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Specialus DRAUGO Korespondentas Paryžiuje
Su Balkanų įvykiais pasaulio opinija yra pastatyta di
deliems išbandymams. Paskutinėm) savaitėm iš visų pusių
sklinda aliarmuojančios žinios ir padėtis pasidarė gana įtempta.
Būdami tokiame nerimasčio laipsny,mes turime pilną
teisę klausti: kur visa tai mus nuves?

My d e a r Mr. S i m u t i s ,

Word has reachedraethat next month DRAUGAS
will celebrate its fortleth blrthday. Llttle did its
founders realize that aftor forty years it would be
the only Catholic Lithuanian Daily in the whole warld.
Dire persecution has como to the Church in Lithuania
and in these dark days DRAUOAS has the responsibility
of being the voice of shacklejd Catholics in Lithuania.
Its call is for a new great enristian renaissance in
which men may live as brotherfc and sons of God and
charity and Justice wlll reigjfi. The day is dark for
the Catholics of Lithuania but the Church confidently looks
fonrard to an Easter Sunday* Į«

Leisdami į pasaul; šį sukaktuvinį „Draugo" numerį,
dėkojame visiems bendradarbiams, rėmėjams, skaityto
jams ir prieteliams už talką išleisti šį numerį padidintą
ir pagražintą. Nuoširdžiai dėkojame visiems mus ta pro
ga sveikinusiems.
Turėdami paties Jo Šven- dėtaa *> m. liepos 12 d., baigtenybės Popiežiaus Pijaus sis pirmadienį.
XII palaiminimą, taip pat pa
To periodo metu prašome
laiminimą ir linkėjimus J. visų bendradarbių ir skai
Em.
kardinolo Samuel A. tytojų talkos dienraštį geStritch, ryžtamės dar didės- rinti. Ypač prašome jį planiu atkaklumu skleisti krikš'tinti tokiu sistematingumu,
čionybės idėjas ir jas derin-i kad Amerikoje neliktų nė
ti prie visų žmogaus gyveni-, vienos padorios lietuvio sei
mo darbų ir rūpesčių.
mos, kurios nelaikytų „Dimu-

