Parodoje. Lietuvių Die-! nes naujieji nuo jų atsiskir-

Lietimai Dainininkai Geležinkeliu 
Hrmadienis. nigp 8, 1949 

Parodoje 
• 

nos oficialusis rengėjais yra 
Vaizbos Butas. J. Daužvar-

ti renori ir nemano. Į lai
kiną valdybą išrinkti: Ig. 

diene buvo pakviesta pro- j Malinauskas, A. Mikulskis, 
gramai sudaryti ir jai pra- A . Augustinavičineė, M. 2i-
vesti. Lietuvių programa i ijnskiene, J. Daugėla, V. 
bus rugpiūčio 10 d. 7 ir 8:30 Kizlaitis ir V. Braziulis. 
vai. vakaro. 

XSthsys Pieža, kuris kaip 
Herald American korespon-

Prisidedant prie fondo pla
tesnei visuomenei, ir fondo 
valdyba bus sudaryta iš vi-

dentas šiuo metu jau yra sos lietuvių visuomenes tar-
pasiekęs Romą ir pereitą I po. 
šeštadienį kalbėjo per Vati
kano radiją, kelionę nuo 
Chicagos iki Marseilles, ' y# \agiu.s Nagevi 
Prancūzija, atliko lėktuvu, I ^ bu

#
v. Lietuvos kariuo-

o iš ten J Romą nuvyko m e n e s s a n i t a r i j o s s k y r i a u g 
traukiniu. Kelionėje kliudė . v. . . i . . __ 
XT c JI j A viršininkas ir Lietuvos Ka-
Newfoundlandą, Azorų sa- _, 
las, Portugalijos sostinę Li- » * • * £ " orgaiuatoniui 
saboną, Ispanijoje Barselo- ^ l i e t i s 30 globėjas, su 

spaudą, turės progos išgirs
ti jį pirmą kartą Lietuvių 
Programoje, Gelžkelių Pa
rodoje. 

Kartu su juo dalyvaus so
listes: Prudencija Bičkienė 
ir Sofija Adomaitienė. Pru
dencija Navickaitė-Bičkiene, 
kurią taipgi išgirsime pirmą 
kartą, lankė Vilniaus Kon
servatoriją ir tremtyje bai
gė Muncheno Handelio Kon-

CHICAGOJE 
* 

Mažiau gyvenami; namų 
Per pirmuosius š. m. šešis 

mėnesius Chicagoje statoma 
kiek mažiau gyvenamų na
mų, negu buvo statoma per
nai. Ypač mažiau buvo pra 

plūdo Illinois valstybes le-1 tojai gali kontroliuoti sta-
gionieriai, kurie šiomis die-Į Ui}, tinkuotojų, elektrotech-
nomis suvažiavo Čia savo or- j nikų ir vandens bei kanaii-
ganizacijos reikalų svarsty-1 zacijos instaliatorių darbą, 
ti. Dalyvauja 5,000 delega-1 Šita "nauja kontrolės sis-
tų; dienotvarkėje yra 65 re-! tema" padarysianti tikrą re
zoliucijos, liečiančios įvai-1 voliuciją darbų priežiūros 
rius klausimus. Pirmą dieną kontrolėje. Tass'o tvirtinimu 
į delegatus prabilo Illinois šitas "išradimas" buvęs dar-
g Jberi.atorius Stevenson, | bininku sutiktas labai pa-

L I L I J V ^ U "T* Pranešdamas, kad Illinois' lankiai. O kas gi Sovietijoje 
m » t „ , f t T S i S l e" i valstybė per sekančius du gali būti nepalankiai sutik 
",:_,y™ r * P a l . K l e k P " metu įvairiems legionierių! ta? Ten ir į koncentracijos 

reikalams nuirato išleisti j stovyklas žmonės eina mirti 
apie $187,000,000. Jis ragi-j "savanoriškai" ir Stalinui 
no legionierius pirma būti siųsdami padėkos telegrfa-
krašto piliečiais, jo reikalų mas. 
saugotojais, o tik antroj, 
vietoj legionieriais, besirū-

didčjusios ir statybos išlai
dos. 

