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EUROPOS SOSTINĖSE LABAI BIJOMASI 
ASTROS ŽODŽIAI APIPUS ATLANTO 
Senatas nenori duoti Anglijai pinigų 

SUGAUTI PABfiGC KALINIAI 

Rugsėjo 6 d. Washingto-| Vienas darbininkų unijų 
ne prasideda anglų, ameri- lyderis politiniame Londono 
kiečių ir kanadiečių konfe- susirinkime priminė ameri-
rencija Anglijos dolerių kri- kiečiams, kad vienintele už-
zės reikalu. Anglų delegaci- tvara prieš komunizmą Eu-
ja su užsienių reikalų mi- ropoję yra ne Amerikos do-
nistru Bevinu ir iždo kanc-' leris, bet britų darbiečių 
leriu Cripsu jau yra pake- vyriausybe. Šito amerikie-
liui į Ameriką. Amerikos čiai negalį suprasti ir čia 
delegacijai vadovaus Dean esanti didžioji tragedija. Jei 
Acheson ir Snyder. Kanados j britams nebūtų kitos išei-
delegacijai vadovaus 
atsakingi pareigūnai. 

irgi 

Tos konferencijos proga 

ties, kaip tik rinktis tarp 
rytų Uranijos ir neturto ir 
vakarų vulgaraus įžūlumo, 

Amerikos senate ir Angli- tei t u r b ū t C " ™ * P i r m ? 
jos parlamente pradedama } ą ' . ° . n e antrąją krypt,. Do 

lerine amerikiečių pinigų 
valdovų galvosena nesugun-
dys europiečių atsisakyti sa
vo kultūros ir civilizacijos 
tradicijų nors ir komunizmo 
gręsmės akivaizdoje. Ne do- tik su užsieniu susisiekia 
leris, bet padorumas išgel-j per Anglijos užsienių reika-
bes pasaulį nuo komunizmo, j lų ministeriją. 
Klausytojams triukšmingai i Toje saloje yra didžiausia 
pritariant, kalbėtojas užbai- britui laivyno baze, pereito 
ge savo kalbą prašydamas karo metu suvaidinusi did-
Beviną ir Cripsą apie tuos žiausią vaidmenį 'alijantų 
dalykus pasakyti Washing- strateginiuose planuose, 
tonui visai nesivaržant. 

svaidytis tokiais aštriais žo
džiais, kurių jau seniai ne
beteko girdėti tarp dviejų 
anglo-saksų giminaičių. 

Amerikos senate užvakar 
pasigirdo aštrių ;|spėjimų, 
kad senato nariai pasiprie
šins naujų paskolų Anglijos 
darbiečių vyriausybei su
teikimui. Dean Acheson bu
vo įspėtas nepadaryti su an
glais jokių slaptų tuo reika
lu susitarimų, nes senatas 
jų netvirtinsiąs. Gana esą 
remti socialistinę anglų vy-J Toks yra abiejų kraštų 
riausybę Amerikos moke8-if>*rtamentų " o r a s " . J ie ne-
čių> mokėtojų prakaitu ir būtų laisvi parlamentai, jei-
darbu. Resp. senatorius Į gu juose nebūtų galima pa-
Kem apkaltino britus, kad I sakyti ir malonius ir nema- P A R Y Ž rugp 
jie naudoją Amerikos pini- Jonius dalykus. Laikinai su- J e į komunizrluis negali būti 
gus susocialistintai medici
nai ir kitokiems socialisti-

RUSIJOS-TITO 
PARYŽIUS, rugp. 23. — 

Laisvosios Europos soątine-
se su įtempimu sekama ko
va tarp Rusijos ir Jugosla
vijos. Ypač Londono laikraš
čiai būkštauja, kad ' 'šalta
s i s ' ' karas gali greit virsti 

visa t a Rusijos suorgani
zuota akcija prieš Jugosla
viją yra tik dalis nervų ka
ro ir kad tikro karo Rusi
ja pabijosianti. Tačiau pa
čiame Bielgrade esą diplo
matinių atstovų, kurie tvir-

Iš Georgia valstybes kalėjimo ligoninės pabėgo 13 protiniai nesveikų kalinių. Trys iš jų netrukus 
buvo pagauti laukuose netoli liginines. Iškėlė ran kas, jie apieškomi, ar neturi ginklų. (Acme) 

Komunistu jtaka 
Europoje Mažėja 

kilusios aistros užleis vie- . i r š t a g t u o t - d u r t u v ų I pos vietas, 
tą saitam samprotavimui.! p a g a l b a j t a i j i s g a K s ^ 

tolimiems skridimams. Jie 
išskrido iš* vienos savo ba>-
zės Amerikoje 90-ties dienų 
pratyboms. Kiek jų išskrido, 
neskelbiama. 
Pratybų tikslas — būti pa

siruošus nuskristi į bet ku
rią pasaulio dalį ir bet ku
riuo laiku. 

Didžiųjų Amerikos bom-
bonešuf bazės y ra Anglijoje 
nuo pereitų metų. Jų įren
gimą ten paskubina Berlyno 
blokada. Iš Anglijos daromi 
skridimai po įvairias Euro-

konferenciją tar t is dėl prie
monių, kaip apginti Pietų> 
vakarų Pacifiko regioną. 
Vienas Sydney laikraštis 
prasi taria, k&d Australiją 
norima padaryti svarbiausia 
atsparos baze. 

niams bandymams savo j Yra davinių spręsti kad ( 1 § g t i a k r a š t o v i d a u s ? 
krašte finansuoti. Kiti res-j greit susirenkanti konferen 
publikonų senatoriai patarė jcija gali padaryti tokių nu-
Achesonui įspėti britus, kad tarimų abiejų' anglo-saksų 
pinigus Amerikoje dalina 1 kraštų ūkinio bendradarbia 

Šis pavojus, atrodo, bus 
praėjęs. Jau nebe tie laikai, 
kada Prancūzijoje, Italijoje 
ir visoje eilėje kitų kraštų 

ne vyriausybė bet senatas, vimo srityje kad klausimas, k o m u n i
J

s t a i aMėjo r i e v a l 
ir tegul britai žino, kad se- duoti ar neduoti Anglijai j r M l k e n ų . Baimė, kad 
natas naujų paskolų britų paskolą bus toks mažas, a- -^ ™ 
darbiečių vyriausybei ne-,pie kurį visi greit pamirs, 
duos, nes tas tik ją sustip
rintų ir darbiečiams padėtų 
ilgiau išlaikyti savo rankose 
valdžią. 

Savo antibritiškai kalbai 
sustiprinti sen. Kem, pas
kaitė vienos dabar Anglijo
je gyvenančios amerikietės 
laiškąf kuriame ji rašo e-
santi pasipiktinusi tuo, kaip 
lengvapėdiškai anglai esą 

Thorezas ar Togliatti galės 
sukelti revoliuciją, jau pra
ėjo. Per paskutiniuosius rin-

• j kimus vakarų Europoje ko-Maltiečiai Nori Atiduoti munistai visur neteko daug 
A 'L ' C , M C - I - i vietų. Streikai jiems irgi 
AmeriKSI iaVO Jūlą nesisekė. Juo tolyn, tuo ge-

Kariški Pasitarimai 
Australijoje 

• Kinų nacionalistų va
das marš. Crang-kai-shek 
atvyko j Kantoną pietų Ki
nijos gynimą organieuoti. 
Jo atvykimas rišamas su 
gandais, kad žymūs Kanto
no miesto piliečiai rengiasi 
atiduoti miestą raudonie
siems be kovos. Chang-kai-
shek pareiškė, kad jis gins 
Kantoną ir pietų Kiniją 
nors jam reikėtų šioje ko
voje ir paaukoti savo gy
vybę. 

net labai "karštu." šios s a - t i n a , kad invazija bus labai 
vaitės Rusijos laikraščių j greit. Viena atstovybė jau 
straipsniai, paskutinė Mas- net savo personalą iškėlė iš 
kvos nota Jugoslavijai, sa-1 Bielgrado į, šiaurinę Jugos-
telitinių kraštų oficialių as- lavijo s dalį. 
menų vieši pareiškimai pri- * , .* . , , 
mena tą laikotarpį, kada j . . Apskritai manoma kad 
Hitleris pradėjo kalbėti apie * į * ? " * > ^ nutarusi pra-
savo kantrybės p a s i b a i g i m ą ! ^ 1 !™**^** k a r a s . J a U 

ir grasinimą apsaugot i%(> ; įUS g p e l t a r b a 1° * n e " 
kiečių interesus kaimyninė- US* 
se valstybėse " effektyvinė- Tie, kurie kalba už greitą 
mis piremonėmis". Kaip į i - karą, savo nuomonę remia 
noma, tie Hitlerio pareiški- šiais daviniais: Rusija pas-
mai buvo įžanga į karą. | kelbė Jugoslaviją priešo 
Londono laikraštis " DailyS valstybe: sutvarkydamas Ti-
Telegraph" paskutinę Mas- to, Stalinas nori įspėti Ki-
kvos notą Jugoslavijai va- nijos komunistų vadus neiti 
dina didžiausia grėsme tai- i Tito keliais; Stalinas gali 
kai nuo 1039 m. i paskubinti karą, kad ir ki-

Visose sostinėse atvirai tų kraštų komunistų part i-
s tatomas klausimas, ką da- j jose neįvyktų panašių suki-
rys Amerika, jei Rusija pa- j limų, kuris ką tik įvyko vo-
siųs savo kariuomenę į Ju- j kiečių komunistų partijoje; 
goslaviją. Tuo tarpu t a s 1 Tito režimo juodinimas ir 
klausimas nėra gavęs ofici-j ekonominis spaudimas ne-
alaus atsakymo. Niekas i davė jokių rezultatų; galop 

SYDNEY, rugp- 23- — 
Melbourne mieste, Australi
joje, susirinko Anglijos, Au
stralijos ir Naujosios Ze
landijos atstovai į slaptą" tiku už 26 mil. dol. 

ta ip pat negali pasakyti ką 
Maskva -mano daryt i art i
moj ateity. Tačiau visi t ie 
grasiną j/vykiai davė progos 
įvairiems spėliojimams ir 
samprotavimams. 

Iš Bielgrado ateinančios 
žinios sako, kad visose at
stovybėse įvykiai esą seka
mi su dideliu įtempimu. Ju
goslavijos sostinėje kursuo
ją įvairiausių gandų, kurie 
svetimų atstovų esą rūpes
tingai t i r i ami Paskutinę 
Rusijos notą Jugoslavijai 

• Italijos policija sučiupo 
bandą šmugelninkų, kurie 
per paskutinius metus į v e - m . ° užsienių reikalų minis-
žė į Ameriką įvairių narko- * £ • svarstė kar tu su Ang

lijos ir Amerikos ambasa
doriais. Tuo šaltiniu rem
damiesi Anglijos politiniai 

LONDON, rugp. 23. — 
Maltos salos vyriausybė jau 
kuris laikas veda su anglų 
vyriausybe derybas dėl pi
niginės paramos. Būdama 

sunaudoję iš Amerikos gau- | anglų kolonija, Malta pra-
tą paskolą 

Anot tos amerikietės, nie
ko nedirbą nė britų darbi
ninkai n£ darbdaviai. Dar
bo diena ten esanti tik 7 
vai., o darbo savaitė tik 
5 dienos. I r tas pats darbo 
laikas dar esąs panaudoja 
mas arbatai gerti. Jai net 

še anglų vyriausybės leidi 
mo leisti jai pačiai prašyti 
pinigų iš Marshall 'o plano 
kreditų, bet anglai nesutiko. 
Tada jie prašė anglų skirti 
jiems paramos iš Anglijai 
skirtos dalies, bet iki šiol 
ir tuo reikalu nesutarta. Da
bar Maltos ministeris pir-

riau jie mato, kad sunkiai 
bepasiseks suparaližuoti 
krašto ekonomišką gyveni
mą ir nuolatiniais streikais, 
nes darbininkai nebe taip 
lengvai jų agentų beklauso. 

šiurpu esą pagalvojus, kaip! Alininkas pagrasino, kad, 
amerikiečiai turį ' sunkiai J e i a n S l a i 1 J o k i a s nuolaidas 
prakaituoti tinginiaujan- I n e i 5 - J i s suorganizuos salo
tiems anglams išlaikyti. Ir 3 e referendumą dėl anglų 

laivyno bazes Valletta, per-kyląs klausimas, ar kapita 
lizmas turįs finansuoti so- leidimo Amerikai. Po to pa-
cializmą vien tik tam, kad grasinimo angiai visai nu 
išvengus komunizmo. Jos 
nuomone, tai esąs visai kvai
las biznis. 

Nepasiliko ir anglai sko
lingi Amerikos senatoriams. 
Darbiečių partijos narys 

Helikopteris Chicagos 
Pašto Tarnyboje 

CHICAGO, rugp. 23. — 
Pašto viršininkas skelbia, 
kad t a rp Chicagos aerodro
mo ir centralinio pašto sto
go Helikopteris kasdien pa
darys 18 skridimų. Kiekvie
ną kartą paims po 400 sva
rų laiškų ir siuntinių. Pašto 
iš vežiojimas helikopteriais į 
šiaurinės ir vakarinės mies-

NAUJAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

derlius Europoje jau baigia
mas suimti. Visi Europos 
karai dažniausia yra prasi
dėję šiuo metu. Nemaža rei
kšmės priduodama ir Pasau
linio Banko paskolai, <dėl 
kurios Tito atstovai veda 
derybas Amerikoje, o ban
ko atstovai yra nuvykę $ 
Jugoslaviją patyrinėti jos 
ekonominę padėt|. 

Pačiomis paskučiausiomis 
radijo žiniomis, vakar Mas-
kvotfl laikraščiuose esą tilpę 
tokių grasinamų straipsnių, 
parašytų tokių žymių Rusi
jos vadų, kaip maršalas Ti-
mošenko, kad t ikrai rimtai 
bijomasi ,ar nestovima karo 

sluoksniai linkę manyti, kad | išvakarėse 

Necrss Dainininkas 
Vis Nerimsta 

LONDON, rugp. 23. 

pešte posėdžiaujančiam tar

to dalies priemiesčius pra
traukė derybas ir žada jų sidės apie rugsėjo mėn. vi-
neatnaujinti tol, kol Maltos * 
vyriausybė to grasinimo ne
atšauks. Jie gi atrodo* nėra 
pasirengę eiti į tos rūšies 
nuolaidas, nes jei negaus iš 

parlamente apkaltino Ame- k u r n o r s P^ igmės paramos, 
rikos pinigų magnatus sie- ^ P ' 0 ^ salos gyventojų 
kiant nuversti darbiečių S r e s i a b a d a s ' kadangi }>ntų 
valdžią. "Jei nepasotinami | l a i v v n o , b a z § a t l e i d o d a u S 
Amerikos piniguočiai užsi- ! darbininkų. 
manys spardyti anglus, tai j Maltos sala yra Vidur^e-
tas tik pastums juos į ry- j mio jūroje. Ji y ra britų ko
tus ir nutolins nuo vakarų' ' | lonija, bet savo vidaus rei-
— pareiškė jis susijaudinęs.' kalus tvarko savystoviai; 

Bombonešiai Vėl 
• • 

LONDONAS, rugp. 23. — 
Šiandien vėl didelė grupS 
B-50 tipo tolimo skridimo 
U. S. A. bombonešių pers
krido Atlantą ir nusileido 
savo bazėse Anglijoje. Tai 
yra stratosferiniai bombo
nešiai, skiriami specialiai 

—Kardinolas S. Strich jau padare atsisveikinimo vi
zitą popiežiui Pijui XII ir išvyko namo. Pakeliui sustos 
Asyžiuje ir Florencijoje. I Bostoną atplauks rugsėjo 
8 j d. . . ._ A 

—"Penkiaprocentininkų , ' byloje vakar buvo pakviestas 
liudyti kariuomenes ąuartermaster gen. H. Feldman, ku
ris laikinai nuo savo pareigų yra suspenduotas. P r e z S Londone, vėl prabUo Stalino 
dento kariškas patarėjas būsiąs pakviestas liudyti ry t n a u d a i J i s p a s į u n t e Buda 
a r poryt. 

—Senato užsienių ir kraš to apsaugos komisijos jung
tiniame posėdy patvirtino kreditus Turkijai, Graikijai, 
Korėjai, I ran ui ir Filipinams. Kreditai Atlanto pakto val
stybėms kariškai pagalbai suteikti dar nepatvirtinti. Ma
noma, kad šią savaitę ir šiuo reikalu komisija paruoš sa
vo rekomendaciją. 

—Grupe Kongreso narių surinko reikalingą kiekį pa
rašų darbo komisijos posėdžiui sušaukti federalinės pa
galbos mokykloms įstatymui sva r s ty t i Kilus visumenėje 
tuo reikalu didesniems ginčams, darbo komisija įstaty
mo svarstymą buvo sustabdžiusi. 

—Kinijos nacionalistai skelbia, kad paimti į belaisvę 
kinų raudonieji kariai daugumoje tur i rusiškus gįnklus. 

- V a k a r ų Vokietijos nauja vyriausybe vis dar nesu- j ^ j o s ° ^ j ^ ' k(ym^ 
daryta. Po ilgų derybų skelbiama, kad krikščionys de- j ̂  p a g ^ ^ ė užsimaskavę 
mokratai negali susitart i su socialdemokratais. . 1 komunistai ir tos organiza-

• U. S. A. kongreso at
stovų )rūmad paskyrė $1,-
114,000,000 papildomų fede-
ralinių kreditų vandens ke
lių tvarkymo ir potvynių 
kontroliavimo darbams or-

Amerikietis negras daini-Į ganizuoti. Įs ta tymas atiduo-
ninkas Robeson, dabar esąs j t as senatui . ' 

• Suomijos komunistų 
partijos vadas H. Kuuisinen 

ptautiniam jaunuomenės I -Leino sugrįžo iš Vengrijos 
kongresui a t s i š aukimą, į Suomiją. Streikas Suomi-
kviesdamas visą pasaulį su- Į joje yra kiek apsilpęs, ta-
sijungti nuversti fašizmą ir čiau padėtis dar nėra išaiš-
pradėti bendradarbiauti su kėjusi. 
"liaudies demokratijų" kraš 
tais ir su Sovietų Sąjungos 
tautomis. 

Tarpt, jaunuomenės fede
racija buvo suorganizuota 

• Britų muitinės valdinin
kai sučiupo 10,000 porų ny-
lono kojinių, kurios buvo 
siunčiamos nelegaliai į An-

tuojau įx> I t a r ^ ^ P r a d i r j j e g i W . . kaip žydų velykiški 
i ją įėjo įvairių kraštų jau
nimo organizacijos, tačiau 

—Rusijos okupuotos Vokietijos daly įsakyta atskirų 
sričių vidaus reikalų ministeriams paruošti rinkimus į 
vietos parlamentus. Rinkimai numatomi spalių mėn. 
— Po kiek besi jaudinančias Vakarų Europos sostines 
pasklido gandų, kad prieš Maskvą sukilusieji vokiečių 
komunistai yra labai susirūpinę ginklų atsargų suda-
rinėjimu. 

—Buv. U.S.A. kariškos valdžios viršininkas Vokie
tijoje, gen. L. CIay, veteranų suvažiavime Miami pasi
sakė už pilną ir visuotiną Amerikos pagalbą Europai at
gauti i r išlaikyti laisvę. 

cijos suvažiavimus pradėjo 
naudoti Sovietų Rusijos pro 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 24 d.: Sv. Balt

ramiejus apašt . Senovės: 
Jaunutis ir Aušrinė. 

Rugpiūčio 25 d.: Šv. Liud-
pagandiniams t i k s l a m s . j vikas^ Senovės: Gilius ir 
Braškant santykiams ta rp 
Rusijos ir vakariečių, subi
ro ir ši organizacija. Dabar 
jai bepriklauso tik Rusija 
ir jos satelitai. Kitų kraštų! dieną be pasikeitimų. Naktį 
delegacijose dabar y ra tik šilčiau. 
komunistuojančių jaunimo! Saulė teka 6:07; leidžiasi 
organizacijų atstovai. '7:40. 

Liudytė. 
ORAS 

Tikimasi lietaus. Dalinai 
apsiniaukusi. Temperatūra 

-
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGCL BLUNOIS 

PAS MCSŲ NAUJAKURIUS 

LIETUVIS PAS NOBELIO LAUREATĄ 
Jų bute auksu žibančiuose tose. Pavalgius pasakė, kad 

rėmuose buvo Emilijos bro- jų universitete darbo tuo 
lio paveikslas. Dar jaunutis, tarpu nėra, bet pavedė ki-
kunigas. Atėjo žinios, kad tam vyrui man kokį. nors už-
jisai bolševikų suareštuotas, siemimą, suieškoti. Tasai 

— Sunki, tur būt, buvo pradėjo šaukti dirbtuves, iš 
diena, kai gavote tą žinią? kurių universitetas perka 

— Jau buvau pergyvenusi mokslo priemones. Vienoje 
jo nelaimę, — pasakojo se- vietoj paskyrė rytojaus die-
suo. — Kai įsisteigė stovyk- ną pasimatymą. Nuėjau, pa
la tremtyje, kažka3 pasakė, siūlė darbą prie tų televizi-
kad ir jisai traukęs j. vaka- jos aparatų, po dolerį 25 
rus. Keliantis per Kuršių centus už valandą. Darbas 
mares, esą subombarduotas lengvas, yra viršvalandžių, 
žuvęs. Verkiau kelias die- ^Parašiaupadėkos laišką 
nas. Jis buvo toks autorite- profesoriui. Neužilgo po to 
tas mūsų šeimoje. Išleido vi skambina iš Chicagos uni-
sus mus į mokslus . . . Žinia, versiteto ir sako, kad yra 
kad jisai nuskendo, nepasi- vieta laboratorijoje. Nuėjus 
tvirtino, bet kad bolševikai mane nukreipė į biofizikos 
jį pagrobė, tai jau taip . . . institutą. Dr. Moon tenai ir 

Sunku apie tokius dalykus K £ J ^ S p a 
kalbėti, ir mes nukrypstant ^ " ^ ' ^ a u ^ S t S 

Ę. CANTOR PROGRAMA CHJCAC.OJE 

Trečiadienis, rugp. 24, 1949 

Stovykla 

Akis 
Etrzaminuoia 

Akinius 
Pritaiko 

Trys tūkstančiai metinių l i e tu- i " D r a u g a s " — t a i jŪSK 
.vifckoa Knypos Rėmėju gali pasida- t„ii___xi.:_ *,v^si „ ; « , , . ; - « ; 
ryti lietuviškos kultūros nešėjai pa- " " k r a Š t l A , t o d ė l VISUT i r ¥X-

iLieKvienąjs metais S tu- j šaulyje. Ar jau pasiuntėte $5 T Sius- aaip remkite ji. 
dentų Ateitininkų Sąjunga ik»te šiandien adresu: .Re?. C. A. 
Vokietijoje ruošia stovyklą, g J J J į ; j * 3 4 So" 0 a k l e y Av«" j Platinkite Kataliku Spauda 
kurioje būna ideologiniai ! 
kursai, daug labai vertingų! 
Daskaitų, sporto varžybos, 
literatūriniai vakarais, me
niniai pasirodymai ir kitos 
varžybos. 