Tito Nepakelia Stalino
nio politiką veda labai ap
Numestą Pirštinę
galvotai. Jos tikslas yra
Malonu stebėti kaip šal milžiniškas, bet ir tolimas.
tai reaguoja maršalas Tito Kremlius tiki, kad istorija
Amerikos yalstybas vyru g a ^ m e n a m e j k a d s u k a k t u .
į visas Stalino provokacijas. dirba jo naudai, tad leidžia
ir Lietuvos laisvinimo pir
viniame piknike tureteime
prinokti padėčiai,
Jis atsisako pakelti Stalino laisvai
mose eilėse stovinčių vadų
specialia programą, «uria
numestą pirštinę ir priimti tikėdamasis, kad ji pati krilinkėjimai
mus
skatins
dar
£
rūpinasi
administratoriaus
"šaltojo karo" deklaraciją. sianti vėliau j jo glėbį.
May God bless you and prosper you in your
plačiau J r tinkamiau ginti ^ ^ E t n o Miciūno, M1.CL,
Jei pas Titą kiltų civili
dienraščio skiltyse visa tai,
Priešingai, jis visokiais bū
blessed work.
vadovaujama komisija. Apie
kas rišasi su demokratijos
dais stengiasi sušvelninti nis karas ir Jugoslavija pa
programą smulkiau praneši
stiprinimu, neužmirštant tu
aliarmuojančias žinias ar tai sidaryta nauja Ispanija, tai
me rytoj. Apie pikniko di
rimų šventų parei.gų tėvų
jas paneigdamas, ar suma būkime tikri, kad JugoslaviSinc#r#ly yours in Christ,
kraštui laisvinti iš žiauriau deles dovanas, įimant ir
žindamas jų vertę. Bet visa ja kaip ir Ispanija bus už
šaunųjį automobili, berods,
sios bolševikų okupacijos.
tai yra tik politinis manev- j daru kovos lauku ir konflikvisi žinome.
ras ir skaitytojui Įdomiausia t a s pasiliks lokaliniu,
Skaitytojams pranešame,
Pirmadienį visi keliai te
Ir
yra žinoti, kokia tikrumoje
J e i Kalnas matys, kad
kad su sukaktuviniu pikni veda tūkstantines mielų lie
konfliktas nesisuka jo nau
ku, kuris įvyksta pirmadie- tuvių minias į „Draugo" šu
Archbishop of Chicago
yra padėtis.
nį, rugsėjo 5 d., Vytauto parj kaktuves — į Vytauto Par
Kitais žodžiais sakant, ar dai, sustos daręs bereikalin
ke, pradedame paskutinĮ su- j^ą
mes matysime Jugoslavijoje gas išlaidas ir neberizikos
kaktuvių minėjimo periodą,
Tegyvuoja mūsų bendrajsiskeliant civilinį karą ir ar dideliu pavojumi. Jugoslavi
kuris dar tęsis iki Naujų Me darbiai, bičiuliai ir visi skaijos penktajai kolonai tada
jis uždegs visą pasaulį?
tų. Pirmasis periodas, pra- tytojai!
beliks toks pat kelias, kaip
Mr# Lenard Simutis. Editor
Ar Vakariečiai Padės Titui? ispanų respublikonams ar
DRAUGJCS
Jei Kremlius padės jugos graiku partizanams — pasiChicago, Illinois
—vĄfi
lavų sukilėliams, ar vakarie t raukti.
rm
čiai padės maršalui Titui?
STRASBURGAS, rūgs. 2. sekcija. Į ją jau įeina BulNei Paryžius, nei Londo
— Europos Unijos Sąjūdis,! garijos, Vengrijos, Lenkijos,
nas, nei Washingtonas nėra
kurio tikslas privesti Euro- j Rumunijos,
Čekoslovakijos
pasirašę su Bielgrado vy
Ju oslavi os
WASHINGTON, rūgs. 2. Uja Rumunija
Buleariia i P ° s v a d s t y , Q e s p r i e *****'ir
S
J
atstovai.
CHICAGO, rūgs. 2. —
riausybe jokios sutarties,
susiri
altijos
valst biu a t
- Pagal jau pradėjusį veikti Vengrija ir Suomija.
I ™į*&į*
*****,
"«5™ . ^
y
. J"
kuri reikštų sąjungą ir jo Chicagos gazolino išvežioto1
suslos
federaci
Atlanto paktą visų jį. pasiSi konferencija susirenka
J o s , laisvąją stovai toje sekcijoje nori da
kio pagrindo nėra įtarti, jų streikas baigtas pasira
Eu
0 S dal
pranešant
rašiusių valstybių atstovai | pasitarti kaip gintis nuo to, ™ P
* J a u ^ a P* 8 1 * lyvauti, tačiau
kad kokia slapta sutartis šius naują darbo sutartį.
London, rugp. 30. — Ang sudaro bendrąją tarybą, ku- kuris prieš keturis metus m e į ? s S a n a t ° h tos idėjos apie sekcijo s įkūrimą ir jos
tarp vakarų valstybių ir Ju Atlyginimas pakeltas 10 cnt.
lų Scotland Yard stengiasi rios uždavinys yra nustati- dar buvo kovos talkininkas, < r e a h z a Y i m o k r yptum - jau sudėt; Baltijos kraštų vardai
