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siekt žinios, kad Syrijoje
esąi neramu ir būk tai įvy
kęs naujas sukilimas. Ma
žių mažiausia prasidėjo se
nųjų ir naujųjų valdovų as
meninis kerštas. Esą tikra,
kad jau esąs žuvęs ir per
versmo vadas pulk. Hennawi. Jj būk tai nužudęs su
kilėlių sušaudytojo ministerio pirmininko sūnus.

IR PER MAŽAI AZIJAI
VVASHINGTON. — Ats j ris tą programą vykdys. Jų
tovų Rūmuose tebevykta nuomone, valstybes depar
diskusijos dėl prez. Truma- tamentas dar nesąs galuti
no pasiūlymo skirti 1,825 nai apvalyta* nuo tokių as
bil. dol. svetimoms valsty menų, kaip Hiss, kuris bu
bėms ginkluoti. Vieni kalbė vo velionies Roosevelto patojai sveikina tąi žygį, kaip I tarėjas Jaltoje ir kuris tu
žmonijos taikos viltį, kiti gi ri bylą už valstybės paslapsmerkia j& nes tai būsiąs jčiu suteikimą rusų šnipams.
pirmas žingsnis įvelti Ame
Kiti vėl išreiškė nepasi
riką į karą.
tenkinimą, kad U. S. A. ne
Atstovas Smith (R. Wis.) įgali įtraukti į Atlanto pak
prašė kongresą neskirti nė to valstybių tarpą Ispaniją,
vieno cento Atlanto pakto nes to nenori kaikurios Eu
valstybėms ginkluoti, nes ropos valstybės. Ispanijos gi
suteikimas toms valstybėms dalyvavimas kovoje prieš
kariškos pagalbos yra Ru komunizmą esąs nepapras
sijos, paraginimas į karą.
tai svarbus.
Užsienių komisijos pirmi
Prie įstatymo yra įnešta
ninkas Kee (D. V. Va.) ra daug pataisų, tačiau turi
gino atstovus paskirti visą ma vilties, kad jos visos bus
i prašomą sumą, kad padėjus atmestos ir įstatymas bus
[ apsaugoti laisvas Europos priimtas gal dar šiandien.
]tautas nuo "plėšrios ir neLabiausiai pavojinga yra
i žmoniškos pabaisos, Sovieresp. atstovo Vorys patai
jtų Rusijos."
' Atstovas Marcantenio iš sa; jis nori siūlomą sumą
New Yorko visą tą progra sumažinti pusiau, nes, anot
mą pavadino beprotiška. Jo jo, tos sumos yra perdaug
pasakymu, pirmiau Europai ir pagalba yra perankstyva
buvo pasiūlyti pinigai, da Europai, bet jos yra per ma
bar ginklai, o paskui ir ka ža ir pagalba yra pavėlin
ta Azijai. Jis norėtų, kad
riuomenė.
Kiti atstovai, nor s ir pa 200 mil. dol. tuojau būtų
sisakė už pagalbos teikimą, paskirta Kinijai, kad ji ga
bet pareiškė nepasitikėjimą lėtų Įsigyti ginklų kovai su
valstybes departamentu, ku- komunizmu.

Lietuvos žmonių trėmimai nesibaigia. Jau vien šiais
metais Lietuva pergyveno du žiaurius žmonių išvežimus.
Vėl skaudžiai nukentėjo visa Lietuva, ypač Dzūkija. Pas
kutinieji išvežimai baisiai nusiaubė Kauną, kuris neteko
apie 20,000 lietuvių. Nėra davinių, kad kada nors išve
žimai baigtųsi, nes sovietai siekia išnaikinti lietuvių tau
Komunistų Ranka J?u
tą.
Tremiami ne kokie ypa
Ir Suomijoje
tingi priešai, bet paprasti ;Vo ^pačiuose didžiausiuose^
ir niekam nepavojingi lie mūšiuose Rytuose, vėliau
HELSINKI. — Suomijos
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)
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Maskvai kaip nors nuversti
žmoniškesnį drabužį, batus | kareiviai didžiuose mūšiuokietai savo savystovlu keliu
ar maisto, tai "nubuožini- se.
beeinančią Suomijos vyriau
Visi turi išpildyti darbo
mas"
įvykdom is surinki
sybę. Dalį darbininkų jau
mo punktuose. Dviem su normas, kurios yra labai di
iiems pasisekė išvesti strei
mažais vaikais tremiamom delės. Kas darbo narmos ne
kuoti. Vyriausybe pareiškė,
moterim nebuvo leista pasi išpildo, tam sumažinamas
kad jau aiškūs streikininkų
imti vaikam kojinių, nors maistas. Fiziškai stiprus vy
planai ir ji turi priemonių
trėmimas vyko žiemos metu ras pradžioje gali išpildyti
juos paversti niekais.
ir buvo virš 20 laipsnių šal normą ir jis už tai gauna 2
čio.
i * l | ^ svarus duonos. Dauguma
stovyklų taip sutvarkytos,
Tremiamieji į vagonus su- kad žmones greičiau išmir
Jei MacArthutfs Būtų
grūdami labai ankštai. Du tų.
rys užkalamos, o maži gy
Kinijoje...
Shiriey May France, kuri rengiasi plaukti iš Prancūzijos į Ang
Nepakeliamos darbo sąly liją,
vulinių vagonų langeliai apprie Calais, Prancūzijoj, taria vandens šaltumą. Ji iš čia praraizgomi spygliuotom vie gos, badas ir visokiausios e- į £ £ s a v o p l a u k i m ą p e r k a n a l ą
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lavija senai vedė derybas ba patvirtino planą surink
bėmis iš U. S. A. Daugiausia pareigūnui, nes šis vadovą
administraciniai ir kariški Amerikoje dėl plieno fabri
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• Japonijoje vakar buvo ferencijose ir Trumanas ir lui po 2 dol.
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— Chicagos gazolino išvežioto jų streiko ir vakar ne
Esą nugirsta, kad tą vy
Darbo vergų stovyklose | Sibirą,
ištremtieji
apgyvendinami
riausybę tuojau pripažins
pasisekė likviduoti.
Dovanos
Klaidinę
Gyvus Degina
Sovietų Sąjunga. Tada jau
dažniausiai pačių pasistaty
— "Penkiaprocentininkų" tyrinėjimo komisijoje pai
k
tuose medinių lentelių baWASHINGTON _ Sąry- I f**?*
% nors Kinijoje'
Ištremtieji lietuviai SibiPARYŽIUS. — Neseniai reikšta, kad prez. Trumano žmonos garbe sąryšy su šal
rakuose po 100 asmenų. Žie- j re yra užregistravę tris at- Prancūzijoje buvo suspen dytuvų dovanomis nėra pažeista. .
šy su Trumano žmonai do kartu bus liečiama ir Sovie
tų Sąjunga. Šitas vakarie
mą šaltis kartais pasiekia įsitikimus, kada MVD parei- duoti du kunigai dėl artimo
vanotu
šaltytuvu,
dB
kurio
— Prezidentas Trumanas specialiame pareiškime pra
čių padėti ypatingai apsun
iki 60 laipsnių. Kai kuriose \ gūnai naktį barakus aplie- bendradarbiavimo su komu
kilo
tiek
daug
kalbų,
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šė spaudos atstovų ir laikraščių susilaikyti nuo jo pa
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vendinami mažose medinėse ; riuose, išvargę po vergiškų kunigai suprato klydę ir ki tarėjo gem. Vaughan smerkimo tol, kol pats generolas pa zidentams ir jų žmonoms
• Lenkijos konsulas Ka
triobelėse po 26 žmones. Vi- dienos darbų, ilsisi po 100 tus klaidinę; jie nuvyko pas darys pareiškimą senato komisijai.
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si ištremtieji nuo penkioli- nelaimingųjų. Iš tokių gais- savo vyskupus ir pareiškė
pabrėžiama, kad į Baltuo nadoje atsisakė betarnauti
fis
kos iki 85 metų amžiaus va- j r ų pavyko išsigelbėti tik a- ištikimybę duotai per šven se pradėjo smarkiai plisti. Yra ir mirimų. New YorUe sius Rūmus kasdien piliečiai Varšuvos vyriausybei,
romi dirbti pačius sunkiau- | pį e 30^, visi kiti žuvo lieps- timus kunigiškai priesaikai. susirgimų skaičius dar didesnis.
atsiunčia šiokią tokią dova pasipiktinęs dėl bažnyčios
— Amerikiečių misijos Graikijoje pranešimu, grai na. Daugiausia dovanų plau persekiojimo.
sius fizinius darbus. Tos pa nose.
kų sukilėliai masiškai bėga į Albaniją. Albanijos gi vy kė prez. F. D. Roosevelto
čios sąlygos ir moterims, j Taip gyvena Sovietų Sąr
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riausybe praneša, kad esą atbėgę ir daug civilių gyven laikais.
Medicinos priežiūros nėra. į jungos vergų
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Pirmą
Kartą
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Trijų
tojų, nes jie bėgą nuo "fašistų". ,
Darbovietes nuo stovyklos m ū S ų nelaimingi tautiečiai,
RugpiūČio 19 d.: Sv. Jo
Atsimintina. kad Kanados
dažnai būna toli, net iki 15 j j ų j a u ten yra apie y2 n e 
— Gen. McCarthy pasiūlė prez. Trumanui atimti iš kailių pirkliai Mrs. F. D. nas Eudes ir Sv. Donatas.
į
Metu
myliu. Žmonės ji darbą turi
"
gen. Vaughan veteranų reikalų koordinavimo pareigas. Roosevelt dovanojo brangius Senovės: Mintautas ir Alė.
Rugpiūčio 20 d.: Sv. Ber
eiti pėsti. Neretai būreliai,
ATĖNAI. — Pirmą kartą Yra labai daug balsų, kad prez. Trumanas greičiau ąt žebenkščių kailių kailinius,
# N o r v e i gįjos ir Danijos
istremtųiu eidami j darbą ar k r a š t o
ministeriai po trijų metų šaltų santy sisveikintų su gen. Vaughan kaip su savo karišku pa kurių vertė tada siekė apie nardas, Senovės: Eimenisir
is jo mzdami sniego pugo- g u s i t i n k a p a s i t a r t i i r p a s i .
$11,000. Vienas Arabijos di Neringa.
kių Jugoslavijos pasiunti tarėju.
se paklysta ir žūsta.
| fwM
Atlanto pakto
vals.
— Artėjant prie Kantono komunistams, U. S. konsu dikas dovanojęs Roosevelnybės Graikijoje asmuo ap
ORAS
Darbas daugumoje miš- j tybių konferencijai, kuri silankė pas graikų užsienių latas šiandien užsidaro. Ambasada vyks ten, kur vyks ir tienei ir diademą, kurios
vertė nebuvo paskelbta. SauGiedra, šilta. Temperatū
kuose. Daug lietuvių dirba greit įjvyks VVashingtone ir
Kinijos vyriausybė.
reikalų
viceministerį.
Pra
Donbaso ir Vorkutos kasyk į svarstys karo tatybos su
— Atstovų Rūmai sumažino pusiau prez. Trumano di Arabijos karalius esąs do ra be pasikeitimų. Galima
lose. Vienas lietuvis, kuris' darymą bei kitus strategiš- našaujamas santykių sunor- prašomą sumą Atlanto Pakto valstybėms ginkluoti. Pa vanojęs Roosevelt'ienei ir kiek lietaus. Saulė teka
6:02; leidžiasi 7:47.
malėjimas.
paskutiniame kare dalyva ' kus ir kariškus reikalus.
skutines minutes Dean Acheson pastangos įtikinti atsto brangius haremo rūbus.
vus balsuoti už visą sumą nuėjo niekais.
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Dr. J. J. Smetona, Jr.