Stasys Barauskas 
* 'Šioje apylinkėje niekad 

negirdėjome nieko panašaus, 
nors mūsų publika yra pri
pratusi prie aukšto meninio 
standarto"... "Stasys Bara
nauskas turi puikų itališko 
stiliaus tenore robusto"... 
Taip, ir panašiai, atsiliepė 
Anglijos spauda apie lietu-

servatoryą, BU pasižymėji r n ų pasikalbėjimai tema "se
no amžiaus problemos". Da
lyvauja klausimais besidomį 
senesnio amžiaus žmonės ir 
senųjų globos tarnyboje 
dirbą. Bus nagrinėjami toki 

"Seno amžiaus problemos*' 

Šiandien Chicagos univer
sitete prasideda penkių die-1 pinančiais vien tik savo rei-

mu. Ji koncertavo įvairiose 
tremties stovyklose. P. Bič
kienė dainuos solo ir duetuo
se su S. Adomaitiene. 

Sofija Adomaitienė mums 
jau gerai pažįstama, gražiai klausimai, kaip dvasinė 

Redakcijai " rašytame į ž m o n a i š Austrijos atvyko j Į v ius dainininkus S. Bara-
laiške St. Pieža praneša, pJevelaJ?d5; A t y y k e s Pareis- nauską, A. Dambrauskaitę, 

I. Nauragį ir A. Kalvaitytę, kad visoje savo kelionėje jis 
daug kalba apie Lietuvą ir 

kė: "Palikom Europą su 
džiaugsmu, atvykom čia su 

visur patyrė, kad Lietuvos baime". Su baime, nes neži 
nia, kaip greit pasiseks įsi
kurti, nes generolas yra jau 
senyvo amžiaus žmogus. 

kančios ir jos reikalai yra 
labai gerai žinomi Portuga
lijoje ir Ispanijoje. 

X ''Ateities" šokėjai per
traukė vasaros atostogas ir 
ruošiasi demonstruoti lietu
viškus liaudies šokius Gėle-! vadovas A. Mikulskis buvo 
žinkelių Parodos "Lietuvių! supažindintas su Clevelando 
Dienoje", rugpiūčio 10 d. i miesto kultūrinių pramogų) 

"Ateities" šokėjai šią va-Į skyriaus tvarkytojais ir su-
sarą jau šoko Green Bay, j tarta daryti žygių plačiau 
Wisc, to miesto "Šeimos paskleisti lietuvių liaudies 
Savaitės" atidarymo iškil- dainų ir tautinių šokių mė
mėse, kur jie, žiūrovams pa- ną. 
geidaujant, turėjo išpildyti 
dvi programas, nors buvo 
kviesti tik vienai. Prieš dvi Prel. Urbonavičiaus 
savaites šokėjų grupė daly-1 giesme. — Teko patirti, kad 
vavo Chicagos Universiteto giesmės "Prieš Tavo Alto-
Tarptautiniame Festivalyje. r ių" a utorius yra Amerikos 

X Antanas Kalvaitis, bu- Lietuvos Patriarchas prel. 

kada jie, kartu su kompozi
torium ir pianistu prof. V. 
Jokubėnu, koncertavo Angli 
joje šiųj metų pradžioje. Jie 
pasekmingai atliko ten 38 
koncertus. 

Spauda ir publika ypač 

užsirekomendavusi savo kon
certais ir dalyvavimu lie
tuvių programose. S. Ado
maitienė yra, baigusi V. Gri
gaitienės klasę Lietuvos 
Valstybinėje Konservatori
joje Kaune, ir buvo Vilniaus 
Operos solistė. 

Šie trys žymus solistai 
tinkamai atstovaus lietu
vius Gelžkelių Parodoje. 
Jie, kartu su populiariais 
"Ateities" šokėjais daly
vaus antroje programoje, 
8:30 vai. vakare. 

Pirmąją programą, 7 va
landą, išpildys Lietuvos 

sio Baranausko balsą ir j Skautai ir Skautės su dai 
dainavimą. Jam pripažįsta-' nomis, šokiais ir skautiško-
ma turininga balsinė me- j mis ceremonijomis. Abi pro-
džiaga. S. Baranauskas, pla- j gramos vyks trečiadienį, 
čiai koncertavęs Europoje ir Į rugpiūčio 10 d., Special 
Anglijoje, dabar apsigyveno Events Arenoje, šiaurinėje 
Gary, Ind. Mūsų visuomenė, ] Parodos dalyje, 
susipažinusi su juo tik per I J. Daužvardiene 
• 1 • • 1 I • « " • » n m i — — 

IS TREMTINIŲ GYVENIMO 

sveikata, laisvalaikio pralei
dimas, apgyvendinimo klau
simas, ekonominis saugumas 
ir visuomenės pareigos pa-
senusiųtjų atžvilgiu. 

kalais. 