goslavijos egzistuotų. Bet valar.dai. Unijos prašė pa
išaiškinti tarptautinę gaują, nėti bendrąją tų v a l s t y b i n o šiandien yra atsisukęs j y r a ^ l o k s t o k s Europos par- nebuvo suminėti.
jei Stalinas imtų tąsyti ju kelti 17% cnt. ir dėl to rei
Padėčiai išaiškinti rujgp.
kuri paskutiniu laiku už poktiką pakte numatytiems i prieš ir tyko paglemžti ki- ! l a m € n t a s i r n e t E u r o P ° s vygoslavus už plaukų, aišku kalavimo streikas tęsėsi 21
27 d. Lietuvos delegacijos
tus.
tvindė abi Amerikas ir Eu tikslams atsiekti.
kaip dieną, vakariečiai ilgai dieną. Darbininkai per tą
konferencijos dienotvarkė M B e t V"™** negali gyventi narys, kun. JL Krivickas,
ropą suklastotais dolerių
USA
Valstybės
Departa*
negalėtųi pasilikti abejingi.
laiką prarado apie $150,000 banknotais. Manoma, kad
neskelbiama, tačiau duota l ? i l n u gyyentou tol kol kita kreipėsi tuo reikalu į sekci
mentas
jau
viešai
skelbia,
Ir štai dėlko kaikuriems už uždarbio. Uniia davė streiko
J o s P u s e t e b e r a u z S t a l m o jos pirmininką, D. Britanijos
doleriu notos yra spausdi kad pirmasis tos tarybos po suprasti, kad pirmas konfe- nuleistos
geležinės uždangos, parlamento narį, Mac Milsienio politikos stebėtojams pašalpos tik $10 pirmą strei
namos iš t ų pačių klišių, sėdis įvyksta Washingtone rencijos uždavinys bus sudapadėtis Balkanuose pasidarė ko savaitę.
Laisvoji Europa turi rūpin- lan, kuris patikrino, kad Bal
kurios buvo padarytos na- rugsėjo 17 d. Yra jau tikra, ryta militarinę gynimo taryis s a v o
aiški kaip ant delno.
antrosios pus§te iš- tijos kraštų atstovai galės
Atlyginimo pakėlimas vei cių Vokietijoje pačioje ka kad posėdy dalyvaus visų 12 bą ir numatyti vyriausią jį 1 *
"Jugoslavija, sako jie, pa kia nuo bepos 1 d. ir darbo
Kol toji valanda dalyvauti pilnateisiais na-kos valstybių užsienių rei karo vadą, kuris, karinei ta- alaisvinimu.
ro
pradžioje.
Hitleris
tais
tels
Euro
sidarys karo lauku tarp so savaitė bus 5 dienos— šeš
rybai padedant, turės suda<
P < * ū n i J o s Sąju- m i s tuojau, kai tik paaiskalų
ministrai.
Nėra
abejo
doleriai turėjęs tikslą finan
vietų ir vakariečių ir tada tadieniai nedirbami. Naujoji
ryti visų 12-kos valstybių &* *™ t a r P e turi turėti ir kes, ar jie nori būti atsto
nės,
kad
tai
bus
viena
svar
suoti sabotažo aktus vaka
pasaulinis karas pasidarys sutartis numato,, kad išdirbę
s i m o s ! strategijos planus, C
f
f
^
rų
pusrutulio kraštuose. biausių diplomatinių-politikurie
118
Antras uždavinys bus p a - ]
^P
geležines uz-,ar visi trys kartu kaip vie
nebeišvengiamas".
15 metu vienoje firmoje ga Buvusios padarytos klišės ir niųi konferencijų po II pašau
an
lės gauti tris savaites atos- anglų svaro bei kitų kraš linio karo. Ji keleriopai nu sitarti kaip padalinti ir pa- <* š°s kovoja uz savo tautų nas vienetas.
Pasaulinis Karas Nekils
teises laisvai gyventi ir laisTik dči tos priežasties Lietoeu. Numatvti ir kiti ma tų notoms spausdinti, bet stelbs buvusius 4-ių didžių naudoti 1 bil. dolerių (mano viems
tuvos,
Latvijos ir Estijos
mirti.
Bet šiuos pesimistus pra žesnes reikšmės socialiniai
jų valstybių užsienių reikalų ma, kad USA senatas. tokią
Centrinės ir Rytų Europos vardai nebuvo suminėti sektos klišės yra surastos ir e- ministrų pasitarimus ir netsumą paskirs) Europos vals
našautojus galime lengvai pagerinimai.
sančios saugioje vietoje, gi Paryžiaus taikos konferen tybių kariškai jėgai sustip pa vergtu jų tautų atstovams j cijos steigimo komunikate,
sukirsti, primenant Ispani
darant žygių, prie Europos | Pats Mac Millan pasisakė už
dolerių klišės iki šiol nesu ciją, iš kurios.išėjo šiokios rinti.
jos civilinį karą.
Unijos Sąjūdžio sudaryta atskirą Pabaltijo valstybių
rastos.
Manoma,
kaid
jos
pa
Ir
trečias
klausimas—datokios
taikos
sutartys
su