Šiais metais tokia stovyk
la įvyksta ant Bodeno eže-! 
ro kranto, netoli Šveicarijos 
sienos. Stovykla prasidėjo 
rugpiūčio 19 d., baigsis rug-
piūčio 29 d. Nors Vokietijos 
universitetuose mažai belikę 
lietuvių studentų, tačiau ti- : 

kimasi gražaus skaičiaus 
stovyklautojų. Studentai šį 
kartą, stovyklon kviečia ir 
mokslejįvius. Yra užsiregist
ravę 160 stovyklautojų-

Prancūzų karine valdžia 
stovyklos reikalams paskyrė 
gražų viešbutį ant ežero 
kranto. Nors viešbutis tuš
čias, lovas atsigabeno iš 

Dr. J. J. Smetana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1831 So. Ashland 
Avenue 
VALANDOS: 

Pirmad., Antrad., Kctvirtad., 
Pcnktad. »:30 iki 12—1:30 

iki 8 
Trečiadieniais uždaryta 

Šeštadieniais »:30 Iki 12 — 1:30 
iki 5 P. M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CAnal 6-0523, Platt BJdg. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

prie ios vyro, Aleksandro °^ 
£olralrnSlrin kur* čia Dat P a S ] U S s t u a i J u o t l • » u a a " , Kddie Cantor dalyvauja National Television and Electrical Living Kirpriripimn ^ZMTZ . t 
Pakalniškio, kurs ciai pat. ^ ^ g u t i k t u m e i g u m a n i . o je> ]vyks tančioje Chcagoje nuo spalio 1 iki 9 d., Coliseum KnctįheHno. f t o v y k l o n a t 
drauge su maža dukrele. ^ ^ l a b o r a t o r i j 0 j e ? ^ _ pašaipose. Kampe Vickee Richards, populiari dainininkė, kuri irgi vyksta 14 paskaitininkų. Is- | »o. 4J tn Court, Cicero 

- K a i p su darbu? p a k l a u s e profesorius. „Bū-! <*iyvauja programoje. ^ ^ 
Jisai ištiesė pirštą: mate- č i a u i a į m į n g a s " , _ atsakiau. — r- ; „ — m ; " T 

Si. kad darbu oda nudėvėta Profesorius p a s a kė, kad jie ParuosKiBieu Dirbai Visuotinajam Kongresui 
— televizijos reikmenų ia- n e g a i į tiek mokėti už darbą, ' , 
p a t d a ^ 6 8 t a m P ° ' ' e m ' Kie-k PTvf L S L * E I NEWYORK (LAIC). - siuntinėjami iš Amerikos 

pačius dailides daugiau uz- V i s u o t i n a s Amerikoa L i e t u . j U e t u v i u . T a r y b o 8 c e a t r o 

kyloms i ežerą gautas gar-L/f™^- A"1!!t*'1 " **nktad-l j į v i s "AL.: 10-12 rvte; 3-«. 7-9 P. M. 

OP CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenoe 
( A n t r u aukštas) 

Oflto Telefonas: YArds 7-0554 

Jei oeatadlieDi* saukite— 
S M . TOL: MIdway S-2884 

OFISO VALANDOS: 
Nuo l t iki 12 vai. ryto, nuo I iki « 
TsO. popiet; ano T lkl t:M Tai. rak 
Sekma*, nuo 1S tkl II ral. diena 

Emerg-: TeL KEdzIe 5-2868 

Dr. Emity Y. Krokas 
GYDjYTOJA IB C H I B U B G 1 

4146 Archer A ve. 
CHICAGO, ILLINOIS 
TeL LAIayette S-3210 

VaL: pirm., antrad, ketv.. 12—t:lt 
j ir • - • vaau, penkt Ir fteftt. II— t : f 

6234 Archer Ro&d 
ABGO, ILLINOIS 

TeL SUMBUT 1580 
TaL: pirm., antrad. ir ketr. t - l T.T 

trečlad., penkt. Ir iefttad. I I T.T. 

Rugpiūčio 28 d. stovyklo
je įvyksta ateitininkų meti
ne švente su iškilmingu po
sėdžiu. Toje šventėje numa-

- Kaip pasisekė susiras-; d i r b a , kaip laborantai, bet ^^ngre^ IvyL š. m. raštinės, 1739 Š. Halsted S t , I ^ a turėti daug svečių iš 

3147 8 . Hals yed St. , Chicago 
Pirmad.. Trečlad. Ir Šeštadieniais 

Valandoe: I—8 popiet 

t i ? „ , .. h ,.H ,- i v i s S į atlyginimas panašus, ^ - ^ ' ^ e "^d."-TNew Chicago &,'w. Tačiau be" tai-! katalikų veikėjų tarpo y y . 
- Kalvarija buvo didele. k a . p anksčiau gautasai dirb- ^ N e w Y o r . k o g £ ^ k o i o n i j o s e k v i e . kupų profesorių ir vietinių 

Pirmiausia, mūsų globėjai tuvėje. o be to, — darbas, * •>' timai negalėtų pasiekti vi-!1** Užsienio organizacijų at-
- Antanas ir Stefanija Jo- bent metams, garantuotas. • komitetas jau sų draugijų. Todėl kongre- f o v 1 - Amerikos katalikiš-
n u c . , a ' . - .telefonų knygose P a s i ulyma pr.em.au. f viešbučiu, ir re- so rengimo komisija siūlosi k o s organizac.jos .r pav.e-
eme ieškoti adresų tų firmų.; Aleksas Pakaln.sk.s .r pas.- dvi gretimos di-, dalintis darbu vietoje ir or- n l i " , a s m e n y s sve.k.nimus 
kurios gamina medicinos lieka dirbti Chicagos umver- • t . m . „,„i„,nti r»^ii,,= knlnniio-lgali siųsti šiuo adresu: Dr.. džiosios salės bei keli kam- ganizuoti ratelius kolonijo-

Dr. F. C. Winskunas 
GYPYTOJAS IB CHIBUBQAS 

2420 W. Harqaette Rd. 
Ofiso TeL: PRospect 6-6446 
Bes. TeL: REmlock 4-3150 

VALANDOSi 
Vno X lkl 4 popiet: I Iki t rak.; Ir 

Trečiadieniai* pasai eutartJ 

jTsrSê ^yrima " ^ ̂ ^l0^..^ \^Tl^S^fSįįSSh ^ST^^vS^ll^^.S&JS^J^^ ^ ' ^ "-1*21 

Užvažiavau pas vieną, kurio 
adresą suradome knygoje, ir 

P. Ruoškis ^ ; ^ r ; r ^ a v o netToo ^ H « < ^ ^ ^ V ^ \ 1 r M ^ - ^ V n ^ ' a ^ i Dr. Edward B. Muraskas kambarių kongreso atsto- nizacijų valdybų sudėtis G e r m a n y -
aures, « « « . « J Z S S ' Z \l*l\nk\ ,nH ITAnlurla vams ir svečiams apgyven-] nuolat keičiasi ir ne visų or- Rxigaėj0 8 d. Studentų «™YTOJAS nt CHIBUEGAS 
sakau, kad jau savaite kaip VaZlltejaRtl KOplyCI* dinti. Jau atspausdinti at- ganizacijų, t. y. jų pareigu- AteitLinkų Sąjungai Vokie- " 
esu AmeriKoje rrasiau aaa v i e n u o l i a i p a saulistai, di- virukai, kurie bus į koloni- nų — pirmininkų ir sekre-, tijoje sukanka 4 metai, šiuo 
su manimi Kamerų pamažu,. ̂ .^ a u t o m 0 D i l i o prieka- j a s siuntinėjami kamba- torių — adresai yra žinomi. m e t u jai vadovauja energin-

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IB CUBUBOAS 

2421 West 63rd Street 
TALANDOS; Susitariua — nuo 1:11 
lkl «:0t Ir nuo 7:01 lkl 1:01 raka-
ro, liakirlant Trečiadieniu Ir Aeėta-

dienly vakarus. 
Ofise TeL: GRovehill 6-5213 

Bez. TeL: H i i t o s 5-2626 

kitaip sunkiai tesuprasm 

išeitas, ir pasakė: „Pas mus 

5452 So. Kedzie A ve, 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo l:0t iki 4:to Ir 
nuo 7:00 iki 9:i># vai. vak. 

9e«tad., nuo 2:00 *ki 4:00 vai 
V™ZirZ ZviZ^M* S-***?"] į8i„re^f fiams . « * ^ t t ! k a T ! !f r^L- l etn . a i " " S ; S*?, veikėjas Dr. Petras K i - ^ ^ " ^ sutarimą. koplyčią, aplanko visą eilę tarp 3 ir 9 dol. asmeniui jų veikėjai yra maloniai sielius, kuris jau vieną kar- Bedden. TeL: HEmlock 4-55S2 

^'^Č^^TJ1 vasarojimo vietų. Turėjo vienai parai. prašomi reikalingus adresus tą .buvo Saj»ng*s pirmioin-
-s LIK paraa t._ ^+ i^ «.iii«!W«iKinsi .r r>~,~;,v^ 

vinfjame, kas kitų padirbta. 
Eik j universitetą -_moky- d a y o ^ 8 0 0 _ 9 0 0 ž m o n i ų , m i g i j a B f 

Jam pasakiau, Kaa D r a u g e buvo aiškinamos ti- reeistraciios. apgyvendini- tinei, arba Lithuanian Ame-

darbo nėra, me s LIK ^ ^ ^ įrengtus garsiakalbius, ir Rengimo komitetas jau parūpinti ir pagelbeU kvie-1 kū Lietuvoje 1943-1944 me-
r . pamaldų išklausyti susirink- §me organizuoti įvairias ko- timus plačiau paskleisti. Ra- tais ir kuris, pasibaigus sto-

A*™ ™ ROO—POO žmonin. r«i0iiQa būtent: pramogų, šytina arba ALT centro ras-,vykiai, išvažiuoja į Chicagą. 
Manoma, kad tokia sto-

peraukstas šuolis, negi^ pro- k § j i m o t i e s 0 S t organizuoja- m 0 , propagandos, leidinių ir rican Congress Committee, Vykla bu s paskutinė Vokie-
fesonaus'iu tenai, riet tas mQ^ v a k a r i n e S pr,maldos, at-jt. t. Komisijos bus galutinai 3012 VVoohvorth Building, tijoje. — Kazys Ambo 
amerikietis davė man adre- ^ ^ ^ j paklausimus ir sudarytos vietinės Tarybos New York 7, N. Y. 
sa profesoriaus Une, to kurs r o d o m i religiniai judomieji susirinkime, kad tuo būdu Gyvenamasis rimties lai-
už išradimą sunkiojo van- p a v e i k a l a i pįrm atvykdami patikrinus skaitlingesnį vei- kotarpis reikalauja talkos 
dens (reikalingo atominių v i e n u o i į a į įšsigarsindavo vie- kėjų dalyvavimą kongreso iš visų geros valios lietuvių, 
ginklų gamybai) gavo rsobe- tog l a i k r a §či U O se apie savo ruošimo darbuose. kad pagelbėjus Lietuvos 
lio premiją. Nenorėjau va- atsilankymą. Kai kuriose Kvietimai draugijoms rink- žmonėms greičiau išsiva-

• V I 

Mokėti Mokesčiu 
Kongresas patvarkė, kad 

OCteo Tel. Y Arda 7-6921 
RcskL Trf. D Auu be S-UM 

Dr. T. Gūdaus] 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

ATTDAR£ OFISĄ ADRESU: 
756 W. 35TH STREET 

Ofiso vai.: nuo 1-1 Ir 6:10—8 v&L 
Antradieniais ligonius prflma Ūktai 

ii anksto susitartu. 
Jei neatsilieps file telefonai, saukite: 
lvEnwood i-6107; Vlncennes t^ttOO 

SŽ, "tk'aû paSn": tT^T^Z^Z Ū ^ ^ į *"*"* * " l * » * ^ ^ ^ ^ ! batg:.pasamdyta 4.250 nau-
Nuvažiavau. Į raštinę atėjo p a s !koje atsirado net kita-
ir patsai prof. Urie. Pasą-; t i k i ų k u r i e p a n 0 ro tapti ka-
kiau jam, kad esu fizikas,; talikais. Jiems instrukcijas 

"— i jų agentų, kurie seks, ar 

Lietuviai Skpitai Amerikiecili Skautu Laure ? Š i u į t o a ^ u m
e

o k a
8 t : a

8
v I 

Ofiso tel. Vlrginia 7-1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IB CHIRURG \ * 

4201 Archer Avenor 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 1:00 Iki 8:0t vai. 

DR. A. JENKINS 
PHYSIC1AN * SURGEOJI 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO TALANDOS: 
Kasdien nuo 1-4 p.p. Ir 7:10-1 rak. 

Šeštadieniais nuo t-4 popiet 
Trečlad. ir Bekmad. utdaryta 

Ofiso TeL — PBsped f -S8U 
Re*. TeL: Ylrglaia I-J421 

TeL GEo. 6-1800 (Ofiso Ir namęi 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PH YSICIAN and 8UBOEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

8926 We«t Wth Street 
VALANDOS: S—4 popiet, • : ! •— 

t:SS vakarais Trečlad. pasai eutart] 

Lietuvoje ruošiausi dokta- < p r a d g i o ' d u o t i arba artimes- WATERBURY, Conn. - pasakė, kad "mes visi, kaip \ j ' a ^ * J S į j S f L 1 n n n ^ ^ n I •"' ~ 
ratui, bet^ į ^ " * ^ " ^ ; nieji kunigai, arba susirasi- Amerikiečių skautų vienetai skautai, esame vienos_broli- t V Dąbąr griežčiaTtikrinš' *"*'** " **" — " " " ' ^ 
Norėčiau dabar darbo, nors nėjimo būdu jie gau s religi- ( j ų 5įa y r a apie 90) turi j jos nariai, ir, kaip žmonės, _ 7 : k „ ? i l I m „ k s t„ i„ a t , i , .n ' N o r ė d a 

d u l t o ^ k u r l.t>or.tori,o,e ^ .Rmolmn^ nuosavą stovyklavietę su vieno Tėvo vaikai";; ir pažą- S S ^ ^ 
Norėdami ką nors parduoti, 
ti, išmainyti, surasti — pasi-

Š l l l 0 S t . ^ : . k a d . ^ i k . i ^ . L a b a i * * r e i k a l i n g a , l i e : tisais P atcgun{a i s _- Ca^np dėjo koplytėlei rastiUnkamą - — S S ^ ^ ^ \ f ^ S > ^ S S ' ' ^ S S r t & 
universiteto, arčiau mokslo tuviadns ką jiors panašaus | Mattatuck. Apie 6 savaites | vietą. Koplytėlę įteikė skau- ^ į k r į i i nuoja> 0 gaunami rezultatai kuo-

t aut iškaiš J . . J . v . puikiausi. Tūkstančiai asmenų y-
, . . „ • • gana stropiai ir anksčiau. 

iDaigė v i l i . 16 d. jao-1 ar^ous ais. ru to lietuviai T3a b a r laukiama kad dau-
tą. kurs voki-'kai bemokąs, šiaip darbininkų, gyvenančių i m į u ia užu, į kurį atvyko padainavo kelias daineles. - u d § m e s i o b u g a t k r e i D t a 

įstaigos. Profesorius buvo organizuoti. Dabar yra ne-, truko didele jų stovykla, ku-1 te, apsirengusi 
labai malonus. Pasikvietė ki- mažai lietuvių ūkininkų ir į r į pasibaigė VIII. 13 d. įdo- j draburais. Po to lietuviai T L V _ L T 3 K I ._J 

nuvedė drauge su prof eso- toliau nuo lietuviškųjų cent- daug svečiij ir skautų. Daily-1 Tai buvo pirmas šioje apy-, t u o g ^ . 
riais pietus suvalgyti. Po rų, kurie negauna jokios re- Vavo ir lietuviai skautai-ės, | linkėję lietuvių skautų pasi- * svyruoji tarp $5,000 ir | 1W.: Vlrgtals 7-6683 

ra gavę patenkinimą per šį mūsų 
skyrių. Pasinaudokite ir jūs! 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IB CH1KLROAS 

Telefonai: 
Ofiso — HEmlock 4-684S 
Rem. — HFjnlock 4-SSJ4 

TALANDOS: Trečiadlen) Ir Be«U-
dienj pa«aJ «UB1 tarimą; kitoinla die-

lomU nuo 2 iki 4 popiet. 
7—9 Taltare. 

Ofiso UL GBovehffl 6-4020 
Bez. toL Hllltop 6-1560 

Dr. Alexander J. Javoia 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS LB CB1BUBGAS 
•428 Wwt MArqu©tte B*. 

OFISO TAULNDOB 
• n o t Iki 4 valandos popt«4. 

ir nuo 7 iki t ral. Vakarą. 
Trečiadieniais Ir Šeštadieniai* 

pasai Mtartl«*. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

pietų profesoriai dar išklau- Ii ginės pagalbos, 
sė vieno tokio mokslinio pra
nešimo, paskaitos apie at- VISUOMET DKAUGAUK 
mosferos galimybes plane- SU ''DRAUGU" 

Melskis Iš Lietuviškos Maldaknyges! 
"Draugo" administracijoj gaunamos šios 

Lietuvių Skautų Sąjungos j rodymas Amerikos visuo- $ 7 0 0 0 
vice pirmininko vyr. sktn. j menei, bet labai gražus ir1 

A. Saulaičio vadovaujami. | prasmingas pasirodymas. 
Drauge su mūsų skautais 
ten nuvyko ir būrelis lietu
vių iš VVaterbury. 

Laužo pradžioje stovyk 

— Skautas 

SKAUTŲ REGISTRACIJA 

V lietuviškos maldaknyges: 

1. DIDYSIS RAMYBfiS ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P. 
M. Juras, išleista Bostone. 1945 m., psl. 788 $4.00 

Waterbury, Conn., gyvena 
los šefas Babson svecius-he- b ū r e I i s tautininku-ių, ku-
tuvius skautus ir skautes 
pristatė visuomenei, paminė 
damas, kad jie turėję bėgti 
nuo rusų ir dabar atvykę ii ^nlnčiu^^Čonn7valstybIj'e 

zo arenon buvo R e g į struoti pradęta birželio 

rie emesi iniciatyvos sure
gistruoti lietuvius tremti
nius skautus ir skautes, gy-

pakviest i vis i l jetuviai; v isų 
dalyvių j ie buvo labai ši ltai 

2. RAMYBfiS ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P. M. Juras 
išleista Bostone, 1948 m., psl. 544 $3.00 I trumpa kalba (angl i škai ) I p"" 

3. MALDŲ RINKINĖLIS, sudarė ir išleido kun. J. Koncevi | supažindino dalyvius SU Lie-1 

men. Žinios s iunč iamos vyr. 
sktn. A. Saulaičio adresu: priimti. Sktn. O. Saulaitienel a 5 3 ' B a n į s t ( Waterbury, 

gus;, išleista Čekoslovakijoj. 1927m., psl. 336 baltais vi l tel iais $1.50 t u v o s s k a u t ų i s t o r i j a , j ų . Kviečiame i Lietuviškos Knygos 
Baltais viršeliais ir kabliukais $2 00 J 0 ^ 0 ; 0 „ „ T :rt4.„ 12 ! Kviečiams i bietu\i_sKos ^nyRo» 

*^uu darbais, su Lietuvos trage- Rėmėjų sūes Metinė duokle $5. 
4. MALDAKNYGĖ, sutvarkė Amerikos Lietuvių R. K. Kunigų 

Vienybe, išleista Chicagojfe, 1935 m., psL 256 50c 
Galite Iškirpti Šj skelbimą ir norimas maldaknyges užsakyti api
brėždami maldaknygių eilės numerius rutuliukais. Pinigus siųst) 

kartu su užsakymu. 

Dr. W. Gibaszekas, OD. 
A|UŲ SPECIALISTAS 

(Kalba lietuviškai) 
756 YVest 35t!i Street 

(Virš Union Drugr) 
Tel. YArds 7-7S53 (įieatsllkpiis) 

ŠHuklte Vlršinla 7-7292) 
Akiiį egzaminavi

mo specialistas. Iš-
raSo tinkamus a-
kiniams sti k 1 u s. 

Pritaiko prie veido 
gražius, patrauklius akiniu rSmus. 

Priėmimo valandos: Pirmad., 
Antrad. ir Ketvirtad.. nuo 10 v. r\-
to lkl* 5 v. p. p. ir 6 v. Iki 9 v. 
vakaro Trečlad. ir Penktad. 1 v. iki 
i v. vak. ir šestad. nuo 10 v. ryto 
iki 6 vai. p. p. 

HNtas ofisas 945 W. Slst st. 
Priėmimo valandos: Trečlad., Pen
ktad. ir šestad. nuo 6al. vak. lkl 
9 vai. vakaro. 