skaitomas visos lietuvių ko- bemokslis ne ką galėjau
1740 So. Ashland Avenue
toki atsitikimai nebūna reti
lonijos seniūnu. Namukas dirbti ar matyti. Būdamas
( A n t r a s ankAtaa)
ir tremtiniai turi savo do
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Plrmad., Antrad., Krtvirtad.,
pūtį) palinkęs, vaikšto senu- ir ta, prisiuntusi kiek fini
Sekmad nuo i * iki l t vai dlsna>
Penktad. 9:30 iki 12—1:30
kas. Kiek priartėjus, senu- • gų karstui, paprašė išsi
iki 8
kas, pamatęs nepažįstamą l braukti. Pirmiau lietuvybe
Trečiadieniais Viždarvta
Emerg.: TeL KEdzie 3-2868
Šeštadieniais 9:30 iki 12 — 1:30
jam žmogi;, pasuko link ma- labai aukštai stovėjo. Visas
iki B P . M.
Rugpiūčio 19-29 d. d.
nęs. Tai buvo tas pats Va- ! jaunimas buvo susibūręs į
Fischbache, netoli Nurnberg
Akių Specialistas
laitis, kurio aš ir ieškau, vieną organizaciją,
kuri,
GTUfYTOJA IR CHIRURGS
(Amer.
zonoje),
įvyksta
Klausinėjamas jisai pasako- kiek
prisimenu,
vadinosi
Laikomas Pasitarimui
4146 Archer Ave.
tarptautine skautų skilčių
jo:
i''vyčiai". Kalbcjo visi lieCHICAGO, ILLINOIS
CAnaJ
6-0522T,
Platt
BIdg.
Gimiau Lietuvoje, Su- tuviškai, dainavo lietuviškai,
TeL LAlnyette 3-3210
stovykla, kurioje dalyvaus
Vai.:
pirm.,
antrad„ ketv., 12—8:81
valkų gubernijoje, Marijam- šoko ir vaidino lietuviškai,
vokiečių, amerikiečių, belgų,
j Ir t—t vak.. penkt Ir sost. 18—S:St
polės apskrity, Šunskų pa- O, vaikeliuk, buvo visai kianglų, danių, olandui, pran
6234 Archer Koad
rapijoj. Kokiais metais, tai tokie laikai! Ne taip, kaip
cūzų, luksemburgiečių, ir,
ARGO, ILLINOIS
DANTISTAS
tikrai neprisimenu, rodos, dabar. Yra ir tokių šeimų,
TeL SUBlftUT 1580
jei sąlygos leis, ir lietuviai
kad 1859. tik žinau, kad kur motina su savo tikra
1446
So.
49th
Court,
Cicero
Tai.:
pirm.,
antrad, ir ketv. t - l T.v
tremtiniai skautai. Stovy- Antrad.. Ketvirta*, ir Penktad.
treclad., p e n k t Ir seatad. I I T.T.
šiais metais per Šv. Antaną dukterim sunkiai susikalba
klautojai
stovyklaus
skilti-i
VAL.:
10-12
rvte:
2-6.
7-8
P.
H.
suėjo lvgiai 90 metų.
lietuviukai. Jaunimas, kuris
mis ir kiekviena skiltis ga 3147 S. Kals ed S t , Chicago
—Kada ir kokios priežas- dar ir moka kiek kalbėti lieminsis sau maistą, kurio bus Pirmad.. Trečiad Ir Šeštadieniais
tys tamstą privertė palikti tuviškai, daugumoj gėdinasi
Valandoat S—8 popiet
skiriama 3,200 kale rijų die
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Lietuvą?
kalbėti. Seneliai su savo
2421 VVest 63rd Street
nai.
—Lietuvoje tuo metu bu- anūkais beveik visi nesusiVALANDOS: Susitartus — n u o 1:08
vau neturtingas ir ne kiek kalba nė žodžio, nes senelkl 4:08 ir n u o 7:08 iki 8:u8 vakaGemblerne Istorinėj Vietoj GYDYTOJAS Dft CHIRURGAS -o, išskiriant Trečiadienių ir šešta
nepamokytas. Tėvui anksti Hai moka tik lietuviškai, o
dieniu vakarus
mirus, motina palikus su anūkai tik angliškai,
Lexington, Ky., policija
2420
W.
Marąaefte
Rd.
Ofise
TeL:
GRovehill 6-52IS
TRAKŲ PILIES GRIUVĖSIAI
trimis vaikais ne ką galėjo
Palinkėjęs dar ilgai gyatliko paolimą ant istorinkj
Ofiso Tel.: PRospect 6-6446
Rez. TeL: Hliton 5-2626
mum s duoti. Žemės savo ne- venti, apleidau visos lietu
Bes. TeL: HEmlock 4-3150
namų, kuriuose yra gyvenęs
turėjome, todO ir reikėjo vių kolonijos seniūną, pri
VALANDOS i
konfederatų prezidentas JefWuo
l
k
l
tarnauti pas ūkininkus nuo žadėdamas dažniau aplan
ferson Davis, kuomet lanke
* * p©pi<*: • m s vak.: n
PHYSICIAJ8 A 8 1 R U E O N
Trečiadieniais
pasai sutarti
mažų dienų. Betarnaudamas kyti.
Vincas Abramikas
(LIETUVIS OTDYTOJAS)
Lietuvių. Vyčių Chicagos žaidimai, kurių laimėtojai I kolegiją. Namuose suimtas j
turėdamas 22 metų amįr
2500 W. 63rd Street
kurie dėjo« Ofiso Tel.: GRovehill 6-1321
r,
. ivj . apskrities metinis šeimyniš- gaus dovanas, bendras dai- būrys žmonių, ku
žiaus vedžiau taip pat pa
OFISO VALANDOS:
KenOIS ISlCISlUVeS
',kas išvažiavimas įvyksta šį navimas ir t. t.
"betus" ant arklių.
kasdien
n u o 8-4 p.p. Ir 7:80-8 vak.
prastą mergaitę.
Pradėjus
.
.
.
.
. - v
n-4
i
TT'_
J _ l
i _
2£_
: — i .
Sėsta
dieniai*
nuo 8-4 popiet
TOWN OF LAKE. — Šv. sekmadienį, rugpiūčio 21 d.,
Visi dalyviai prašomi atTrečiad.
Ir
Sekmad.
uždaryte
gav^u 1 ir aš"ten darbo^kur Kryžiaus "parapijiečiai ren- į Marąuette Beach, netoli sivežti savo užkandžius, o
Pittsburgh, Pa., Žvėrynas j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso TeL — P R s p e c t t-S8S8
5152 So. Kedzie A ve.
Rez.
TeL: Vlrginia 7-9421
užsidirbęs kiek pinigų ' 1887 £** išleistuves kun. Jonui Gary, Ind. Išvažiavime kvie- \ gaivinantieji gėrimai bus j išstatė
parodai
nutartą
PRIIMA:
metais
turėdamas 28 me- Vyšniauskui, kuris šioje pa- čiami dalyvauti visų kuopų duodami vietoje. Kaina (su j pirkti 22 pelų. ilgumo smau- LIGONIUS
Kasdien n u o l : 0 t lkl 4 : t 0 ir
TeL GRo. 6-1800 (Ofiso ir muuųi
nuo f : M iki 9:ut vai. vak.
tus išvažiavau darbų ieš- rapijoje
uoliai
darbavosi nariai ir jų draugai, jauni- kelionės išlaidomis) vyčiams gų (gyvatę), kuris sakoma
5e«tad.. n u o 2:00 »ki 4:00 vai
koti j Škotiją
(Angliją), penkerius metus. Jis vado- mas ir seniorai, tremtiniai. $2, o nenariams $2.50. Kai- y r a V i e n a s i l g i a u s i ų I S e s a - | Trečiadieniais — pasai sutarimą
Visi prašomi susirinkti į Vy- na ta pati ir tiems, kurie sa- mų nelaisvėj
Žvėrynuose. Re-dden. T e l . : H E m l o c k 4 - 5 5 3 2
Ten išgyvenau 4' •_> metų.
PHYSICLAN nod 8URGEOM
čių
salę,
2451
W.
47th
St.,
vo
automobiliais
važiuoja,
Dirbau fabrikuose prie įvai
Smauglio kaina $650. Miesto Ofiso Tel. YArd* 7-5*21
(Lietuvui Gydytojas)
ne
vėliau
kaip
8:45
vaL.
ryj
^
T
y
i
s
i
U
n
k
rių darbų. Sumažėjus kiek
taryba dabar > svarsto, ar R e » d . TeL DAnube S - 1 1 M
K3t
tą. Bušai išvažiuos lygiai j>
8925 VVest 59th Street
y^Jim^
darbams, sugalvojau vykti,
verta tiek mokėti už tokią Dr. T. Gudauskas
vai.
į Ameriką, kur ir atvažia-1
VALANDOS: 8—4 popiet, 8:88—
kirmėlę.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
—
Apskrities
Valdyba
8:88
vakarais Trečiad. narai sutarti
bu
įvairūs
Programoje
g
vau 1890 metais.
A 1 U > A R £ OFISĄ A D R E S U :
-ii—
—Kokius darbus dirbote
756 W. 35TH STREET
čia Amerikoje?
NUO USSISENfcJUSIŲ, ATVIRŲ
Ofiso vai.: n u o 1-1 ir f : t 0 — 8 vai.
—Čia, vaikeliuk,
dirbau
ligonius priima tiktai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAb
Skaudančių Žaizdų Antradieniais
Iš anksto susitarus
visą laiką "mainose". Vie
6757 So. VVestern Ave.
Jei neatsilieps l i e telefonai, saukite:
, Chicagos Lietuvių Suval-1 čio 19 d., įvyks choro pamoIR ODOS LIGŲ
noje '•mainoje" i; dirbau be
kiečių Draugijos choro pik- ka Gage Park Fieldhouse Tie. kurie kenčia n u o SKNU. AT- K £ n w o o d 1 J U t J Vlu«fiui«« 6-39O0 Telefonai:
pertraukos net 25 metus.
Ofiso — H E m l o c k 4-ft*4»
nikas įvyksta šį sekmadie- salėje, 55 St. ir YVestern ave. 1 2 3 i r „ s c 1 V U D ^ 2 < AIZD t
Ofiso teL
Vlrginia 7-1886
Re*.
— HJLmluck 4-2324
Buvau nuvažiavęs ir į Penn• v.
*>
,
-, •
T^ -iv.
rr r,«
,-,*_
• negali ramiai sedčti ir naktimis
VALANDOS: Trečiadienj Ir gesta
sylvaniją, kur išdirbau taip
n?, rugpiucio 21 d., Liepos Pradžia 7:30 v. v. Chorui j miešti, nes jų užsisene justos žaizdos
dieni pacai susitarimą; kitomis di«pat "mainose" apie 4 metus.
nU
rų
ir
skaudžių
žaizdų.
uždekite
momia nuo 2 iki 4 popiet.
parke,
prieš
lietuvių
tautiš-,
vadovauja
Janina
Grieg.
ViS
S
&
J
į
Vl&JS^^
*t£
kas kapines, 82 St. ir Kean j si choro nariai prašomi atTiesa, dar užmiršau pasa
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
7—8 vakare.
LBGULO Ointment. Jų g y d o m o a
Ave.
Piknike
bus
išpildyta
vykti
į
pamoką
ir
atsivesti
kyti,
kad
gyvendamas
ypatybės palengvins jū^ų skaudėji4£04 Archer A vena©
Ofibo teL GRovehill 9-4028
graži
programa,
S o k i a m S ; n a u j ų n a r i ų . J a u r e i k i a p r a - Į ma ir galėsite ramiai miegoti nakSpringfielde apie 5 metus
tJ
Rez. teL Hllltop 6-1560
d p t i r p n P T l a rudpn<? n a r e n S - i Vartokite Jas taipgi n ų o skau- LIGONIUS PRIIMA:
gros Pajaujo orkestras
laikiau saliūną, bet, uždrau
! d žiu nudegimų.
J o s taipgi pasalina
Suvalkiečių
Draugijos
chomų
programų
P
^
^
^
j
į
į
^
^
U ^ ^ ^ ^ Kasdien nuo 1:00 lkl 8:09 vai.
dus alkoholinius gėrimus,
KUN. J. VYŠNIAUSKAS
Tre&ad ir 8akm. tik susitaru*
ro
atostogos
iau
baigiasi
šią
j
vaime
aišku,
reikia
gaiutij
vadinamos
ATHLETES
FOOT.
«Ubuvau priverstas likviduoti v a v 0
stabdo džiovinimą, odos ir p^rplyšimą
Norėdami ką norą parduoti,
(JOVAIŠAS)
įdomu sužinoti, kokia
Sodalicijai, Holy Cross savaitę. Penktadienį, rugpiū-' nai pasiruošti ir piknikui.
tarplrftčių. J o s yra tinkamos var pirkti, išmainyti, surasti — pasitoti n u o džiūstaiičlos Ir suskilusios
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dabartinė tamstos šeimyni- L * J i e s C l u b > S v - Monikos
odos.
J o s yra geros gyduoles nuo oaudokit 'Draugo' Classified sky
1423 VVest Marųuette IUL
visų išviršinių odos
-^
riumi. Skelbimai ne daug tekai
^
dr-jai ir mokyklai. Pasižy 4f
nė padėtis?
ltgrų. LEGULO Ointgtg
OFISO VALANDOS
nuoja, o gaunami rezultatai kuoment suteiks
jums
Moo I lkl 4 valandos popiet,
—Nors ir labai ilgai gy mėjo taip pat kaipo gabus
puikiausi.
Tūkstančiai
asmenų
ypagalbą nuo nuvarir n u o T iki 8 vai. v a k a r ą
ra gavę patenkinimą per šj mūsų
cuslų,
perfttamų ir
venu, bet dabar esu vienas, pamokslininkas. Jis buvo
Trečiadieniais Ir Šeštadieniais
skyrių. Pasinaudokite ir jūs!
niežinčių kojų. Le^upagal sutarties.
kaip pirštas. 2mona mirs visų gerbiamas ir mylimas,
lo Ointment yra par
duodamas po 7 5 c ,
prieš 25 metus, o paskutinis todėl parapijiečiai ir visi
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
DKAUGO' ADMINISTRACIJOJE GAUNAMOS
$1.25 ir $3.50. Pirki
sūnus prieš 20 metų. Ture- draugai bei pažįstami rente vaistinėse Chica^oJ
kae?i
šv
ir apylinkėse
arba
TeL: Vlrginia 7-6683
1.
Kun.
R.
W.
Alexander,
MISIJONIERIAUS
U2RAŠAI,
jome iš viso 6 vaikus, bet
į
- Kryžiaus auditoatsiųrkite
money
orDr. I. E. Makar
apysaka, vertė Broliai Marijonai, išleista Chicagoje,
visi išmirė maži būdami. Iš riją sekmadienį, rugpiūčio
įy^l m., psl. 190
$1.50
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
giminių neturiu nė vieno 2 1 d -> 7 v - v -. s u k u n - J o n u
2. M. Gustaitis, MEILE, poema, išleista Chicagoje, 1914
LEGULO, Department D
11750 So. ParneU
m., psl. 25
25
žmogaus.
atsisveikinti ir palinkėti ge4847 W. 14th S t
Cicero 50, III. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3. J. Slovackis, ANHELLl'S, poezija prozoje, išleista Ma
TeL:: PUUDHUI 5-8277
—Kokia tamstos dabarti-1 riausio pasisekimo naujoj
2201 W. Cermak Bd.
rijampolėj, 1923 m., psl. 52
35
VALANDOS: o«ffai
nė materialinė padėtis?
vietoj.
4. SFINKSŲ IR PIRAMIDŽIŲ ŠALIS jUGIPTE, iš rusų
valandos. 1-8 popiet rr T-l v. vak
kalbos vertė Ąžuolas, išleista Chicago;e, psl. 84
25
—Buvome užsikrutėję net
Trečiadieniais ir Šeštadieniais ofisas
5.
Dr.
V.
Padolskis,
SV.
TERESE
VAIKELIO
JĖZAUS,
Res. 6B58 So.. f a l m u A T S
yra uidarytas.
dvejus nuosavus namukus,
AKIŲ SPECIALISTAS
ftestad. tik n u o 1—8 ral. popiet Res. TeL: GRovehill 6-0617
jos gyvenimo aprašymas, išleista Chicagoje, 1927 m.,
bet žmonai ir sūnui mirus
(Kalba lietuviškai)
puslapių 112
50
REZIDENCIJA
Office TeL: HEmlock 4-4848
CICERO, 111. — Draugyslikvidavau juos. Dabar gy
6. Kun. Pr. J. Vaitukaitis, KELIONE PO EUROPĄ, ke
756 West S5th Street
t?41 VVest 66th Place
(Virš Union Drug)
lionės įspūdžiai, išleista Chicagoje, 1928 m., psl. 188 1.00
venu šituose namuose pas te šv. Motinos Dievo SopuTel.
YAIHLS 7-7:t5»
(neatsiliepus)
REpublic 7-7868
7. Vysk. P. Bučys, M.I.C., X X I X TARPTAUTINIS EU
svetimus lietuvius, kur tu- lingos rengia "basket" pikšaukite VIrginia 7-7292)
CHARISTINIS KONGRESAS, Sydney, Australijoj, įspū
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Akių
es'ziiminaviriu išsinuomavęs kambariu- niką sekmadienį, rugpiūčio
džiai, išleista Chicagoje, 1929 m., psl. 244
1.25
m o specialistas. Iš TeL CAnaJ 6-0267
J
8. Dr. R. van der Meulen, Rz., GAMTOS PRILYGINIMAI
ką. Už prarastą "mainos2" 21 d., Labdarių ūkyje,
rašo tinkamus aTeL PRoapeet 6-668* 3 4 3 3 W e s t MArąnette Hoa4
kiniams sti k 1 u s.
LIETUVIŲ DAINOSE IR RAUDOSE, išleista Vilniu
akį gaunu pensijos 46 doleBus^i išvažiuos nuo įno
Pritaiko prie veido
je, 1919 m. psl. 106
35
gražius, patrauklius akiniu rSinus.
rius, i! kurių 36 dolerius kyklos 12:30 vai. dieną. Vi9. Kun. A. Petrauskas, PRAEITIES PABYROS, atsimini
Priėm'uio
valandos:
Pirniad.,
NUO
atiduodu
šeimininkei už si kviečiami atsilankyti ir
mai iš 1905-1914m. išleista Chicagoje, 1934m., psL 192 .50
Antrad. ir Ketvirtad., n u o 10 v. ry
GYDYTOJAS K CHIRURGAS
Trečiad. ir j t Į M H susitarus
to iki 5 v. p. p. tr 6 v. iki 9 v.
10. Kun. J. P. Jonaitis, KETURI ANGELAI, dalyvavusio
kambarį, maistą ir 'patarna- smagiai praleisti laiką.
vakaro Trečiad. ir Penktad. 1 v. Iki
1811 S * Halsted 8 t
Didžiajame Kare pasakojimas, išleista Kaune, 1927 me
i v. vak. ir Seštad.' nuo 10 v. ryto
virią, o 10 dolerių pasilieku .
• Hawaii dokerių strei
tais puslapių 72
75
iki S vai. p. p.
ResMeaeijft: 6660 S. Arteama Ave.
Ritas ofisas 945 W. 31st St.
11. IS ADOMO MICKEVIČIAUS RASTŲ, mokytojams pa
kas, kuris tęsiasi jau 109
sau tabokai ir kitoms smul- | u 5 9 8 i§ r i n kta tiktai 168.
Priėmimo
valandos:
Trečiad..
Pen
VALANDOS:
11
v.
ryto
lkl
la^p
rinko M. Biržiška, išleista Vilniuje, 1919 m., psl. 248. . 1.50
dienos, kaštavo šiai ameri
kioms išlaidoms. Taip ir gy-1 I l l i n o i s Universiteto mediciktad. ir Seštad. n u o 6al. vak. iki
6 lkl 9 v a i vakarą.
12. P. Klimas, LIETUVA, geografijos vadovėlis, išleista
9 vai. vakaro.
venu laukdamas mirties.
|n o g f a k u l t e t u i i k i š i o l p a . |
kiečių kolonijai $28,500,000.
Ofiso
Tel.
YArds
7-5557
UŽSAKYMUS
SIŲSKITE:
—Kiek metų
turėdamas duota 596 prašymai. Iš to
Kezid. tel. REpublic 7-4PM
Didelius nuostolius turi
apleidote "mainas"?
cukraus ir ananasų pramo
skaičiaus fakultetas išrin
• T D T T O J A 8 I R OHHUTRftAs
Dr.
Frank
C
Kwinn
—"Mainas*' apleidau turė ko tiktai 166 prašytojus,
4645 S. Anhlanri Ave., Chicago ne.
2334 So. Oakley Ave.
(RVEČINSKAS)
damas 75 metus. Gal būčiau kurių mokslo pažimys buvo
O r a O VALAKDOfl:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Chicago 8, 111.
Nuo t - 4 Ir 8-8: tred.. 8eita4. Ir SKELBKTTfiS
*'DRAUGE
dirbęs ir toliau, bet netekęs ne mažesnis kaip 88 nuoš.
1651 W. 47th S t
Sekm tik papai sutarti
Galite iškirpti šį skelbimą ir norimas knygas užsakyti apibrėž
LIOONTUS PRIIMA:
aMes turėjau pasitraukti. Medicinos fakultetas savo isOfiso Telefonas: YArds 7-4787
dami knygų eilės numerius rutuliukais. Pinigus siųsti kartu
KasdierT nuo 2 vai. iki 4 vai. popiet Narna Telefonas: P R o s p e c t t - l t M
—Ką tamsta galėtumėte torijoj dar nėra turėjęs to
su užsakymu.
Nuo 7 vai. iki 8:30 vai. vak. Išsky
Jei eeataakTS vtrsniinfti talefoaai
Platinkite dien. ^DRAUGĄ*
1
.
&
rus trečiad. ir sestad. vakaraia
pasakyti apie čia esančių j kio skaičiaus studentų.
^

Tarp&utinė Stcvykls

Dr. Emily V. Krukas

DR. P. ATKOČIŪNAS

Dr. J. W. Kadzewick

Dr. F. C. V/inskunas

Vyčiu Apskrities Metinis Išvažiavimas

DR. A. JENKIHS

Dr. Edward B. Muraskas

Dr. VValter J. Kirstuk

DR. PETER T. BRAZIS

Suvalkiečių Draugijos Choro Piknikas

DR. AL. RACKUS

Dr. Alexander L Javoi;

ĮDOMIOS KNYGOS

DR. BIE2IS

Dr. W. Gibaszekas, OD.

Draugijos Piknikas

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. P. Z. ZALAT0M5

Dr. Strikol
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Published daily. ezcept Sundayt, | Kitur .lunift. w«ut>-b. Ir Kanadoje:
by the
Metam*
17.00
Lithuanian Cathollc Pre»9 Sorietr.
Pusei
Metų
$4
00
Member of tbe Catholic Press A s m
TJislenliiose:
•uf** rtptloo Rates:
Metams
$10.0»
•7.*0 per year outslde of Chlcago; Pusei Metų
$5.00
•8.00 per year in Chicag-o & Cicero:
Pinigus
reikia
sigati
PaSto
Money
|7.00
per year in Canada
Orderiu su užsakymais.
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Sovietu Rusijos Militarinės Jėgos
Apskaičiuojama, kad šiuo metu Sovietų Rusijos ar
mija susideda iš 1,600,000 vyrų, sudarančių du šimtus
divizijų, iš kurių penkiosdešimt esančios motorizuotos.
Be to, karo aviacijoj ir karo laivyne esą apie milijonas
ir šimtas tūkstančių vyrų. Dviejų mėnesių laikotarpyje
Maskva galėtų sumobilizuoti 3,500,000 vyrų, t. y. ketu
ris šimtus divizijų.
Armija esanti tikrai gerai paruošta ir stipriai ap- ,
ginkluota. Tačiau jai trūksta transportacijos priemonių
ir apsaugos nuo lėktuvų pabūklų,.
Karo aviacija turinti dvidešimt tūkstančių lėktuvų,
tačiau tik kelis didesnius bombanešius. Trūkstą ir ra
daro.
Maskvos satelitai Rytų Europoj turį 65 divizijas.
Šias žinias apie Sovietų Rusijos militarmį pajėgumą
surinkę vakarų demokratijų generalinių štabų viršinin
kai, kai jie posėdžiavo Paryžiuje.
Bet, ar galima tomis žiniomis pasitikėti? Kas, paga
liau, gali rusų bolševikų militarines jėgas apskaičiuoti,
kai jie neįsileidžia jokių komisijų iš užsienių. Kai kiek
vieną svečia apstato policija, kuri tiktai tą parodo, kas
specialiai svečiams yra paruosta. Apie militarinįi bol
ševikų pajėgumą tikrai sunkiausiai bet ką yra sužinoti.