įvairūs Įvykiai 

Nauja Kataliku Įstaiga 

Prie VVheeling, 27 mylios 
nuo Chicasros miesto cen
tro, yra Villa Addolorata, 
katalikų poilsio namai. Jie 
ten atsirado vieno Chicagos 
universiteto profesoriaus au
kos dėka. Kard Stritch ją 
pasventir.0 1942 m. Dabar ši 

Ir bibliotekų tarnautojams 
padidinamos algos 

Ne tik mokytojams ir ki-

Naujas "Išradimas" 

Rusijoje 

Oficiali Sovietų Rusijos įstaiga plečiama pradedant 
žinių agentūra Tass praneša, statyti naujus pastatus. Jų 
kad vienas Kuibiševo miesto tarpe bus ir nauja didelė ko-
dažytojas išradojiaują ^sa- j ^ y č i ą k u r i o g s t a t y b a i ^ 

nas čikagietis paaukojo 
$100,000, bet savo pavardės 
prašė neskelbti. Naujos sta-

vitarpinės kontrolės" siste-

- Ciurlioniečh, ansamblio p a l a n k i a i a t s i l i e p ė a p i e s t a . 

tybos jau pradėtos. Įstaigai 
vadovauja Marijos Tarnai-

mą namui statyboje. Pagal 
tą raają "išradimą" mūri
ninkas kontroliuos plytų ir 

tiems mokyklų tarnauto- rišamosios medžiagos (mor-
jams padidinamas atlygini-1 tar) kokybę. Tinkuotojai ir 
mas, bet ir Chicagos miesto staliai gali tikrinti, kaip at- g - kongregacijos seserys, 
viešųjų bibliotekų tarnauto- liko darbą mūrininkai, sūdė-! 
jams. Tuo pasinaudos apie 
1,000 asmenų. Tas pareika
laus $400,000 išlaidų padidi
nimo. Joms padengti mies
to taryba leido bibliotekoms 
padidinti ir dabar renka
mus už patarnavimus mo-
kescius. 

• 

darni plytas į sienas. Dažy- Platinkite dien. "DRAUGĄ «» 

S; 

Legionierių Suvažiavimas 
1 • • • 

Chicago vėl turi progos 
stebėti dideles demonstra
cijas, š į kartą miestą už-

vęs Lietuvos konsulas Chi
cago j , lankėsi redakcijoj. Iš 
pasikalbėjimo paaiškėjo, kad 

Kmitas — Urbonavičius. Ji 
parašyta jau seniai prieš 
karą. Jai muziką parašė 

jisai apsigyvens Chicagoje. | žymusis mūsų liaudies dai-
Iš tremties atvyko abu su 
žmona. 

nų harmonizatorius a. a. 
muzikas Stasys Šimkus, šią 
giesmę į Amerikos lietuvių) 
tarpą atgal atnešė lietuviai 
tremtiniai, kurie ją pradėjo 
giedoti sekmadieniais lietu
vių bažnyčiose. Lietuvoje ši 
giesmė skambėjo bažnyčiose 

Amerikos-Lietu-į kiekvieną sekmadienį. Ji bu
vo labai populiari. 

Memmingeno Lietuviai 
Išsirinko Nauję 

Komitete 
VII. 27 d. Memingeno 

stovykloje gyvenantieji lie
tuviai (jų čia dabar yra 
apie 800), išsirinko naują 
LTB komitetą: pirmininku 
— A. Orentą, vice pirminu> 
ku ir švietimo vadovu — 
mokyt. J. Kreivėną, sekreto
riumi — P. Žitkevičių, iždi
ninku — J. Grigaliūną ir 
Soc. reikalų vadovu — Mels-
baką. 

X Lietuvos Konsulas P. 
Daužvardis kalba Cicero Ro-
tary klubui šį pirmadienį, 
rugpiūčio 3 d., 1 valandą po 
pietų, Masonic Temple, 2525 
S. Austin Blvd., Cicero. Kal
bos tema: 
vos santykiai 

X P. Kvietkienė ir duktė 
Loretta sugrįžo iš atostogų. 
Jas praleido pas Rasteinius, - M , r e l i e t u v « * geradaris. 
gražiame Boverly Shore, In-1 — UeV°* m e n - Philadelphia, I | (nmnA7ifnri lK 
diana. Girdisi, kad greit Pa., mirė šv. Tomo Apaštalo Į MHIipUilIUmft 
šioje šeimoje įvyks ir vestu- parapijos klebonas prel. G. 