Ofiso ToL YĄrds 7-5S57 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IB CHUBUBOAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Talandos. 1-1 popiet Ir T-S • . vak 
Trečiadieniais Ir Sefttadlenlale oflaaa 

yrm uždaryta*. 
Seitad. tik nuo 1—B vai popiet 

REZIDENCIJA 
•241 West 66th Plaoe 

BEpubllo 7-7848 

Dr. L E. Makar 
GYDYTOJAS IB CfflBUBGAS 

11750 Sa. ParneU 
T e i : : PUllman ft-82T7 

VAULNDOS: 

UŽSAKYMUS SIŲSKITE: 
"DRAUGAS" 

2334 S. Oakley Ave. 
Chidgo 8, EI. 

diia bolševikams Lietuva Gwnsite nau.i" knvtm už 750. Ra-
7 ,. B . 1 įSvkite- Rev. 0 A. Matulajtis, 2334 Reikt ui. REpubUc 7-4S6S 
okupavus, su lietuvių skau- j ^'oakiey Ave. bhicago 8, tu. I 
tų veikla tremtyje ir atei
ties troškimais. Jos kalba visų dalyvių buvo atidžiai 
išklausyta. Pagerbiant ame
rikiečius, stovyklos viršinin
kui buvo įteikta didele ir 
graži lietuviška koplytėle, 
kurią priimdamas Babson 

Dr. JOHN R. 
skelbia atidarymą. 

RROLL 
naujo ofiso 

OPTOMETRY 
randasi ant 

721 South Bouievard 
Oak Park. 

Valandos pagal 
VlluLAGE 

nilnois 
sutarimą 
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Karo Pavojai Balkanuose 
STALLNO-TITO SANTYKIŲ AŠTREJIMAS 

Prieš keletą dienų šioje vietoje mūsų buvo rašyta, 
kad Stalino-Tito santykių įtempimas Balkanus padaro 
parako statine. 

Šiomis dienomis tie santykiai dar labiau paaštrėjo. 
Tiek paaštrėjo, kad jau atvirai yra kalbama apie gink
luotą konfliktą. Europos diplomatinėse sferose spėlio
jama, ką darytų Jungtines Amerikos Valstybes, jei So
vietų Rusijos kariuomene įsiveržtų į Jugoslaviją su tiks
lu maršalą Tito nuversti. , 

Nors nieks tikrai šiandien dar negali pasakyti, koks 
bus sekantis Maskvos žygis, tačiau Stalino nusistaty
mas versti iš Jugoslavijos "sosto" Tito tikrai nepasikeis. 
To Stalinas pradėjo siekti jau prieš keliolika mėnesių. 
Jis kurstė prieš Tito jugoslavų komunistus, jis ten siun
tė su speciale "misija" savo agentus, jis bandė Jugosla
viją ekonominiai paklupdyti. 

Maskva Tito jau nebelaiko komunistų partijos na
riu ir jį viešai vadina fašistu. Tai Tito labai užgauna. 
Užgauna ir jo pasekėjus, kurių jis šiandien turi ne tik 
Jugoslavijoj, bet ir kitur. Nereikia užmiršti dar ir to, 
kad Jugoslavijos pasieniais jau yra įvykę ir apsišau
dymų su raudonarmiečių (rusų) vadovaujamomis gau
jomis. I 

TITO GALVOS PAREIKALAVUS 

Dabar gi atvirai kalbama, kad Stalinas yra parei
kalavęs Tito galvos. Jisai įsakęs savo agentams jį lik
viduoti. Jei jiems tai nepavyks, kas bus toliau? 

Didžiosios Britanijos spauda tvirtina, kad paskuti
nysis Stalino įsakymas likviduoti Tito, skamba tokiu 
karo grasinimu, kokio nebuvo nuo 1939 metų. Britų vy
riausybes pareigūnai bando tai švelninti, sakydami, kad 
Maskvos grasinimas yra vedamojo nervų karo dalis. 

Tačiau netenka praleisti nepastebėjus visų kitų ap
linkybių. 

šiuo metu Jungtinių Valstybių vyriausybe yra už
simojusi duoti stiprią paramą Jugoslavijai. Netrukus ji 
gali gauti stambią paskolą iš Pasaulio Banko. Tai po 
pusmečio labai žymiai sustiprintų Tito poziciją. Tuo 
būdu Stalinui yra didelis išrokavimas imtis visų galimų 
priemonių Tito dabar tuoj likviduoti. 

PASTOJA KELIĄ MASKVOS IMPERIALIZMUI 

Jei jo nelikviduoti, reikštų sudaryti precedentą kitų 
kraštų; komunistams. Mat, Tito stiprėjimas galėtų pa
skatinti net Kinijos komunistus veikti atskirai, nepasi
duodant Maskvos globai arba, teisingiau, iš jos ištrūks-
tant. Toksai pasireiškimas pakirstų sparnus rusiškojo 
bolševizmo imperialistiniams siekimams Azijoje. 

Nereikia išleisti iš galvos ir kito dalyko. Tito stip
rėjimas pakerta Maskvos pastatytų diktatorių autoritetą 
visose satelitinėse valstybėse. Patys komunistai drąsiau 
kovotų prieš užmestą jiems Stalino diktatūrą ir politiką. 

VOKIEČIŲ KOMUNISTŲ SUSISKALDYMO REIKŠMĖ 

Vokietijos komunistų partija, mat, jau suskilo. Gau
singa jos dalis atsisakė klausyti Stalino. Daug komu
nistų visai pasitraukė iš Stalinui vergaujančios partijos 
ir atskirai susiorganizavo, iškeliant visai teisingą ir 
aktualų šūkį: "kovoti imperialistinį bolševizmą". At
skilusieji nuo Maskvos kontroliuojamos vokiečių komu
nistų partijos nedviprasmiškai pareiškia: "Sovietų Ru
sijos imperializmas yra didžiausia apgavyste. Mes at
metame bet kokius diktatūros planus, kuriuos norima 
primesti gyventojams." Reikšminga, kad atskilėliai pa
sveikino Tito, kas Maskvą dar labiau įerzino. 

Ir, be abejojimo, šioji "titoizmo" liga plis. Ji daug 
Stalinui pavojingesne, negu ' 'trockizmas". 

Atsižvelgiant į tas visas aplinkybes, tenka laukti 
Maskvos skubių ir efektingų žygių Titui ir jo pasekė
jams likviduoti. 

Ir jei šitokiems dalykams vykstant Maskva pasi
tenkintų tik savo pikto liežuvio parodymu Titui, ji tuo 
pademonstruotų savo bejėgiškumą ir visokeriopą bank
rotą. ; » i • t 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 

PREZIDENTO KALBOS IŠKLAUSIUS 

Prezidento Trumano kalba, pasakyta karo vetera
nams Miami, Fla., turi gerų, dėmesio vertų punktų. 

Prezidentas, atpasakojęs žmonių viltis, sukeltas po 
antrojo pasaulio karo, atstatyti pasaulio teisingą ir pa
stovią taikąs labai aiškiai pasako, kad tuos užsimojimus 
sutrukdė komunistai. Jis kalbėjo: 

"Vienas nuduotas atsakymas šiam žmonijos reika
lavimui yra siūlomas organizuotojo komunizmo. Bet 
tasai atsakymas yra klaidingas. Komunizmas sakosi pa
tenkinsiąs visuotiną geresnio gyvenimo reikalavimą;. 
Bet, faJttinai, klaidingais pažadais jis vilioja žmones 
atgal į tiraniją ir vergiją — kaskart daugiau ir daugiau 
žmonių viso pasaulio kraštuose tą faktą sužino.'' 

Toliau Prezidentas pakartojo demokratijų planą pa
saulio taikai. Tasai planas yra pagrįstas savanoriu lais
vų tautų bendradarbiavimu pakelti medžiaginę visų 
žmonių gerovę ir visiems užtikrinti keturias laisves. 

AMERIKOS PASTANGOS J 

Jungtines Valstybės daug ką aukoja pasaulio taikai 
atstatyti. Palyginti trumpu laiku jau daug kas pada
ryta. Tuose užsimojimuose Amerika ne viena. Daug 
tautų su ja kooperuoja ir, Prezidentas yra įsitikinęs, 
kad bendromis jėgomis tikslas bus pasiektas. Jisai pa
stebi, kad Turkija ir Graikija jau išgelbėtos iš komu
nizmo ir kad Šiaurės Atlanto Saugumo Pakto pagalba 
visą Europą pavyks apsaugoti nuo komunizmo. Į tai at-
sižveljgdamas, Prezidentas praco skirti pakankamai lėšų 
"paktinėms" valstybėms apginkluoti. Prie to jisai jun
gia pagalbą Filipinams, Korėjai, Graikijai ir Turkijai. 

Vienu žodžiu, Prezidentas savo kalboj iškėlė labai 
aktualius tarptautinius klausimus, kuriais visi domisi 
ir kurie visiems labai rūpi. Reikia manyti, kad ji pa
veiks ir kongreso narius, kurie stipriau turėtų paremti 
vyriausybės vedamą pasaulio taikos atstatymo politiką. 

MŪSŲ Vargonininkai 
Šiandien yra susirinkę \\ savo metinį seimą^ Ameri

kos lietuviai katalikai vargonininkai. Jų seimas įvyksta 
Šv. Petro ir Povilo par. salėj, Kenosha, Wisc. 

Berods, nereikia daug rašyti apie tai, kaip 3varbų 
vaidmenį mūsų religiniame, tautiniame ir, apskritai, 
kultūriniame lietuvių gyvenime yra suvaidinę vargoni
ninkai savo asmenine veikla ir su savo vadovaujamais 
chorais. Jie yra daug ir garbingai prisidėję prie išlai
kymo mūsų tarpe kiek religiniųi, tiek tautinių brange
nybių. Lietuvių visuomenė jiems yra dėkinga už tai. 

Žviegiant į lietuvių ateitį Amerikoje, reikia paste
bėti, kąd ir čia vargonininkai galės suvaidinti stambų 
vaidmenį. Ir suvaidins. Tik reikia stipriau ir nuošir
džiau jų pastangas paremti, reikia jų gyvenimo ir dar
bo sąlygas pagerinti. 

Su pasitenkinimu tenka konstatuoti faktą, kad 
Amerikos lietuvių vargonininkų eilės pasipildo naujo
mis, stipriomis muzikų jėgomis, atvykstančiomis iš Eu
ropos. Linkėtina toms jėgoms įsijungti į Lietuvių R. K. 
Vargonininkų Sąjungą ir per ją į svarbųjį kultūros dar
bą, kuris taip reikalingas ir religijai ir tautybei stip
rinti 

Vargonininkų Sąjungos seimui linkime geriausio 
pasisekimo., » I-* I \% j * |;"* I j * 

APŽVALGA 
Plačiai Garsinamas Lietuvos Vardas 

iXh ~ 
Ir Portland, Oregon, dienraštis "Oregonian" įdėįjo 

(rugpiūčio 17 d. laidon) Amerikos Lietuvių Tarybos me
morandumą, kuris rugp. 12 d. buvo įiteiktas valstybės 
sekretoriui p. Dean Achesonui. š io memorandumo ko
piją Portlando dienraščiui pasiuntė plačiai žinomas žur
nalistas VVallace R. Deuel, kuris yra Chicago Daily 

News Foreign Service biuro Vašingtone atstovas. Pa
žymėtina, kad p. Deuel, kaip jis pats pasisakė jį aplan

kiusius ALT pirm. ir sekr., prieš antrąjį pasaulio karą 
lankęsis Lietuvoje ir ja buvęs susižavėjęs. 

"The Oregonian" iškarpą mums prisiuntė pFof. VI. 
Juodeika, pridėdamas tokią pastabą: 

"Malonu matyti, kad ALT memorandumai jau prade
da patekti į platesnę. Amerikos spaudą. Tai simptomin-
gas reiškinys". 

"The Marian" 
Po dviejų mėnesių atostogų, išėjo iš spaudos "The 

Marian" š. m. rugsėjo mėnesio laida, pilna gražių straip
snių iš lituanistikos ir taip pat žinių iš lietuvių gyve
nimo. | 

Kaip žinoma, "The Marian" yra mėnesinis anglų 
kalba lietuvių žurnalas, kurį leidžia Tėvai Marijonai ir 
redaguoja kun. Petras Cinikas, M. I. C. Žurnalo adresas: 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

• • 

•JURGIS JANKUS 

LOGIŠKOS IŠVADOS 
VL. VIJEIKIS 

Pruseikov nutarė pasvars
tyti,^ kaip žiūrėti į „dipu
kus", ir jiems pašventė visą 
savo straipsnį. Kaip žiūrėti 
į „dipukus"? Ogi kaip į sa
vo brolius, nes Jifl tarpe yra 
ir tavo sesuo. 

Pruseikov sako: „Per 14 
metų Lietuvoj siautė smeto
ninė propaganda. Ji sugadi
no didelį skaičių žmonių. Per 
14 metų skiepyta fašizmas. 
Po to beveik 4 metai hitle
rinės propagandos. Iš viso 

18 metų. Tas negalėjo nepa
likti karčių nuosėdų". 

!* • • 
Rusijoje vien tik Romano

vų dinastija išsilaikė 300 
metų. Irgi skleidė propogan-
dą. Tai reiškia, kad visi ru
sai yra monarchistai. Ačiū 
už pareiškimą, tovaršč Pru
seikov! Aš dar maniau, kad 
Rusijoje yra bent milijonas 
bolševikų. Bet jeigu Lietu
voje propaganda per 18 me
tų sugadino žmones ir pa
vertė juos fašistais, tai ke
lių šimtų metų carinė propa
ganda tikrai galėjo visus ru
sus paversti monarchistais. 
Dar kartą ačiū! O tas Stali
nas dar meluoja, kad pas jį 
net opozicijos nėra. Nonsen
sas, žioplas tvirtinimas 
(kaip Pruseikov sako). 

• • * 

Toliau rašo: „Tautos pa
grindas, viltis ir ateitis yra 
Tarybų Lietuvos lietuviai. 
Ten viskas lietuviška, net ir 
Vilnius lietuviškas". Ir čia 
yra tiesos. Kas gi kada nors 
sakė, kad Lietuvos lietuviai 
nėra tautos pagrindas? Čia 
jokių ginčų negali būti. Ten 
miškuose kaunasi partiza
nai, ten lietuviai dantis su
kandę neša sunkų rusiškos 
vergovės jungą ir laukia, 
kada galės nusikabinti tarbą 
ir kada Lietuva bus ne tarbų 
Lietuva, bet tikra nepriklau
soma Lietuva. Tada ir dau
gelis ,.dipukų" grįš namo. 
O šiandien nei jie, nei to-
varišč Pruseikov negali ten 
nuvykti ir bent žvilgterėti i 
tą didelį progresą, kurio at
siekė visagalinti bolševikų 
partija. Ji tokia galinga, kad 
net ruskius ministerius ir 
kolonizatorius maskolius 
Pruseikov akyse pavertė lie
tuviais. 

* * n 

Sako: „Naujų imigrantų 
eilėse labai daug inteligentų, 
profesionalų. Jų tarpe yra 
daug tokių, kurie įsikalbėjo, 
kad jie yra žemės druska". 
Ta druska atrodo pateko 
Pruseikov į akį ir ėda. kad 
jis taip raitosi, kasosi ir ne
rimsta. Druska mat toks 
daiktas, kuris kur reikia ge
rai padaro, o užpilk k i t u r . . . 
fida. Mūsų senoliai, sako, 
zuikius gaudydavo druskos 
ant uodegos užpildami. At
rodo, kad ir stalinukams ji 
netinka. 

NAKTIS ANT MORŲ 
• f-ATfcūuS" LgtPiNTS, LATMfiJES ŠVIETIMO 

-r VALDYBOS PREMIJA 

(Tęsinys) 
Tuoj vieno rankose atsirado pistoletas. Turėjau pakeiti 

rankas, apieškojo kišenes, paėmė dokumentus ir liepė eiti. Prie 
durų stovėjo vežimas. Pirmoji mintis buvo šokti nuo priegonkio 
ir nerti į tamsą, bet užpakaly jutau beveik į nugarą įremtą 
pistoletą. Ir dabar tikiu, kad būčiau pabėgęs, gal kiek sužeistas, 
bet kvailas jausmas apima, kai žinai, kad nebėgdamas mirtį 
tikrai tolyn nustumsi. 

Susėdom. Aš, vienas milicininkas, du enkavedistai ir veži
kas. Ir važiavom ne plentu, bet tiesiai per mišką kastiniu. 

— Būk protingas ir nemėgink bėgti, — lietuviškai pasakė 
milicininkas. — Dėl manęs, gali, bet juodu sėdi su paruoštais 
rankose. Iš karto užmuš. 

Kelias buvo sušalęs, grubus ir ratai per gruodus šokinėjo 
ir suposi. Emė baimė, kad kuris iš netyčių neiššautų. Kol pri
važiavome kastinį, tikrai galėjo būti dešimta valanda. Netoli 
miško tamsus šešėlis pasuko iš kelio ir nuėjo į laukus, o gal 
man akyse taip pasirodė, bet aš pagalvojau apie Pepalį, ir taip 
begalo liūdna pasidarė. Bet jeigu jis neišeitų ir manęs lauktų. 
Ar baltkelnis nevažiuos mokyklos krėsti? 

Nuo ratų skambėjo ir kelias ir miškas, ir aš veltui akis iš
plėtęs dairiausi į šalis: niekur jokio šešėlio nemačiau. 

Nusivežę į apskritį, uždarė tamsiam rūsy ir dvi dienas iš
laikė. Trečią naktį pasikvietė aukštyn. 

Vėl ėmė rašyti anketą, paskum staiga sustojo vidury ir 
paklausė: ar tikrai atsimeni, ką sakai. Kaip tik buvau pasakęs, 
kad baigęs mokslą dirbau pas tėvus. 

— Atsimenu, — pasakiau. 
— Tikrai? 
Pamėginau nusišysoti. 
—Bet ar tikrai? 
— Jeigu netikite, pasakyta, kur gimiau, galite patikrinti. 
— Patikrinom, — užpakaly išgirdau girdėtą balsą. 
Pasukau galvą ir pamačiau stovintį baltkelnį. Jis buvo ap

sivilkęs tamsiai pilku švarkeliu, apsimovęs labai šviesiomis kel
nėmis ir apsiavęs gerai išblizgintais batais. Žiūrėjau į kelnes ir 
pagalvojau, kad jų priekis ne sykį buvo kruvinas. 

— Patikrinom, ponas kapitone, — pakortojo ir drožė kumš
tini į veidą. 

Smūgis buvo toks stiprus ir netikėtas, kad pasvirau ir susi
griebiau už kėdės. 

— Dabar tu pasakysi viską ir tuoj. 
Ir vėl smūgis į veidą. Kai jam užteko, atnešė dubenį van

dens, liepė nusiplauti, padėjo lapą popieriaus ir liepė surašyti 
visus kontrevoliucionierius, kuriems čia atvykau vadovauti ir 
vadus, iš kurių gaunu įsakymus ir veikimo direktyvas. 

— Matai, kad mes viską žinom. Jie visi taip pat gražiai 
paimti kaip ir tu, ir jie viską jau pasakė. 

Aš nusijuokiau. Tą sykį tikrai. 
— Kaip jūs galite suimti to, ko visai nėra, — pasakiau. 
— Rašyk! 
— Ne, rašyti neturiu ko. Bet pasakyti galiu. . . 
— Sakyk! 
— Taigi pasakyti galiu, kodėl į tą apylinkę atvykau. Ir 

visiškai atvirai. Nieko nepridedamas ir neatimdamas. 
Juodu sukluso. Anketą rašęs enkavedistas pasiėmė į ranką 

kotelį, o baltakelinis pasidėjo koją ant kėdės ir parėmė smak
rą ant rankos. Jo kelnės vėl buvo aptiškusios smulkiais kraujo 
lašeliais. „Vėl Blažaitienė galės papasakoti, kad baltakelnis tu
rėjo darbo, tik vargu ar galės atspėti, kieno tas kraujas", pa
galvojau, o garsiai pasakiau: 

— Atėjau pasislėpti nuo jūsų. Nuo sugyvulėjusių žmonių, 
kurie atėjo žmogaus sunaikinti, gyvenimą paversti J griuvėsius. 

Ar daugiau ką pasakiau nebeatsimenu. Kalbėdamas buvau 
nusisukęs į stalą, ir tuo tarpu baltkelnis turbūt smogė su kuo 
kietu į galvą. Kai atsigavau, gulėjau rūsy, ir kelias dienas ma
nęs nelietė. Paskum prasidėjo ilgas ir baisus kankinimas, bet 
rudojo baltkelnio matyti nebeteko. 