Didžioji Chicagos Ir Kitu Didmiesčiu Problema
Būtų trūkumas Chicagoje gal būt net labiau yra jau
čiamas negu bet kuriame kitame Amerikos didmiestyje.
Mat, čia didžiausias žmonių susigrūdimas, čia didysis
geležinkelių mazgas, pramonės centras etc. Ne tiktai
vėliausiai iš Europos atvykusiems, bet ir senesniems
vietos gyventojams yra didižausių sunkumų susirasti
sau butą.
Ir miesto administracijai sunku tą didelę problemą
išspręsti, nes ji neturį tam tikslui lėšų.
Su pasitenkinimu tenka konstatuoti, kad miesto ad
ministracijai ateina į pagalbą federalinė valdžia. Toji
pagalba, aišku, išprašyta labiausiai pasidėkojant mero
Martin Kennelly apsukrumu ir įtakingumu.
Neseniai U. S. kongresas priėmė naują vadinamą
"new 16 billion dollar national housing act". Juo ir
Chicaga pasinaudos. Išsiderėta, kad iš tų federalinių
fondų būtų subsidijuojama 21,000 vienetų statyba, kuri
kainuos virš 210 milijonų dolerių. Sąlyga — naujųjų
butų nuoma neturės būti aukšta.
Nors ir tai Chicagos butų trūkumo problemos visa
pilnuma neišspręs, bet vis dėl to daug ir labai daug pa
gelbės. Tai ir privatinę namų statybą padidins.

•
Svarbųjį Reikalą Naujai Pajudinus
Amerikos Lietuvių Taryba keliais atvejais kreipėsi į
Jungtinių Valstybių vyriausybes atitinkamus departa
mentus prašydama, kad "Voice of America'» ir lietuvių
kalba transliuotų programas Europon. Ligšiol buvo tei
sinamąsi neturint tam tikslui lėšų. Kongreso apropracijos komisija, girdi, turinti rekomenduoti kongresui pa
didinti sąmatas "Voice of America" operavimui.
Besilankant praėjusią savaitę Vašingtone ALT pirmi
ninkui ir sekretoriui, tas klausimas buvo iškeltas pasi
kalbėjime su kongresmanu John Rooney, apropriacijos
komisijos pirmininku. Jis pažadėjo daryti žygių, nes
anot jo, reikalas yra svarbus, lietuvių tautai visokeriopa
pagalba šiandien esanti reikalinga ir dar pridėjo: "Be
silankant tremtinių stovyklose Europoje, lietuviai pa
darė į mane labai gerą įspūdį/. Tai šaunūs žmonės."
Pasikalbėta tuo pačiu reikalu ir kongr. D. Flood (ku
ris jau iš seniau žinomas kaipo geras lietuvių bičiulis)
biure ir rasta palankumo iškeltame klausime. Kongr.
Flood yra apropriacijų komisijos narys.
Džiugu pastebėti, kad toji apropriacijų komisija prieš
keletą dienų nutarė rekomenduoti atstovų butui skirti
daugiau lėšų "Voice of America" programai plėsti. Da
bar jau yra daugiau vilčių, kad ir lietuvių kalba pro
gramos bus transliuojamos.

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

Ir savaitinis žurnalas "Newsweek" pastebi, kad Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj eina nauja žmonių deportavi
mo banga. Tūkstančiai ūkininkų sugrūdami | vagonus
ir sunkvežimius ir gabenami į azijatiškąją Rusiją. Skau
džiosios žinios apie lietuvių tautos žudymą turi sukelti
visą lietuvių visuomenę ne vien tik žodiniam protestui,
bet ir vieningam darbui. Be kitko, tai turi skatinti kiek
vieną Amerikos lietuvių draugiją siųsti savo atstovus
į Visuotinąjį Lietuvių Kongresą, kuris, neabejojame,
tars savo stiprų žodį) dėl dabartinės Lietuvos padėties
ir bandys dar labiau sugretinti mi\3ų pajėgas tėvų kraš
to laisvinimo darbui.
*

Parako Statine
Maskvai atšaukus savo ambasadorių, iš Jugoslavijos,
politinėse sferose daroma visokių spekuliacijų. Politikų
dauguma mano, kad santykiai tarp Stalino ir Tito tiek
paaštrėjo, kad nebelieka jiems jokių galimumų bet ka
da susitarti. Kai kurie ir taip galvoja, kad tai gali pri
vesti ir prie ginkluoto konflikto. Taip įvykus, vargu
būtų galima išvengti trečiojo pasaulio karo. Juk Balka
nai šiandien yra pasidarę pavojingiausia parako statine.

Apie "Krikščioniškąjį Socializmą"
Vokietijoje leidžiamame tremtinių laikraštyje "Ži
buryje" rašoma:
"Po pirmojo pasaulinio karo Vokietijoje ir Austrijoje
buvo beįeinanti mada krikščioniškąją socialinę doktriną
vadinti 'krikščioniškuoju socializmu'. Tas varda s su
kėlė tarp katalikų ginčų. Tarptautinis ir ptitutas sociali
nių mokslų ir politikos klausimams savo filialės inicia
tyva Žem. Bavarijoj buvo surengęs studijų sr-vaitę. Jo
je Regensburgo aukšt. mokyklos rektorius prof. Fleckensteinas teigė, kad 'krikščioniškojo socializmo' pavadi
nimas supainiojęs žmones. Krikščionybe iš to tik pralai
mėjusi, o socializmas laimėjęs. Socializmas esąs gavęs
kaukę, kad tik jis vienas siekiąs socialinės teisybes. Tą
terminą esąs* pasmerkęs ir Pijus XI, atmesdamas ir patį
socializmą, kaip nesuderinamą su krikščionybe. Pijus
XI pakaltinęs ir tuos krikščioniškus sluoksnius, kurie,
nevykdami socialinių Bažnyčios reikalavimų, o savo ne
tikusias machinacijas norėdami dengti religijos uždan
ga, kaip tik palaiko tą įspūdį, kad socialiniai reikalavi
mai eina su socializmu. Cituoja Pijus XI: 'Mes niekada
nenustosime kalbėję į tų žmonių sąžines. Jie yra tie,
kurie turi prisiimti kaltę, kad Bažnyčiai metama^ įtari
mas, jog ji remianti turtinguosius ir abejingai žiūrinti
į šios žemės nuskriaustųjų vargą ir kentėjimus.' (Vaterland). , ,

Džiaugiasi MŪSIĮ Dienraščio Pažanga
Pr. Al., "Darbininko" nuolatinis bendradarbis, gra
žiai atsiliepia apie mūsų dienraštį "Draugą", šiemet
minintį keturiasdešimt metų; sukaktį. Jisai pastebi:
"Sekant Amerikos lietuvių spaudą, tenka pripažinti,
kad ji kaskart vis tobulėja, pažangėja. Ypač gražų įspū
dį) pažangos kelyje daro Čikagos dienraštis "Draugas".
Jis nuolat stiprėja savo turiniu, iliustracijomis (ypač
gražiais Tėvynės vaizdais) ir gausėjančiu geru bendra
darbių skaičiumi.
"Su dideliu pasitenkinimu skaitytojai sutiko "Drau
ge" įvestą, ir gražia vinjete papuoštą, mokslo, meno ir
literatūros skyrių. Ypač pirmasis tas skyrius — buvo
gana stiprus ir paduota medžiaga.
"Dienraščio keturiasdešimties metų sukakties proga,
yra malonu pasveikinti "Draugą", jo Redaktorius ir
Leidėjus, linkint ir toliau nepailstamai žengti pažangos
keliu."

•
Rimto Dėmesio Atkreipiąs Dokumentas
Šios dienos laidon dedame rugpiūčio 12 d. įteiktą val
stybės sekretoriui ALT memorandumą, kuris buvo tik
rai plačiai išgarsinta© angliškoje spaudoje. Praėjusio
trečiadienio vakarą ir per radiją (WGN) memorandumo
ištraukos buvo skaitomos. Vakarykščioj laidoj The Chicago Tribūne ALT memerandumą veik ištisai įdėjo.
Smagu konstatuoti, kad j šį memorandumą atkreipė
rimto dėmesio ir vyriausybė, ir spauda, ir radijo ko
mentatoriai.
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Dr. J. Daugailis
Gina Diktatorir, Apgau
dinėja Vargo Lietuvi
Daugeliui vyresnės kar
tos USA lietuvių, ypač ne
turtingųjų, yra nemažas rū
pestis kaip gauti senatvės
pensiją. Įrodymui, kad jau
jie yra pabaigę 65 m. am
žiaus, jiems reikia gauti gi
mimo metrikus.
Kadargi
Stalino klika sovietų užim
tuose kraštuose tesusirūpinusi kaip išsilaikyti ir kaip
nepraleisti baisių žinių apie
kruviną priespaudą, tai su
sirašinėjimas labai apsun
kintas, net ir gimimo metri
kų neįmanoma gauti. Kai
kurie lietuviai, desperacijo
je, net kreipėsi pas "Vil
nies" redaktorius, manyda
mi, kad šie Stalino skalikai
galės nuo savo raudono io
dėdės greičiau metrikus iš
prašyti. Tačiau ir jų laiškai
nedavė rezultatų. Pakartoti
nai ateinantiems žmoneliams
jie dabar aiškina, kad girdi,
siunčiamus laiškus sulaiką
New Yorke...
Slidus būdas ginti raudo
nąjį diktatorių! Juk laiškai
siunčiami daugumoj regist
ruoti ir labai lengva patik
rinti, kaip mūsų raudonfašistai meluodami gina dik
tatorių ir apgaudinėja dar
bo lietuvį.
*

*

*

4,000 Komunistinių Dvaru
Lietuvoje
Stalino
propagandlapis
"Vilnis" Nr. 170 skelbia:
"Su pradžia šio mėnesio
Lietuvoj jau buvo virš ke
turi tūkstančiai kolektyvių
ūkių.'*
Apie neturtingiems išda
lintas žemes dabar lietuviš
ki stalincai tyli. Tai buvo
tik akių muilinimas, vidaus
ir užsienio propagandos triksas. Rusijoje žiemių nedali
na ir Lietuvoje jas tedalino
tik
propagandos
sumeti
mais, o dabar iš visų atima,
visus grūda bernais į ma
skolių komisarų
valdomus
raudonuosius dvarus, o ku
rie nors kiek parodo nepa
sitenkinimo, tiems — lais
vas kelias į Sibirą. Lietuviš
kiems parsidavėliams judošiams reikia gerai raitytis,
kad tokią skriaudą pateisi
nus ir kraugerį Staliną sa
vo kasdieną mulkinamiems
skaitytojams perstačius ne
kaltu avinėliu.
*

*

*

Užtikrina Darbą Visiems
Kominformo
atraųgos
"Vilnyje" rašo:
"Tarybų
Sąjungoje depresijos nėra.
Nėra nei baimės, kad grės
tų depresijos pavojus. Tary
bų Sąjungos
konstitucija
užtikrina darbą visiems."
Ir visuose pasaulio kalėji
muose nėra depresijos, dar
bas ten visiems užtikrintas,
daugeliui iki gyvos galvos,
kitiems — iki pasodins į
elektros kėdę... O kai dėl
soviete konstitucijos,
tai
tas popiergalis garantuoja
visiems žmonėms laisves,
bet tas nė kiek nesukliudė
į SiVi'rą išvežti šimtus tūks
tančių lietuvių ir dešimtis
milijonų pačių rusų laikyti
kalėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose.
Raskit Didesnį Melagį!

Komunistų sukurstytas Australijos . angliakasių
streikas subiro, kai patys angliakasiai pasisakė prieš
unijos vadus ir nutarė grįžti į darbą. Tai pirmas atsi
tikimas Australijos darbo istorijoje, kad unijų nariai
atmestų savo vadų reikalavimus, iškeltus darbininkų
vardu. Komunistai dėjo didžiausias pastangas streiką
išgelbėti, bet jų kalbėtojai visur buvo nušvilpti.

*^*

•

(Tęsinys)

Nieko geresnio ant liežuvio neturėjau.
—Negaliu, — šnibždėjo berniukas. — Dabar jie pamatys.
Tylioj troboj buvo aiškiai girdėti jo dantukų kalenimas.
—Per namą nematys, — sakiau.
—Bet jie pradės eiti ir pamatys. Jie jau eina!
Bet jie dar nėjo. Tik vienas milicininkas pasisuko į tą pusę,
žengė porą žingsnių ir vėl sugrįžo.
Motina mūsų žodžius turėjo girdėti, bet nė karto neatsisuko.
Ji remte įsirėmė j vaiko nugarą lyg norėdama pastumti jį pir
myn, greičiau panardinti į tamsų eglyno žalumą. Mačiau kaip ji
abiem rankom įsikibo į užuolaidas, girdėjau, kaip jos, treškėjo
palengva atitrūkdamos nuo lango, kol nutrūko ir nusviro ant
galvos kaip ilgas baltas nuometas.
Iš po debesio išlindo saulė. Ji jau visiškai leidosi, ir raudoni
sipnduliai auksu nuplieskė Vyto nugarą.
—Ateina! — sušuko Gntukas, paleido mane ir įsispraudė
užstalin į patį kamputį.
Motina atsisuko. Jie visi penki nuo daržinės ėjo į trobos pusę.
Vytas pabaigė bristi dirvą, beveik tekinas perbėgo pievutę k*
dingo miške. Tik ilga brydė nuo pat durų ligi miško pasiliko ant
pažliugusios dirvos. Jos nebebuvo galima paslėpti.
Trakinienė stovėjo vidury aslos, žiūrėjo į palengva per
kluoną artėjančius enkavedistus ir bejėgiškai mosavo nuplėštom
langatiesėm.
Pirmas susigriebiau aš. Ištraukiau langatieses iš rankų,
numečiau ant lovos, o ją švelniai pastūmiau prie židinio.
—Mama, — pasakiau. — Eik vakarienės gaminti. Išalkom.
Net pamėginau nusišypsoti ir tuoj griebiau dar tebevirpančiom rankom ugnies kurti.
Jie dar sugaišo kieme, ir kai įėjo j vidų, ant židinio jau
smagiai čirškėjo lašiniai ir pripildė trobą kasdieniško kvapo.
Trakinienė lupo svogūnus ir tiesiai iš rankos piaustė j kep
tuvę
Jie apsižvelgė ir paklausė:
—Kur mūsų draugas?
—Į mišką nuėjo, — nuo židinio neatsisukdama pasakė mo
tina. — Sakė. kad neišvažiuotumėt, kol ateis.
Jie vienas j kitą susižvalgė ir įtariamais žvilgsniais apsi
dairė po trobą.
Turbūt ką pamatė, kad taip netikėtai atšoko nuo suolo,
pripuolė dar prie lango, pažiūrėjo ir išbėgo. Va, bebėgančiam
net užuolaidos kažin kur užkliuvo, tai ir tas iš greitumo nu
plėšė.
Su tais žodžiais pakėlė nuo lovos užuolaidas, parodė, o pas
kum pridėjo:
—Va ir pėdos. Matote: nuo durų tiesiai j mišką.
Nors saulei nusileidus dirvą užgulė gilus šešėlis, bet brydė
tebebuvo aiškiai matyti.
Jie išėjo į priemenę, kažinką tarėsi, paskum milicininkas ir
Vienas enkavedistas, užsėdę ant arklių, nujojo į pamiškę. Kiti
po valandėlės vėl suėjo į kambarį. Jie, atrodė, nebebuvo tokie
tikri, kad Vyto būta namie, bet dar kvotė ir kamantinėjo. Mo
tina nešiojo į stalą indus ir labai ramiai atsakinėjo. Taip, ji širdį
galinti parodyti, kad seniai jau bemačiusi, bet žinanti, kad, ir
širdį matydami, jie netikėsią. Patys juk žiną, kad po nekalto
tėvo suėmimo jis namų vengiąs. Visiškai galėję būti, kad pirma
pas kaimynus užėjęs pasiteirauti, bet pas ką būtų galėjęs užeiti,
ji asakyti negalinti.
—Nuo ryto ligi šiol? — įterpė baltkelnis.
O ką jį galinti pasakyti, kas jam į galvą šovę?
Pastate ant stalo su kiaušiniais spirgintų lašinių dubenį ir
paprašė visus sėsti ir valgyti.
Tuo tarpu grįžo ir anuodu iš pamiškės. Jie irgi nieko aiš
kaus nesusekę.
Motinos raginami prie stalo nesėdo nė vienas, bet rengėsi
išeiti.
Baltkelinis priėjo prie manęs.
—Mudu turbūt netrukus pasimatysime, — pasakė.
—Kai tik kelias žmoniškas pasidarys, — atsakiau.
Jis nusijuokė.
—Šiandien irgi žmoniškas, — pridėjau ir nusivijo kitus.
Jau temo. Jie susėdo ir kaip tamsūs šešėliai pasijudino iš
kiemo. Atsargiai prasivėriau langą. Iš kiemo išvyko vist kartu,
bet paskum du raiteliai atsiskyrė ir pasuko miško link. Motinai
nieko nepasakiau, bet mane suėmė baimė, kad Vytas nepamė
gintų naktį sugrįžti.
(Bus daugiau)

KVIEČIAME TALKON
Lietuviškos Knygos Rėme jų Vajus Prasidėjo
Lietiniu Kataliku Spaudos Draugija imasi leisti ir platinti lie
tuviškas knygas. Ji norėtų, kad su pirmais naujo darbo metais, lie
tuviškos knygos reikalas atsistotų stipriai. Tam yra reikalinga gau
ti tys tūkstančiai lietuviškos knygos remejį. Rėmėjų vajus prasi
dėjo gegužes 1 d. ir tęsis iki liepos 31 d. Patys stokite talkon ir ki
tus paraginkite.
Kiekvienas Lietuviškos Knygos Rėmėjas gaus pirmais metais
knygų už $7.50. Jos bus visos naujos. Pirmoje eilėje numatoma
spausdinti prof. J. Balio "Istoriškas Padavimas", paskui prof. A. Vai
čiulaičio novelių naują rinkini ir 1.1.
Metiniai Lietuviškos Knygos Rėmėjai moka metams $5.00. Am
žinieji Rėmėjai (10 metų) moka $50.00, Garbės Rėmėjai aukoja
$100.00 ir Lietuviškos Knygos Globėjai aukoja $500.00 ar daugiau.
Jie visi kas metai gauna naujų knygų ui $7.50.
Metines duokles ir visas lietuviškai knygai leisti aukas malonė
kite siųsti adresu:

"Laisvė" iš Tiesos" per
sispausdino J. Paleckio pa
reiškimą : * 'Lietuvos TSR
piliečiai, kurie išvyko iš
Lietuvos karo metu, ar se
niau, yra grąžinami į Lietu- Re v. G. A. Matulaitis. 23348. Oakley Ave. Chieago, 111.
(Nukelta į 4 psl.)