A. Metzger, kuris buvo nuo
širdus lietuvių draugas. 

Kartą šio miesto lietuviai 
užsiminė jam, ar nebūtų ga
lima pakviesti į šv. Tomo 

Kan. F. Kapočius, Vy-j parapiją lietuvį vikarą; vė-
riausias Lietuvių Tremtinių! lionis atsakė, kad tas žygis 
Sielovados Tvarkytojas Vo-| padarytų skriaudą lietuviš-
kietijoje ir Austrijoje, savo koms parapijoms. Lietuviai 
straipsnyje "Drauge" va- gį t u r i lankyti ir palaikyti 
kar pavaizdavo sunkumus s a v a g l i e t n a v i š k a s parapijas, 
tremtyje pasiliekančių stu
dentų ir senelių. Jų paremi- Ir dabar, Lieutvą priešui 
mui aukas galima siųsti niokojant ir jos žmonėms 

vės. Lorettos vestuvės su 
Albert Marcinkum įvyks 
lapkr. 19 d. Dabar pas 
Kvietkus vieši Cecilija Stul-
gaitis su šeima. 

80 į Braziliją, 596 į Kana
dai 5 į Kolumbiją, 11 į Ma-
rokko, 116 į Naująją Zelan
diją, 22 į Prancūziją ir 191 
į JAV-bes. 

Per pirmuosius 1949 m. 
5 men. iš Britų zonos re-
patriavo 30 lietuvių, 31 lat
vis, 2 estai ir 559 lenkai. 

IRO globojamų ir išlai
komų Lietuvių Tremtinių vi
same Pasaulyje buvo 37,-
431 asmuo: 12,742 Vokieti
jos %Britų zonoje, 21,4.4 — 
Vokietijos JAV zonoje, 2,-
233 Vokietijos prancūzui zo
noje, 23 — Austrijos Britų 
zonoje, 208 — Austrijos 
JAV zonoje, 59 — Austri
jos Prancūzijos zonoje, 8— 

• #* -1 1- u • ^ i * m D a n i J° ie i 1 4 5 

J. Gaidelis Kūra, Itajy°Je» 2 i8PaniJoJe» 16 

Šanchajuje, 2 Filipinuose. 
Tremtyje gyvenąs gabus N u o ^ g r a c i j o s pradžios 

lietuvis kompozitorius Ju- 1 9 4 7 > ry. i k į 1M9 VI. 1 d. iš 
liūs Gaidelis pradėjo rašyti Vokietijos Britų zonos emi-
naują muzikos veikalą — g n y o uty&Q lietuvių: 5,-
styginį kvartetą dviem amui go 4 į Angliją, 75 į Argenti-

JŪS RASITE DIDŽIAUSI PASnUNRIMĄ NAUJŲ 
CHEVROLET TROKŲ PAS RUBVS 

Didžiausias Chevrolet Dealer'is Amerikoje 

1147 W. JACKSON MOnroe 6-8787 Dept. L. 
Pick-ups—Panels—Stakes—Chassfe ir visokio* rūšies įrankiai. 

^ 

KREIPKITĖS Į RUBY 
DfiL JCSŲ TROKO 

. 

Jos. F. Budrik 
"Lietuvių MPpianilnnsia Krmitnvv' 

3241 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL. * 

Tel. CAlumet 5-7237 
DIDELfe KRAUTUVE: 

NAMAMS RAKANDAI, 
ELEKTRINIAI ŠALDYTUVAI 
SKALBIAMOS MASINOS, 
PEČIAI, 
DULKIŲ VALYTUVAI, 
KARPETAI, 
TELEVISION SETAI, 

RADIOS, 
LIETUVIŠKI REKORDAI, 
ir J E Y V E L R Y . 

Klausykite ką sako VIENINTELE LIETUVIŲ 
T . RADIO PROGRAMA 

11 \ J \ l A \ J \J I I J I Transliuojama KASDIEN 18 m. 
<? _ Įsteigė komp. Antanas 

Vanagaitis. Jo darbą tę
sia L. Vanagaitienė. 