(Pabaiga) 

KAIP TAS ŽVĖRIS UŽAUGA ' 

Sutaupė 
Šykštus škotas atvykęs į 

Ameriką panoro pasiųsti te
legramą. Jisai sužinojo, kad 
už savo parašą telegramoje 
nereikia mokėti. Taigi, nuė
jęs prie langelio ir sako tar
nautojui paduodamas popie
rių: 

—Tamsta tikriausiai juok
sies iš to, bet aš esu indėnas, 
ir mano vardas yra toks 
keistas: "Dejanegrjišiuprieš-
penkioliktątavovyras'\ 

SKELBKITES "DRAUGE" 
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Trečiadienis, rugp. 24, 1949 

Kęstučio Klubas Remia A.L.T. Darbu 
Kęstučio klubo mėnesinis tuvių kongresas visai nerei-

susirinkimts jvyko rugpiū- kalingas. J. Dimša pareiškė, 
čio 7 d. Hollywood salėje, kad Amerikos Lietuvių Ta-
2417 W. 43 St. Susirinkimą rybą remia visi lietuviai, iš-
pravede pirm. A. Valonis. skyrus komunistus. Už ko-

Pranešimą apie pikniką. I T ^ P&a'TU' J" 1™' 
įvykusį liepos 24 d. Liberty Ib e l '8 ' ^ T

m e *° "VHrbesnio 
UJ X - i nepasakė. J. Konaroska nu-Grove, padare rengimo ko- \T . , A , , , 5 -D e , rodė, kad Zaldokas ne tą sa-misijos narys Bronius Sho-1 » m a n

 a 

tas. Darbo buvę nemaža, bet j ^ į ^ k o n g t i t u c j j a d r a u . 
ir pelno numatoma t u S t i L ^ J 
apie 360 dol. Komisija de-1 s t a l i n o k o n B t i t u 3 j 
kinga visiems talkininkams | K ę

J
a t u č i o k h l b a s g i t v a r k ^ g i 

ir dalyviams. ( n e p a g a ] S t a l i n o k o nstituci-
J. Kondroška, svarstant i ją. Klubo įstatai aiškiai pa-

naujus sumanymus, pranešė, | brėžia Lietuvos reikalų re-
kad Amerikos Lietuvių Ta-jmimą. Be to, šiuo reikalu 
ryba šaukia visuotiną Ame- j yra priimta ir speciali re-
rikos Lietuvių Kongresą į zoliucija, kurioje yra pasa-
New Yorke lapkričio 4, 5 lykyta , kad klubas remia ir 
6 d.d. Jis pasiūlė, kad klubas I rems ALT darbus moraliai 
surengtų pikniką ar kitokią! ir materialiai, 
pramogą ir surinktų pinigų1 Atidavus šį klausimą bal-
ir tuo būdu galėtu pasiųsti! gavimui, Zaldoko opozicija 
j kongresą delegatą ir pa-įgavo tik šešis balsus. Suma-
skirti auką A.L.T. darbams nymas priimtas, 
paremti. Prieš šį pasiūlymą' Klubo nariai prašomi pa
pieštu stojo komunistų „Vii-! tikrinti pas klubo raštinin-
nies" reikalų vedėjas M. kęf ar jų adresai yra teisin-
žaldokas. Jis sake, kad taijgai nurodyti. Valdyba nusi-
esą priešinga klubo konsti- skundžia, kad daug nariams 
tucijai, kad tai griauna klu-j pasiųstų laiškų sugrįžta, 
bo narių vienybę ir kad lie-1 J. 'K. 

TĖVAS SU SŪNUMIS PASTATE NAMUS 

SUNKU GAUTI GAZOLINO 

(Jhicagoje tebesitęsiant gazolino išvažiotojų streikui, vis sunkiau 
gauti gazolino. Prie stočių, dar turinčių gazolino, susidaro ilgiausios 
eilės, si stotis kiekvienam automobilistui pardavė gazolino tik už $1. 

(Acme) 

LIETUVIŲ DIENA 
ROCHESTER, N. Y. 

A. L. T. PIKNIKAS 
WATERBURY, Conn. — 

S v. Jurgio parapija, kurioje j {Sekmadienį, rugpiūčio 28 d. 
klebonauja kun. Jonas Bak-I Lincoln Parke, Union City, 
šys, rugpiūčio 7 d. surengė 
Lietuvių dieną — iškilmin
gą pikniką. Rengimo komi
sijai vadovavo Petras Nor-
keliūnas. 

Rytą 11 vai. bažnyčioje 

Conn., įvyksta piknikas, ku
rį rengia Waterburio Ame
rikos Lietuvių Taryba. Vi
sas pelnas skiriamas Lietu
vos išlaisvinimo reikalams. 
Programa bus įvairi, įdomi. 

Povilas Ramoška su dviem pamate, jog klydo — namas 
savo sūnumis — Povilu ir Į ir iš lauko ir iš vidaus la-
Robertu — padare tai, ko I bai gražus. Namas turi 3—4 
gal niekas iš Chicagos lietu-Į kambarius. Norint rūsyje 
vių nėra padaręs. Jis su mi-1 dar du kambariu būtų gali
nėtais dviem sūnumis pas- ma įtaisyti. Taigi net trys 

per šv. Mišias labai gražiai Didelis Šv. Juozapo parapi 
giedojo iš D. P. sudarytas jos mišrus choras, vadovau-
choras, vargonuojant E. jamas komp. A. J. Aleksio, 
Bermonaitei. Solo giedojo išpildys dainų ir naujų sma-
Šalniene. Parapijiečiai gie- gių tautiškų šokių. Bend-
dojimo buvo tiesiog sujau
dinti. 

Popiet prie bažnyčios su
sirinko apie 200 automobi
lių, papuoštų įvairiomis spal-

ta/te didoką ir gražų namą, nedideles šeimynos jame ga- j vomis, ir policininkai, auto 
S£i • 1. r * -*-• - T > - * *•.!.*.** \ 1 • _«»4>« 1 v%4»« I ' M ir\r% +• r\m r» i flffflT^tl _ w% r\ V i i l i n * v i n -a r l v n A I l n n a l i n i gražioje Marąuatte Parko ! Ii sutilpti ir patogiai gyven 

kolonijoje, 7300 S. Talmanjti. Tinka daktaro-dentisto 
Ave. Namas jau paskelbtas kombinacijai, 
pardavimui. Daug žmonių; p R a m o š k a p a s t a t e s 
lankosi ne vien derėti, o ^ s į g u . 
t a i p g i 1S SmalSUmO, k a d Jį „ o - £ „ ^ v n a t i n f r i n i i a i n n 
pamatytų. 

mobiliams į dvi eiles susi-

riems šokiams gros orkest
ras. M / 

Vietinis A. L. Tarybos 
skyrius nuoširdžiai kviečia 
ir tikisi, kad kiekvienas lie
tuvis dalyvaus šiame pikni
ke. Jau baigiasi saulėtas va

rams yra ypatingiausias. 
Visais žvilgsniais moderniš-

Ypač kaimynai stebisi tuo I kas. Turi ne tik telefono, bet 
namu. Mat kaimynai matė]ir televizijos įvadus. Smulk-
tik vieną Ramošką ir jo du j menų apie tą namą galima j reigą, padėti Lietuvai atgau 
jaunus sūnus besidarbuojant sužinoti ir per tel. HUdson \ ti laisvę. Atstovas ir jį ly 

rikiavus, nuvedė juos į saros malonus metas, tai 
Schuetzen Park, kur įvyko kaip tik bus dar viena pro

ga linksmai, lietuviškai, jau
kioj draugystėje sekmadie-

piknikas. 
Apie 5 vai. popiet į pikni 

LINKSMA PRADŽIA 
Perskaičiau "Drauge" Vy

tauto K. Kasnsno straipsnį 
"Teatrui įsikūrus" ir susi
graudinau. Koks vis dėlto 
geras žmogus. Ir ne tik ge
ras, bet ir stiprios valios. 
Pažadėjo sumažinti rūkymą 
ir paaukoti teatrui. Atsisa
kyti nuo dūmo juk ne taip 
lengva. 

Ir malonu, kad jis atsisa
ko tik nuo "Coca-cola" ir 
cigariečių. Lietuvių Teatro 
artistai Chicagoje rengia sa
vo pikniką, ir kaip būtų ne
malonu, jeigu šis teatro rė
mėjas neišgertų nei vieno 
stiklo alaus į teatro sveika
tą. 

Taigi, artistai savo darbą 
sumanė pradėti linksmai su 
pikniku. Sako, kiekviena 
pradžia sunki, bet jeigu ji 
pradedama linksmai, tai ne
bus ir taip sunki. Piknikas, 
arba rugpiūtine, kaip, jį ar-

: tistai pavadino, įvyks rug
piūčio 27 d., šeštadienį, Spai-
čio darže. Ir tą dieną nors ir 

' negalima dar bus laikyti Lie-
! tuvių Teatro įsikūrimo data, 
'tačiau pradžia jau bus pa
daryta. Bus sudaryta bent 
kiek lėšų pirmojo spektaklio 
pastatymui. 

Taigi, šeštadienį, rugpiū
čio 27 d., bus puiki proga 
atšvęsti lyg ir sugerbtuves 
ir padaryti apžvalgus besi
kuriančio Lietuviško Teatro 
ir linksmai jam šūktelėti: 
tegyvuoja!!! 

Ir ne tik pasižmonėti, bet 
ir pamatyti artistus links
mame jų pavidale. Progra
ma numatyta smagi ir ne-

I nuobodi. O priedui užsaky
tas yra menulis, kuris, rei
kia tikėtis, irgi nepatingės 
atvykti į artistų pikniką. 

— J. Kanapinis 

Pilietybes Pamokos Atvykusiems Tremtiniams 
Dariaus-Girėno postas sa

vo pastarajame susirinkime 
paskyrė $ 400 J. V. piliety
bes pamokoms pravesti. Pa
mokoms suorganizuoti posto 
vadas Lawrence Gubista pa
skyrė komisiją, kurion įeina 
Leo Baranauskas ir John 
Viscount. Pamokos taiko
mos neseniai atvykusiems į 
šią šalj tremtiniams. Jos 
prasidės rugsėjo 15 d. ir tę
sis iki Kalėdų. Po Kalėdų 
atostogų pamokos vel bus 
tęsiamos iki pavasario. Dės
tytojais kviečiami patyrę 
mokytojai iš aukštesniųjų 
mokyklų ir Illinois universi
teto. 

Posto senesnieji nariai, 
kurie patys yra prieš dauge
lį metų atvykę Amerikon, 
gerai žino, kaip sunku gauti 
tinkamą anglų kalbos ir pi
lietybės pamokų mokytoją, 
todėl postas ir organizuoja 
šias pamokas, kad padėtų 
dabar atvykstantiems į Ame 
riką lietuviams. 

Pamokas lankantieji netu
rės mokėti jokių mokesčių. 
Todėl visi šiomis pamoko-

! mis besidomintieji prašomi 
i kreiptis del platesnių infor
macijų į aukščiau minėtą 
komisiją laišku arba asme-

! niškai į Dariaus-Girėno pos-
| tą, 4416 S. VVestern Ave., 
Chicago 9, UI. . J. Jakubs 

Tevu Marijonu 
Bendradarbiu Sus-mas 

1 WEST SIDE. — Tėvų Ma-
| rijonų Bendradarbių mėne
sinis susirinkimas įvyks 
iiandie, trečiad., rugp. 24 d., 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje, 7:30 vai. vakare. 

Bus išduotas pilnas repor-
tas iš Liepos mSn. įvykusio 
pikniko ir bus svarstomi ki-

j ti svarbūs reikalai. Skyrių 
valdybos nariai ir atstovai 

! kviečiami skaitlingai daly-
Ivauti. Valdyba. 

\ O R T H KD(.KHH<K)R. 718S N. MAVKATO AVE. 
2-hj aukštų. « karnb. Oolontal namas. 4 0 prdij lota*. 
$14.650. Galima Tuojau I /.imti. 

Visi kiti namai tojo pariojc apylinkėj**. 

114.650. 

Visi namai pilnoi papuoSti; insulmotl: gazo apšildyti; 

Autamatiskas karšto \ amin i - žudytojas. 

Mes pastatysim namą ant Jūsų loto. 
"Mo* pastatysim namą ant mušu aob-divoded loto. 
.Mūsų planai pastato moderniškus namus kaip cVi randasi. 

ATEIKITE I R PASIKAJLBftKITE! 

Stoltzner Building Orgcmization 
5500 W. Lan-rence Ave. MUlberry 5-6680. Prašykit* Dept. "V 

t? 

ką atvyko Kongreso atsto- nio laisvalaiki praleisti. Ta 
v » Kenneth B. Keating trj P* c l a P r o S a « « J | suteiksi-
pasakė reikšmingą kalbą , , m e Pramos Uetuvos laisvi-
pabreždamas Amerikos pa- nimo reikalams. 

prie to namo statybos. To- 3-4499. 
del galvas kraipg ir abejojo, 
kad kas gero iš to darbo iš-, p l a t i n k i t e d i e n . -DRAUGĄ1 

eitų. 0 išėjo taip, kad visi i ««"«* « *• 

NEUŽMIRŠK PADĖT TREMTINIUI! 
AID OVERSEAS, Inc. 

4851 S. Ashland Ave. Chicago 9, m . Tel. Vll-g. 7-0280 
Aid Oveneas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokie
tijos šonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas neeuranda*-
mas„ pinigai grąžinami. 
Užsakydami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siunti
nio numerį ir jo kainą. Aid Overseas, Inc. maisto siuntiniai 
pakuojami Europos sandeliuose, o užsakymai iŠ Chicagos siun
čiami AIR MAIL. Užsakant didesnius kiekius duodama nuolaida. 

dėjusi duktė buvo apdova
noti (Celėmis ir lietuviškais 
rankdarbiais. 

Po to prasidėjo tautiniai 
šokiais. Du vaikai, Grebliū-
nas ir Avižienyte, pašoko 
stilizuotą suktinį. Tautinių 

— Rengėjai 

BALF-o PIKNIKAS 
ROSELAND. — Ateinantį 

sekmadienį BALF-o 57-tas 
skyrius rengia pikniką Lab
darių ūkyje. Visi prašomi 
savo atsilankymu paremti 
BALF-ą, nes clar daug lietu-

Siiiutinys No. 1 — $7.80 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. rfikytų lašiniu 
? «v saiumi Q -Sro« 
2 sv. (be 2 ozs.) kenuoto bekono 
1 dSžutfi (400) gr.) marrarlno 

Siuntinys N r. S — $7.40 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mSsos 

Siuntinys N r. 5 — $5.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukrau* 
1 sv. margarino 
— — i m t — ^ — — — — — — — — — — — — — — 
Siuntinys So. • 
A. 10 svarų cukraus $2.80 

I B. 20 svarų cukraus $6.20 

Siuntinys No. 7 
A- lOsv. baltu kviet. miltų $3.00 
B. 60 .-v. kvietinių miltų $9.25 

Siuntinys Nr. 8 — $2.95 
4 V& sv. cukraus 
6V2 sv. kvietinių miltų 

Siuntinys N r. 10 — $6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. «i«»Klntrt«, kavos 
1 sv. šokolado 

Siuntinys Nr. 19 — $9.80 
•4 sv. rūkytų lašinių 
S sv. kiauliniu taukų 
2 HV. margarino 
i sv. marmelado 
4 sv. degintos kavos 
4 H «T. cukraus 
t ffartnini riiAl«» mtille 
Siuntinys Nr. 21 — $0.60 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiauliniu taukų 

j 2 sv. degintos k?wos 
1 šv. soko'ado 
14 o«8. kond^ns. pi«no 
2 gabalai tualet. muilo 

šokių grupė, kurią sudaro v i u . tremtinių yra labai rei-
Hgūnas, Sadonis, Kurku- k*11^1 pagalbos. 
lis, Krakauskas Saladžiūte, 
Grebliūniene, Kurkulytė, Sa-, LRKSA 33-cios kuopos 
kiene, Paužuoliene ir Sčiu-IPi™. P. Bružas ir rast K. 

w ; • ! . 
— 

Siuntinys Nr. 12 — $5.95 
I sv. rūkytų lašinių 
t sv. kiauliniu taukų 
1 ST. degintos kavos 
2 sv. cukraus 

i • 

Siuntinys Nr. 14 — $$.$0 
sv rūkytų lašinių 
sv kiauliniu taukų 
sv įkraus 
sv. marmelado 

t~lsv kiaulienos mėsos 
Igabalai tua le t muilo 

siuntinys N r. 23 — $6.40 
5 yv. rūkytu Įsiminiu 
5 sv. degintos kavos. 

• 

Siuntinys Nr. 25. 

A- 8 sv. grynu kiauliniu tau
kų $4.50 

B. 12 sv. grynų kiaulinių tau
kų $5.75 

C. 15 sv. grynų kiaulinių tau
kų $6.95 

(Tik J Vokietijos vakarines zonas 
Angliją, Prancūsiją. Italiją — ir 
eina apie 4 savaites) . 

Siuntinys Nr. 26 — $6.73 
2 sv, rūkytų lašinių 
2 sv. (be 3 ozs.) grynų klaul. tauk. 
"S sv. (be 2 ozs.) margarino 

2 sv. degintos kavos 
% sv. arbatos 

Siuntinys No. $0 — $$.70 
6 • • . degintos kavos 

Siuntinys No. 81 — $5.50 
1 sv. rūkytų lašinių 
14 osa. (400 gr.) kiauL taukų 
14 ozs. (400 gr.) margarino 
2 sv. marmelado 
1 sv. pupelių kavos 
4 sv sukraus 

kaitė, pašoko šustą, karvelį 
ir lenciūgėlį. Šokiai visus 
sužavėjo. 

Programos vedėja buvo 
Danute Saladžiūte, neseniai 
Amerikon atvykusi, kuri 
pristatinėjo programos da
lyvius lietuviškai ir anglis-
kai 

Piknike lieigų buvo $1,300. 
Manoma, kad Lietuvos lais
vinimo reikalams bei D. P. 
šalpai liks apie $800. 

— A. Žiemys 

Susipažinimo Vakaras 
Ukrainiečių laikraštis 

"Ukrainec" praneša, kad 

Rubinas dėkoja visiems, ku
rie atsilankė į kuopos pik
niką, įvykusį rugpiūčio 21 
d. Labdarių ūkyje, ir pada
re jį sėkmingu. 

DAUG VARTOSI 
2mogus bemiegodamas per 

naktį apie 35 kartus apsi
verčia, pakeičia savo padėtį. 

^ 

JOHN PROSZEK 
PLUMBING A N D SEWfiRAGE 

CONTRACTOR 
RHPAIRING R E M O D E J L I N G 

AUTOMATIC WATER HEATING 
1838 West 63rd St. HEmlock 4-7309 

= ^ 

Visų Šventųjų parapijos 
karnivalas prasidės rugsėjo 
8 d. ir tęsis iki rugsėjo 17 
d. Bus išleista laimėjimui 
$1,200 vertes dovanų, ku
ria* suaukojo biznieriai. Bi
lietas tik po 25c. Pelnas bus 
skiriamas vaikų žaidimų 
aikštei pagerinti. 

NUO UfcSISENfcJUSIŲ, ATVIRŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ODOS LIG V 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sedSU ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenCjuslos Žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaud6jimą senu atvi
rų ir skandžių žaizdų, uždekite 

LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir gal6aite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos A T H L E T E S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplySimą 
tarpiršclų. Jos yra t inkamos var
toti nuo di iūstančios Ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gyduolės nuo j 
visų išviršinių odos 
Ilgų. LEGULO Oint
ment suteiks Jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų ir 
niežinčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 7 6 c , 
$1.26 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chicagoj 
ir apylinkėse arba 
atsiųskite money or-

LEGULO, Department D 
4847 W. 14th St ' Cicero 50, 111. 

Klausykite kq sako VIENINTIM LIETUVIŲ 
T . RADIO PROGRAMA 

I Į h / \ r \ O i J I isj Transliuojama KASDIEN 18 m. 
^ Įsteigė komp. Antanas 

A^v Vanagaitis. Jo darbą tę
sia L. Vanagaitienė. 

8 P R O G R A M O S S A V A I T Ė J E : 

Kiekvieną vakarą 9:30 Tat 
Sekmadieniais 1:00 T . p.p. 

Ketvirtadieniais 
Extra Programa 7 iki 8 • . v. 

Kasdien pasaulinės ir v iet ines f inios .—Įvairūs įvykiai l ietuviškame 
gyven ime .—Bknio firmų pranešimai.—Lietuviška muzika—damos.— 
Paskaitos . V i sa i s reikalais kre ipki tės : 

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

# 

DIDELIS GIMTADIENIO BALIUS 
naujai išdekoruotoje 

;EL" TAMPICO TAVERNOJE 
2845 SOUTH KOSTVER AVENUE 

» . | 

Roselandiečiai, vadovauja
mi Paliulienes ir J. Pivariū-
no, ruošiasi darbui "Drau-

Paryžiuje buvo suorgani- go" metiniame piknike rug-
zuotas lietuvių—ukrainiečiui sėjo 5 d. Vytauto parke, 
susipažinimo vakaras. Uk
rainiečiai giria gražų lietu
vaičių solisčių — Felicijos 
Dieiūtes ir Antaninos Binke-
vičiūtes — pasirodymą. Iš 
lietuvių kalbėjo prof. I. Vėb
ra. 

"Draugui'' minint 40 metų 
sukaktį, roselandiečiai žada 
ypatingai šauniai pasirodyti. 

— J. M. J. 

SKELBKITfiS "DRAUGE' 

Muzika ir Gera* Valgis 
ATSTVESIOTE SAVO XfftATGl S I R PASTUVKSMTVIUrE 

Joc & \>t<ne Sulėk, Sav. Tvl. B l snop 7-17&2 

4r 

% 

RUGPItrčIO MfiN. IŠPARDAVIMAS 
PAGAL, UŽSAKYMĄ SIUVAM DRABUŽIUS 

TAISOM, VALOM ir PROSINAM 
- > • iA A Didelis pasirinkimas kelnių nuo $2.95 ir aukšr. 

Bušeliai kaklaraiščių nuo . . . 25c 
Sweat Shirts nuo $1.78 
Sporto Marškiniai nuo $3.25 
Sportwear Marškiniai nuo $2.49 
Kojines nuo S5c 
Kelnes $15.00 vertes už $8.95 

28 metai jums patarnauja 

F R A N K M I C K A S 
4146 ARCHER AVĖ. PHONE LAFAYETTE 3-9066 
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ĮĮLAIJDJLAc 
Žymiausias Vargonų Virtuozas 

Zenonas Nomeika 
PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS 

Kazys Bradūnas 

Lietuvių kolonijos Ameri- Dupre, garsų savo puikiais 
koj gali didžiuotis nauju as- koncertais ir Amerikoje, 
meniniai, neseniai atvykusiu Tuo metu aš, būdamas su 
į Ameriką. Tai — Zenonas koncertais Paryžiuje, nuve-
Nomeika, kuris yra pripa- džiau Nomeiką pas tą garsų-
žintas visoj Europoj žy-jjį Marcei Dupre į jo puikų 
miausiu Lietuvos vargonų palocių su milžiniškais var 
virtuozu. gonais. 