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Penktadienis, rugp. 19, 1949

VYČIŲ CHORAS RENGIASI DARBUI

SUORGANIZUOTAS
CLEVELAND, Ohio. —
Pereitą sekmadienį, rugpiūčio 14 d., Šv. Jurgio parapi
jos mokykloje įvyko "Atei
ties" klubo steigiamasis su
sirinkimas.
Tikslai

ORGANIZUOJASI NAUJI L. A. S. SKYRIAI

darbo garantijų. Gera jų
dalig priklauso lietuviams.
HAMILTON, Ont. — Lie- susirinkimą. Darbotvarkėj?
Apskritai, Clevelando vys
pos 27 d., dalyvaujant Lie- vienu iš svarbiausiųjų pun':kupija stovi vfenoj pirmųjų
tuvos Atgimimo Sąjūdžio tų eina atstovų rinkimas į
vietų garantijų sudarymo
vietininkui Kanadoje Ste- Sąjungos suvažiavimą, ku
atžvilgiu. Lietuviai tremti
ponui
Jakubickui,
įvyko ri s įvyks rugsėjo 4—5 d. d.
niai, atvykę į Clevelandą, irLAS Hamiltono skyriaus Toronte,
p. nesnaudžia. Jie taip pat
steigiamasis
susirinkimas.
Dėl tos priežasties visi
nevieną buto ir darbo garan
„ , * . , . « . ,
I Susirinkime plačiai anibū- skyriaus nariai kviečiami
tiją yra jau pasiuntę į Vo
Lietuvos Vyčių Choras Chicagoje, vadovaujamas Leonardo J. Šimučio, Mus. M., pradėjo rengtis ,.
_ A_
- ,«^«
•
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Kaip Tapti Profesorium Amerikoje
Dr. Albertas

N. Tarulis

25 USA laikraštininkai pasakoja savo patyrimus. — Mote
rys kolchozuose atlieka daugiau darbo, kaip mašinos. —
'Pasakyk vakari; pasauliui, kad mes badaujame." — Pa
vergė laisvę, neatnešdami net medžiaginio atlyginimo

Toks klausimas ne kartą mokykloje buvo staigiai pa
keliamas mano gaunamuose aiškėjęs vienos profesoriaus
laiškuose. Su juo kreipusi j vietos galimumas. Reikalinmane ir vienas „Draugo" gų kvalifikacijų
žmogaus
redaktorių (tiesa, ieškoda- nežinojau. Taip pat tuo tarDR. J. PRUNSKIS
m a s darbo ne sau, o ki- į pu nežinojo ir viena lietutiems).
ji viška įstaiga, į kurią tuo
Jeigu seniau atradėjai, kiolikos kambarių namą net
Klausimas labai sunkus reikalu kreipiausi. Kol pakariai ir pirkliai buvo pir- su maudymosi baseinu, kai
aitsakyti. Yra daug lietuvių galiau žmogus susirado, viemieji žvalgybininkai, kurie tuo tarpu eilinis darbininprofesorių, turinčių pakan- ta liko užimta.
parnešdavo žinias iš svetimų kas daug kur neturi net sa
karnas ar net aukštas kvali
Agentūrų Patarnavimas
kraštų, tai dabar nuo jų pir vo atskiros virtuvės.
fikacijas, bet kuriems čia te
Nuolat stengiamasi padi
menybę paveržė laikrašti
Labai gerų rezultatų duo
ko imtis visai kitos srities
dinti darbo normas, ir so
ninkai.
da kreipiamasis į Teachers
darbo.
Šio
straipsnelio
auto
vietų darbo unijos, kurios
Apiplėšta Tauta
rius, remdamasis savo kad A ^ n c i e s . Jos, tiesa, paima
Net dvidešimt penki USA ! ^ r n a u j a bolševikų valstyir nedideliu patyrimu, nore- t a m t l k n * uždarbio daų, bet
tų pateikti bent truputį in- į dažniausiai turi pasiūlyti
žurnalistai, kuriem yra ilgiau bei, kaip rašo Chapman,
C _ ; « . H , pnes tą apsunkinimą darbi
formacijos rūpimuoju reika- Vls$ e i l e l a i s v ų vietų. Teatrumpiau gyvenę Sovietų *\
™£a
ninku negina.
1U.
chers Agencies yra kiekviežemėje ir rusų okupuotuose
Prekyba
Mokėti Kalbą
name
didesniame mieste.
kraštuose, savo patyrimus
Pa
• ,7.
, i ,i_
tarti, be abejo, galėtų ir
surašė knygoje "As We See
Kas nuostabiausia, kad
JIE
DABAR
KOVOJA
PARTIZANŲ
EILĖSE
Visų pirma, anglų kalbos Lietuvių Profesorių SajunRussia''. Laikrašt i n i n k ė net kainos Rusijoje yra tre
mokejimas yra sąlyga, be g a Chica^oje (tikslai* adPaulą Lecler šiame veikale jopos: vienokios yra valsk u n o s
and
the
intensifiedi colvisiškai nieko nega-. reso neturiu).
paduoda paslapčia Rusijoje į y į ^ t u r i m o s e parduotuvė
lectivization.
Įima ne pradėti. Antra, sunG a n a efektingai ir drauge
nugirstą posakį:
se, kur galima gauti tik su
What hurts the peoples ku tikėtis, kad čia galima nemokamai patarnauja ir
- Bolševikai turi didžiau k o r t e l ė m i s . Y r a kitos par
morale most is that the būtų gauti darbo lituanisti- labdaringos panašios pasiųs pasaulio plotus ir tur- d u o t u v ė s > taipogi valstvbes
(ALT MEMORANDUMAS)
MGB-MVD are using Ameri- ko s ar panašiose mokslo dis- skirties organizacijos pav •
tingiausias atsargas; jie pa- l a i k o m o s > č i a ^ ^
£auti
ciplinose.
Tiesa,betyra
ir T ^ Catholic Committee for
dalykų,
jie čia
lieka
can-made trucks and rail- tokių
tys sakosi, kad jie valdo i r ^
kortelių>
bet
labai
Refugees, 265 West 14th
in
family
units
among
the
The
Honorable
tik
labai
mažomis
išimtimis.
trečdalį viso pasaulio dir- a u k š t o m i s kainomis. Pagaroad cars in transporting
Street, New York 11, N. Y.,
Tatars,
eta,
under
condiDean
Acheson
bamos žemes. Ir vis dėlto, H a u _ l a i s v o j i p r e k y b a t k u r
the exiles. The Russians Todėl kartais gali būti rei arba: American Committee
tions
of
relative
freedom.
Secretary
of
State
jie alkiu kankina savo zmo- p a r d u o d a m i ū k i o g a m į n i ų Iimake a point of stressing kalingas per^orientavimas. for Emigre Scholars, WriThose refusnig to sign such the use of the AmericanDeja, nemažą * liūtį gali ters and Artists, Inc., 66
nes, apiplėšė juos palikda- k u č i a i į r j a u n a a d ( y t i d a i k . VVashington 25, D. C.
statements
are
dispersed
mi be reikiamų drabužių ir t a i i § antrų
made equipment in order to sudaryti ir senesnis amžius. Fifth Avenue, New York 11,
rankų
cia kai.
Sir:
individiiaHy and are put to depress the people, to show Kiekviena
mokykla
nori, N. Y.
be būtiniausių
kasdienio
nos irgi labai aukštos.
The news reaching West- hard labor in minės and that the country was "liber- į kad jos personalas būtų pagyvenimo patogumų. —
Kvalifikacijos
ern Europe and the United forest. Persons deemed most ated" with America's con- stovesnis, ir perspektyva
Basos
Su
Piautuvais
— Kas liečia autuvą, sun
Kreipiantis į
Teachers
States depicts an alarming "dangerous" are sent to
matyti naujai priimtą per
sent.
ku man net rašyti apie tai,' Laikraštininkas J. Strohm picture of a planned and
Agencies ar nurodytas or
special extermination camps
sonalo
narį
išeinantį
po
ke— kalba Traeey Phillips, —. turėjo progos padaryti ke- systematic annihilation of
In view to these facts, we letos metų dėl senatvės nie- ganizacijas, reikalinga įro
in
the
Arctic.
In
three
verines mano akyse ir dabar te-i tūrių tūkstančių mylių ke- the ethnic peoples which
diplo
call upon the Government i ko nevilioja.
Reikia labai dyti kvalifikacijas
fied
instances,
the
camps
bestovi seni žmonės, vyrai, iį o n ę > daugiausiai lankyda- had fallen. into the Russian
of the United States to take: apgailestauti, bet ir šiuo at- mais, darbo pažymėjimais,
were
sprayed
with
kerosene
ir moterys, palengva besi- m a s sovietų
kolektyvines misrule in consequence of
immediate action in order to , veju kartais gali tekti per- mokslo veikalų sąrašais ir
by
the
MVD
troope
and
set
lenkiantieji žemyn, kad su- • farmas, kolchozus,
pan. Sunku tikėtis, kad kuri
the grievous wartime policy on f ire at night.
save from complete de- siorentuoti, kas senam žmo
nors mokykla
pasitikėtų
rištų audeklo galus ant ko_ Aš mačiau neįtikėtinus miscalculatioiis of the Weststruction the Baltic nations. gui čia iš viso labai sunku. vien žodžiu. Rekomendacija
jų ar kad virvute pritvirtin- j vaizdus, kaip basos mote ern Allies. A conclusion is
In the period of 1945The recent American initiaKur Kreiptis?
yra tik papildymas, ir netui likučius batų... Tik aukš rys lankstosi laukuose su inescapable that the Lith- 1948, the Lithuanians were
tive in insisting on at least
Mokant anglų kalbą ir galima laukti, kad rekomentieji pareigūnai ir kariai tu piautuvu... Soviet n fanuos uanians — who seem to of- permitted to relieve their
a partial honoring of the inkant čionykštėms mo-^^ojantis prasilenktų su teirėjo gerus batus. —
moterys
daugiau atlieka fer the proportionally great- dear ones in exile by food Human Rights clauses of,
;ybe.
darbo, kaip mašinos. Ukrai est resistance to Soviet op- packages. In late 1948, how- ,,
Nėra Laisvės
..
.., .. 'kykloms tiek savo destc
Reikia taip pat išlaikyti
muoju
dalyku, tiek amžiumi
J
noje, kur prieš karą buvo pression both in their home- ever, the Russians instituted former
the
peace
treaties
with
the
.
,
.
enemy
countries,
is
Atviriau
išsikalbantieji garsinamasi, kad yra la
svasbu taip pat žinoti, kui ;inkamą lygį pačioje krei
a new regime designed at
land
and
irt
the
Siberian
encouraging. However, the kreiptis. Juo labiau, kad tik pimosi formoje. Prieš kurį
rusai pasakė:
biausiai pasaulyje mechani exile — are being deliber- hastening the mortality in
situation in 'neutral" Lith labai didelė garsenybe bus aiką mano mokyklos prezi— Rusija yra valstybėj
zuotas ūkio kraštas, aš ma ately exterminated by the the slave labor camps: (a)
kur vien tik vyriausybė gali
internal tariffs on food uania, Latvia and Estonia gaudoma; šiaip gi normalia? f lentas persiuntė man vieno
čiau laukų laukus, kur javai Russian occupant.
šnekėti ką nori... Rusijos
packages were
increased j is incomparably worse than darbo teks pasiieškoti pa ietuvio prašymą ir paprašė
kertami rankomis. —
miestuose drausmė yra kaip
Iraugišl'-ai jam
atsakyti.
Thus far, regardless of the manifold; (b) the number in Hungary, Roumania, or čiam.
Viena ukrainietė moteris,
karo stovyklose; apgulos sto
Galima rašyti tiesiai į Prašymas buvo atpyškintas
repeated boasts made since of shipments was sharply Bulgaria. While this country
vis pasidarė normalia pade-; siūbuodama lopšį, jam pra- January, 1949, that the
(rotatorium),
and the other VVestern Pow- aukštąsias mokykla * (uni- aiimeografu
reduced) by a demamd thaf
timi... —
tarė:
"Lithuanian
bourgeois-na- the sender provide one ers maiKtain silence, the versity, college, institute). kas jau iš karto garantuoja
Žurnalistė Edith Thomp-, — Pasakyki vakarų pa- tionalist underground had
Soviet Union is daily en- Bet tai sunkus, netikras ir jo kelią į krepšį Be to, pra
hundredweight of wheat for
son atkreipia dėmesį, kad šauliui, kad mes badauja- been liquidated," the Rus
gaged in penalizing the Bal brangus kelias. Aukštųjų šyme visiškai nieko nepasa
each
package
he
transmits;
kyta nei apie prašytojo
sovietų švietimas praktikoje m e - —
sians executed sevean major (c) the paced-up forcible tic vietims of the Russo- mokyklų yra masė; sunku mokslą, nei apie jo anglų
German connivance in ag- tad pataikyti, net parašius
neatrodo taip gerai, kaip
Mar.ydamas, kad tas ran- "operations" of genocide in
collectivization deprived the gression.
k
ir kelis šimtus laiškų, į ten, kalbos mokėjimą, nei kas jį
rusai giriasi.
Pavyzdžiui, U darbas ūkyje yra karo Lithuania, exclusive of the
farmers of all their savings
kur tuo momentu reikalin čia žino. Kaip tad galima ti
popieriaus ir vadovėlių taip padarinys,
laikraštininkas average of two to three
As
the
initiator
and
sigand, themselves being beggas kaip tik toks žmogus. kėtis, kad toks prašytojas
didelė stoka, kad kai kurios paklausė žemės ūkio minis- thousand political prisoners
natory
of
the
pact
for
the
gers, they are no longer
Žinau tačiau profesorių, su gaus darbo?
knygos eir.a iš rankų į ran- terį Benediktovą:
deported monthly.
These able to help their dear ones prevention and punishment siradusių darbo tokiu keliu
Žinoma, ir visas šitas są
kas ir už jas mokama 60
— Kiek daug rankomis "operations" have
taken in exile.
of genocide, the Government
Tikslinga palaikyti ryšius lygas išpildžius, dar nėra
dir
kartų brangiau normalios
b s sovietų' farmose 1960 place
on the
follovvnig
of the United States as- su lietuviais, dirbančiais čia garantijos, kad vieta bus
ar
The finai measure of ge sumed an cbligation to prokainos.
!970 metais?
dates: (1) June 14-22, 1941;
profesūroje. Jie kartais gali gauta. Bet visgi šansai po to
nocide
is
represented
by
the
Tačiau mokyklos draus— Gal tik apie 55 nuoš., (2) August 1945; <3) Pebtect the minorities from turėti progos pranešti apie jau daug didesni, negu ei
me sovietai yra susirūpinę — atsiliepė ministeris.
ruary 16, 1946; (4) Decem- intenaified colonization of destruction. As a vietorious esamas ar numatomas lais nant klaidingu keliu.
ir net atskyrė mokyklose
Bet tai labai daug, paly- ber 19, 1947; (5) May 22, the Russians and Asiatics. power, it has a right and vas vietas bei paremti pra
berniukus nuo mergaičių, ginus su Amerikos ūkiais, 1948; (6) March 24-27, 1949; The coastal areas of Lithua duty to insist on the abro- šymą
(application). Būtų
nia
and
Latvia
were
first
kiekvieni turi savas auklė kur beveik viskas dirbama and (7) June 1949. By far
gation of the Ribbentrop- labai gerai, jeigu jie visi bū
denuded
of
the
population.
Suskambėjo
skambutis...
mašinomis.
the greatest single "operajimo įstaigas.
Molotov deals of August and tų kur nors, BALF-o ar kie
tiom" was that of May 22, The Western areas of Lith September, 1939.
no kito iniciatyva, suregis Vilniaus Černiachovskio var
Pralenkia Kapitalistus
Pramone
uania
suffered
most
in
1948,
1948, when more than 100,truoti ar kad bent žinotų, do gimnazijej prasidėjo egIšnaudojime
Sovietai daug šneka apie
Therefore, we respectful kam pranešti apie pasitad- zaminai...
000 Lithuanians were de and the southern and east"Kas nori [laikyti
na
savo pramonės laimėjimus.
Kas nuostabiausia, kaip ported in a single dlay. It is ern frontier areas suffered ly submit for your consider- kiusią progą.
žinoma, vartodami
vergų rašo Strohm, kad Rusija į- noted that, since 1948, most in 1948-1949. Present- ation: ,
Prieš du mėnesius mano rnas ?" — kreipėsi į moki
nius dėstytojas Akopovas...
darbą, nesiskaitydami nei su vedė tokią akordinę darbo women, children and babies ly, the Lithuanians form but
1. That the Government of
a
minority
of
30%
in
the
by the Ribbentrop-Molotov
žmogaus sveikata, nei su jo sistemą, tokią kontrolę far- in arms provide the bulk of
Pirmas prieina prie stalo
the
United
States
officially
gyvybe, jie šį tą yra atsie- mose, jog vakarų kapitalis- the vietims. As a precau- cities of Vilnius and Kau and publiely condemn the deal; and
Veluitis. Jis paima bilietą,
nas.
In
the
"eleetions"
of
kę, bet ir čia, kaip pastebi tai nė svajoti negali apie to- tionary measure, most of
susimąsto, o pa
attempted annihilation of 3. That the Department of sakimirksnį
1948,
one-third
of
the
cank
u
i
laikraštir.inkas i. Chapman,' kį išnaudojimą. Net nusta- the men sleep outside their
apie nepakethe Baltic peoples by Rus state explore the feasibility l i a m a Pasakoja
didates
(the
"bloc"
of
party
v
e
kurs patsai Rusijoje tyrinę- tyta, kiek mėšlų turi išvežti homes.
rgovę ir beteisiškisia, as this Government had of utilizing the Foreign Af- m a
members
and
"nonpartisan"
jo jų pramonės veikimą, so- Per dieną. Jei tiek vežimų
already denounced the reli- fairs Ministers Council and s l 'o s k u r i o s teko kęsti RuCommumiste)
were
Russian
Unspeakbale
atrqpities
atvietuose yra į vesta valstybi-, nepadaro, tai jau negauna
valstiečiams baudžiagious persecution and viola- the United Nations machin- J
aliens.
Masses
of
troops
tended
each
ooe
of
the
v
o
m
e t u
nė-kapitalistinė
pramonės normalaus atlyginimo. Net
ery
toward
a
speedy
ręsto-!
f
tion.of
human
rights
in
the
the
santvarka ir dar priedo pri ir kiek kiaušinių nuo vištos MGB-MVD "operations," and were brought from
ration of sovereignty of| Mergaičių gimnazijoj Puformer enemy countries;
"fraternal
republics"
just
a
number
of
individual
ins
turi
būtinai
gauti
—
nusta
!llale
dėta biurokratinės painia
Lithuania,
Latvia
and
E
s
v a ir Abramova pasabefore
the
balloting,
15
to
tances
are
cited
in
the
eyetyta.
2.
That
the
American
Dek
a
vos, kuries yra nuolatiniai
tonia, in accordance with | ° l ame Darvino mokslą;
Žinodami visus tuos da- witness reports. FuHher 30 soldiers to each village. legation to the United Nat the principles of the Atlantic a P i e d l d v i > gamtos pertvardiktatūrinių valstybių paly
General
Assembly,
dovai. Fabrikai spaudžiami lykus argi galime stebėtis, more, since May 1948, tb» Nevertheless, only 7 to 10% ions
Charter and the Charter of k ^ a Mičiuriną ir jo paof
the
natives
showed
up
for
Russians
demand
that
the
meeting
next
month,
be
kad
laikraštininkas
Thomp
P** kėją Lisenko.
padidinti gamybą ir dėl to
the
United
Nations.
the
balloting
in
the
rural
instructed to initiate a prodaugelis gaminių, persku- son, kurs irgi lankė Rusiją, exiles sig^n statements to
Po tokių egzaminų, sale
areas — and the Russians posal ^for an international LITHUANIAN AMERICAN
the
effect
that
they
are
tvirtina:
biai padarytųi, netinka var
jų pavardžių stovi skaitmuo
the great investigation of the charges
moving
to retaliated by
COUNCIL, Inc.
— Bešališkas sovietų sis "voluntarily"
tojimui. Įvestas akordinis
5.
"operatfon" of May 22, 1948. of Russian-conducted geno
Russia,
to
seek
a
safer
life,
temos
tyrinėjimas
priveda
darbas (piece work). Nėra
Leonard Simutis,
The boycott of the "Elect- cide in the non-Russian
jokios lygybės tarp pramo- prie išvados, kad ji pavergė "free from the terror by
Norėdami k» nors ptrktt. par
President
ions to People's Courts" in countries which were forcduoti, iftnomuoti, išmainyti, suras
bandits."
The
few
hundred
žmonių
dvasią,
neatnešdama
rėje dirbančiųjų. Kitas fati
arba
praneSti.
pasinaudokite
Dr. Pius Grigaitis,
DRAUGO Classifled skyriumi. Tūks
briko direktorius gauna tiek n e t jokio už tai medžiaginio people who had signed such February 1949, was followed ibly deprived of their sovetančiai asmenų yra gavę gerus re
Secretary
bonų, kad turi nuosavą pen-1 atlyginimo.
I statements, were resettled by two other "operations" reignty and self-government
zultatus — gausite ir jūs.