Ita
Ispanijos kovos lauke ne
centrinės ir Rytų Europos I atstovavimą.
teko į privačių asmenų ran
vieni frankistai su respubli
kas ir dabar naudojamos
konais kovojo, bet ten buvo
bartinė politinė pasaulio pa-i
suklastotu!
dolerių
notoms
pasiuntę savo kariuomenes
dėtis: Stalino šokis su Tito
spausdinti.
Piktadarių
gau
TOKIO, rūgs. 2. — Japo
ir Hitleris su Mussouniu.
ir galimos to šokio pasėkos, D . INonacicAlfC
jos
ieško
8
Europos
valsty
Stalinas tada pasirodė kiek nijos kapituliacijos metinių
—Prez. Trumanas spaudos konferencijoje pareiškė, kad Tolimieiji Rytai ir visi kiti •HH JICIII3 ITCpCKIJVIO
bių
policija,
Amerikos
poli
proga
gen.
Mac
Arthuras
pa
išmintingesnis; jis suorgani
gen. Vaughan iš savo pareigų neatleis,
j skauduliai, kuriuos S. Ru- BERLYNAS, rūgs. 2. —
cijai
padedant.
reiškė,
kad
raudonasis
pa
zavo ir pasiuntė tik tarptau
—1 New Yorko valstybes vakuojančią senatoriaus v i e - s i j 0 s e ige S y S daigina lyg j Ičyykstąs iš Berlyno USA
vojus
Japonijai
yra
praėjęs,
tinę brigadą ir parėmė gin
tą kandidatuoja Lehman (Dem.) ir Dulles (R.). Trumą- j g r ybus po lietaus.
kariškų jėgų vadas šiame
nes
Japonijos
komunistai
sa
klais.
nas manąs, kad laimės Lehman ir žadėjo jį paremti Į
mieste, ,gen. F. L. Howley,
vo taktika atgrasė Japonus
davė paskutinį pasikalbėji
Bet kada Franko pradėio
rinkimų kompanijoje.
_.
nuo komunizmo.
visiškai sumušti respubliko
—Sukilėliai bombardavo Bolivijos sostinę La Paz. Jų p y j g ^ g ^ y j l)r3UQUS mą spaudai. Jis pareiškė ta
Amerikai vadovaujant, Ja
proga, kad rusai nesiliaus
nus, rusai visai nustojo juos ponija ekonomiškai politiš
ŠANCHAJUS, rūgs. 2. —rankose yra dar 4 miestai.
%
rėmę ir atėmė savo globai, kai ir socialiniai yra pada Raudoniesiems pradėjus Šan
—Jugoslavija nerodo jokio susijaudinimo ir rengiasi
Budapeštas, rūgs. 1. — darę viską, kad išstūmus va
taip kaip dabar jie nusigrę riusi patenkinamą pažangą. chajuje šeimininkauti, tas atsakyti į aštuntą ir, turbūt, pačią pikčiausią Maskvos | Vengrijos komunistine vy- kariečius iš Berlyno. Tačiau
jis mano, kad rusai savo
žia nuo graikų partizanų.
i a u s y b ė skelbia, kad iš užAmerika pasirinko savo Ja- kelių milijonų didžiausias notą. USA ir Anglija davė suprasti, kad pati Jugosla rsienio
reikalų ministro pa tikslo pasiekti negalės ir jis
Kodėl taip atsitinka? Dėl ponijos politikoje vidurio ke Azijos miestas visai apmirė. vija apsispręs ar savo ginčą su Maskva perduos UNO
reigų atstatytas, buv. žy jiems patartų nuo visokių
to, kad Stalinas, nežiūrint lią tarp dešiniojo ir kairiojo Sustojo visokia prekyba ir ar ne.
bandymų susilaikyti.
—Senatas prieme (statymą darbo atlyginimo minimu mus komunistų partijos na
visų imperialistiniu sieki ekstremizmo ir tą kelią, gen. žmones nebesinaudoja jo
rys, Lazlo Rajk, bris teisiamų, nenori karo. Jis sten Mac Arthur nuomone, isto kiais viešojo pobūdžio įstai mui iki 75 cnt. valandai pakelti. P o to nubalsavo sau
gų patarnavimais. Užsidaro vienos savaitės neoficialias atostogas.
gias visad pasinaudoti kitų rija pateisins.
KALENDORIUS
1,000
arbatinių,
100
barų
ir
T
i
t
o
asmenine
gvardija,
susidedanti
iš
a0,000
rinkjmas
uz
krašto
išdavimą.
Jo
susikirtimu, kad atsipiovus' « - — - — - — — — — ^ —
100 teatrų ir kinų. Paprašė" tinių vyrų, pareiškė aukosianti savo gyvybes kovoje su j' nusikaltimas yra t a s kad Rugsėjo 2 d.: Sv. Stepo
liūto dalį.
ORAS
nas, Vengrijos karalius. Se
Nežiūrint kai kurių išsiGiedra, šilčiau. Tempera- leidimo užsidaryti ir keli de- visais, kas tik panorės kištis į Jugoslavijos vidaus rei- jis pasirodė didesnas Veng- novės: Brutenis ir Tugaudė.
sėtkai geriausių viešbučiui. kalus. Italų agentūros žiniomis, Jugoslavija turi 600,000 rijos, negu Rusijos patriošokimų, sovietai savo užsie-1 tūra apie 75 laips.
kariuomene.
' tas
^^MUNK.-