Šis jaunas ir gražus vy-' Dupre iš karto įvertino 
ras, bent kiek panašus į Cho- Zenono talentą ir po įvyku-
pin5ą, atsižymi didele inteli- sių egzaminų jis pats jam 
gencija ir asmens iniciaty- pademonstravo ant vargonų 
va. gerą improvizaciją. 

Jo būdas temperamentin- Malonusis Dupre priėmė jį 
gas, visuomet pilnas užsimo- j Savo klasę Ecole Normale 
jimų. Jo dvasia — kovos de Musiąue. 
dvasia! 1936 m. Nomeika baigia šią 

Viena pagrindinių sąlygų ; g a r s i ą j ą P aryžiaus konser-
talentingam artistui yra tn- vatoriją į r p r adeda koncer-
dividualizmas, kuris leidžia' ^ m e karjerą, 
jam pasireikšti originaliai, 
apsieinant be kopijavimo ki-1 Koncertai Lietuvoje 
tų artistų interpretacijos. j Grįžęs į Lietuvą j i s duoda 

Ši sąlyga duoda artistui v a r gonų rečitalius Jėzuitų 
galimybę įsigyti nuosavą b a ž n y č i o j Kaune. 

ANNO D O M I M I 
Sutryptą kraugerio kapą 
Dengia laukų Varputys, 
Žeme dainuoja ir šneka, 
Dirvą bučiuoja pietys. 
Kūdikio ausys negirdi 
Vardo žmogaus pabaisos, — 
Krinta ji mažąją širdį 
Tyras lašelis rasos. 
Krinta žiedai tartum sniegas, 
O pro žagres, pro tinklus 
Vaikšto dvasia tųt kur miega, 
Rankoj suspaudę ginklus. 
Tų, kurie mirė šventaisiais 
Laisvės kovų svaiguly. 
Minint juos, kraujas užkaista, 
Ir jau nurimt negali... 
O, kokia amžių pilnybe!.. 
Kokia ten dainių giesme!.. 
Šiandien jūs — mano gyvybe, 
Šiandien jūs • • darbo prasme. 

• • • 

EŽERINGOJE LIETUVOS DALYJE 

AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJOS REIKALU TARP RAŠTC, MENO 
IR MOKSLO ŽMONIŲ V. LTULEVICIUS 

Grafikas V. K. Jonynas, 
Neseniai „Drauge*' (Nr. i dol. per mėnesį. Iš to fabriko dabar gyvenąs Vokietijoj, 

173) buvo žinute, kad She-'galima jį išimti tik pasiū- prancūzų zonoj, su šeima 

NAUJU KNYGŲ APŽVALGA 

stilių 
Mūsų Nomeika yra savi 

Vėliau Kauno Įgulos baž
nyčioj, Panevėžio katedroj, 

ninkas savo interpretacinio Kauno konservatorijos sa-
stiliaus ir tuom jis yra di- i§j, Klaipėdoj, Šiauliuose ir 
delis. Vilniuje. 

Aukštas Išsimokslinimas Jis atkreipia į save visuo-
K-QH Hfit; nrfiotn oii irfli menės ir Švietimo Ministe-
Kad būti artistu su vei- eilėraščių antologija. Tai 

du" neužtenka talento. TaminJv
os dėmesy jau nuo pirmo , * £ , . i a i d a . širmosios 

t^iirio Hor. įahoi cr̂ *.̂  a*+ic+i rečitalio Jėzuitų bažnyčioje, J a u trečioji įaiaa. pirmosios 
reikia dar labai gero artisti- g įsigijus d v i b u v 0 įkeistos Kaune 
nio pasiruošimo. Nei vienas K u n K a i P ™K D U V 0 i81?1-!113! ^ o „ ____A_,_ _ «, 
mūsų vargonininkų n ė r a n a u J u s didehus elektrinius 
taip puikiai išsimokslinęs, \ y™l°*™.ĮsV^h2Zl 

Rašo DR. J. PRUNSKIS 

Brazdžionis, Per pjasaulf 
keliauja žmogus, išleido 
„Lux", spaudė Fellbache, 
1949 m., pusi 449. 

Mūsų didžiojo poeto, pre
mijoms apvainikuotojo Ber
nardo Brazdžionio savotiška 

kaip tas jaunas ir ambicin
gas Nomeika. 

Nomeika pasirodė kaip ar
tistas tarptautinio masto. 

Jis gimęs 1911 m. kovo 28, Technika puiki Spalvingu-
d. Pėdžių kaime, Kėdainių ™ s , :

l r d l n a m l k a ~ t l e s l 0 g 

ayskrityje. 
Jo visa šeima muzikališ-

ka 

tobuli. 
Profesorius 

1943-4 metais, o ši — tik ne
seniai, tremtyje. 

Čia sudėti rinktiniai eilė
raščiai iš poeto ankstybųjų 
leidinių: „Baltosios dienos", 
„Ženklai ir stebuklai", „Kriti 
tančios žvaigždės", „Sveti
mi kalnai", „Šiaurės pa
švaistė". Geriausių didžiojo 
autoriaus kūrinių rinkinys Individualizmo dėka jo at 

Zenonas pradėjo mokintis likimas buvo taip gilus iri 
muzikos pas tėvą, kuris pa- t a i p ekspresingas, kad at-1 Pavestas iki 1945 metų im-
sirodė tokiu nepaprastu pe- jį^tų kompozitorių dvasia t i n a i - *& įžangos matyti, kad 
dagogu, o sūnus tokiu ge- apgaubė visus klausytojus, a u t o r i u s turi paruošęs spau-

Living In Friedom, A 
sketch of Independent Li-
thuanian's Achievements, 
published by Lathuanian In
formation Service, spaus
dinta Augsburge, Vokietijoj, 
1949 m., pusi. 95. 

Informacinis leidinys apie 
Lietuvą, pradedamas pasi
kalbėjimu su VLIK-o pirmi
ninku prel. Krupavičiumi, 
kur reiškiamos viltys į Lie
tuvos prisikėlimą. Toliau — 
įdomus straipsnis apie lie
tuvių tautos kovų prasmę 
istorijos bėgyje, duodama 
bendroji lietuvių kultūrinė 
apžvalga, toliau atskirai ra
šoma apie Lietuvos muzi
ką, apie mūsų didįjį daili
ninką Čiurlionį, apie Lietu
vos meną, kaip sintezę tau-
tinių| ir europejinių, motyvų, 

I apie lietuvių literatūrą, liau 

nandoah, Pa., šv. Jurgio pa
rapijos klebonas kun. L A. 
Karalius paskyrė 500 dole
rių premiją tam, kas paraj-
šys rimtą Amerikos Lietu
vių Istoriją. Ta proga nori
ma pasidalyti mintimis, ku
rios kilo tą reikalą besvars
tant. 

Pirmu pažvelgimu daly
kas atrodo labai puikiai 

nijališku mokiniu kad būda- verčiant iuos verkti iš susi- d a i d a r v i e n a - rinkinį — „Vi 
mas 12 metu Zenonas jau įaudįnįmo Buvo tai masinis Nūdienio sodai", bet tas rin-Tf^ r~TT* ^ ^ T * T" 
savarankiškai vargoninkavo^noTaT' £ £ £ tt\»!g*!?JS* H S M S S £ 2 t & E * £ ? 2 

w j tikras Marcei Dupre moki 
13 

Truskavos parapijoje. 
Ncmeika, svajodamas *o n y s 

jaunų dienų apie didelę ar- švietimo Ministerija, su-
tisto karjerą, stojo po kurio p r a s d a m a turinti reikalą su 
laiko į Naujalio populiarius d i d e l i u artistu, pakvietė jį 
vargonininkų kursus. mokytojauti Klaipėdos kon-

Kauno Konservatorijoj servatorijoj, o vėliau šiau-
_̂  . . „___ .. liuose ir pagaliau Vilniaus 
Baigęs kursus 1925 m. j l S V a I s t b 6 s konservatorijoj. 

pasuko studijuoti j Kauno K a r Q a u d r a i S g t f i | n S N o . 
Valstybes Konservatoriją j m e j k . V o k i e t i ] ą ? k u r j i s 
prof. Naujalio vargonų kla- d į r b o k l a i k f į z i • d a r b 
sę. 

Čia jis turėjo progos išsi- p a 
tobulinti ir teoretiškai, lan * 

Oels'o miestely, po 12 vai. 

Koncertai Vokietijoj Ir • 
Amerikoj 

pijietis, be abejo, norėtų is-
Energingas ir ambicingas j girsti žymiausią Lietuvos 

Nomeika netrukus pradėjo vargonininką, tai netenka 
S 5 L J ? " * - ^SSSTZ!!!ll koncertuoti Vokietijoj. Tų abejoti, kad bažnytinių kon-

kydamas teorijos, harmoni
jos, kontrapunkto, fugos, is
torijos ir chorvedžių klases. 
Be to, jis studijavo fortepi 

j e T A o s kūrybo's pavadžiai | %**+ a P i e L*t»vos ūkį jo 
neimti į šį, leidinį. I ™ e t* tarptautinėje preky-

boje, >mm. Sidzikausko pa-
Brazdžionis mum s tuo r e įškimas apie Lietuvos atei 

mielas, kad jo kūryboje ir ^ p a g a i i a u Z. šiaip įdomūs 
darni formaT ir sava, nuošir- f a k t a i a p i e lietuvių tautos 
džiai lietuviška, giliai krikš- ia m iejįmus. 
čioniška mintis. Mes tik ga
lime kartoti: „Tepasiekia ši Veikalas sukurtas įvairių 
knyga poezijos mylėtojus ir rinktinių autorių: Krupavi-
telydi iki tėvynės žemės, čiaus, Ivinskio, Maceinosi 
nešdama paguodą, keldama Kudiūno, Ranničio, Gri-
viltį ir ugdydama tikėjimą niaus, Naujokaičio, Balio, 
žmogaus širdies ir gimto- Girniaus, Gaidžiūno, Paže-
sios žemė s Prisikėlimui'*. | meckos, Krikščiūno, Sidzi

kausko, papuoštas gausio-

lant atatinkamą sumą. Tai- nutarė persikelti tolimes-
gi, metams jau reiktų 2400 niam gyvenimui į Paryžių, 
dol. Kelionėms lankyti ar- i p ^ , ^ J u r k m e n Q 

c h y y u s i r muziejus bei su- žurnalo „Aidai" (Vokietijoj) 
sirasinejimo ir nurasinejimo redaktorius, nors turi do-
islaidoms reikės gal kita k u m e n t u s į JAV, bet kiek 

kiancią 5,000 dolerių. Be tos d a r b ą Vokietijoj 
sumos, atrodo, to darbo ne
pavyks padaryti. Tam rei- * Solistė Juzė Augaityte, 
kalui reiktų sudaryti specia- £erų Amerikos lietuvių pri-

Premija skiriama 500 dole-; lų fondą, kad ir Lietuvių Ka- glausta Philadelphijoj, dar 
riųi ir pageidaujama, kad j talikų Spaudos Draugijos niekur nedirba, 
veikalas būtų 500 puslapių. į rėmuose. Kleb. kun. I. A. Ka- * Vytautas Alantas, rašy-
Vadinasi, puikus dalykas! {raiiaus skirtą premiją lai- t o j a s * dramaturgas ir žur-

kyti to fondo pradine suma. n a i į s t a s . dirba automobilių 
Jo aukštas to reikalo supra- fa D r ike Detroite, 
timas bus pavyzdžiu kitiems. 
Būsimosios Amerikos Lie- * Bernardas Brazdžionis, 
tuvių Istorijos istorijoje, poetas, ilsisi pas savo gimi-
kun. I. A. Karaliaus pavardėj ne s New Yorke. 

apie šaltinius, kuriais re-1 susilauks garbingos vietos.[ * Algirdas Gustaitis, rašy-
miantis turėtų rašyti, tada j Veikiai pabaigoje prisimin- tojas ir žurnalistas, dirba 

ti, kad minėta istorija gale-! kepykloj Philadelphijoj. 
tų būti parašyta ir kolek- j« Fabijonas Neveravičius, 
tyviniu būdu. Pakviestas re- , a š y t o j ^ jsįkuria Anglijo-
daktorius sudaro smulkų pla 

rimtą istoriją galima para-1 ną ir pakviečia bendradar-
šyti tik turint po ranka rim- bius. Žinoma, bendradarbiai 
tus šaltinius. Taigi, iškyla' turėtų būti gerai pažjstą tas fcurghe, p a . 
reikalas pirmiau surinkti sritis, apie kurias turės ra-
visias žinias apie Amerikos j syti, prieiną prie šaltinių ir 
lietuvių gyvenimą ir veiklą, j pan. Šis būdas būtų net rea-
pav., parapijų, mokyklų, lesnis, todėl galima būtų ;Tavęs 
draugijų, spaudos ir t.t. is- drįsti ir rekomenduoti jį., laipsnį, atvyko j Chicagą ir 
torines apžvalgas, mokytų l Mat šiuo būdu galėtų prisi- • ruošiasi cia apsigyventi At-
asmenų - kaip jie pasiekė dėti ir dirbą fabrikuose. Tik BivežS tremtyje išverstą is 
mokslą, aukštas vietas tu-! reikia pastebėti, kad ir šiuo vokiečių kalbos Kepplerio 
rinčių — kaip jie į jas įkopė,' būdu rašant išlaidos labai veikalą „Kančios mokykla : 

Po dolerį už puslapį! Didelės 
pajamos ir didelis kultūri
nis darbas! 

Šaltiniai 

Tik kai pradedi galvoti 

ir iškyla visa realybė. 
Premijos skyrėjo pareikš

tas pageidavimas, kad mi
nėta istorija būtų rimta. O 

Albertas Darulis, žurna
listas, profesoriauja Pitts-

;;: Rašytojas Alfonsas Šes-
plaukis - Tvi'uolis, tremtyje 

filosofijos daktaro 

biznierių — kaip jie jais pa- | žymiai nepamažėtų. taipgi yra išvertę? Šekspyro 
sonetus ir „Hamletą4*. Visi 

Dvarioną j r aukštąjį kursą k o n ^ t ų j i s turėjo "begales. 
pas prof. Ružickj. 

Jis suprato, kad svarbiau 
Pagaliau Zenonas nutarė 

atvykti į Ameriką su savo 
sia sąlyga tapti geru vargo-: : e į m a j į s y r a vedęs Janiną I reikšti, žmonėms reikia pa
nų virtuozu yra gera tech- Į Z u D r a į t e t turi dukrelę Kris- ; siklausyti dieviško ins'tru-

certų rengimo idėja yra ge
ra ir visapusiškai naudinga. 
Artisiui reikia duoti pasi 

nika. Todėl jis ir tapo puikiu ( t i n ą . Z i v i l ę > 
pianistu 

Nuo 1927 m. Nomeika Jau Į v m ^ 0 f f l W a i ^ ^ « l « l f c ^ ^ 
koncertuoja kaip vargonų ^ j parapijoj Rochestery, N. Y. 

mento garsų, o bažnyčioms 
Zenonas Nomeika dabar | reikia naujų įplaukų, turint 

piano virtuozas 
Baigęs Kauno Konservar 

New Yorko katedroj ir ei
lėj kitų bažnyčių yra rengia-

toriią"l929 m. Nomeika gau-1 mi vargonų koncertai su ap-
na Švietimo Ministerijos sti- \ mokamu įėjimu (taip kaip 
pendiją specializuotis var-1 Europoj). 
gonų srity. 

Paryžiuje 
Jis pasirinko Paryžių ir 

Aš siūl&iu lietuvių klebo
nams pasinaudoti Nomeikos 
talentu, surengiant jam vi
soj Amerikoj vargonų kon 

neapsiriko, nes, matyt, gi- certus lietuvių bažnyčių nau-
męs po laiminga žvaigžde, dai ir skiriant tam tikrą 
jis buvo priimtae studijoms procentą šiam tremtiniui-
pas žymiausią visam pašau- artistui už jo darbą, 
ly vargonų virtuozą Marcei Kadangi kiekvienas para-

galvoj jų dideles išlaidas ir 
dažnus deficitus bei kunigų 
pasišventimą. 

XJžinterV>suot!«ms kuni
gams paduodu Zenono No
meikos adresą: 1135 Hudson 
Ave., Rochester 5, N. Y. 

Tikėdamasis, kad Zenonas 
Nomeika bus įvertintas ir 
palankiai priimtas kaip pir
mutinis vargonų virtuozas 
mūsų kolonijose, linkiu jam 
ir jo šeimai, lietuvių muzikų 
vardu, daug laimės šioj šaly. 

mis Lietuvos dailininkų pa
veikslų reprodukcijomis. 

Reikėtų šio vertingo vei
kalo didesnius kiekius turė
ti Amerikoje ir paskleisti 
tarp čia augusio lietuvių 
jaunimo rr tarp įtakinges
nių svetimtaučių. 

būti atvaizduoti Lietuvos 
bernelis ir mergelė, kurie čia 
atsidūrė ir daug privargę 
dabar važinėja automobiliu, 
turi namus ar kitokį didelj 
turtą. 

Didelis Darbas 

Būtinai reikės surinkti vi
sas žinias, ką Amerikos lie
tuviai nuveikė' kovoje už 
Lietuvos laisvę, kiek buvo 
atvykusių čia aukų. rinkėjų 
ir kiek dolerių surinko ir t.t. 
ir t.t. Be minėtų davinių is
torija bus menkavertė, nes 
ji bus parašyta iš lubų im
tais daviniais. 

Taigi jau vien paruošia
masis darbas yra didelis, nes 
reikės vesti didelį susiraši
nėjimą, lankyti ir studijuoti 
didesnius archyvus ir mu
ziejus. Tad šios istorijos ra
šymas, labai atsidėjus dir-

vertimas V. Ramono veikalo j bant, užtruks metus. 
„Kryžiai" į latvių kalbą. Šis _ _ . _ A 
romanas, kaip žinome, 1947 * » * " • » » Pastangomis 
metais gavo BALF-o premi- Dabar jau galima kalbėti ir 
ją. Lietuvių kalboje jo jau apie pinigus. Tą darbą ge-
isėjo dvi laidos; iš antro- j riausiai galėtų atlikti tam 

sidare, namų savininkų - - : R a d m i n ė t a istorija reikia ^ d a i y kai dar tebėra rank-
kaip jie juos įsigijo ir t.t. ir r a š y t i ^ k a d atėjo laikas ra- r aštyje taipgi ir p««—• *» 

t. Toje istorijoje turėtų; m a n a u aišku visiems, e i leraščių rinkinys. naujas jo 

tad ta* klausimas čia visai 
ir nesvarstomas. 

ir — Marija Lemešyte 
Algimantas Dikinis, 
Vilniaus * 'Vaidylos" teatro I 
artistai, iš Anglijos persi 
kėlė į Toronto, Kanadoj. 

Amerikos psichiatrų kon
grese iš pranešimų ir disku
sijų paaižkėjo, kad tie auto-

buvę' mobilių vairuotojai, kurie 
paeina iš suirusių šeimų, 
daugiau už kitus būna prie
žastimi automobilių nelai
mių. 

Vinc Ramoną, Krust!, Ar-
vida Selzemnteka Apgads, 
Vokietija, 1949 m., pusi. 160. 

Džiugu matyti gražų lie
tuvių-latvių kultūrinio ben
dradarbiavimo vaisių: tai 

DIDELIS MIŠKŲ GAISRAS PRANCŪZIJOJ 

sios laidos jį ir išvertė į lat
vių kalbą Emils Skujenieks. 
Šiuo tarpu išleista tik pir
moji vertimo dalis. 

pasiruošęs asmuo. O toks as
muo, kaip ir kiekvienas ki
tas, dirba kuriame nors fa
brike gaudamas apie 200 

Prancūzai kaimiečiai, pasigriebę ką jie galėjo išgelbėti, bėga nuo 
gaisro, siaučiančio 22,240 akrHj miško plote. Smarkiai nukentėjo 
prie miško esą kaimai. Gaisre jau žuvo 63 žmonės. (Acme) 
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• CLASSIFIED, HEL P W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S 
• M M H M H M 

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

"Draugas" Agency 
23 E. Jackson Blvd 

VVEbster 9-3196 

• BUSINESS SERVICES * BUSINESS SERVICES 

H E L P WAXTED — MOTERYS 

SOLDERERS 
IR 

WIRERS 
Dienos arba Nakties 

Pamainos 
Priimame patyrusias mergaites 

dirbti prie THevizljos ir nulio 
aparatu chassi*. Ateikite 

pasitarimui. 

10% NAKTIES "BONUS" 
PAŽANGUMO ATLYGINIMAS 
PATYRUSIOMS MERGAITĖM 

D y k a i a p d r a u d a . 

2emos kainos mūsų valgykloje. 

MOTOROLA 
4515 W. Augusta Blvd. 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on radios, Televisions, 
Refrigerators, Washing Machines 

and 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 Arourself. 

Mes paimsime seną Juau 
prekę iškeitimui 

A. C. Novak 8i Sons 
S428 West 63rd St. 

Tel. REpabUc 7-2650 
CHICAGO 29, ILL. 

PERDIRBAMA SENAS 
SIUVAMAS MAŠINAS 

Į ELEKTRINES 
Pataisome visokios ISdirbystes 

maAinas. Siuvamos Mašinos Iš-
nuomuojamos mčnfslais. Išmokite 

siūti per 8 pamokas. 

Pašaukite BIshop 7-6019 
SINGER SEWING 

MAC|:HNE CO. 

3349 W. 26th St. 

BUSINESS SERVICE 

ATTENTTON GIRLS 
BETTY BODT AGENCY 

Modeling Olasses now forming. 
Aftornoon or evenlngs 
Very low mitinti rates 

Ours studentą have fine posaihi-
litles to be in high olass fashlon 

shovvs while learnln^. 
Gali MIchigan 2-2613 

REAL E8TATE R E A L E 8 T A T F PROGOS — OPPORTUNITIE8 

DftMESlO. LIETUVIAI, 
NAM\J IEŠKOTOJAI. 