Reikalauja Sustabdyti Tautos Žudymą

•-*

Lietuvos Gimnazijose

_

y
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOTs

6

CLASSIFIED, H E L P

Ūkininkams Praded
Sektis

REAL

• "D B A U G O" *
DARBŲ
SKYRIUS

BUSINESS SERVICE

Šiuo metu Bogota, Colombijoj, apylinkėse yra 12 lie
tuvių ūkininkų, kurie admi
nistruoja kolumbiečių ūkius.
Dauguma jų pateko į labai
apleistus, arba nekaip jrengtus ūkius, bet del to ne
liūdo ir nesiskundė, kadangi
Colombijoj retai matyti ge
rai tvarkomų- ūkių.
Darbo pradžia kai ku
riems
atnešė nusivylimų:
pirmuosius pasėlius naikino
nepažįstamieji kenkėjai, pūdino liūtys ir t. t. Bet gi
per kelis mėnesius ūkininkai
išmoko su negerovėmis ko
voti ir užaugino didelius
derlius bulvių, agurkų, po
midorų bei kitokių daržovių,
kurios Colombijoj yra bran
gios.

Dykai Apskaičiavimai
Grinda ir Sienų Darbams
Armstrong Linoleum
Tile-Tex Asphalt
Vienų metu garantija darbo arba
patys jsidfkite savo linoleum-tile.
8 3/4"x8 3/4" tiktai
12c
kiek
vienas; 5 7/8"x5 7/8"
tiktai
6c
kiekviena*.
Asphalt tlle: —
9"x9"—7c kiekvienas.
Armstrong linoglas\vax,
metai
trimming. rubberbase cement,
venetian blinds.

EVERGREEN

Be Comprrssor
$119.00 kiekvienas

LEO PETERS
3812 Main S t ,
Phone Indiana Harbor 201
SPECIALUS
IŠPPARDAVIMAS
MOTORCIKLŲ

i

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau pusbrolio Antano Kurpavičiaus, gyvenančio
kur nors
Illinois
valstybėje.
Atsiliepti:
Antanas Kurpawicus, 108 Dupont
St., Detroit 17, Mich.

gražūs Poilsio Namai
Užmiestyje.
TIKTAI MOTERIMS
Viskas kuo geriausia. Pritinamos
kainos. Geriausi paliudymai.
Kreipkitės J
SOLON MILLS MANOR
Rte. 2.-Box 77.
Riemoml, 111.

PERMANENT — GOOD PAJY
Excellent Working Conditions
in
Modern Eąuipped Laundry
PRESS OPERATORS
. 637 Houard St. — Evanston .
DAvfe 8-3955

REIKALINGAS

D2ENITORIUS

Platinkite dien. "DRAUGĄ";

5c. SQ. FT.
Tacked down carpeting in homes,
offices and ston-s. Cleaned \vith
our modern machinery
QPICK SERVICE
Call Van Buren 6-9737

Chop Suey
Į Namus Pasiimti
Restoranas

l*ašaukitc: —
SI nny.side

•

BUSINESS

4-9779

SERVICES

Labai geras Chinese Maistas
—Cantonese Būdu.

NAMŲ PATAISYMAI
IR PERTAISYMAI

KOW-KOW

Vlškose kamb. — miegamieji —•
beisnionto flaetai — jvairūs
pataisymai. Dykai apskaičiavimą.
Licensed ir Bonded
KontraJktoriai.

2548

Devon

Ave.

BR.4-4473

*%

H. I_ITWIN
3722 W. North Avenue
BElmont 5-6126
Vakarais ir sekmad, šaukite:—
Mlehigan 2-5137

KOSTNER AVENUE

ŠEŠTADIENI, RUGPICČIO 20 D.

CAVANAUGH'S
SHRIMP HOUSE

Muzika ir Geras Valgis
ATSIVESKITE SAVO D R A I G l S I R PASILINKSMINKITE
Joe &- Vernu- Salėk, Sav.
Tel. BIshop 7-9752

5716-18 So. Kedzie Ave.

f

:

\

IOKN PROSZEK
PLUMBING AND SEWEKA(.h
CONTBACTOB
REPAIRING
REMODELING
AUTOMATIC WATER HEATING

1838 West 63rd St.

HEmlock 4-7309

UNDER NEW
MANAGEMENT
The Cavanaughs are back
\vith their old cooking staff
LUNCHES and DINNERS
Served Daily
Sea FCKHI
Fri«»»l Cliieken
Iiar-B-Q Ik*ef
Haimburgers
Fiajifurters
&
Baketl
Ik*an.s
Steuk s;unlui. In v

CARRY OUT OR_>ERS

Melskis Iš Lietuviškos Maldaknygės!
11

Vic. 63rd Sangamon

REPUBLTC 7-9542
<M"" <Iaily 11 a.m. (<> 2 a.m.
Nati-rdays 11 a.m. to 4 a.m.

Draugo" administracijoj g a u n a m o s š i o s

lietuviškos maldaknyges:
L DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P.
M. Juras, išlepta Bostone, 1945 m., psl. 788
$4.00
2. RAMYBES BALTINIS, surinko ir išleido kun. P. M. Juras
išleista Bostone, 1948 m., psl. 544
$3.00
3. MALDŲ RINKINĖLIS, sudarė ir išleido kun. J. Koncevi
čius, išleista Čekoslovakijoj, 1927m., psl. 336 baltais viršeliais $1.50
Baltais viršeliais ir kabliukais
$2.00

2 story Brk., 6& 6 Rms.
1 1/2 story frame
Inselbriek Siding.
1—2, 1—3, 1—5 Rm. apts.
Steam Heat — Oil.
Rentai $3,000 yearly.

Chicago Heights 2542
arba 2269

MUSIC INSTRUCTIONS
THOMAS H. SAILOR
PIANO INSTRUCTIONS
Location near 71st and
Jeffery
HYDE PARK 3-3500

North Town's Geriausias

DIDELIS GIMTADIENIO BALIUS
naujai išdekoruotoje
"EL" TAMPICO TAVERNOJE
2845 SOUTH

&

ATDARA DABAR

VYRAI

Reikalingas dženitorius dklelei littuvių katalikų parapijai ('hieagoje. Įeigos ir atlyginimas
labai
geras.
Dėl i n r. iniacijii kreipkitės šiuo ad
resu: 'Draugas" 2334 So. Oukicy
A \ c . Tel. Vliginia 7-0640.

tf

ATTENTION H O l SEAVIVES
B l SINESS M E \
Expert Carpet Cleaning

BRunswick 8-(H06

Chris-Craft
Runabout
u/trailer'is.
95 H.P. Labai gerame storyje. B u 
vo mokėta $45"0. — Dabar par
duos už tiktai $1000. Privatus as
muo.
Pašaukittc: —

Apžiūrėkite šį švarų 1940 Buiek
Club tx>upc prieš perkant kitą var
totą karą. Labai gerame stovyje.
Daug susisiekimo Šitame kare. Pri
vatus savininkas parduos už tiktai
$350.— jei pirkaite šiandien.

Price $16,500 for quick

sale.

vių seimui. Septyni laiveliai. Šaldy
tuvas. Gera pajamų nuosavybė. Ran
dasi 2 1/2 mylios nuo Mereer, Wis.
prie Big Martha Lake. Kaina. —
$29.500. Parašykite arba paskam
binkite savininkui.
E . C. R O A M E S ,
Mereer, Wis. l><vpt. L.

,

A. W. G R E E N
Nortli-East Ohio F a r m
Offers

King

A good established business in farm
machines; John Deere and MasseyHa'rrls, one of t h e most oomplete
lines in farm maehine parts in the
statė. Yearly cash business well in
excess of $125,000. The present ovvn
er 8tarted 17 years ago with $3000.
and made a ųuarter million dollars.
{Illness is the reason w h y this agency
I can be bought for $50,000. The inI ventory alone is far above this price.
. A rare bargain. Affice 1 mile south
l o f O r w e l l on Route 35. Orwell 316
OI įio.

W T N N ' 8 'FHIOnOKC
PROOFING" ALIEJUS
Saugi — Ilgai tverianti apsauga
Motorams dantračiams (Gears) ir
Visoms aliejuotoms dalims.
Su
trukdo Rūdijimą. Neišvartojamas.
dėl informacijų
P a š a u k i t e SPrliųr 7-7766
CHICAGO DISTTRIBl'TORS
5612 Ijuvrenoe Ave.

MARY ROBERTS
SCHOOL
BEAUTY

CULTURE

10 years experience. Come in
and inąuire about our beauty
course at low rates. Students
16 and over accepted.
8 3 1 1 S. A S L A N D
AVE.

and
KAMPARU,

Reikalingas 4 kamb. lietas
be baldų motinai ir dirban
Galite iškirpti šj skelbimą ir norimas maldaknyges užsakyti api čiai dukteriai tykioje apy
brėždami maldaknygių eilės numerius rutuliukais. Pinigus siųsti linkėje. Praneškite j 3359 S.
kartu su užsakymu.
Lowe Ave.
UŽSAKYMUS SIŲSKITE:
5 asmenų šeimai būtinai
reikalingas fletas.
2334 S. Oakley Ave.
Prašome pranešti j "Drau
gą" VIrginia 7-6640.
Chic*go 8, m.
4. MALDAKNYGE, sutvarkė Amerikos Lietuvių R. K. Kunigų
Vienybė, išleista Chicagojfe, 1935 m., psl. 256
50c

"DRAUGAS"

i

Pirmieji Morgičiai
Pardavimui
$2800., $4600., $5000., $6000.,
$8000., $8500. Pirkėjui bus iš
duotas Mortgage Title Guarantee
Policy per Chicago Title ir Trust
Co..

JOHN O. SYKORA
R E A LT O R
2411 S. 5&id Ave., Cicero
Tel. Olympic 453
ir LAwndale 1-4213

2008 S. M A Y ST.
Bugalovv
perdirbta j 3 apartmentuM. Pajamų duoda $200. per men.
Netoli parko ir maudymosi baseino,
žaidimų aukštes. knygyno.
Labai
geras susisiekimas.
Savininkas par
duos už prieinamą kainų.
Pašaukite: —
SEclcy 3-6380
NAMAI P A R D A V I M U I
netoli Gimimo P a n e l e s Ave. parap.
Ir Šv. Kazimiero akademijos
6 kamb. mūr. bungalow labai gera
m e stovyje. Tile sienos maudynėje
ir virtuvėje. Ąžuolinės grindys ir
trim, storm langai, insuliuotos lubos,
2 karų mūr. aaražas, overhead du
rys. Tuojau galima užimti.
Netoli
66th ir Talman Ave. K a i n a $15.500.
MeCARTHY BROS.
2406 West 6Srd St.
Tei. R E p u b l i c 7-5000.
Timjau g a l i m a užimti aparmenta.
Randasi prie Belmont Harbor, 1
blokas iki ežero. Moderniški 6 aparmentai. 5 dideli kambariai ir a p 
šildomos g o r i o s . Octagon priekis,
įmūrytos vonios. N a m a s yra 20 m e 
tų senumo. Mažas {mokėjimas.
Pašaukite.: —
Bittcrsweet

8-8475

HOIGHTON LAKE
Penki eottage, 20 lotai ant gero
valstybinio
vieškelio
labai geroje
vietoje. Gera vieta medžioklei ir
žvejybai. Pašaukite H A 7-1050, Mr
Scott arba rašykite į H. B. Minis,
H o u g h t o n Lake, Mich.
Rašykite, telegrafuokite arba p a 
šaukite 3701—ipapragykitc Dept. L.

to learn

BIG SAVINGS
BIG DISCOUNT

IEŠKO

HARVEY
Choice Lots.
60x120 each.
Near Halsted.
Mušt saerifice. Reasonably
6 ROOM HOUSE
priced by Owner.
and 4 Rooms in Attic. Recreation •Phone
Dorchester 3-4465

~•-«__—_—.—«_——»——»«__—__———__—_——___—_——____—•

5 room Georgian House
Conveniently located to
Shopping, Churches & Sehools
Mušt saerifice by Ovvner
Reasonably priced for quick
sale $11,750.

Phone COIumbus 1-4828

furniture.

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

A. C. Novak K Sons
3428 West 63rd St
Tel. REpublic 7-2650
CHICAGO 29, ILL.

7 FLAT BRICK
Corner Bldg.
Steam heat. Stoker.
Good Income. Eicellent
CondiUon. Reasonably priced
for ąuick sale by Owner.

MOnroe 6-6059
LARGEiR C O R N E R S T O R E
With 2 small stores in rear.
E a c h store facea t h e street.
2—5's 1—3 above. Ht. Wtr. Ht.
stoker. Ali vacant
3738 & 3740 Clark" S t
Open Sunday 11 A.M. t o 5 P.M.
Phone.: —
lll'niboldt V-1181

OPPORTLNITIES

Moderniškas grožio s a l o n a s
tam panutvimui.

grei

Gera proga tinkamam
asmenioL
Savininkas parduos už tiktai $»o0.—
šią savaitę.
G»-ra vieta lietuviui.
1'ašaukiU* I'Rontier 6-5770 Šia-Mliti*
tarp 10 vai. r>to ir 9:30 vai. vak.
del platesnių informacijų.

LUNCH ROOM
In Summer Reaort Ar^a
Good opportunitiea.
Mušt sacrific*.. due to
illnesa R«*asonably priced
by Owner
Phovie * " Before

11

A.M.

Labai g*ra pk*no r onte, krautuve
su jrengimals
greitam pardavimui.
Su didelio ledo box ir troku. Geras
biznis. Randasi 1322 Wett 18th St.
Paaukosiu už tiktai $2950. Pašau
kite LAfayette 3-4466 arba vakarais
RAdcliff 3-1150 būtinai šiandiena.

FRANKLIN PARK
Naujas 6 kamb. nanms, reikalin
gas užbaigimas viduje.
Yra visa
medžiaga užbaigimui.

(.erai apmokanti
valykla-prosijimo
ir p a t a i s j i n o dirbtuve * i.inniti< -i \ y
įsteigta pri«-š 14 metų. "l'vkrai gera
proga siuvėjui arba busht-lman'ui.
Savininkas
parduos už prieinamą
Į kainą šią savaite.
Ateikite \ 79 West Monro*' St.
/ Kaina $7,950.—
Tiktai $950.—
.Room 516 arba pašaukite RAndolph
* įmokėti.
1
6-9519.
\ $51.77 mėnesiui.
'
i
|
P a s a u k i t e T U x e d o 9-0101. P a p - | C A L I I X ) R M A A N D NORTH A V E .
Will sell or trade. Choice busin. ss
rašykite Dept. L.
location.
1 store and
wonderful
Income. Immediate pos. 7 room
apartment. 2 car garage. Hot water
OPEN FOR INSPECTION
heat. Gas boiler.
For ąuick sale by owner.
Sunday — 2 to 5 P.M.
Reasonably priced only $9,500
6722 So. Bell Ave.
Call n o w
1 1 / 2 Story Income House
SPaulding 2-4227 after 11 A. M.

Tile Bath and Kitchen.
Furnaee Heat Stoker
3 Car Garage
Phone: —

Gerai apmokanti ta»erna pietinėje
miesto dalyje gn-itam pardavimni.
Elektrinis šaldytuvas. Įrengta taver
na jau 15 metų. Tikrai gera proga
tinkamam asmeniui. Savininkas par
duos 8ią savaitę už tiktai $3000. —
P a s a u k i t e VIneennes 6-5678
arba
STewart 3-9495 šiandien — n e a p 
siriksite.

Hllltop 5-1736
FOREST GLEN BRK. HOME
$14,500.
Only $4,000 Cash reąuired.
7 R o o m s and Enc. porch.
50 ft. Lot.