8 PROGRAMOS S A VAITOJI!: 
Kiekvieną vakarą 9:30 vaL 
Sekmadieniais 1:00 v. p.p. 

Ketvirtadieniai* 
Extra Programa . . . . 7 iki 8 v. v. 

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

6755 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, H X . 
Telefonas — GRovehill 6-2242 

Rev. Ign. Albavičius, 1515 j kenčiant, prel. Metzger apie 
So. 50 A ve., Cicero, 111. \ tai ne kartą primindavo sa-

X Jonas KaS8> žymus biz- ; v o P*"***™** 
nierius ir veikėjas, L. Vyčių 
draugoves išrinktas suor
ganizuoti * 'bowlininkų" vie
netą, kuris dalyvaus Vyčių 
apskrities šio sporto kon-
teste. 

/ Marijos Nei;. Prasid. 
SeserŲ Gildos narių susirin
kimas jvyks antradienji, rug
piūčio 9 d., Aušros Vartų 
parapijos mokykloje 7:30 v. 
vakare. Visi Gildos nariai 
ateina susirinkimai!. 

kams, altui ir violenčelei. 
Visą veikalą nori parašyti 
vienoje dalyje. Jo anksty
vesni du kvartetai — pir
mas rašytas Lietuvoje, ant
ras tremtyje — turi po tris 
dalis. • 

Tremtis Skaičiuose 
1949 m. birželio 1 d. Vo

kietijos Britų zonoje buvo 
Reikia bibliotekininke 11,311 lietuvių: 9,577 DP 

United States Civil Ser-! stovyklose ir 1,734 už stovy-
vice Commission praneša, 
kad įvairios federalinės ins
titucijos Washingtone reika
lingos bibliotekininkų. Atly
ginimas siekia nuo $3,727 
iki $6,235 metams. Prašy
mai paduodami tai komisi
jai iki rugpiūčio 23 d. 

klos sibųi su DP teisėmis. 
Be to tą dieną buvo 1,324 
lietuviai tranzitinėse stovy
klose pakeliui i emigraciją. 

Per pirmuosius 1949 m. 
penkis mėnesius iš Britų zo
nos emigravo 1,917 lietuvių: 
25 j Angliją, 1 į Argentiną, 
868 į Australiją, 2 i Belgiją, P L A l l N K H U "DRAUGĄ' 

ną, 1,957 į Australiją, 112 į 
Belgiją, 241 į Braziliją, 3,-
098 į Kanadą, 5 į Kolumbi
ją, 11 į Marokko, 116 j 
Naująją Zelandiją, 8 į Olan
diją, 195 į Prancūziją, 5 į 
Švediją ir 292 į JAV-bes. 

0 

64 Tautos pagerbia sportą 
Stokholmje, Švedijoje, so

sto įpėdinis princas Gusta
vas Adolfas atidarė gimnas
tikos šventę, kurioje daly
vauja 15,000 gimnastų, pri
klausančių 64 tautoms. Spor 
to švente suorganizuota 
švedų gimnastikos kūrėjui 
Henrik Ling pagerbti. JAV 
atstovauja 12 asmenų gru
pe. 

Visiems nuolaida iki 40 procentų 
ant Radijų, Television aetų, Dei
mantų, Laikrodėlių. 

Krautuve atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. 

Budriko radio programos ia W 
C F L, 1000 kil. Radio Stoties kas 
sekmadienio 5:30 vai. vak. Chica
gos laiku. 

STASYS UTWINAS SAKO: 

" T l A R A P T A 1 GERIAUSIAS LAIKAS 
i ^ r i D r i n ~ PIRKTI VISOKIOS RC&IES 

NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 
Stogams Reikmenys — Insolooto Plyta-Išv&izdos Sidlngs 
— Langų — Doru — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų-
Hardtvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Štormo Lango — Kom
binacijos Doro — Wallboard — Plaster Board — Vams-
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. PasHeiranUtel 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, P i m 

S0S9 S. HALSTED ST TEIi. VICTORY 1XIZ 
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto Ud 6-tos vai vak. 

Sestad. — 8 vai. Ud 3 vai. popiet. 

S»>SS»j»S2<>5S^!rS •:• J 

j? 
Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus! | 

P R A D E K T A U P Y T I S I A N D I E N ! | 

Mutual Federal Savings 
Chartered and Supervised by the United States Government 

2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 
JOHN 1. RAZANAUŠRAS, Prak TEII — Vlrginla 7 - 7747 