Mes vėl esame biznyje, pasiruošę 
pastatyti namą ant JŪSŲ loto. Dl-
delj dviejų miegamųjų mQr. bun-
galow už tiktai $12.000. Pilnaa bel-
smontas, cabinet virtuve, tile mau
dynė. Pilnai iAdekoruota. Wh*>ather 
striped. Pašaukite pilnesnėms In
formacijoms T I N K REAL ESTATE, 
.11 i i i per 8-7640. 

Hcre E you r opportunity to 
seeure. your future 

The demand for practical and in-
fant mirses is steadily inereasing 

at good pay. 
No HiKh School education needed 

\VINTHROP SCHOOL 
OF NU.RSING 

Write or call for free Information 
1308 Gramille—SHeldrake 3-3900 

HELP WANTED — VYRAI 

YOUNG MAN 
EXCELLENT OPORTUNITY 

for 

Interested in a future 
Slaiuchterhou>e man — good. to 

buteher cattle in one the most mo-
dern planta in Indiana. Mušt be 
dependable. — Writc or phone Vale 
f i l y Paeking R.R.2. Vulparaiso. Ind. 
Phone 1657 J 1. 

PONDER MOTORS 
Dabar pas 

THE NEW CICERO 
KAISER - FRAZER 

Dealer'į 
Gerai jrengta dirbtu/vė, 
Dalys ir patarnavimas 

Taipgi 
Didelis pasirinkimas 

vėlesnių modelių 
vartotų karų 

Sustokite ir susipažinkite 

2001 S. Cicero Ave. 

PARDAVIMUI 

Packard '48 Convertible 
Driven 15,000 Milės 

Fully eąuipped 
Mušt saerifice for ąuick sale 
Reasonably priced by Owner 

Phone GRovehill 6-7275 

BEVEIK NAUJAS 
Chris-Craft Runabout u/trailer'is. 
95 H. P. Ivanai geram*- stovyje. Bu
vo mokėta $4500. — Dabar par
duos už tiktai $K»oo. Privatus as
muo. 

Pašaukittc: — 
Chlcago Heights 2542 

arba 2269 

DfiMESIO NAMU ir 
NUOSAVYBIŲ SAVININKAI 

Furnace'ai įjungiami Ir pritaiso
mi už tiktai $225. G.M. Deloo OIL 
Bumers įjungiami už tiktai $299. 
Parduodame i r patarnaujame 
jums prie burners-gazu ar alyva 
furnace'ų. Pasaukite mUs šian
dien apskaičiavimams. Lengvi iš
mokėjimai — 3 metai išslmokė-
jimul. 

MODERN HEATING & 
UTILITY SERVICE 

944 W. Madtson St. Oak Park 
Villagc 2022 

DCMESIO! STATYTOJAI ir 
NUOSAVYBIŲ SAVININKAI 

Mes aptarnaujame miestą, ir prie
miesčius. Ornamentai Iron Ral-
ings — mūsų specialybė. Pada
rome pagal užsakymą už žemą 
kainą. įsigykite mūsų paaiškini
mų knygutę. 

NOR-SHORE IRON WORKS 
3500 Church St. Skokie, 111. 
Skokie 1194 UNlverslty 4-7539 

Paaukos naują Broman 8' mėsos 
display case'ą, vartotas tiktai 2 mė
nesius. Kainu $500. Pasimatykite ar
ba pasaukite savininką 138 \Villiams 
St. Crystal Lake, i l l . 1HL Cryatal 
Lake 178. 

Labai švarus Pa< kanl Clipper 
greitam pardavimui. 4 durų. 1946, 
juodos spalvos, baltos padangos. 
Twin visors, veidrodžiai, radio, šil
dytuvas, sėdynių užvalkalai. Mažai 
išvažinėta. 

Tikrai geras pirkinvs. Pašaukite 
VIetory 2-8060 arba KEmvood 6-1000 
Room 104. 

ŠALDYTUVAI 
Commercial arba residentlal 

Žemos vasaros kainos 
Patarnavimą- ir Pataisymai 

Darbas garantuotas 
Pašaukę LAwndale 1.3791 
Paprašykite Mr. GALVAN I 

Biuoculars — New — U.S. Govt. 
Loweat Prices in Town 

6x30—$63.00 includlng tax, case. 
7x50—$94.00 including tax, case. 
Sextant — telescopes — optical 
gunsights — also lenses—prisms. 

AMERICAN LENS CO. 
5694 Nort lmest Hwy. ROd.3-0318 

open Thurs. Evenings 

KENDLOJASI 

Edgewater Beach Viešbutis 
siūlo Jums comfortą ir gerą vasar
viečių atmosferą. Privatūs kamb. 
valgomasis, geras maistas — Ame
rikonišku planu. Dviem asmenims 
$75. į savaitę. Po Labor Day $35. į 
savaitę. Privatūs kamb. su vonia— 
dviem asmenim — $90. į savaitę. 
Po Labor Dienos — $45. J savaitę. 
Atdara tiktai iki Rugsėjo (Sept.) 
30 d. Wilmot 744, Twin Lakęs, WLs. 
Dept, L. 

2905-7 W. MADISON ST. 
Loft for Rent 

45x75 ft. Freight elevator 
service. Ali newly remodeled 

in excellent condition. 
Reasonable rent. 

Krautuvių Priekis 
25 metai geriausio darbo. 

Mes Sutvarkom VLsns Apskai
čiavimas Tikslaus Darbo 

Atlikimui. 

ALBANY 2-3017 
4047 W. Armilage Ave. 

KUilH* 
SYST 

m^mrn 

Norėdami ką nors pirkti, 
parduoti, išnuomuoti, pra-1 
nesti, surasti, išmainyti, ar-

tba išgarsinti — pasinaudo-
ite "DRAUGO" Classified 

fkyriumi. Tūkstančiai asme-
įų yra gavę teigiamus rezul-j 
įtus; gausite ir jūs. Paban-, 
rkite! 

ĮSIRAŠYKITE DABAR I 

Northwestern Business College 
of Chlcago, Inc. 

Lankykite rytmetines, popietines 
arba vakarines klases. 

Shorthand — mašinraštis — bu
halterija ir buslness 

administration. 
Pigus mokestis už mokslą. 

Veteranai priimami pag G.I. Bill 
of Rights. Pasiruoškite geriau 
apmokančioms vietoms užimti. 

Ateikite. Pašaukite arba Parašy
kite mums šiandien. 

2400 W. Arndtage Ave. 
ARmitagc 6-1788 

ATDARA DABAR 
North Town's Geriausias 

Chop Suey 
Į Namus Pasiimti 

Restoranas 
Labai geras Chinese Maistas 

—-Cantonese Būdu. 
KOW-KOW 

2548 Devon Ave. BR.4-4473 

Platinkite Katalikų Spaudą 

MES IŠVALOME 
NUSAUSINAME" 
Drėgnas Vietas, Pelkes 

Vartodami 
Electric 
Roto-Rooter 

Nereikalingas kasimas. Neišardo-
me užsėtos arba žaliuojančios 

žolės 
GREITAS PATARNAVIMAS 

RUDDY BROS. 
Lombard 145 

VVheaton 1907 
LaGrange 5548 

Paprašykite Dept. L. 

Dykai Apskaičiavimai 
Grindų ir Sienų Darbams 

Armstrong I.inoleum 
Tile-Tex Asphalt 

Vienų metu garantija darbo arba 
patys jsidė,kite savo linoleum-tlle. 
8 3/4"x8 3/4" tiktai 12c kiek

vienas; B 7/8Mx5 7/8'* tiktai 6c 
kiekvienas. 

Asphalt tile: — 
9"x9"—7c kiekvienas. 

Armstrong linoglaswax. metai 
trimming, rubberbase cement, 

venetlan blinds. 

Lindqmst Floor Co. 
5010 W. Chicago Ave. 

ESterbrook 8-2221 

2008 S. MAY ST. 
Bugalow perdirbta j I apartmen-
tUB. Pajamų duoda $200. per mėn. 
Netoli parko ir maudymosi baseino, 
žaidimų aukštės, knygyno. Labai 
geras susisiekimas. Savininkas par
duos u i prieinamą kaina. 

Pašaukite: — 
SEcley S-6380 

For Vacation * Picnic Needs 
TREAT YOURSELF TO 

MRIZEK'S 
FAMOUS BOHEMIAN 

RYE BRĘAD 
Hot Dog Buns 

Hamburger Buns 
Ask for it at your 

Neighborhood Grocer 
R. J. MRIZEK COMPANY, Inc. 

1801 S. California Ave. 
CRaivford 7-1920 

DfiMESlO NUOSAVYBIŲ 
SAVININKAI 

Sužinokite mūsų kainas Šiandien. 
UI jvedimą alyva kūrenamų pe
čių, gazu apšildomų pečių, fur
nace'ų. gruvity, forced air Šiluma. 
Furnace valymas—pigiai. Galima 
gauti dalis visokiems furnace'am. 

F.H.A. Terma. 
Pašaukite ARmitagc. 6-0999 

BOYS AND GIRLS 
Start Today! Indlvldual Inst-

ructlons. Shorthanid, Typlng 
Bookkeeplng, etc. 

Low tultion Rates. 
Write or Call at once. 

KowcH Seerctarial School 
139 North Clark St. 

Franklin 2-2048 

LEARN BEAUTY CUL.TURE 
FuU Course $125.00. 

MARY ROBERTS SCHOOL 
10 years leadership. Visit—Phone 
or wrlte 6S11 So. Ashland Ave. 

GRo. 6-2230—GRo 6-3776 
We place our own students 

NEW 2 YEAR 

POLIO POLICY 
$10.00 for entire Family 

Pays up to $5000.00 
For each afflicted person 

W O L F A G E N C Y 
Insurance of all kinds 

8217 W. Cermak Rd. 
BISHOP 7-8686 

Visokios rūšies Slieet Metai 
darbai už prieinamas kalnas. 
GUTTERS — DO\VNSPOL"TS 

Dykai apskaičiavimai 
Pašaukite Mus šiandien 
A. GRODECKI & SON 
2059 \V. 18th Stre«t. 

HAy. 1-2645 BRii. 8-9446 

WEDDING INVITATIONS 
Beautlful Invltatlons at senslble 
prices. As low as 100 for $ l f .50 
complete wlth double envelopes 
and tissues. We will be glad to 
show you these superb invltatlons 
in your own home at your con-
venience. 

R O B E R T A STEVENS & CO. 
7122 University Ave. 

HYde Park 3-6477 

R E A L ESTATE 

LABAI GRAŽŪS 
NAMAI 

The Best for Less 
SEAT COVERS 

Fibre — Plastic — Nylon 
any tipe of trim 

WHOLESALE — RETAIL 
DEALERS INVITED 

Call us Today 
E. B. JENSEN CO. 

8135 Stony Island Ave. 
SAGINAW 1-1362 

NAMŲ PATAISYMAI 
IR PERTAISYMAI 

Viškose kamb. — miegamieji — 
belsmonto flaetai — Jvalrūs 

pataisymai. Dykai apskaičiavimą. 
Llcensed ir Bonded 

Kontralctorlai. 
H . L I T W I N 

3722 W. North Avenue 
BElmont 5-6126 

Vakarais Ir sekmad. saukite:— 
MIchigan 2-5137 

Bot Kurios Rūšies Plumbing, 
Apšildymas 

Visas Darbas Garantuotas, 3 me
tai išsimokėjimui. Automatiški 
karšto vandens šildytuvai, Pe
čiai, Alyva šildomi pečiai, sto-
kerial visokių Išdirbysčių. 
— Pašaukiu* Lyle Plumhing & 
Heating, 1809 W. 63rd St. WA1-
brook 5-3151 

LEqY'S R. R. SALVAGE 
Rugpiūčio mėn. Išpardavimas 

Turime viską išparduoti: 
Sink'as — stell cablnefus, 

automatiškus karšto vandens 
šildytuvus, kilimus, maple baldus 

Visokio dydžio. 
Ateikite anksti geresniems 

bargenams. 
4200 N. LOWELL AVE. 

Atdara kasdien — Pirmad., Ket-
virtad., Ir šeštad. Vakarais. 

3 blokai j šiaurę nuo Roosevelt 
Rd. ant President ir Williston St., 

Wheaton 
$25,000 NAMAI DABAR $21,500 

$22,000 NAMAI DABAR $19,500 

$21,000 NAMAI DABAR $18,500 

JOHN KLETT 
BUILDER 

207 Blanchard St. 
WHEATON 

PASTEBĖKITE MCSŲ 
IŠKABAS ANT 

ROOSEVELT ROAD 

4 LOTAI 
150 pėdu priekis virš 400 pėdų 

gylio. Randasi netoli 83 ir 66 vieš
kelių. Greitam pardavimui parduo
da patsai sal ininkas. . 

Pasiūlykite. 
Pašauki te :— 

IRving 8-5554 

GERAS PIRKINYS 
6 kamb. medine rezidencija su 

mūr. siding'u. Lavvrence ir Cice
ro Ave. apylinkėje. Apkalnuota 
greitam pardavimui $10,000. 

Pašaukite: — 
MUlberry 5-3211 

2 AITKŠTV KAMPINIS NAMAS 
6 apartm. 

Modernišl 4 ir 5 kamb. apartmen-
tal. Stokerls. Sutinka mainyti J ma-
žesnj namą. 

SWAN-LORIS, INC. 
739 E . 79th St. 

Mr. Johnson—Tel. Vlncemies 6-8000 

• Du apartmental ir krautuvė. Viena 
apartmenta plrkgjas gali tuojau už-

I imti. Furnace šiluma, naAijas š i l ing
as Irvlng Park netoli Klmball. Pra 
šo $11,500. Pasiūlykite. 

Pašaukite: — 
CAMPE REAI/TOR 

4701 N. Wt>t<'iii Ave. 
Tel. IiOugbeach 1-1239 

BARGENAI 
Moderniškas 6 kamb. namas Bata-
via. III. Tiktai $7,500. Taipgi gra
žus bungalovv Geneva, 111., B&tavia 
Ir St. Charles. Taipgi 4 miegamųjų 
namas gazu apšildomas Batavia, III. 
Gera farma Fox River Valley. 
Art iii i r H. Anderson, Realtor, 12 K. 
2ml St.. St. ClLarlcs, m . Pašaukite 
St. Charles 2744 arba Batavia 1967. 

CHATHAM F I E L D 
3 Fiat Bldg. 

3—5's. 
Canvas Walls. Tile Bath. 

Stoker Heat. 2 Car Garage 
Reasonably priced for 

quick Sale. 
Phone iMno Jr. 

RAndolpik 6-2618 

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

6722 So. Bell Ave. 
1 1 / 2 Story Income House 

Ti le B a t h and Ki tchen . 
Furnace Heat Stoker 

3 Car Garage 
Phone: — 

HlUtop 5-1736 

HOUSE IN AUSTIN 
8 room brick. Oll heat. 

N©ar Resurrection Parish. 
2 blocks to publich schools. 

2 car garage 
$9.500 down 

Possfssion 
DILIBERT — STate 2-9204 

Moderniškas grožio sa'ionas grei» 
tam pardavimui. 

Gera proga tinkamam asmeniui. 
Savininkas parduos už tiktai $»00.— 
šia savaite. Gera vieta lietuviui. 
PašiMiklte FRontler «-S770 šiandien 
uu-p 10 vai. rjto ir 9:30 vai. vak. 
tlėl platesnių informacijų. 

šiaurvakarinis kampas — lotas par
davimui. H 4 t h Ir Avenue L. Prie 
parko. 73x123 pėdu. Viskas sutvar
kyta, galima luojau statyti. Kaina
vo virš $6.600. .Savininkas privers
tas parduoti su nuostoliais. Kaina 
$2800. Pasaukite savininką susita
rimui. 

PRoapet* 6-3867 

IN BROOKFIEI.D 
9 Rm. Faced Brick Home. 2 Baths 
(1 Tile) . Modern Cabinet kitchen. 
G. E. Dlshwasher and garbage dls-
posal. Large eonerete Block garage 
20"x40\ Coul be used for shopwork. 
I>ot 75"xl25\ Near St. Barbara's 
Chturch. Schools. good transp. & 
shopping. Price $17,300 by Owner. 
Phone BRookf. l."»0. S939 Raymond 

BRICK 6 ROOM HOUSE 
Enclosed sleeplng porch. Newly de-
corated. Tile inlaiu ilnoleum In kit
chen, bathroom and pantry. New 
tabletop stove. Venetian Blinds and 

i many extra& 
$8.500 by Owner 

Call KEdzie 3-1019 
for Appt. 

Labai gera pieno route, krautuvė 
su (rengimais greitam pardavimui. 
Su didelio ledo box ir troku. Geras 
biznis. Randasi 1322 West ISth St. 
Paaukosiu u i tiktai $2950. Pasau
kite LAfayette 3-4466 arba vakarais 
RAdcliff 3-1150 būtinai šiandiena. 

(tirai apmokanti \alykla-prosijlmo 
ir pataisymo dirbt m r- vklurmicstyje. 
(steigta prieš 14 metų. Tikrai gera 
proga siuvėjui arba bushelman'ui. 
Savininkas parduos už prieinamą 
kaina šia savaitę. 

Ateikite | 79 West Monroe St. 
.Room 516 arba pašaukite RAndolph 
6-9519. 

VASARVIETE 
Moderniškas namas, naudojamas per 
visus metus su pilnai sutvarkytu 
vasarai cottage. 300 pėdų Iki smė
lėto pliažo (beach) . 16 akerhj gra
žių medžių. Labai gera vieta lietu
vių šeimai. Septyni laiveliai. Šaldy
tuvas. Gera pajamų nuosavybė. Ran
dasi 2 1/2 mylios nuo Mercer, Wls. 
prie Big Martha Lake. Kaina. — 
$29.500. Parašykite arba paskam
binkite savininkui. 

E . C. ROAMES, 
Merecr, Wis. Dept. L. 

6343 S. LATROBE AVE. 
St 

4 Room — Save-a-step Bungalow. 
All modern Improvementa 
In excellent condition. 
Reasonably priced for qulck sale, 

by Owner. 
POrtsmouth 7-2438 

NEAR 6Srd & WESTERN 

4 Apt. Brick 
5 Rooms each. 
A Real Bargain at $25,000 for 

quick sale. 
Mr. Kaiser — PRospeot 6-3900 

Gerai apmokanti taverna greitam 
pardavimui. "Late licenae." Ilgas 
lease'as. Nuoma tiktai $90. j mėn. 
Tikrai gera proga tinknmam asme
niui. Randasi prie Madison ir Sa-
eramento gatvių. Savininkas par
duot už prieinamą kainą šią savaitę. 
Pašaukite SAcramento 2-9307 šian
dien po 4 vai. popiet. Paprašykite 
Mr. Marton. 

A. W. G R E E N 
Nortn-East OtOo Farm King 

Offers 
A good established buslness in farm 
machines; John Deere and Massey-
Harris, one of the most oomplete 
Unes in farm machine parts In the 
statė. Yearly cash buslness well In 
excess of $125,000. The present own-
er started 17 years ago wlth $3090. 
and made a eruartfer mlllion dollars. 
Illness is the reason why thls agency 
can be bought for $50.000. The in-
ventory alone is far above this price. 
A rare bargain. Affice 1 mile south 
of Orwell on Route 36. Orwell 316 
OMa 

QUINCY NEAR LARAMIE 
Lot 43x133. 

Value $3,000. 
Make offer. 

Reasonably priced for ąuick 
sale by Owner. 

Phone AUstin 7-1421 

WESTMONT 
4 kamb. Cottage su maudykle. 
Be hasemont'o. 
Du blokai nuo stoties ir .krau

tuvių. 
Lotas 60x150. 
Visi ga t t ių pagerinimai ir assess-

ments pilnai apmokėk. 
Reikal inga $1,500 pinigu. 
Balam as $50 | n* 'ws | . 
Pilna kaina $5,500. 

CLYDE E . TAYLOR 
1017 Burlington Ave. — Downcrs 

Gro*'e 455 

5304 S. Parkskic Ave. 
Moderniškas 2 fletų mūr. namas. 

2 karų garažas. Karšto vandens ši
luma — alyva. Didelis lotas, rock 
daržas, žuvų baseinas. Dušas, laun-
dry, vasaros virtuvė belsmonte, tile 
grindys. 

Pašaukite po 4 vai. popiet POrts-
mouth 7-8963. 

HARVEY, DLL. 
5 kamb. mūr. bungalow, pilnas 

beismontas, karšto vandens šilumą 
stokeriu. natūrali ugniavietė, dide
lis lotas 45'xl25' G. I. Financed.— 
Tuojau gal ima užimti. Kaina $12,600 

R. A. CHERULLO 
15020 S. Paulina St,, Harvey, 111. 

Tel. Har \ey 5016 

Gerai apmokanti taverna pietinėje 
miesto dalyje greitam pardavimui. 
Elektrinis šaldytuvas. Įrengta taver
na jau 15 metų. Tikrai gera proga 
tinkamam asmeniui. Savininkas par
duos šia savaitę už tiktai $3000. — 
Pašaukite Vlncennes 6-5678 arba 
STowart 3-9495 šiandien — neap
siriksite. 

GREITAM PARDAVIMUI 
16 fletų namas, pečiais apšildo

mas, 12 po 4 kamb. Ir 4 po 2 kamb. 
fletai. Taipgi susirinkimų salė ves
tuvėms ar pan. 

Gerai apmokanti taverna tame 
pačiame name. Savininkas parduos 
už prieinamą kainą. Attikite į 2049 
North Hoyne šiandien arba pašau
kite ARmltage 6-7935 — nepraleis
kite šitos progos. 

Gerai įrengta confectlonery krautu
vė pietvakarinėje miesto dalyje grei
tam pardavimui — Cigarai, cigare
tės, ice cream, red hots. žaislai, 
smulkios prekės, magazinai ir t-t. 
Gyvenamieji kamb. galimi tuojau 
užimti. Savininkas parduos Už tiktai 
$2500. — gryna! pinigais. Pašauki
te BIshop 7-9416. 