Streikas Baigtas

Už Suklastotų Doleriu
Pasirodė Hitlerio
Šmėkla

Raudonasis Pavojus
Japonijoje Praėjęs
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dienraščiui "Draugui". 40 m. sukakties proga

Nepaprastai šiltų laiškų) —Spauda — idėjų židiO P F I C B O F T U K OOVKK.VOH
dienraštis "Draugas" yra nys.
gausiai susilaukęs jubilieSpauda — tiesos ginklas,
SPRINGFIĖLD
jaus proga iš mūsų naujaSpauda — dvasios tvirtoAugust 29, 1 9 4 9
kurių, iš darbo žmonių. Vi- ve.
AŪLAI E STEVEHSON
GOVCHNOO
sų jų nėra galimybes iš- Spauda — gyvenimo veidI• • » • • • » • • • • ! I
spausdinti, kiti atėjo, kai rodis ir jo formuotoja,
jubiliejiniai puslapiai jau Spauda — religines bei
k**
m.
buvo išėję iš mašinų. Tačiau | tautinės sąmones ir valstynorisi ir šių nors būdinges-! bingumo ugdytoja,
Per 40 metų savo gyvavi
nes ištraukas suminėti:
"Draugas
—Brangus "Drauge", — mo laikotarpį
Father A. J. Miciunas, M.I.C.
stengėsi
šiuos
rašo A, Erdvilas iš Pitts- sėkmingai
Karuger, The Lithuanian Catholic Press Society
burgho, — tu, turbūt, ne ne- j spaudos uždavinius jgyven2334 South Oakley Arenu*
žinai, kiek džiaugsmo Tu su- į dinti, — patvirtina Dr. A.
Chicago 8, Illinois
Aušros Vartę Parapijos Klebonas
teiki pirmuosius žingsnius j Gylys.
emigracijos kelyje žengian-Į — S a v o
bendraamžiui
KUN. B. UŽDAVINYS, M.I.C., Vikaras
Dear Father Miciunas:
čiam tremtiniui. Koks mie- "Draugui" siunčiu širdinI am glad to have this opportunlty to convey
las svečias tu esi... Kiekvie- j giausius sveikinimus, linkėmy most cordial greetings to the loembers of the staff
ną dieną tremtinio veidą tu damas ir toliau jam būti tikand to the many readers of DRAUGAS, the Lithuanian Daily
nu&vieti džiaugsmo šypsena, j ru ir nuoširdžiu visų gerųjų
<^ve.ik
z U-inkEiimcu
Fried, on the occasion of the nevspaper^ fortieth annivzifununcu
Ir tai yra todėl, jog tu i u - žmonių draugu, — rašo
veraary. With these greetings go mjr best vishes for the
vai ir esi lietuvybės šaltinas, mums Dr. Alf. šešplaukisdienraščiui "Draugui" 40 m- sukakties proga
continuing succevs and groving influence of the publicata negęstanti ugnis, kuri vi Tyruolis.
tion.
są laiką šildė ir šildo Tėvy
Sincerely,
nės meiles pasiilgusias lie
tuvių širdis.
—"Draugas", dėl jo leidė
x_x^i /'V *»J
jų ir bendradarbių pasišven
•
timo ir sumanumo, o skaityJeigu šventasis Paulius,
tojų simpatijų ir paramos, ;pirmasis krikščionybės pu00VERN0R
išaugo j didžiausią pasaulio | blicistas, gyventų šiandien,
lietuviu dienrašt;, — liudija jis būtų kokio nors laikrašP. Gaučys.
cio redaktorius.
I
'— Dienraštis "Draugas"
Spausdinto žodžio jėga
—
Patekęs j tremtį-, ypač bū
yra lietuvybės spindulys, ku yra milžiniška, didesne, nei CLEVELAND, Ohio. —, dama su savo vyru namo vi- damas Šveicarijoje pastarai
ris spindi po visą lietuvišką nepilnai įsigilinus iškart at A. Mikulskio vadovaujami sai nemanė, kad tai bus jau siais penkeriais metais, tu
pasaulį. Jis turėtų būti kiek- rodo. Štai kodėl
tai, Čiurlionio ansamblio likučiai jos paskutinė kelione. Jų au- rėjau progos sekti ir skai
Įsiveržę
j
Lietuvą,
pirmiaug u k i t a i g vietiniais daininin- tomobiliui paslydus ir atsi- tyti Amerikos lietuvių spau
vieno lietuvio namuose, —