Diversey ir Halsted apylinkėje par
duodama gro*i«*rne ir m ė s o s parduo
tuvė. Įsteigta 25 metai. Tikrai pini
gus dirbanti vieta buėerkji. Parda
vimo priežastis — liga.
Greitam
pardavimui šarvininkas parduos už
prieinamą kainų.
Pašaukite: —
BIttersweet 8-8991

ELMER O. DOBROTH « CO.
3415 Peterson
JUnlper 8-7807

PASIRINKI3IA1 TKIAI
. . Partlavimui Illiimis Valstybėje . .
Grūdų, Pieno ir Vištų ūkis netoli
Gerai apmokanti taverna greitam
nuo Chicagos. DeKalb, LaSalle Ir
"Late license."
ligas
Kane Counties. Dydžiai — 4^4. 5. pardavimui.
10. 24, 70. 82, 120, 121, 140, 150. lease'aa. N u o m a tiktai $9<». j men.
Keletas didesnių 160, 240. 320, 400 Tikrai gera proga tinkamam a s m e 
ir 560. Taipgi Restoranų bargenai, niui. Randasi prie Madison ir SaSavininkas par
grosernS,
bowling alleys,
garažai, eramento gatvių.
duos
už
prieinamą
kainą
šią savaitę.
suknelių krautuvės,
cement block
fabrikai. Geri N a m ų Pirkiniai.' Kai \ Pasaukite SAi-ramento 2-9307 šiatina nuo $3500. Rašykit arba pašaukit ' dk>n po 4 vai. popiet. Paprašykite
Mr. Marion.
E. M. Kelly. Lee, IM.
Tel. 3391 Dept. Ii.
Gerai Įrengta oonfeetionery krautu
vė pietvakarinėje miesto dalyj«- grei
tam pardavimui — Cigarai, cigare
BRICK 6 ROOM H O U S E
iet- cream,
red hots. žaislai,
Enclosed sleeping porch. Newly de tės,
smulkios
prekės,
magazinai
ir t t .
corated. Tile inlaiu linoleum in kit
chen, bath room and pantry. Nevv G y v e n a m o j i kamb. galimi tuojau
tabletop stove. Venetian Blinds and užimti. Savininkas parduos už tiktai
$2500. — grvnai pinigais. P a š a u k i 
m a n y extras.
te
BIshop 7-9416.
$8,500 by Owner
Call KEdzie 3-1019
for Appt.
HOUSE IN AUSTIN
8 room briek. Oil heat.
Near Resurrection Parish.
2 blocks to publich sehools.
2 car garage
$9.500 down
Possession.

5

RM. BRICK H O P S E
7 year old. Garage.
Furnaee H e a t
Aluminum Storm Door.
Well insulated.
1 blk to Archer Ave.
. B u s line. Reasonably
priced by Owner.
POrtsiuoutJi 7-6138
before 6 P.M.
NORTH ^TEST

DILIBERT

SIDE

Store & flats
Income $220. per month
Reasonably priced for
ųuick sale.
8. BLAIR
127 N. Dearborn St.
C'Fjitral 6-0549
MAROTETTE PARK
5 kamb., vieno aukšto
moderniška rezidencija
Cabinet virtuivS,
tile m a u d y n e
Kaina nebrangi arba
mainys ant lotų
Atdara apžiūrėjimui
šeštadienį
Sekmadienį.
7230 S. \\ lupi. St.

MOTEL

—

STate

2-9204

šiaurvakarinis kampas — lotas par
davimui. H 4 t h ir Avenue L.
Prie
parko. 73x123 pėdu. Viskas sutvar
kyta, galima tuojau sUUytl. Kaina
vo virš $6.500. Savininkas privers
tas parduoti su nuostoliais. Kaina
$2800. Pasaukite savininką susita
rimui.
PRospJHt 6-3867

Gera proserne ir mokyklos krau
tuve greitam pardavimui. Kitoje
pusėje gatvės didelė mokykla. 6
moderniški kamb. užpakalyje. Sa
vininkas parduos už labai preinamą kaimą šią savaitę. Pašaukite
KKdzie 3-3550 šiandien, kol dar
neužmiršote.
ir

63 A K E R I V KIA11.IV TKIS
Kaina $10,000. 1/2 grynais pinigais
PROGOS — O P P O R 1 C N I T I E S
NETOLI DYER. Keletas namų labai
geroje vietoje, gera žeme. Viena my
lia j pietus nuo Lincoln (vieškelio, j
Pietinėje miesto dalyje gera h a m pietus nuo 141 kelio. Viena mylia
burger
vieta ir lengva
užkandine
į rytus. Ūkis šiaurinėje kelio pua8je, truputj j vakaras nuo gele greitam pardavimui. Savininkas pri
žinkelio. Bargenas greitam parda verstas skubiai parduoti ir priims
vimui. Išsimokėjimui — atsakomin- bet kokį prieinamą pasiūlymą.
gam pirkėjui. Mrs. E . B. SmiUi. sav.
Pašaukite: —
5547 l.ukeuiMKl Ave., O i i e a g o . PaSAcramento 2-9253 tuojau
%ukltė EDgem-ater 4-4493.

EVERGREEN PARK

—

CRanford 7-0559

R. A. CHERULLO
15020 S. Paulina St.
Harvey, III. Tel.
Harvey 5016

MARQUETTE PARK
Nauja šešių kamb. rezidencija,
1
1
/ 2 tile maudynes. Kaina ne
VASARVIETE
brangi.
Atdara apžiūrėjimui še
Moderniškas namas, naudojamas pfr
visus metus su pilnai sutvarkytu štadienį ir Sekmad. Mainys ant
vasarai eottage. 300 pėdų iki smė lotų.
lėto pliažo ( b e a c h ) . 15 akerhj gra
6634 S. Francisco Ave.
žių medžių. I^abal gera vieta lietu

Edgewat«T Beik'li Viešbutis
siūlo jrums comfortą ir gerą vasar
viečių atmosferą.
Privatūs kamb.
valgomasis, geras maistas — A m e 
rikonišku planu. Dviem
asmenims
$75. j savaitę. Po Labor Day $35. j
savaite. Privatūs kamb. su vonia—
dviem asmenim — $90. j savaitę.
Po Labor Dienos — $45. j savaitę.
on radios, Televisions,
Atdara tiktai iki Rugsėjo
(Sept.)
30 d. Wllmot 744, Twin Lakęs, Wis. Refrigerators, Washing Machines

Dcpt. L.

5 kamb. nrTir. namas, moderniškas,
pilnas beismontas, karšto vandens
šiluma—^stokeriu, natūrali ugniavie
tė. Didelis lotas 4 5 x 1 2 5*. Tuojau ga
lima, užimti. — G. I. Financed.
Kaina $12.600.

Tel. WAlbrook 5-6488

GRo.
6-2230
Dept. L.

RENDUOJASI

HARVEY ILL.

SAVININKAS P A R D I O D A
j Pavyzdingą Pieno Cki arba nuosa
vybę Illinois Valstybėje. 4 mylios j
pietus nuo Elgin; 4 mylios j šiaurę
nui St. Charles. Cementinis Vieške
lis. Vienas iš gražiausių, kuris ran
dasi F o x River slėnyje. 160 akerių.
40 akerių miško. Du šaltinėliai maž
daug 1/4 mylios nuo Fox River pa
kraščio. Moderniškas
tvartas, steel
stanchions.
Vietos
veršiukams
ir
jaučiui. Automatiški gėrimui fountains, pienine, cornerib. toolrom. viš
tidė. 7 kamb.
moderniškas namas
naujai perdažytas-baltai. C.kis par
duodamas su arba be miško. Ideali
vieta lietuviui. Pašaukite Elgin 8:i.14
arba rašvklte Austin H a i u r n , 701
EI»rintower, Elgin, 111.

_____________________________

2 flatt frame
with 4 Room Rear Tottage.
Near Armitogp & Central Park.
$7,400. Terms
REISS

BEVEIK NAUJAS

Labai

NEEDED at ONCE.
Call IRving 8-10126

Driven 15,000 Milės
Fully eąuipped
Mušt saerifice for ąuick sale
Reasonably priced by Owner
Phone GRovehill 6-7275
$49.50 vertės ventUating fans
(ventiliatorius)
parduoda už tiktai $20.00
1G" u/guard Vi H.P. Diehl moto
ras, 230 volt R.P.M. D. C.
Užsakykite arba ateikite šiandien.
3621 Main St. East t I m a g o , Intl.
Pasaukite 2684 M

MOTERYS

HOUSEKEEPER
To make Permanet Home with
rifined employed couple and
giri 4 1/2 years old; excellent
room and board, good salary.

Packard '48 Convertibie

GREITAS PATARNAVIMAS

Lombard 145
VVheaton 1907
LaGrange 5548
Paprašykite Dept. L.

..

DftMESIO. TJKTCVIAI,
NAM\J IFŠKOTOJAI.
Mes včl esame biznyje, paairuoię
pastatyti namą ant jūsų loto. Di, delį dviejų miegamųjų mūr. bun! &alow už tiktai $12,000. Pilnas bei1
smontas. eabinK virtuve, tile m a u 
dynė. Pilnai iftdekoruota. "VVheather
striped. Pašaukite pilnesnėms
informaeijorns T I N K R E A L ESTATE,
J I niper 8-7640.

Room complete with bar.
Band
IX B R O O K F I E L D
9 Rm. Faeed Briek Home. 2 Baths stand. Auto. Ht. Water — Oll. R e a 
(1 Tile). Modern Cabinet kitrhen.
G. E. Dishvvasher and garbag.- dis- sonably priced for quick sale $10,000.
poaal. I^arge eonerete Bloek garagr
Phone ARmitage 6-1904
20'x40\ r o u l be used for shopwork.
Ix»t 7 5 ' x l 2 5 \
Near St. Barbara's
CMurch, Sehools.
good trunsp. &
318 S. Hormitagc Ave.
shopping. Priee $I7.3o0 by Ovvner.
P h o n e BRookf. 150. a n t .Raymcftd
9 Rm. frame house.
Furnaee heat.
Newly decorated.
Immediate
Poss.
NEW E N G U S H
Reasonably
priced
by
owner
6 Rm. Area
$6.000.
Briek Hoaise
Call before 10 A. M. for appt.
St. Bruno's Parish near
47th & Pulaski. JI 1,400
.MUlberry 5-2267

UNiversity 4-0930

RUDDY BROS.

CHATHAM F I E L D
3 Fiat Bldg.
3—5*s.
Canvas Walls. Tile Bath.
Stoker Heat. 2 Car Garage
Reasonably priced for
quiek Sale.
Phone IAIU* .Ir.
RAndolph 6-261S

________

Naujy ir Vartotų.
Garantuotas patarnavimas.
Ineškite DABAR
HAP'S H.VRLEY—DAVIDSON SHOP
831'/- Foster
Evanston, 111.

Tie, kurie buvo susitarę
Drėgnas Vietas, Pelkes
dirbti už algą, dabar pasi
Vartodami
Electric
juto permenkai atlyginami
Roto-Rooter
ir stengsis, sutartims pasi
Nereikalingas
kasimas. Neišardobaigus, gauti naujus ūkius,
me užsėtos arba žaliuojančios
iš puses.
žoles

H E L P \VANTED —

..

5010 W. Chicago Ave.

MES IŠVALOME
NUSAUSINAME

PARK

N a m a s — 2 1/2 metu senumo
6 kambariai viename aukšte. Knotty
Pine pramogų kambarys, beismon
tas,
2 karų garažas, gazo Šiluma.
Savininkas
parduos už prieinamą
kainą — Pašaukite EVergreen Purk
7163.

DU VARTOTI ALAUS
ELECTRIC DIRECT DRAWS

ESterbrook 8-2221

PROGOS

Du
5 po 4 kam b. ir 1—5 kam b.
fletus Kalima tuojau užimti. Namas yra labai gerame stovyje. Pllmaudynas beismontas ir viškos,
nes.
2 kary garažas. Gera pajamų
nuosavybe. Pieinama nuoma Pasima
tykite* MI savininku 4512 So. Hermitnge Ave.

PARDAVIMUl

ADVERTISEMENTS

ESTATE

e FLETAI

' D R A U G A S " HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
"Draugas" Agency
23 E. Jackson Blvd
WEbster 9-3196

Lindquisf Floor Co.

i

HELP WANTED —

WANTED

Penkta4ieni9, ragp. 19, 1949

Gerai atpmokanti delieatessen krau
tuve ir grosernė greitant pardavimni.
Gerai įrengta.
Prieinama nuoma.
Savininkas parduos už
prieinamą
kainą šią savaite. Randasi netoli 83
ir Jeffry.
P a š a u k i t e Vii-oennes • 9164 de4 platesnių inforaiaeijų, neapsiriksito.
Oerai apmokanti deHeate(»e«_, už
kandine, eounter ir saldainių krau
tuvė kitoje m o k y k l o s pusėje g n i tam pardavimui. Keturi (4> g>"venamieji kamb.
užpakalyje.
Geras
biznis kam nors. Savininkas serga
ir parduos už prieinamą kainų šių
savaitę. Pašaukite, EVergu-de 4-9823
šiandien del platesnių informaetjų.

18 vienetų, moderniška su atskirais
garažais, vieAkelis 6 ir 31. Mūrinė
konstrukcija, restoranas šalia. Įmo
Gerai a p m o k a n t i s grožio salionas
kėti tereikia $50,000. Išsimokėjimui.
12 metų toje pačioje
Silpna sveikata. J. Dorociler, lApac, pardavimui.
ImL Pašakudte 30 F 3 1 . Rašykite, vietoje. Judrus kampas. Randasi ant
telegrafuokite ar pašaukite Dept. Ii. So Ashland Ave. Viena operatorka
pasiliksi Vienas didelis kamb. užpa
Gera ooektail l o u n g e greitam par kalyje. Prieinama kaina. Dėl infor
davimui prie Logan Sųuare. 73 pS- macijų pašaukite CAnal 9-1725. Tin
dų baras. Įrengtas su cooler keg. k a lietmfui.
leather vvalks ir t t . Virtuves gali
mumai, 35 kėdės, 4 booths, 4 sta
Gerai apmokanti valykla pietinėje
lai.
Ateikite į 2459 N. Mihvaukee Ave. miesto dalyje greitam pardaMmiu.
arba pašaukite EVergiade. 4-9071 Tikra proga kam nors. Savininkas
turi kitų interesų ir parduos u* pri
šiandien.
einamą kaina šią savaitę. Dėl p l a t o 
nui infornuteiju pašaukite
ENgte(•erai apmokanti delieatessen ir n»o- vvood 4-6400 šiandien, tarp 9:30 vai.
kyklos r e i k m e n ų kraiutuvė
šiaurės ryto ir 6:30 vai. vak.
vakarinėje
miesto dalyje greitam
pardavimui. 4 gyvenam Ui kamb. už
pakalyje. Tikrai gera proga kam
nors. Dėl platesniu informacijų p a 
šaukite: —•
CApitol 7-9501 tuojau.
Nepraleiskite šitos progos

Lietuva ir v§l bup nepri
klausoma!

I

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Penktadienis, rugp. 19, 1949

PAIEŠKOJIMAI

PADĖKOS
ROCHKSTER, N. Y. - K u n . J.
Bakšiui,
sudai'iusiam
reikalingus
dokumentus atvykimui j J.V.; Onai
ir Petrui Duodama, .Tuo'.ui &iavliui, pradžioje mus parė,au-i«'tiis;
M.arijai ir Juozui .ToiK-iams. suteikusiems butą, ir Petrui Nork* liū
nui, padėjusiam surasti darbo - nuoširdžiai dėkojam..'.
—Puodžiūnų šeima

y 71
«

«

«

&

*
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JAMES A. ZIMONTAS
(lyveno :M_") S. Lituauica Ave. Tol. FRontiiM 6-1320
Miiv mui'iūt'io 1*S d., ll>il>, 8:15 vai. ryto, sulaukę* 52 mo
tu aiu/.iaus.
Gimė Lietuvoje
Kilo iš l'tcuos ai*Ur., Anykščių parapijos
ir miestelio.
Amerikoje ištryveųo *>8 motus.
30 meti] išbuvo grosounos
biznyje.
Paliko di«k'liaino nuliūdimu mylima, sūnų Aleksą, marčią
Beverly; duktorj Florqncu Bari-, žentą Kd\vanl:j, anūką Waync;
danu kitu drauirų ir pažį.stamų.
Kūuas |>ašaivotas ,1. Liulevičiaus koplyčioje, 4i34>J S. Cali
fornia Ave.
Laidotuves įvyks pirmadienį, riųrpiūčio 22 d.
Lš koplyčios
9 10 vai. ryto l»us atlydėtas į Nekalto Prasid.. Panelės Švenč.
parapijos ba/nyeio, kurioje įvyks gedulingo* pamaldos už velionios sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėm*.
Nuliūdę:
Sūnus, Duktė, Marti, Žentas, Anūkas ir kitos
Giminės.
Laidotuvių direktorius J. Liulevičius.
Telefonas LAiavettc
3-3572.

LIETUVIŠKOS KNYGOS RĖMĖJAMS
Spaliu mėnesyje pasirodys paveiksluoti "Istoriniai
Padavimai", kuriuos spaudai paruošė D-r^s Balys, In
dianos Valstybes Universiteto profesorius. Jie bus įrišti
gražiais viršeliais, primenančiais Lietuvos gamtą. Knygos
kaina $1.25. "Draugo' skaitytojams bus atiduota ui
$1.00, o Lietuviškos Knygos Remerjai ją gaus už 75c. Ir
visas kitas lietuviškas knygas, Lietuvių Katalikų Spau
dos Draugijos leidžiamas, Lietuviškos Knygos Rėmėjai
gaus labai papiginta kaina.
Frieš Kalėdas manome išleisti prof. A. Vaičiulaičio
naujų novelių knygą. Paskui seks kitos knygos. Per dvy
lika mėnesių išleisime knygų už $7.50, kurias L. Knygos
Rėmėjams atiduosime už $5.00, jeigu jie iš kalno įneš
metinę L. Kn. Rėmėjo duoklę.
Niekad nėra vėlu įstoti į Lietuviškos Knygos Rė
mėjus!
Jūsų metai bus skaitomi nuo pirmos Jums prisiustos knygos.
Metiniai Lietuviškos Kn. Rėmėjai moka metams $5.00
Amžini Liet. Kn. Rem. (dešimčiai m.) moka $50.00.
Lietuviškos Knygos Gerbės Rėmėjai aukoja $100.00.
Lietuviškos Knygos GUobėjai aukoja $50Q.00.
Visi Liet. Knygos Rėmėjai kas metai gaus naujų kny
gų už $7.50.
Pinigines pašto perlaidas, čekius ar net gyvus pinigus
siųskite adresu:
Kcv. C. A. Matulaitis, 2334 So. Oakley Ave. Chicago 8, 111.
Noriu įstoti j Lietuviškos Knygos
( ) Metinius Rėmėjus
(

) Amžinus Rėmėjus

(

) Garbės Rėmėjus

(

) Lietuviškos Knygos Globėjus .
Pridedu knygoms leisti auką $.
Siunčiu viso $ . .

Vardas Pavardė
Adresas
1949 m.

men. .