RANDASI 10850 AVE. "C" 
3 APT. MŪRINIS NAMAS. 

6 kamb. kiekvienam apt. 
Garo stokerio šildomas. 
Lotas 35x125. 
Kaina tiktai $20,000. 
K. E. L. BROOKS, INC. 
9117 Commercial Ave. 

REgent 4-4000 

Gera groserne ir mokyklos krau
tuve greitam pardavimui. Kitoje 
pusėje gatves didelė mokykla. G 
moderniški kamb. užpakalyje. Sa
vininkas parduos už labai preina-
mą kaimą šią savaitę. Pašaukite 

i KEdzie S-3550 šiandien, kol dar 
neužmiršote. 

Tuojau gal ima užimti aparmenta. 
Randasi prie Belmont Harbor, 1 
blokas iki ežero. Moderniški 6 a-
parmentai. 5 dideli kambariai ir ap
ši ldomos gonkos. Octagon priekis, 
jmflrytos vonios. Namas yra 20 me
tų senumo. Mažas {mokėjimas. 

Pašaukite.: — 
Bittcrsueet 8-8475 

HOUGHTON L A K E 
• Penki cottage, 20 lotai ant gero 

valstybinio vieškelio labai geroje 
vietoje. Gera vieta medžioklei ir 
žvejybai. Pašaukite HA 7-1060, Mr 
SeoU arba rašykite į H. B. Minis 
Houghton Lake, Mieli. 

Rašykite, telegrafuokite arba pa
šaukite 3791—paprašykite Dept. 1 

EVERGREEN PARK 
Namas — 2 1/2 metų senumo 

6 kambariai viename aukšte. Knotty 
Pine pramogų kambarys, beismon
tas, 2 karų garažas, gazo šiluma. 
Savininkas parduos už prieinamą 
kainą — Pašaukite EVergreen Park 
7163. 

PROGOS OPPORTirMTfES 

Gera kampinė valykla greitam 
pardavimui. Galima gauti ir gy
venimui kambarius. Tikrai gera 
proga kam norą. 

Pašaukite: — 
Jl'niper 8-9429 šiandien 

psiriksite. 

Gerai apmokanti detioatessen. už
kandine, eounter ir saldainiu krau
tuvė kitoje mokyklos pusėje grei
tam pardavimui. Keturi ( 4 ) įgyve
namieji kamb. užpakalyje. Oeraa 
biznis kam nors. Savininkas serfra 
ir parduos už prieinamą kaina ftia 
savaitę. PaSaukite EVergHule 4-9823 
šiandien dėM platesnių informaeįjų. 
1664 N. California Ave, 

Gerai apmokantis grožio saliona* 
pardavimui. 12 metų toje pačioje 
vietoje. Judrus kampas. Randasi ant 
So Ashland Ave. Viena operatorka 
pasil ika Vienas didelis kamb. užpa
kalyje. Prieinama kaina. Del infor
macijų pašaukite t Anai 6-1725. Tin
ka l i e tmhd. 

Gerai apmokanti espressing ir per-
kraustymo b i n i s greitam nardai 1-
mJul. Taipgi 3 apstatyti apartmen
tal. Pirkėjas gali užimti vieną a-
partmentą. Tikrai geras pirkinys 
kam nors. Sartininkas parduos u i 
tiktai $1250. arba u i geriausį pa
siūlymą šią savaitę. Gera proga už
imti pelningą biznį už prieinamą 
kainą. Pašaukite A R d m o i e 1-4297. 

Gera oocktail lounge greitam par
davimui prie Logan Square. 7 S pė
dų baras. įrengtas su cooler keg, 
leather walks ir t.t. Virtuvės gali
mumai, 35 kėdės, 4 booths, 4 sta
lai. 

Ateikite į 2459 N. Milwaukee Ave. 
arba pašaukite EVerglade 4-9071 

šiandien. 

MOTEli 

5 KAMB. MCRINIS NAMAS. 
Tile maudyklė. Automatiškai 

apši ldoma aliejum. 
Venetlan Blinds. 
Puikioj padėtyje. Tuojau gali U' 

užimti. 
Savininkas parduos u i prieina

mą kalną. Nėra agentų. 
Portsmouth 7-4954. 

Geras restoranas pietinėje miesto 
dalyje pardavimui. Keturi (4 ) fle
tai, trijų (S) karų garažaa Žema 
nuoma. Gera vieta sunkvežimiams 
(trucks). Prieinama kaina pardavi
mui. Pašaukite KEnwood 8-2746 
dienomis arba "VVAlbrook 5-3479 p o 
4 vai. popiet. 

1915 SO. HOMAN AVE. 

6 kamb. mūrinė residenelja. 
Auto ajiejaus apšildoma. Naujai 
papuošta. Venetian b l inds Laiptai 
uždengti. Savfcunkas parduos u i 
prieinamą kainą. 

Pašaukite ROvkivoll 2-1139. 

NORTH B E V E K L Y 
2 flat Brk. 6—6's. 

Stoker Ht. Wtr. Heat. 
Tile Baths. 2 car Briok 

garage. Side Drive. 
Ezcel lent transp. 

Reasonably priced for quick 
sale by Owner at 
8824 S. \\<xx\ St. 

DĖMESIO, U E T T V I A I -
Geras rooming house greitam par
davimui. Dvyl ika (12) kamb. Geros 
pajamos. Nepraleiskite šitos progos 
ir apžiūrėkite. Ateikite ) 325 So. 
Loomis tarp Van Buren ir Jackson. 
Pašaukite MOnroe 6-4650 dėl pla
tesniu informacijų. 

SKELBKITCS *'DRAUGE" 

Pilnai jrengta. Gera proga uždirb
ti pinigų nuo pradžios. Savininkui 
reikia parduoti prieinančia kaina 
šią savaite. 

Dėl informacijų pašaukite Lincoln 
9-0390 būtinai šiandieną. 

18 vienetų, moderniška su atskirais 
garažais, vieškelis 6 Ir 31. Mūrinė 
konstrukcija, restoranas šalia. Jmo-
kėtl tereikia $50,000. Išsimokėjimui. 
Silpna sveikata. J. Dorweller, Dapaa, 
Ind. Pašaukite 30 F 31 . Rašykite , 
telegrafuokite ar pašaukite Dept. I* 

Pietinėje miesto dalyje gera h a m 
burger vieta ir lengva užkandinė 
greitam pardavimui. Savininkas pri
verstas skubiai parduoti ir priims 
bet kok} prieinamą pasiūlymą-

Pašaukite: — 
SAcramento 3-9253 tuojau 

Geras \ or ths ides restoranas greitam 
pardavimui. 

Puikus biznis. Labai švarus. Ge
roj apylinkėje. Pulki proga tinka
mam asmeniui. Savininkas turi par
duoti tuojau. 
Pašaukite savininką AVenue 3-9266 
po 11 vai. ryto Šiandieną. Nepralei

skite Šios progos. 

GERA NORTHSIDCS WELDI. \G 
ŠAPA PARDAVIMUI 

Gerai apmokantis tavernas ir 2 akš-
tų namas greitam pardavimui. 
Vienas 4 ir vienas 5 kamb. flat'as 

ant antro aukšto. Moderniškai įreng
tas. 3-jų mašinų garažas. Randasi 
ant kampo. Savininkas apleidžia 
miestą šią savaitę. Dėl informaci
jų pašaukite C A m l 6-9611 Šian
diena, 

Gera taverna išnuomuojama neto
li Skerdyklų, Labai gera vieta lietu
viui. Gera proga, jei tuojau veiksi
te. Dėl platesnių informacijų pašau
kite: — 

FRont ier 6-4947 šiandien 
arba ateikite į 4718 S. Rackne Are. 

Visi kaip vienas į 'Draugo* 
40 Metų Sukakties Pikniką, 
Labor Day, Rūgs. 5 d. — Vy
tauto Darže! 
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Trečiadienis, rugp. 24, 1949 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

LIETUVIŠKOS KNYGOS RĖMĖJAMS 
Spalių 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 už 
$1.00, o Lietuviškos Knygos Remėflai ją gaus už 75c. Ir 
visas kitas lietuviškas knygas, Lietuvių Katalikų Spau
dos Draugijos leidžiamas, Lietuviškos Knygos Rėmėjai 
gaus labai papiginta kaina. 

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

Niekad nėra vėlu įstoti į Lietuviškos Knygos Rė
mėjus! 

Jūsų metai bus skaitomi nuo pirmos Jums prisiųs
tos knygos. 

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

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

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

siųskite adresu: 

SKAITYTOJAI RAŠO 
KOMUNISTAI GRASINO 

TREMTINIAMS 

Rev. C. A. Matulaitis, 2334 So. Oakley Ave. Ckicago 8, U . 
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 mėn. 

PAIEŠKOJIMAS 

Ona šmatauskaite, atvažiavusi iš 
Lietuvos j Kanadą. USško savo bro
lio Stasio šiiiatau-ko. kilusio iš Pup-
kaimio, Raudonas valsč., Raseinių 
apskr. ir atvykusio j U.S.A. maž
daug prieš 30 metu. Žinantieji kur 
jis randasi prašomi pranešti jo ad
resą Onai šmatkatiskaitei," 215 Ma-
rie-Anoe East, Montreal, Canada. 

J & D BODY AND 
FENDER WELD1NG 

Ali Work Guaranteed 

7400 S. WESTERN AVE. 
PKospect 6-9035 

Dėmesio, Busimos J aunos io s ! 

MICHAEL'S 
CATERING SERVICE 
PIRMOS RCŠIES VALGIS 

—Jū.»>ų N a m u o s - — salėje-—arba 
VleSb&tjrje 

I *a ~ k. 1111' > 111 k 11 < <IPI ka inos 

Tel. LAvvndale 2-0092 
I. Avvndale 2-0615 

PKISII.AIKOM DIETV 
TAISYKLIŲ 

A A 
ANTANAS SUIPIS 

iyAeno 4637 So. PaJulina St. 
M i n- rugp. 21 d. 19.49 m., 

11:45 vai. vak., sulaukęs se
natvės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ 
TelšiŲ apskr., lįažeikių pa
rapijos, Girkalių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 40 rot. 
Paliko dideliame nuliūd.ime 

žmoną Barborą (po tSvais 
Rauktaitė), sūnų Edward ir 
marčią Emily, tris dukteris, 
Barborą Goodman ir žentą 
James, Aldoną Viscount ir 
žentą Felix ir Dolores, 4 anū
kus ir daug: kitu. giminių, 
draugy ^ pažįstamų. 

Lietuvoje paliko 4 brolius. 
Kūnas pašarvotas J. P. Eu-

deikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage St. 

Laidotuves įvyks ketv., 
rugp. 25 d., 1949 m. Iš kop
lyčios 9:30 vai. ryto bus at
lydėtas j ftv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminos, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

Nuliūdę: žmona, Sūnus, 
Dukterys, Anūkai ir visi K»-
mines. 

Laidotuvių direktorius J. F . 
Eudeikis. Telefonas YArds 
7-1741. 

< * * r * 

CM***1 fr&* 

HARTFORD, Coon. — Šio mie
sto lietuviai turi nuosavą parką 
Glosonbury, Conn. Rugpiūčio 14 
d. šiame parke lietuviai komu
nistai turėjo prakalbas ir pik
niką. 

Bimbalas visaip niekino, kas 
tik yra lietuviška ir kas Lietu
vos buvo atsiekta, kada ji buvo 
laįąva. Tr&intiniams liepė dau
giau garantijų neišduoti, nes kai Į 
jie bus grąžinti į Lietuvą, jiems 
bus šimtą kartų geriau. J p ra-
kalbas atsitiktinai buvo atsilan- į 
kiusi viena šeima ir atsivežusi 
vieną tremtinę au dviem vaiku
čiais. Komunistai, pamatę tą mo
terį, pradėjo ją visaip įžeidinėti, 
o kai kurie net grasino: "Užmuš
ti dipukus! Užmušti dipukus!" ir 
panašiai. Iš viso, šiame mieste 
lietuviai komunistai pasižymi di
deliu nekultūringumu ir triukš
mo kėlimu parengimuose. 

Šis įvykįa gali duoti gyvą įro
dymą, kas dabar darosi Lietuvo
je raudonųjų okupacijoje. Bolše
vikai negali užsiginti, kad jie ten 
žudo žmones, jeigu jie net čia, 
laisvoje Amerikoje, gali sakyti: ! 
"Užmušti dipukus!" Galima įsi-1 
vaizduoti, kas darytųsi Ameriko-1 
je, jeigu komustai čia paimtų j 
valdžią. Jie nepasigailėtų nė vie
no sau priešingo Žmogaus. 

Tokie ir panašūs komunistų 
grasinimai turėtų paraginti lietu
vius visiškai nutraukti santykius 
su komunistais ir šalintis nuo jų 
kaip nuo apkrėstųjų. 

O parko išnuomavimas komuni
stams taip pat garbės lietuviams. 
neduoda... 

— Svetys 

"BINGO" VAKARAS 
BRIGHTON PARK. — Šv. 

Pranciškaus Rernejų 2-ras 
įkyrius rugpiūčio 24 d., tre
čiadienį, 7 v. v. rengia "bin-
go" pas A. Skrubutiene 
(2^39 W. 45 PI.). Prašome 
visus apsilankyti, -gražiai 
praleisti vakarą, ir paviešėti. 
H. Širvinskiene, U. Garlia-
vičiene, Bludiene ir P. Za-
karaite rūpinasi, kad laimin
gieji "bingo" lošikai turėtų 
gražių ir įvairių laimėjimų. 
Vakaro pelnąs bus pasiųstas 
Seserims Pranciškietems kai
po dovana artėjančio seimo 
proga. Iki pasimatymo! 

— Rengimo Komisija 

Vedusiųjų Porelė 
—Zinai, mano žmona vi

sada daro, ką tik ji nori. 
—O tu? 
—Ir aš taip pat. 
—Kaip tai? 
—Ir aš darau, kaip ji nori. 

• Į Floridos krantus ar
tinasi tropiškas uraganas. 
Manoma, kad palies žemyną 
ties Miami. 

r 

. U G D Ė S I O VALANDOJ 
Šfkitt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DftfKTOftfAf 

6845 S. VVESTERN A V E . SS19 U T U A N 1 C A AVE. 
PRoKpect 6 - 0099 Y A r d s 7 - 1138 — 7 - 113» 

Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse rausim* 
koplyčią arčiau JŪSŲ namu 

Platinkite dien. "Draugą JI 

Lietuva ir vSl DUF nepri
klausoma! 

THEY'RE OFF! 
MIGHTY MIDGET 

AUTO RACES 
Rocket Speed and Thrills 

Every Saturday Night 
Time Trials 6:30 P.M. 

1949 VYorlds Best 
Midget Drivers 

12,000 seats. $1,25 tax i no. 

Raceway Park 
130th St. & Ashland 
• 

Avenue 
Blue Island, UI. 

VINCENTAS STUKONIS 
Gyveno 4631 S. Paulina St. 

Mirė rugpiūčio 22d., 194!».m, 
10:45 vai. ryto. sulaukęs 36 
motų amž. Gimė rhicag-o, 111. 

I*aliko dideliam** nuliūdime 
Tėvą Joną: Motiną l'rSulę (po 
tėvais Ivoftkaitę)); seserį El
vyrą; brolį Kazimierą: brolie
nę June; dėdę Prancišką, jo 
žmoną Prancišką .Stukonius; 
pusbrolį Kazimierą Stukonį ir 
kitas gimines, draug-us ir pažį
stamus. 

Kūnas pašarvotas L». Ežers-
kio koplyčioje, 1646 W. 46th 
Street. 

Laidotuvės įvyks penktad., 
rug-piūčio 26d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto b»us atlydėtas į 
šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtasl į Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Tėvas. Motina, Se
suo. Brolis, Brolienė, Dėde, l>ė-
dtomė. Pusbrolis Ir kitos Gi
minės. 

Laidotuvių direkt. Leonardas 
Ežerskis. Tel. YArds 7-0781. 

mmmmmmmmmmmĘmmmmmmm^m^mmmmmmmmmm 

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKIT£S FhlE: 
A N T H O N Y B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
J M Ų PATOGUMUI: 

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

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

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

Visi kaip vienas į 'Draugo' 
40 Metų Sukakties Pikniką, 
Labor J>ay, Rūgs. 5 d. — Vy-
tauto Darže! 

iH 

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

JOHN F, EUDEIKIS 
— — 

4 • «V. ia& a 

JADVYGA BIKUS 
(po tėvais Jakubauskaitė) 

Gyveno 4621 So. Marshield 
Avenue. 

Mirė ruKCdūčio 21 d.. 1949 
m., 2:20 Yal. ryte, sulaukusi 
pusės amžiaus. 

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr.. Kaltinėnų 
par., Ur.keniŠkių kamo. 

Amerikoje išgyveno 37 mt. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Joną; tris sūnus: Joną. 
Jr . ir marčią Anne; Petrą ir 
marčią PoUy ir Vladislavą ir 
marčią Fnauces, 4 anū
kus, broli Boleslovą, se
serį Stefaniją Mudiną ir 
jos vyrą Juozapą ir jų Seimą, 
uošvius Aleksandrą ir Oną 
tforkus ir Antaną ir Marijoną 
JoginCus, ptisbrolj, pusseserj, 
jų šeimas ir daug- kitų gimi
nių ir pažįstamų. 

Priklausg prie Liet. Rymo 
Katalikų Susivienijimo 21-mos 
Kuopos, Apaštalystės ir Treti
ninkų D-jų ir Kareivių Moti
nų Klubo; Moterų Sąjungos 21 
kuopą. 

Kūnas pašanvotaa J. F. Eu-
deikio koplyčioje, 4605 S. 
Hermltage St. 

Laidotuvės įvyks ketv.. 
rugp. Z5 d., 1949 m. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į Švento Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio-
nfa sjęją. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines. 

- Nuoširdžiai kviečiame visus 
^Pažįstamus dalyvauti šiose lai

dotuvėse. 
Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, 

BmUs, Sesuo, ir visos tfmi-

Laidotuvių direktorius J. E. 
Eudeikis. Telefonas YArds 
7-1741. 

%:«J*$fc*S • 

A, A» 
ELZBIETA SIPOWICH 

(Po „pirmu vyru Bobrick; po tėvais Shiuia-s) 
Gyveno""Manhattan, 111. Telefonas VIrginia 7-1571 ^ 

Mirė rugpiūčio 22d., 1949, 9:30 vai. TrflT.; su 1 atitarei' pus
amžio. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Pakalnių kaime. 
Paliko dideliame nubudime vyrą Joną; 3 dukteris: Sophie, 

žentą Paul Luzan; Betty, žentą VValter Juzėnas; ir Bernice 
Bobrick; sūnų Joseph Bobrick, 6 anūkus; brolį Bruno Šili
mas ir jo šeimą; ir kitas gimines, draugus ir pažįstamus. 

Lietuvoje paliko seser] Oną. 
Kūnas pašarvotas Mažeika ir Evans koplyčioje, 6845 So. 

Western Avenue. 
Laidotuves įvyks ketvird., rugpiūčio 25d. Iš koplyčios 8:00 

vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Paneles Svenč. parap. baž
nyčią,, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Žentai, Sūnus, Anūkai, Brolis 
ir kitos giminės. 

Laidotuvių direkt. Mažeika ir Evans. Tel. PRospect 6-0099 

AMBULANCE D1EN4 IB NAKTĮ 

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

Tel. LAfayette 3-0727 
TEYS MODERNIŠKOS AIB CONDITIONED 

KOPLYČIOS 

RADIO PROGRAMAI IS STOTIES W G B S 
( 1390 kilocycle* ) 

U M f c — K M fteštadleni Nuo 9:Ifi Ik #:M VaL Ryto. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 
Didžiausias paminklams 

planų pasirinkimas mieste 

Telefonas CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

* * « • * *«*<M***«)ir 

^ , 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
IUMS IŠ DIRBTUVES 1 

Uialaakyklte graftų paminklą ant aavo mylimo aa-
meofi kapo — tieaiog Ii aioa TienlnUlia ltetuviikoa pa
minklų dirbtu via. _ _ 

Paminklus pristatome | viaaa kapines arti ar te*. 
Nuo akmena alifikavimo Iki raidžių iškalimo Ir 

paveikslų Įstatymo — BITTIN I r K A M E N S K Y eluper-
tyvis darbas yra >paremtas 45 motų patyrimo. 

Aplankykite mas Ir pamatykite musn darbo paTys-
dlius. Dirbtuvl yra atdara visomis dienomis tar flaa-
mis valandomis. 

BITTIN AND KAMENSKY 
MONUMENT WORKS 

S938 W. l l l t h STREET — Tel BEverly 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo fir. sUilmiero ksp. rartų. 

AmbulanSQ p*tam»-
Tinias yra teikimiiaa 
diena Ir naktį. Rei
kale saukite mus. 

Mes turime kopljčUa 
v i s o s e Chlcacus ir 
RoM-lando dalyse tr 
toojsu 

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2314 W. 23rd PLACE Phone: \ lrgkiia 7-6672 
10756 S. MICmGAN PUllman 5-1270 

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

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

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

Telphone: YArds 7-1911 
————̂——— 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10831 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUUman 5-9661 
" 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LITUAMCA AVE. Phone YArds 7-4908 

-

IULIUS LIULEVICIUS 
1348 So. California Ave. Phone LAfayette 8-8678 

Perskaitę dienr. "Draug«", duokite ji kiliems. 
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IS ARTI IR TOLI PREZIDENTAS VETERANŲ SUVAŽIAVIME 

— Ministeris Lozoraitis, 
ministeris Girdvainis ir Lie
tuvių Kolegijos vadovybe 
atsiuntė "Draugui" savo 

X Chicago lietuvių para- j sveikiniflus'.. kuriuos įdėsi-
piju Vargonininkai šiandien \ m e J J^biliejinj numerj. 
vyksta į Kenosha, Wis., kur, — New Britain, Conn., 
lietuvių parapijos salėj j lietuviai katalikai spaudoje 
įvyks Vargonininkų Sajun-j kelia būtiną reikalą lietu-
gos dvimetinis seimas. At-1 viškos parapijines mokyk-
stovų tikimasi iš visų są-1 j ^ 
jungos provincijų. Seime ža
da dalyvauti nemažai ir iš; — Komp. J. Žilevičius 
tremties atvykusių lietuvių! šiuo metu daug dėmesio 
muzikų ir kompozitorių. f kreipia į Lietuvių Dainos 

X šiandie Chicago lietu-j ****** kurios programoj 
vių golfininkų diena. Tur-1 dalyvaus visi New Jersey 
nyrąs įvyks Nava jo Golf lietuviški chorai. 