sako Dėdinas iš Greenfield, sia užgrobė spaudą, štai ko-1 k a i ž a d a v išpildyti tris me mušus į stulpą, Agnės Krall dos organus, jų tarpe dien
*
Mass.
| d g l Pirmosios mūsų Tautos n i š k a s lietuviškas daineles ir jos vyras buvo kritiškai raštį "Draugą", kurs šiais
Agnės Krall mirė metais lanko čia mane kas
—Per 40 metų Jūs kvietė- aukos buvo redaktoriai.
p e r r a diją rugsėjo 8 dienos sužeisti.
te daugeliui tūkstančių A-į Spauda, slapta ir nelegali, _ Tautos šventės proga. Ta- tą pačią^ naktį; Šv. Alekso dien kaip laukiamas mielas
merikos bei Kanados lietu-; carv) Rusijos laikais paren- čiau programos pildymas per ligoninėje, jos vyras kores svečias iš anapus vandeny
vių, tuo išsaugodami juos ne; gė lietuvių Tautą prisikeli- radiją bus rugsėjo 9 dieną, pondentui rašant šią žinią no.
Phone Vlrginia 7-6653
tik ištikimus Katalikiškajai, mui; toji pati, požemine, penktadienį vakare, nuo 7:30 dar buvo gyvas. Agnės Krall
Skaitydami " D r a u g ą " ,
Bažnyčiai, bet ir išlaikyda- spauda ir antrojo pasaulinio iki 8 valandos. Transliuojan dar visai neseniai pasitrau mes čia gėrėjomės ir džiau
CHICAGO, ILL.
mi juos tikrais lietuviais karo metu sucementavo Lie- ti stotis bus tai pati, kuri kė iš Šv. Jurgio parapijos gėmės stebėdami ir matyda*
patrijotais. Todėl nenuosta- tuvą ir suorganizavo pasy- paprastai transliuoja lietu vargonininkės pareigų. Bu
mi, kaip dienraštis tuo lai- jįj
bu kad kai prieš 10 metų viam pasipriešinimui. At- vių valandą. Tą dieną reikė vo labai malonaus būdo, ne
kotarpiu vis darėsi gyvesnis, Jį
ž
mūsų tėvynę okupavo žiau- minkim, kad Lietuva buvo tų visiems Clevelando lietu paprastai palanki lietuviams
simpatiškesnis, J
SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
rus priešas, Jūs pirmieji sto- bene vienintelis kraštas, ku- viams atsisukti radiją ir pa (ji buvo amerikietė slovakų įdomesnis,
naudingesnis
šviesos
ir
krik
Dienraščiui „DRAUGUI" 40 Metę S
jote i kovą prieš šią neteisy- ris visas vokiečių pastangas siklausyti puikių dainų, gal kilmes ),.;togel šiandien jos
ščioniškos
kufturos
skleidė
bę... Nepailstamai stovėkite sumobilizuoti SS dalinius] fcūt p i r m ą kartą Clevelande daugelis liūdi. Šalia sužeisto
jas tarp tautiečių, išsklaidy
— Nuo
spausdinto žodžio sargyboje,j niekais pavertė.
taip puikiai ir meniškai su vyro, paliko du mažučius
tų
šiandien
visuose
pasaulio
o mes skaitytojai ir visa
Mūsų brolių emigrantų dainuotų. Pats Tautos Šven vaikus, kurie nelaimės me
kraštuose. Dėl to minint ke
katalikiškoji Amerikos bei spauda Amerikoj buvo tas tes minėjimas žada būti sek tu buvo namie.
turių dešimčių metų sukak
Kanados lietuviu visuomene veiksnys, kuris išlaikė hetu- madienį rugsėjo 11 d.
tį, malonu man ra?yti ir
būsime visada su Jumis, — vybe iki mūsų dienų. BažnyAnglų kalbos kursai yra siųsti "Draugo" dienraščiui
skelbia vet. Silv. Čepas, ra- čia ir spauda — tą turi pn-1
i « n k v d a - vedami ir Naujoj parapijoj,
sveikinimo žodelį ir linkėti,
kuriuos suorganizavo pats kad jo skaitytojų ir draugų
klebonas kun. J. Angelaitis, 'skaičius ir ateityje eitų diPamokos būna trečiadieniais d y n i r k a d d i e nra6tis būtų
nuo 7 iki 9 vai. vakaro. Kur-1 s k a i t y t o j u i visada laukiamas
2335 S. VVestern Ave. Cor. 23rd PI.
M