Joi kas y r a girdėjęs apie ma- : Kumpikevičaitė - Kumpikevičieno brolius — Juozą, Simą ir An ne, Ona, nuo Šiaulių, ieško Juo
taną Černiauskus (visi gimę Pup- zo, Broniaus ir Antano Buknių ir
šiuose, Rietavo v., Telšių ap.), — Paseckaites — Bergienės. Rašyti:
labai p/ašau man pranešti". Pas- , J. Grigaitienė,
193 Ralph Ave.,
kutinį
kartą su jais mačiausi į BrookJyn 33, N. Y.
Klaipėdoj prieš penkerius metus.
iL-škcmas Kazimieras VaičikauTaip pat norėčiau surasti ir Da
skis,
kilęs iš Tryškių parap., Kai
nielių Griau3lį,
gyvenusį greti
Žinantieji apie jį
mam kaime — Vedegčnuose.'Ma riškių kaimo.
prašomi
rašyti
šiuo
adresu: Ka
ir kitus
CHJCAGO,
III. — Domininkui loniai prašau atsiliepti
zys
Dūda,
Riceville,
Iowa.
ir Marijai Varnams, +.WS S. Kock- pažįstamus — esu Kazys Černiau
well
Št.,
už sudarymą
sylyjjų skas, našlaitis, gim. 1934 m. spa
Ieškau savo brolio Joseph (Juo
mums atvykti iš t n u n i r s
į M lio 10 d. Pupšiuose. Visas žinias
Petro,
šalj ir už nuoširdų priėmimų ir pa siųsti mano vardu, Marianapolis, zo) Baltrušaičio, sūnaus
Thomson,
Conn.
apie
60
metų
amžiaus,
iš
Dubė
gallbą įsikuriant, ivtškiamj gibi.
nų km., Vaiguvos valsč., Šiaulių
padėką.
0. ir i i . Kačinskai
Ieškau Bartu šienes - Gaidaus- apskr., atvykusio Amerikon 1911
V. Jeleniauskas kaitės, gim. Batakių par., Taura m., gyvenusio visą laiką Chica
gės ap. JLankėii Lietuvoje ir bu go j e ir dirbusio prie ledų.
Atsiliepti:
Aleksas Baltrušai
Nuoširdžiausia
padėka
broliui vo atvykusi į Sodaię p a s Elviį Vaclovui Pier/.ynskui, jo žmonai kius. Su dukromis Maryte ir Bro tis, Elmira, Mich.
Alicc, ji] dukrai Loraino ir Tadui ne susirašinėjau; viena duktė vie
Bereaak, seseriai .Julijai VatideF* nuolė. Malcnmi prašyčiau
Stasys Laukaitis, sūnus Juozo,
prisi
iiu cr, jos sūnui Leonardui ir Ilillar- minti Eivikių Onutę iš Sodalčs, iš Ingavanagio kaimo;
Marijona
dui seseriai Ainiai ir Mykolui IYt- Upynos par., Skaudvilės valsč., Laukaitienė-Kazokevačiūtė, duktė
roM'vičiams, Heleri ir Raymondui ir atsiliepti šiuo adresu: O. Siur- Andriaus, iš Iestrakio
kaimo,
Petruševičiams, trejus metus mus na, 19 Harison Ave., Hamilton, ieškomi
giminių ir pažystamų.
tremtyje
šelpusiems
siuntiniais, O n t , Canada.
Atsiliepti: Stasys Laukaitis. cĮo
sudariusiems sąlygas atvykti ir daug
I Mr. George Dixon, R.R. 17, Box
rūpesčio dči mūsų atvykimo pa Įė
Ieškoma Kataryna
Gafaiadcl, 2 7 7 . Indianapolis 44, Ind.
jusiems.
« - _ _ _ —
Dėdei Jonui Viskontui už pri atvykusi % Kanadą 1948 m. (lenIeškau Marijos Zurienes—Skuėmimą j butą su trim mažais vai- i kė). Paskutine jos gyv. vieta buvo
Toronto,
Ont.
Turiu
daug
žiį
čaitės,
kilusios iš Mauručių km.,
kais, už baldus ir viską, kas reika'inga naujakuriams, ni jo nuo- nių iš Lenkijos nuo jos sesers. | Marijampolės apskr
Aš gyvenu 53 Knox St., LewiJ o n a s Paškevičius,
lalinę pagalbą ir tėvuką rūpini- Atsiliepti:
ston.
M e , su M. Zurienes brolio
2031 Bėry St.,
Montreal, Que.,
iiią.si.
Juozo dukterim, kilusia iš Mau
Pusbroliui Jonui Viskontui ir jo Canada.
ručių
km., Marijampolės apskr.
žmonai už suteiktą didelę paramą
Atsiliepti:
Marija
Skučaitėmums įsikuriant ir didelį nuošir
Ieškoma Anė Šlionytė, iš Ber
Jurkštiene,
53
Knox
St.,
Lewisdumą.
žinės km., J u r b a r k o v., Raseinių
į
ton,
Me.
Ypatingai dėkojame broliui Vac ap., išvažiavusi Amerikon prieš
lovui ir jo šeimai už jų tėvišką pirmąjį pasaulinį karą pas savo
globa,
kure surado darbą, apren tėvą. Žuvus jos pirmajam vyrui
Ieškau motinos brolio Tvirbugė mus ir dabar mumis nepaliau ! darbovietėj, ji yra ištekėjusi an- to, atvykusio Amerikon prieš 40
jamai rūpinasi.
! trą kartą. Ieško jos sesers duk- metų. Prieš 20 metų jis gyve
—Gustavas Peržinskas ir šeima ; te Marta Šlionytė - Nejienė. At no Bostone a r Chicagoje. Atsi
siliepti šiuo adresu:
Mamertas liepti: Albinas Sirtautas, BeneCHICAGO,
III. — m rėmimą Šeduikis, 2019 Carson St., Pitts- diotine Sisters, Yankton, S. Datremtyje, sudarymą atvykimo do burgh 31, Pa.
kota.
kumentų, o atvykus Amerikon
už
grafų sutikimą,
p'i."> .įima, apg\Ieškomas P r a n a s Eibukas, ki
Ieškomos seserys Ona ir Mari
\ ..'iidinimą ir g-.u* i apdovanojimų
lęs iš Surviliškio par.,
Burvelio
nuoširdžiai dčko.u (Mr.) ir (^irs.) ja, dukterys Jančiauskaitės (iš (Užbalių)
km.,
atvykęs
Ameri
lelix ir Josephinc Dalofig, 'Mrs.) tekėjusios pavardė nežinoma), at kon apie 1923 m. Atsiliepti: St.
vykusios Amerikon prieš 40 me
Ss«»j)liit> M i l i n i .
("MJ«« 1 Si'»;»lut> j į Ui Nagulevičius,
2047
N. Dayton
ko, (Mr.) Jam lluiko, (Mrs.) Zo- tų. Atsiliepti: K. Sakalauskaitė,
St.,
Chicago
14,
I
I
I
.
'
Jenkintown,
lum. (Mis.) auuįU, (Mrs.) Jukui- 439 Newbold Bd.,
Pa.
Us ir (Mrs.) RaūbJia.
A. Naikelienė-Siniauskaitė ieš—Bromus Ambraziejus
Ieškau savo dėdės Anupro Mer- ' ko savo tėvo Petro
Siniausko
kevičiaus a r jo šeimos. Jis yra dviejų seserų ir brolio. Taip pat
CHICAGO,
III. — Prieš ]>ora
metų iš tremties j J.V. atvyko bf- kilęs iš Būdviečių km., Pajevonio ieško savo vyro Naikelio giminių,
Vilkaviškio apskr. Ieško: Atsiliepti: A. Naikehene, 93 Stanrclis našlaičių, kuriais man teko valsč
ten būnant rūpintis.
Visius juos Ignas Merkevičius, 51 Third Ave., ton Rd.. Chingford, E . 4, Loni don, England.
Amerikos lietuviai katalikai pri Timmins, Ont., Can.ada.
glaudė, davė ir duoda jiems moks
lą, rūpestingai juos \ isus globoja.
Jaučiu pareigą viešai padėkoti
kun. D*** J.Ik >Rwi6i ii, kurjfr-;&Ly\%
SS
kusius našlaičius
rūpestinga glo
gyvenamasis
bojo, gi kai kurias našlaites pri- I Trylika naujų mūr. namų Su 3 14col.xl5pėdų 4eol.
glaudė savo sesei-s Mikuekiein's šei- I miegamaisiais kamb. y r a pasta kamb., su dideliu langu ir cabinet
jtio.jc*; seserims praai-iskiuii-ius, Pin
tyti Lyons, 111. p e r Lyons Home virtuve.
Trys miegamieji—vienas 17'4"
sbuigh, Pa., kurios savo akademi Builders, Inc. Jie dabar y r a pa
joje dovanai teikia mokslo, ir iš baigti ir laukia užėmimo.
Taip x9' ir tile maudynė y r a antrame
laiko.
Šeši elosets y r a name,
vakar buvo pranešta pardavimo aukšte.
Ta pačia proga nuoširdžiai dė viršininko
GreenbergeĮ
kad
patenkinus
didelę šeimyną.
Bernard
koju Mykolui ir Elenai Sirviuakama, r'io.
, «#|^RjiYra vartojama forced air šiluma
K< raičiam.s, Pittsbur^he, ir p-Ioins
Šitie namai, kurie buvo supro ir taipgi yra įjungtas automatiš
Muz/y, Hoinestcad, Pa., už jų rū- jektuoti
architekto
Edward P. kas vandens šildytuvas.
peslingą. globą ir pri^laudiiną ma Steinberg'o turi įdomių Georgian
Namai a n t 37M.»xl80 pėdų loto
no mirusios sesers trijų dukrelių. stiliaus linijų. Yra dviejų rūšių yra apkainuoti $13,700.—
Ma
Visiems
geraširdžiams našlaičių namų. Vienos rūšies namas y r a žiausias įmokė j imas y r a $1,500.—
globėjams užtikrinu,
Kad niekad a t d a r a s apžiūt ėjimui visuomenei
Namai y r a geroje apylinkėje —
titpamiršiu jų savo maldose.
šeštad. ir sekmad.—4515 Joliet netoli ' mokyklų,
bažnyčių
ir
—Kun. Dakinevičius Ave., 6 blokai į pietus -nuo Og- krautuvių.
den Ave.
Neužilgo
dar
projektuojama
Nuoširdžiai dėkoju dėdei kun. J.
pastatyti
25
tokius
namus.
Pirmame aukšte y r a 17 pėdų
A. Vaitiekūnui, Provideuee, R. 1.,
klebonui, už nuoširdų šelpimą man
einant mokslus gimnazijoje, univer
PIRKITE TIESIOG NUO
sitete ir ruošiant doktaraio egzami
MR. NELSON
nus.
Atsidėkodamas
už šią pagalbą,
— Savininko —
skiriu dėdei pirmąjį savo moksli
ni darbą — dizertaciją:
"DiebstahLskriminalitaet der Jugendliehen
iii
Aluenster (\Vestt.) Stadt und
Land."
—Dr. Petras Jokubka

Airiai Tikrai Gudrūs
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Didžiausias paminklams
planų pasirinkimas mieste

Telefonas CEdarcrest 3-6335

cM» i n e t

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG
JUMS IS DIRBTUVES 1

Į

i

DlftEKTOKIA*

6845 S. WESTEKN AVE. S319 LITUANICA AVE.
I'Kospeet 6 - 0099
YArds 7 - 11S8 — 7 - 113*
T1»»ra* kurie gyvena kitose miesto dalysi- gausim*
koplvčtą arčiau Jū»g namų

M 1.1 fD1MO VALANDOJE KKEIHUTBS PklK:

A N T H O N Y B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JtTJŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Ave., Chicago. III
Telefonas GRovehill 6-0142
Mūsų patarnavimas y r a greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
Laidotuvių Įstaigos

JOHN F. EUDEI
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENA IK NAKTĮ

4605-07 South Hermitage Avenue

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

Tel. LAfayette 3-0727
* ^ ^ M > y ^ H M ^ ^ M • m m i wm**m^ I M U — • •

TRYS MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED
KOPLYČIOS
RADIO PROGRAMAI IS STOTIES

WGE&

( 1390 kilocycle* )
LfcldsUiBS Kas Šeštadieni Nuo 9:15 Ik 4:30 VaL Byto.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIU
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Moa tiirtme koplyčiaa
v i s o s e Cbicaco* kf
Rosrlando dal>se Ir
tuojau

Amhulansu patamavimaa yra teikiamas
dlc-oa ir nakt). Rei
kale žankjto mui.

LACHAWICZ ir ŠONAI
Phone: Vlrgkiia 7-6672
PLUman 5-1270

2314 W. 23rd PLACE
10756 S. MICH1GAN

659 WEST 18tfa STREET

BiniN AND KAMENSKY
MONUMENT VVORKS

it^^CL

Dienraštis "Draugas" buvo ir bus jūsų draugas!

LAIDOTUVIŲ

PETRAS P, GURSKIS

Aplankykite mos Ir pamatykite moau darbo paryšdalos. Dlrbtavl yrs atdara Tisomte dienomis b ylsamlfl valaodomla.

«»>»

tt»* 55-fiBSa:

MAŽEIKA s EVA

Vienas Blokas nuo Kapinių

UtolBakykiU g m l ų paminkle ant eavo mylimo •»mens kapo — tiesiog 11 i k * rfenlntaia ltetuviakoa pa
minklu dirbtuvSa.
_:.' , • '— '
^
Paminklas prtaUtome l f b M kaptoas arti ar
M
Nuo akmena llifikavlmo Iki raidžių Iškalimo Ir
paveikslų Įstatymo - BITTIN Ir KAMENSKY ekapertyvia darbaa yra paremtas 45 metu patyrimo.

000,

VALANDOJ

3914 West lllth St.

Nepriklausomos
Airijos
vyriausybė paskelbė panai
kinusi vizas amerikiečiams
turistams. Airiai nori, kad
kuodaugiausiai amerikiečioj
lankytųsi po jų kraštą ir
paliktų daug pinigų.

* / *

UGDĖSIO

13 Naujų Mūriniu Namu Laukia Pirkėju

St. Casimir Monumeni
Company

.

'J J->

3938 W. l l l t h STREET — TeL BEverly J-0005
Pirmoji paminklų dirhtuvi o«o Bt. KajUniSfo kap. yartft.

Phone SEelcy 3-5711

ALFREDAS VASAITIS
1446 So. 50thAve.

Cicero,

Olympic 1003

|

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST.
710 W. 18tk STREET
Telphone: YArds 7-1911
i

•

.

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHItiAN A\K.
— — • — — — — I — »

IIIU^—M—

• •

III

— — — •

lll«

Phone: P I Uman 5-9601
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IUUUS UULEVICIUS
4348 So. California Ave. Phone LAfayette 3-3572
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Perskaitę dienr. "Draugą", duokite jį kitiems.
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Skundai prieš emigruo
jančius
mūsų
tautiečius
tremtinių tarpe nesiliauja.
Skundėjui tikslas — skųsti
emigruojančius ir trukdyti
jiems išvykti. Tai jieirs žy
mia dalimi pavyksta, nes
amer. įstaigos labai tiki įvairiausiais
anonimiškais
(be skundėjo parašo) jiems
atsiunčiamais rašteliais. Va
dinasi, skundėjai čia niekuo
nerizikuoja ir savo piktą
tikslą atsiekia bent tiek,
kad emigruojantį sulaiko
dažniausia bent keliems mė
nesiams. Apskųstajam nie
ko nepranešama
nei apie
jam metamus kaltinimus,
nei apie patį skundą. Jis tik
sulaikomas ir gana. Gintis
taĄ pristatyti sau pateisin
ti medžiagos ir atremti ne-