Tikrai {domu 

PiĮzidentas Harry S. Truman atvyko į Veterans of Foreign Wars 
suvažiavimą, vykstantį Miami, Fla., pasakyti kalbą. Jis dėvi VFW 
kepure su užrašu ^Missouri" ant jos Šono. Kartu su prezidentu yra 
YFYV vado pavaduotojas Clyde A. Lewis. (Acme) 

lauke, prie 127-tos ir Ridge-
land gatvių. Teisėjas Jonas 
Zuris yra paskirtas išdalin
ti dovanas turnyro laimėto
jams per bankietą, kuris 

— Šv. Jurgio parapijoj, 
Philadelphia, Pa., yra įsteig
ti anglų kalbos kursai, ku
riems vadovauja pats klebo-

įvyks vakare klubo patalpo-1 n a s ' k u n - V- Martusevičius. 
se. Kursus tremtiniai gausiai 

lanko. 
— Jonas Dėdinas, baigęs 

IS TREMTINIU GYVENIMO 

X Dr. V. Jodeika jau iš
vykęs į Portland, Oregon, 
kur jis pakviestas į Portland ! aukštuosius dvasinius mok-
Universitetą socialinių mok-1 sius Belgijoj, įšventintas į 
slų profesorium. Rašo, kad I kunigus. Primicijas laike 
klimatas ten labai puikus: j Liege benediktinų vienuo-
vasaros vešios, o žiemos šil-1 lyno bažnyčioj, 
tos ir gamta stebėtinai gra 

Ekskursija Į Liurdą I Tautiniai Dekanai 
Tarptautinis Komitetas I Visi tremtyje gyvenantie- m ~ u i s l a b ' a i v e r t i n g a i „ ^ i brangūs daiktai. Polic 
•ikščioniškajai Civilizaci- j ji lietuviai katalikai pašto-1 m § , i e t u v i ų m o t e rų pasten-' f.?.' k * d J1 t u r § t u a r 

Įvairios Žinios 
Vėl Dalyvausime 

Parodoj 
Š. m. lapkričio 7-13 dd. 
ew Yorke įvyksta 261 toj i 

iš eiles metine MOTERŲ 
TARPTAUTINE PARODA. 
Lietuvės Moterys joje ir 
šiais metais turės savo sky
rių, kaip paprastai gausin
ga lietuviškais eksponatais. 
Tai parodai, kurią aplanko 
per 200,000 žmonių jau ruo- E T S S " " " * ^ " ^ Munšaino Gamyba Didėja 
sTamasi. Lietuvių Moterų 1 ^ 3 C " ' ^ V l d a U S m o k e ^ biuras 
Komitetas kurs iau sudarv- 8 P € c i a l l f i t a s - Apeliacijai rei- Waahington'e skelbia, kad AonaieiM, Kure jau sudary k a l i n g a n u a $600Q m $ 1 0 
tas, tikisi nuoširdžios para-1 QQQ 
mos iš lietuvių draugijų 

Moterys Savo Kojų, 
Kankintojos 

Šiomis dienomis Chicagoj 
{vykęs Nacionalės Chiropo-

Fondas Rutlege GeIMti ^s^ų Sąjungos suvažiavi-
Tūkstančiai lašikų šiomis m a g paskelbė, kad iš viso 

dienomis išsiuntinėti gydy-1 v r a 53 žmogaus kojų skau-
tojams ir įvairioms jstai- dūliai ir visus juos ž i n o . . . 

m. « . u*v*i iciu i-xo uu. | prašant aukų apelia-' motervs Dr Walsh sako 

čiausį teismą dr. Rutlege ryg negu vyrai turi įvai-
>rva ir r e i k a l U ' K a i p Ž i n ° m e ' •* DU" rių-skaudulių ant savo ko-

^ 5 _ ! ^ . . . . M ? t e 7 ^ JO je .1_. i r | žudymą vyro, kuris buvo JU i r d v i moterys prieš vie-
prisiplakęs prie jo žmonos, ną vyrą darbe dėvi netin-
dr. Rutlege Ceder Rapids, kamus kojoms batelius. 
Ia., džiūrės nubaustas 70 
sunkiųjų darbų kalėjiman. 

New Yorko Taryba, para
pijų draugijos, Siuvėjų Lo-
kalas 54 Kontraktorilų Uni
ja, Atletui Klubas, Maspe-
tho Piliečių Klubas ir kitos 
organizacijos kiekvienais 

per pastaruosius metus, pa
sibaigusius birželio 30 d., 
pasirodė net 34.8 nuošim
čiai nelegaliai pagaminto 
spirito. Munšainas dabar 

ži. Žadėjo daugiau parašyti 
apie Portlandą. 

X Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčia jau baigta 
dekoruoti ir vakar pradėtos 
griauti u rištavonės". Tarpe 
įvairių dekoracijų, ant sie-

— P. Vaitonis, Lietuvos 
šachmatų meisteris, iš Ha-
milton, Ontario, įšvyko į Ar-
violą, Quebec, dalyvauti KA
NADOS ŠACHMATŲ pir
menybėse. 

— Adv. Ed. Lopatto, sū-

Krikščioniškaj 
jai Ginti, globojamas Liur- Į raciniais sumetimais yra 
do vyskupo Petro Theas,' padalyti į 10 dekanatų: 1. 
organizuoja dvylikos tautų Schlezwig-Holsteino, 2. Nie-
ekskursiją į Liurdą. Eks-; dersachsen, 3. VVestalen, 4. 
krjrsija atvyks spalių 8 d. (Gross Hessen, 5. VVuerttem-
ir užtruks ten tris paras. Į berg, 6. Oberpfalz-Nieder-
Jos tikslas bus pasimelsti bayern, 7. Mainfranken, 8. 
"už tautas, kenčiančias ana- Oberbayern, 9. Prancūzų 
pus Geležinės Uždangos, ir zona, 10. Austrija. Tautiniai 
u i 30 mil. žmonių, šiuo me- dekanai (jais yra lietuviai 

nų nupiešti dideli dvylikos nus ilgamečio LRKSA lega-
apaštalų ir kitų šventųjų, lio patarėjo J. S. Lopatto, airiai, amerikiečiai, anglai, 
paveikslai. Altoriai ir sta

tu atskirtų nuo savo šeimų 
ir laikomų koncentracijos 
stovyklose ir kalėjimuose". 

Pranešimuose skelbiama, 
kad ekskursijoje dalyvaus 

tulcs taip pat atnaujinti. 
Bažnyčios vidus dabar ža-

Luzerne apskrities republi-
konų sąrašu kandidatuoja į 

I Jury Komisijonierius. "Pri-
vėtinai gražus. VisasJ dar-, „ r i n k i m a i b u s „ ^ 
bas kainavo virš $15,000. /o J 

J jo lo d. 
X Pre-Cana Konferenci- _ Čiurlionio ansamblio 

ei jos, kuriose susižiedavu-! n&rių A m e r i k o j jau sako-
sioms poroms aiškinami ve- m a i e 2 2 A • ^ 
dybinio gyvenimo kelias ir | v a n d e ^ j a u i r e n . 
uždaviniai, pradedant atei-1 / ,. _ J, r . 0 - f, . A , gūsių kelionėn, dar yra 18. nanciu men. iki gruod. 4, bus 2 - , . . 

baltgudžiai, belgai, cechai, 
ispanai, lenkai, lietuviai, 
olandai, šveicariečiai ir kiti 
tremtiniai Vakarų Europoje. 

(LAIC) 

kungiai tremtiniai) prižiū
ri savo srityje pastoraciją, 
šaukia kunigų pasitarimus. 

gas dalyvaujant šioj reikš
mingoj lietuviškai propa
gandai parodoj. 

paskaitos visos eilės parap. Sakoma, kad rudenį jau vi-

Susikūrė Baltbudžig 
Kolonija Italijoje 

Italijoje sussipietė apie 
pora tūkstančių baltgudžiųj 
emigrantų, kurie rodo ne
mažo organizacinio gyvu
mo. 

Veikėjų tarpe pastebimos 
žymios asmenybės, k. a., 
dailės profesorius Kozak, 

CHICAGOJE 
R'igsėjo 9 bus namie. J. 

E. kardinolas Samuel A. 
Stritch, po paskutinės audi-
jencijos pas Šv. Tėvą šian
die išvyksta į Asyžių, iš ten 
vyks į Florencijąj, kur pasi 

Ve Ką Verti Ateities 
Spėjikai 

Kas nors pavogė Mrs. R. i daugiausiai gaminamas kal-
R. Townsend rankinuką, \ nuotose vietose, kurios mun-
kuriame buvo $150 ir kiti šainieriems tik žinomos ir 
brangūs daiktai. Policija sa- prieinamos. 

žiroti ne | _ 
tik, kas rankinuką pavogė, 
bet ir iš anksto žinoti, kad 
bus apvogta. Iowa valstybės 
žemės ūkio parodoj ji yra 
"fortune teller". Kitiems 
"ateitį pasako', bet apie save ^ I " J**??*?* ^ 

»«.»„•„. J241 S. Halsted Sf. 
Jos. F. Budrik 

Mirė Keistas Kunigaikštis 
Škotijoj mirė Argyll ku-, _ - - K - . r mMm 

nigaikštis Niall Diarmid | T e L C A l u m e t 5 - 7 2 3 7 
Campbell, 77 metų, kuris DIDEI f KRACTUV*: 
nekentė viso, kas tik mo- N A M A M S RAKANDAI, 
derniska, net tokio gero ELEKTRINIAI ŠALDYTUVAI. 

CHICAGO, ILL. 

salėse. Informacijų galima I s a s ansamblis pradės veik-
gauti Pre-Cana Conference **• 
centre, 7315 S. Yale ave. Te
lefonas: HUdson 3-4740. 

X Lietuviams biznieriams 
tikrai verta pasiskelbti su
kaktuviniam ' 'Draugo" nu-

— Juozas Jagėla, buvęs 
Vilkolakio, Kaune ir Tautos 
Teatro narys, vėlesniais lai
kais gyvenęs Klaipėdos kra
šte ir ten veikęs scenoj, da-

mery, kuris jau ruošiamas, b a r darbuojas Toronto sce-
spaudai. Tas numeris bus ne I n o s megejų tarpe, 
tik keleriopai didesnis, turi- j _ L # Vyčių kuopa, Phila-
ningas įvairiais raštais, svei-' delphia, Pa., ruošias skait-
kinimais, papuoštas p a v e i k s - , ' l i n i d a l y v a u t i Lietuvos 
lais bet bus ir išleista keli y fi s e i m e R v e i k h 
tūkstančiai daugiau, negu ^ ^ ^ 
paprastai. Tas numeris bus; v , ., - . , .,-
paskleistas aplink mus, arti ,n i u s o k n * « " • * tautodailės 
j r į0jj ! komisija ir meno sekcija 

Kuopa turi įsteigus ir chorą. 
X Komp. B. Budri finas, 

pakeliui į Vargonininkų Są-

Kiek Yra LiafHYiftu 
Parapijų Tremtyje 

1948 metų pabaigoje 
Vokietijoje dar buvo 191 
lietuviška parapija. Austri
joje jų buvo 7. šiuo metu 
šių parapijų! skaičius dėl 
emigracijos ir stovyklų glau 
dinimo yra gerokai sumažė
jęs. Dauguma lietuvių para
pijų turi įsirengusios savo 
koplyčias stovyklose, kitos' — Benediktinės seserys 
naudojasi vokiečių katalikų! (lietuvaites) yra įsikūrusios 
bažnyčiomis. Belgijoj. 

LIETUVIU - LATVIU VIENYBĖ VEIKS AJY. 
Kanadon ir į Jungtines tautybės rankų į kitos. Di-

Valstybės atsikėlė eilė Lie-' rektorių skaičius sumažintas 

PEČIAI 
liks iki laivas bus paruoštas daikto, kaip automobilius. | Į ^ ^ P ^ 0 8 MASINOS, 
Genoa uoste. Į Boston laivas 
atplauks rugsėjo 8 d., o Chi-
cagon grįš rugsėjo 9. 

Dėmesio vertas {spėjimas. 
Gaisrininkų viršininkas į-
spėja automobilių savinin
kus, kurie iš toliau parsive-
žę gazolino laiko jį garaže 
arba namo rūsyje. Vienas 
gazolino galionas gali pada-

kun. Jatarynovic,^ daininin, Į ^ i n a m u i milžiniškus n u o . 
stokus. Parsivežus gazolino 
reikia jį supilti į automobi-
liaus tanką. 

kas R. Kokie n. Moralinę ir 
materialinę pagalbą baltgu-
džiams teikia Assistenza 
Pontificia, kurioje baltgu-
džių reikalams tvarkyti 
veikia ispanas kun. Echaer-

Visuomet ir visur jis važi-1 DULKIŲ VALYTUVAI, 
nėdavo dviračiu. KARPETAL 

TELEVISION SETAL 
RADIOS, 

LIETUVIŠKI REKORDAI 
ir J E W E L R Y . 

Vietoj Lydekos, Pagavo 
Dantį 

Woods Hale, Mass., žve
jai išplaukę į jūrą tinklu 
pagavo nepaprastą daiktą. 
Mokslininkai nustatė, kad 
yra dantis priešistorinio gy
vulio, Vadinamo mastodon. 

Vestuvėse 20 šeimos Nariu 
Mrs. Hourville, 61 metų, 

iš VVestfield, Mass., vestuvė
se dalyvavo viso 20 jos sū-

_ Tai irgi tėVa«. Policija su- n ^ dukterų, anūkų ir pro-

tuvių-Latvių Vienybės veikė 
jų, kurie rūpinosi tos idėjos 
gaivinimu. — Čilės lietuvių vardu 

jungos seimą, Kenosha, buvo pasiųstas protestas 
Wis., sustojo Chicagoj ir ly- The Macmillan Company dėl 
dimas muz. A. Mondeikos klaidingų žinių apie Lietuvą 
lankėsi "Draugo" redakci-, leidinyje "Statesman's Year 
joj. Vargonininkų Sąjungos g ^ , , Turima žinių, kad metu, kai estai, latviai, lie 
konteste riesmei ir dainai l e i d § J a i y r a g a v e i š iietuvių) tuviai ir ukrainiečiai buvo 

Kiek glaudesnis bendra
darbiavimas buvo pasireiš
kęs pirmojo pasaulinio karo 

parašyti jis yra laimėjęs pir- ^ ^ ^ 0 ^ ir kad tas' 
mąją premiją uz dama O, , . *, . , . 
Nemune", šiuo metu B. Bu- > s P * * 1 * " * Nemesi ruo-
driūnas gyvena Detroit, s i a n t n a r 1 ^ l a l d^* dėkojama 
Mich., ir veda Lietuvių Bal- "Draugui", kuris laiku pa
so Radijo chorą. informavo, kad lietuviai, 

nors ir toli gyveną, galėjo 
S. Sakalienė, žmona, prisidėti prie ginimo Lietu-

mūs dienraščio redakcijos v o s reikalų šiaurės Ameri-
nario ir "Moterų Dirvos" k o s leidiniuose, 
redaktorė, užvakar laimėjo 
WGN Radio Quiz programos — Romanas Arlauskas, 
dovaną. Ji teisingai atspėjo, Lietuvos šachmatų meiste-
kas buvo sumanytojas "De- ris, gyvenąs Austrijoj, vi-
šimtukų Parado" (March of laiškai pasveiko nuo pernai 
Dimes) kovai su vaikų pa-Į sulaužytos kojos. Jis dabar 
ralyžium. Sumanytojas to j dirba vienoje 
vajaus buvo velionis prez. | braižykloje ir aktyvus t a r 
Roosevelt. 

X ' 'Drauge" bendradar
biai — aplink mug ir toliau 
nuo mūs — norėdami, kad 
jų straipsnis kad ir aktua
liausiais klausimais greičiau 
būtų įdėtas į dienraštį, pra
šomi rašyti trumpai. Dvie
jų puslapių mašinėlės rašte 
laug galima pasakyti, 

pe Australijos šachmati
ninkų. Per korespondencinį 
šachmatų matčą Indija-
Australija (25 lentų) Ar
lauskui paskirta ginti Aus
tralijos ketvirtoji lenta. Ki
tose rungtynėse tarpe Pietų 
ir Vakarų Australijos jam 
teko lošti už P. Australiją 
pirmoje lentoje. 

sukūrę bendrą organizaciją 
politinei kovai stiprinti New 
Yorke. Vėliau amerikiečiai-
kongresmanas Robert J. 
Caldwell, senatorius King, 
Matilda Spence, dabartinis 
Britų Parlamento narys 
Boswell, adv. George Gor-
don Battle, žymus visuome
nininkas William J. Schief-
felin, ir eilė kitų — sukūrė 
Baltic American Scciety 
New Yorke. Ta draugija iš
leido kelis biuletenius, gel-

A d e £ £ s * į ° . d e i » » Pripranta*) 
byloje ir santykiuose su 
vyriausybe, ir pritraukė ke
lis baltiečius veikėjas, k. a. 
lietuvius Vilmontą, dr. 
Bielskį, kun. Jakaitį ir kt. 
Vėliau veikla apmirė. 

1934 m. šią organizaciją 
atgaivino ir savo globon 
perėmė lietuvių, latvių ir es
tų veikėjai. Pirmininko pa
reigos kasmet ėjo iš vienos 

ėmė Rudolph Barozas, 838 
E. 55 s t , kuris padėjo sa
vo dvylikos metų sūnui tap
ti vagiu—plėšiku. Suimta ir 
tų| jaunų vagių šaika, kuri 
prisipažino atlikus apie pen
kiolika vagysčių pietinėj 
miesto dalyj. 

anūkų. 

Tai bent sesutės. Jau tre
čia diena sėdi apskrities ka
lėjime, nes nieks nenori jų 
"išbyluoti", sesutės: Mrs. 
Jean Kettner ir Mrs. Mari-
lyn Loss iš Elmhurst. Viena 
į kalėjimą pateko už "reck-
less" važiavimą, o kita — 
už pasipriešinimą areštui. 

ligi 9, po 3 iš kiekvienos 
tautybės. Suorganizuota ei
lė paskaitų), koncertų, pora 
meno parodų, išvykų ir 
stengtasi arčiau savitarpy 
supažindinti visų trijų tau
tų visuomenę. Deja, nuo 
1945 m., kai veikliausieji Daugėjo susirgimų polio 
nariai ėmėsi atsakingų pa-' H«*- Pastaromis dienomis 
rejgų savo šalpos ir politi- Chicagoj užregistruota dvy
nės akcijos centruose, veik- l i k * naujų susirgimų polio 
la sumažėjo. Apmirė ir ku-, ^ a (vaikų paralyžium). 
rį laiką veikliai pasireišku-' Skaičius dabar sergančių y-
si panaši draugija Balti- \ ra 163. ^ 
more, Md. Gi VVashington'e 

FURNACE'AI 
• A l n a 
• Anglys 
• Gazas 
• Moderniška instaliacija 
• Valymas 
• Taisymas 

MŪSŲ specialybe yra pertaisyti se
nas apšildymo priemones j mo
derniška žiemos Air Conditioning: 
sistemą. 
O & S SHEET METAL 

WORKS 
Pašaukite: — 

A R m i t a g e 6-5080 

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

Krautuve atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. 

Budriko radio programos i i W 
C F L, 1000 kil. Radio Stoties k u 
sekmadienio 5:30 vai. vak. Chica-
gos laiku. 

Visi kaip vienas j 4Draugo' 
40 Metų Sukakties Pikniką, 
Labor Day, Rūgs. 5 d. — Vy
tauto Darže! 

9<S< 

ši organizacija persitvarkė 
į Skandinavijos - Baltijos 
organizaciją, Pasiliko veikli 
tiktai Naujosios Anglijos 
Baltic American Society. Gi 
Kanadoje veikla kaip tiktai 
įgijo naujų šalininkų ir pa-

Tikimasi, kad naujai at
vykusieji Lietuvių ir Latvių/ 
Vienybės sąjūdžio veikėjai 
sugebės šią naudingą veiklą 
atgaivinti ir praplėsti. J i 
yra naudinga ir reikalinga 
visoms trims tautoms jų 
sunkioje kovoje už išsilais
vinimą, ir ateities santy
kiams pagristi sveikesniais 
pamatais. 

(LAIC) 

N*uja sekcija. Sveikatos 
Departamente įsteigta nau
ja protinės higienos sekcija, 
kurios viršininku paskirtas 
dr. H. R. Hoffman, buvęs 
galva Cook County BehaviorJ 
Clinic. 

STASYS LITWINAS SAKO: 

''TMimin T A I GERIAUSIAS LAIKAS 
U l \ D I \ n —PIRKTI VISOKIOS RCŠIES 

NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 
Stogams Reikmenys — Insulootų Plytų-Išvaizdos Sidingt 
— Langų — Durų — Tvoroms Biateriolo — Maliavos — 
Varnišo — EnameUo — Geležinių Namams Reikmenų-
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Duių — Wailboard — Plaster Board — Vams-
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. PasHeirauUte! 

4PROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASYS UTIVINAS, Pw«. 

WS9 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS: Nuo 8-toa vai. ryto Od 6-tos vai Tak. 

Seštad. — 8 vaL iki 3 vaL popiet 

P 
Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus! 

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN! 
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