CHICAGOJE ! Tikrai Įdomu

Vidunniesty Nusimovė
Kardinolas pasimeldė už
— Wyoming Klonio lietnKelnes
čikagieči'Js. J. E. kardinolas
\ių parapijų chorai — "Dai
Oxford, N. C , šiomis die
Samuel A. Stritch, būda
nos" Draugija metinę Lietumas Romoje, nepraleido pro nomis buvo toks atsitiki| vių Dieną rengia rugsėjo 5
gos aplankymui Anzio antro mas. Vidurmiestyje staiga
d., San Souci parke. RengiX Prel. A. Briška, lietu- j
jo pasaulinio karo kareivių ' sustojo vienas automobiK c m i t e t o pirmininku y
fundatorius I
viųų kolegijos fundatorius,
kapinių. Invazijoj į Italiją I liūs. Išbėgęs iš jo vyras pri
R a m a n a U s k a s , o pro
Romoje,
džiaugiasi,
kad
lis
toje vietoj amerikiečiai, ku bėgo prie kito automobiRomoje, džiaugiasi kad lie-,
. muzikai. p
rių didžiuma buvo iš Illi liaus prašyti pagalbos. Ne
tuviams buvo didele garbe; J. VKarašauskas,
n ^ ^ ^ o a
T
J. TJ. *on.
Šau
— kardinolo Stritch atsilan čiūnas, J. Varaitis ir O. Manois valstybės ir Chicago, laukdamas kol bus duota
kymas toje mokslo įstaigo laveckiene. Dier.os direkto
sutiko stiprų vokiečių pasi pagalba, vyras Čia vienu
je. Prel. A. Briška, grįžęs iš
priešinimą
ir labai daug mostu nusimovė kelnes. Kai
rium
bus
muz.
P.
J.
Kara
savo keliones į Romą, liepos
žuvo. Nuvykęs į karių kapi pamačiusios tai moterys su
12 d. turėjo audienciją pas šauskas.
nes mūs kardinolas atsi kliko ir akis užsidengė, iš
—
Irena
Ralkevičiūte
atJo Em. kard. Stritch, išda
klaupė ir pasimeldė ne tik vyro kelnių išbėgo didelė
vė raportą iš savo trijų me- y y j ^ į§ tremties apsigyveuž katalikus, bet ir už visus juoda žiurkė.
nesių buvimo Romoje, ir ži- j n Q N e w B ritain, Conn. Ji
kitų tikėjimų kritusius ir
nodamas, kad kardinolas y r a g a b i da įiį n inke-grafike,
ten palaidotus čikagiečius
Nebus Ir Nereiks
vyksta į Romą, pasinaudo- b a i
j K a u n o M e n o Moky
karius.
J. G. Thompson and Co.
damas ta proga, užkvietė
įr kai kurį ^
moky.
svaiginančių gėrimų įstaiga
kardinolą atlankvti lietuvių
_. . Tn . , „ij.,-.:„5lVisur bus lygus gurkšnis. skelbia, kad
amerikiečiai
. . .. ą T ,
.J ,
. , . t oi avus Veiverių vidurinėj
J
įstatymu, neužilgo pajus stoką škotiš
Maunce kelies (kairėje) įteikia Dr. Otis Barton (dešinėje) ba- t e i s i n g u s s k u n d u s , j i s beveik Nauju valstybės
kolegiją. Kardinolas mielai
.
.
„ J L u A^Z^*
kvietimą priėmė ir išpildė'. , mokykloj, o tremtyje dėsčius i terija varomą elektrinį vėdintuvį, kuris judino orą Barton'ui pa- I neturi j o k i o s g a l i m y b ė s P a - nuo sausio 1 dienos visose kosios degtinės. Esą, jos
tavernose bus tik vienos un produkcija nuo 39,000,000
S T J pasaulį.
i ! ! ? ! PėdU į v a n d e n y n ą Toki °J e g i l u m °J e * s matę f 4 „T;>
Atsilankė ne vienas o lydi-' P a i s ^ ^ iliustravo kelias Šstabų
(Acme)I tirta, kad skundai eina iš
degtinės
gurkšnis 1939 metais nupuolė iki 3,dviejų
šaltinių: iš pačių cijos
mas
Romos universitetų j leidinius. Atvyko su tėvais,
tremtinių tarpo (ypač lietu ("shot"). Iki šiol kai ku 000,000 galionų 1942 m.
profesūros. Atsilankęs susi- J o s t ė v a s 1 5 m e t l * b u v o
vius skundžia žydų tautybės rios tavernos vartoja septy Ir gerai. Ir taip per daug
pažino su lietuviais kuni- 'Klaipėdos geležinkelių faasmenys) ir iš Maskvos a- nių aštuntdalių arba trijų Amerikoj yra to ''štofo".
gais, klierikais, kolegijos va- brikuose vyr. meisteriu ir
gentų. Tremtiniai apgailes ketvirdalių uncijos stikliu
dovybe. žinia apie kardino- : darbo vedėju,
Viename savo pareiškime! tikslai reiškėsi reikalavime tauja, kad neretai amerikie kus. Kitos tavernos garsin dą, tai karių veteranų pra
lo atsilankymą pas lietuvius ! __ s # G u n e c kiene, So. Bosnuskambejo didžiojoje pa- Um$Q b i z r i e r i a u s i r v e i k ė j o žinomas sovietai pulkininkas pastatyti Kandalakšos — čių įstaigos skundais iš davo duodančios du gurkš mogoms ir t. p. Gauja buvo
sauho spaudoje Tai dar vie-. j G l i n e c k i o boOD&t d ž i a u . Tokajevas, šiuo metu kaip j Torneo geležinkelio liniją. bolševkių pusės tik daug nius už tiek, kiek kitur rei įsitaisius "loop'e" ofisą su
nas s\rodymas, kaip svarbu
_.
. .
.^ pabėgėlis gyvenąs Anglijoje, j Kiek vėliau bolševikai įruo daugiau, kaip tremtinių įs- kia mokėti už vieną. Nuo visa eile telefonų.
sausio 1 tavernos regalės
. -.'. J
I T
• 4. • šias turėjus malonias atos- suteikė kai kurių žinių apie šė savo karo bazes Vakarų taigi;! parodymais.
SSSR planus Baltijos jūroje Suomijoj. Tuo pačiu laiku
J
tokiu būdu apgaudinėti savo
Pakels algas. Baigti 1Stureti savo mokslines istai- f
. . . . _..
ir Skandinavijoje. Tarpe kit bolševikų armijos okupavo
kostiumerių.
Chicago
Taklausinėjimai pakėlimui algų
gas kultūros centruose. Lie- togas pas savo dukterj Eleo- ko jis pasakė, kad SSSR Lietuvai, Latviją, Estiją.
non
ir
Owners Assn patenkin Sanitary District darbinintuviškoji kolegija gyvuoja
*
***** Albina JarKempfen Stovykloje vern
II pasaulinio karo išdavo
dominavimas
Baltijos
jūroje
vius
ta įstatymu.
krikščionybės centre, rau- ; < &*- VVashington, kur
i kams ir ofisų tarnautojams,
je
SSSR
gavo
pilną
galimy
užimąs
vieną
svarbiausių
Liepos
30
d.
stovyklinis
donųjų okupantų
Eleonora mokytojauja.
kurių skaičius siekia 1,900.
čioniškos
kultūrosnepasiekiapatrioti tremties
bę
dominuoti
visoje
Š.
Euro
New
Britain,
Conn.,
vietų
jų
vidaus
ir
užsienio
l
biuletenis
"Alguvos
Baro
ma,
kai
tuo
tarpu
Lietuvoje
[
_
p
Lemberys-Lemranas
nį židinį.
2 ,090 naujų namų. Pub Unistams darbininkams no
poje.
Ji
užėmė
Klaipėdą,
Ry
politikoje,
šiandien
šis
klau
K.
Demikio
pastan-j
jie naikina kiekvieną krikš- >veikėjo
Dienos Naujienose" išleido
heH&%
gu š e i m a
atvyko
ig
rima pakelti alga 5 nuoš., o
X Kun. Dr. K. Rėklaitis, g ° m i s - J i s v r a muzikas ir simas formuluojamas visiš ty, Prūsiją, Dancigą ir Me savo paskutinį numerį. Biu lic Housing Administracijos ofisų tarnautojams $17.50 į
kad
MIC, chicagiečiams gerai pa- ! poetas, išleidęs net kelis ly- kai konkrečiai: norima Bal klenburgą. Tačiau ši proble letenis išgyveno 4 metus 2 viršininkai paskelbė,
mėnesį.
žistamas. drauge su kun. rikos rinkinius. Naują rinki- tijos jūrą padaryti sovietų ma, sako pulk. Tokajevas, mėnesius ir 10 dienų. Per tą federalė vyriausvbe užgyrus
21,000 žemos
Dr. Tulaba lydėjo J. Em. j nį turi paruošęs spaudai ežeru. Norint tai įvykdyti, nėra visu 100 nuoš. išspręs laiką iš viso buvo išleisti pastatymą
Kardinolą Samuel Stritch, I Lietuvoj jis buvo Kauno-1reikią užimti vjsa Skandina ta, nes SSSR negavo svar 1253 numeriai. Tai, rodos, nuomos namų Chicagoj ir
kai jis lankėsi Lietuvių Ko- | Aleksoto ir Biržų notaras, viją ir š. Vokietiją bent iki biausio dalyko — priėjimo bus vienas iš tremtinių biu tam reikalui gavus reika
Kylio, šio tiki]o jie negalė prie Baltijos jūros. Jai ne letenių, kuriam buvo lemta lingą paskolą. Apie 12.000
legijoj, Romoj, šią vizitą'
.
_
,
visi Cihcago s
dienraščiai
- E t i n e s Pensylvanijos sią pasiekt tuo atveju, jeigu pasisekė įvykdyti ir Vokieti sulaukti ilgiausio amžiaus ir tokių namų būsią pradėti
Plačiai aprašė, minėdami ir ! tradicinė Lietuvių Diena, Vokietija liks nekomunisti jos sovietizacijos. Svarbiau pasiekti didžiausio numerių statyti dar šiemet, o 9,000 "Lh-tuvty Megtemlansta KnuiUrvč"
kolegijos steigėjo prel. A. i rugpiūčio 15, šįmet buvo is nė. Šiam reikalui' politbiri- sias dalykas^ kad nepavyko skaičiaus. Biuletenis buvo \ kitu — 1950 metais.
Briškos vardą.
I eilės 35-ji. Visas tos dienos ras planuojąs radikalų Vo okupuoti strategiškai taip spausdinamas rotatoriumi, Į
i pelnas paskirtas lygiomis kietijos perauklėjimą. SSSR svarbias pozicijas tarp Ky jį prenumeruodavo visi sto
Devintą syiq įspėja. Vals
turinti,
žūt
būt,
laimėti
visą
lio
ir
Kopenhagos,
Tai
galė
CHICAGO, ILL.
X Prof. dr. J. Meškius-1 dalimis: seserims kazimiešiaurės Vokietija ir ten pas tų įvykdyti tik tuo atveju, vyklos gyventojai ir rasda-1 tybės gynėjas Boyle devin
kas, Ateitininkų Federacijos rietės,
pranciškietėms ir
tatyti marijonetaię vyriau jeigu Šleszvdg - Holsteino vo čia informacijų iš vidaus tą sykį įspėja Cicero polici Tel. CAlumet 5-7237
Tarybos narys, tik ką atvy- Nukryžiuoto Jėzaus,
sybę su jiems
ištikimąja provincijoje pastatytų ko ir užsienio politikos. Pasku jos viršininką, kad uždary
kęs iš Europos, darys pra„
. . . - . . „ , kvislingais.
tinis jo redaktorius buvo tų visas Cicero gemblernes,
DIDELfi KRAUTUVĖ:
A
munistinę
vyriausybę.
Kol
ši
nešimą Lietuvos Vyčių Sa- i - «•***•
Vaičiulaičio
mokyt. A. Radžius. 1949. kuries randasi policijos są NAMAMS RAKANDAI,
provincija
nebus
SSSR
kon
Pasak
Tokajevo,
Baltijos
lej 2451 W. 47 St šeštadie- apjsakymėlį "Kelnes" itali]
VHI. 2 d. čia išėjo naujas raše. Šį sykį Boyle policijos ELEKTRINIAI ŠALDYTUVAI,
troliuojama,
iki
tol
sovietai
jūros
sovietizaciją
sovietai
njį,' rugpiūčio 20'd., 7 vai. kalboje įsidėjo žurnalas "II
laikraštėlis — "Dienos Ži- viršininkui pagrasino net SKALBIAMOS MASINOS,
neturės
išėjimo
iš
Baltijos
pradėję
1939
m.
invazija:
PEČIAI,
»»
vakare. Visi ateitininkai, Focolare". Vertimą atliko
mos
grand jury, jei nebus nieko DULKIŲ VALYTUVAI,
gyvenantieji
Chicagoj ir nenuilstamas Lietuvos var- Suomijoj. Tai buvęs pirma jūros.
KARPETAI,
— Lietuvių
gyventojų daroma.
Bolševikai tuo tarpu netu
TELEVISION SETAL
apylinkėse, kviečiami šuva- j do ir kultūros garsintojas sis etapas, kuriuo turėjusi
skaičius paskutiniu metu
RADIOS,
žiuoti.
italui spaudoje V. Mincevi- būti paruošta Baltijos vals ri galimybės išspręsti savo dėl emigracijos čia žymiai
LIETUVIŠKI
tybių ir Skandinavijos kraš reikalų
va
ir Skandinavijoj,
Suimta gauja sukčių Val ir J E W E L RREKORDAI
Y.
X Moterų Sąjungos seimo ;
tų sovietizacija. Kandalak- kuri galinti jiems grasyti iš sumažėjo, nors po kiek vis stybės gynėjo policija suėmė
delegacija (seimo prezidiu— Muzikė D. Liaugminie- šos teritorijos
okupacija
dar gaunama
papildymui
mo pirm. F) Bačinskienė ir | nė Bogotoje,
Colombijoj, reiškusi ne tik SSSR terito sparno. Pabaigoje Tokaje Susilpnėjo ir kultūrinė veik gaują sukčių, kuri prisiden
pastaroji centro pirm. A. subūrė lietuviškąjį jaunimą rijos praplatinimą, bet bu vas samprotauja, girdi, nesą la, nes labai mažai teliko gus labdaros ir gerovės įs
Driza) vakar aplankė "Mo- įr moko bažnytinių giesmių, vęs drauge ir pirmasis SS jokio abejojimo, kad karo jaunimo ir inteligentų. Nus taigomis telef. kreipdavos
terų Dirvos" redaktorę S. | Choras malcniu giedojimu SR mėginimas įsilaužti į atveju sovietai pirmą smūgį tojo veiKę įvairūs kursai, j biznius ir pavienius tur
nukreiptų prieš Daniją ir Š.
tingesnius prašydami aukų
Sakalienę atveždamos seimo pagražina lietuviškas pa- Botnijos
įlanką. Panašūs
kuriais
Kemptenas
seniau
Vokietiją bei Skandinaviją.
tai našlaičiams nuvesti į
dovaną jos dvidešimts pen- m a idas #
taip
garsas
buvo.
Tuo
tarpu
Chicago Geležinkelių Parokių metų redaktorystės pro
dar
tebeveikia
gimnazija,
— Jono žalnieraičio ve
ga ir palinkėdamos greit pa
pradžios mokykla ir vaikų
dama lietuviška sekmadie
sveikti.
FURNACE'AI
darželis.
nio radijo valandėlė New
• Alyva
• Anglys
X Ant. Kazlauskas, savi-1 B r i t a i l l ) C o n n M džiugina viVisiems nuolaida iki 40 procentų
— Vietos komitetas sure
•
<.a/;t>
ninkas žinomos Garyje uz sus tos kolonijos lietuvius.
ant
Radijų, Television setų, Dei
• MorifHnlška instaliacija
IRO
Talkina
Rusams
gistravo
visus
Kemptene
Nesulaukia
VIZŲ
•
Valymas
eigos "Kaunas", buvo su Programa
mantų, Laikrodėlių.
įvairinama, į
• Taisymas
mirusius
lietuvius
ir
jų
at
Yra
dokumentų,
iš
kurių
Nemažas tremtinių skai
ruošęs tremtiniams ir kai | t r a u k i a n t d
iau
txmiMų
M Ū S Ų specialybe yra pertaisyti se
atdara Pirmadienio Ir
!
matyti, kaip nuostabiai su čius buvo norėję emigruoti minimui Kempteno kapinė nas apSildvmo priemones i m o  Krautuve
kuriems vietos veikėjams
Ketvirtadienio
vakarais.
dernišką žiemos Air Conditioning:
kultūrininkų.
se
nutarė
pakabinti
specialę
tampa
SSSR
ir
IRO
politi
puotą, kurioje visiems teko
Argentinon, kur tur savo ar
sistemą..
Budriko radio programos iš W
lentą
su
mirusiųjų
pavardė
paragauti jau ir šių metų
— Rašytojas P. Babickas niai planai tremtinių atžvil timų giminių. Kai kurie šios
O & S SHEET METAL
C
F L, 1000 kil. Radio Stoties kas
grybų.
iš Kanados pakeliui į P. A- giu!. Ir vieni, ir kiti trokšta kelionės jau laukia treji me mis.
WORKS
sekmadienio 5:30 vai. vak. Chicagalimai
greičiau
juos
grą
Pašaukite:
—
gos laiku.
tai. Deja, Argentinos val
meriką buvo sustojęs TT
X Kun. J. Martišifinas, Pranciškonų
ARmitage 6-5080
vienuolyne, žinti į savo kraštus, štai džia vis dar jų neįsileidžia. P l a t i n k i t e diVn • ' D R A U G Ą "
ėjęs vikaro pareigas hetuv.ų | K e n n e b u , n k P o r t M e P a b u . Memmingeno DP stovyklos
emigracijos — repatrijaciSv. Pranciškaus parapijoj, !
. ..
,.
.v .
Klausykite ką sako VIENINTELE LIETUVIŲ
Ind. Harbor, Ind.. išvyko i ! ^ 8 k « 1 , a f d.ena 8 , SV yko j jos įstaigoje iš Sub-Area
STASYS UTWINAS SAKO:
gautas tokio turimo raštas:
BAD, rR0<,RAMA
Kanadą, kur žada siekti N e w Y o r k r u o s t l s k e l l o n e l — "Baltijos ir Sovietų
" T M D K D
TAI GERIAUSIAS LAIKAS
Transliuojama KASDIEN 18 m.
aukštesnio mokslo.
— Muzikas L. Garlauskas,
_
.. .
_.
.. ! susidėjęs
su kolumbiečių piliečiai, norį grįžti į savo
U l \ D l \ n —PIRKTI VISOKIOS RCSIES
Įsteigė komp. Antanas
«
Tremtinių Draugijos k i t a į i s t u i s t e i e ė pudingu tėvynes, privalo registruotis
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS
valdyba kviečia visus dainos !. .
' .\, ..
K . -, -,*
Vanagaitis. Jo darbą tę
...
• • 14.- v v.
kepimo
miltelių fabrikėli pas Area'jos repatrijacijos
Stogams Reikmenys — Insolooto Plytn-ISvalzdos Sldings
mėgėjus susirinkti sėsta*"6
,, _, t T - .
S:
sia L. Vanagaitienė.
AiJti^^iKM^ofiA
Q
„oi
i
'Mignon"
Kolombijoj,
P.
— Langu — Dura — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
dienj, rugpiūčio 20 d., 6 vai. i
.
.1 •
valdininką, kuris pasirūpins
Varniso — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenopopiet, į šv. Kryžiaus para- j Amerikoj. Gaminiai turi pa- pervežimu tų asmenų į reHardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Vteoldoa
Rūšies InsaUacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kompijos salę, 4557 S. Wood st. siekimo.
patrijantų stovyklą BabenfatnacijoA
Durų — Wallboard — Plaater Board — Vams8
PROGRAMOS
SAVAITfiJE:
— Ed. Kubilius, antrojo hausene netoli Frankfurto
d&ų ir Daug Kitų Relk&lingu Dalyky. Pasiteiraukite I
X Kun. B. Uždavinys, pasaulinio karo veteranas,
'**,
Kiekvieną vakarą
9:30 vai.
a/M,
iš
kur
repatrijantai
MIC, Aušro3 Vartų parapi gyvenąs Philadelphia, Pa.,
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI
Sekmadieniais
1:00 v. p.p.
kiekvieną
pirmadienį
išve
Ketvirtadieniais
jos vikaras, išvyko poilsiui tapo automobilio mirtinai
Eztra Programa . . . . 7 iki 8 v. v.
žami į Brunswich
(britų
CARR MOODY LUMBER CO.
pas savo tėvus į Worcester,
suvažinėtas.
zonoje), o iš ten sekančią
STASYS LITWINAS, Pres.
Mass.
Kasdien pasaulinės ir vietinės žinios.—Įvairūs įvykiai lietuviškame
— Joseph W. Shergalis, dieną vežami į tėvynes".
jrjvenime.—Biznio firmų pranešimai.—Lietuviška muzika—daįnos.—
S039 S. HALSTED ST
TE11 VICTORY 127«
Paskaitos.
Visais reikalais kreipkitės:
X Pas Kalvaičius Town iš Wilkes Barre, Pa., repuVALANDOS: Nuo 8-toa vai. ryto iki 6-toe vai vak.
6755 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, ILL.
of Lake šiuo metu vieši Kal- blikonų sąrašu kandidatuoja
Pirmas
automobilius
Seštad. — 8 vaL iki 3 vai. popiet
Telefonas
—
GRovehill
6-2242
į
miesto
kontrolieriaus
of
iį
"Mercury"
vardu
pasirodė
vaitienės brolis su šeima iš
fsą.
I spalių 8 d., 1948 metais.
Detroit, Mich.

Sovietu Planai Baltijos Jūroje

3241 S. Halsted St.
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