Kun. Pr. Skrodenis, M.I.C.

_

UŽ KRIKŠČIONYBE
IR LAISVA LIETUVA
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Čiurlionio Ansamblis Dainuos Per Radijt

15 ŠVEICARIJOS

TRIKRYL'S DEPT. STORE
-14 W. Cermak Rd.

r

HIDWEST SERVICE
STATION

Phone Vlrginia 7-6681
PHILLIPS "66" PRODUCTS
MOTOR OILS, KANGE & FCEL OILS

us, melsdamas uan- F — *
JT^^
,•
• snriii Mkrai suidomino
ajralbos "Dlu^ant ka- niu redagavimu negali neza- šonu riKrai sujaommo.
S š k o f M ūros b e r i e t u - vėti t * kurie kovoja už laistremtoj ,
Ręd. pastaba: - Prel. K.
vą, krikščionišką Lietuvą.
Bažnytinis choras šv. Jur| Šaulys yra vienas iš pasiravvbs_ labur.
y
'
- H i d v.
Mielajam Solenizantui ir gio parapijos bažnyčioje pe- Jonas Rimašauskas, surin- šiušių Lietuvos NepnklausoU
UZ
•
w iir°K5
Vnimanir visiems jo Vairuotojams reiš reitą sekmadieni jau aiškiai kęs tremtyje puikios archy-:mybės
Paskelbimo
Aktą
SVEIKINAME "DRAUGE" 40 METŲ
sius KataiiKyoes, numams-,
pagarbą ir linkiu pasirodė, kad yra vado vau- vinės medžiagos, yra apsigy- 1948 m. vasario 16 d.
Sukaktuvių Proga!
kūmo, teisingumo. P ™ ^ ! l a b a i \ L l sėkmės!
jamas kito muziko-vargoni- venęs Clevelande. č i a irgi;
I ^ l S t o ^ ^ a U
Visa širdimi Jūsų
Įnbfco. ttomto
tavo
tfpil-jryN^^i^
Ptoojajtfeg p ^
ikniko
buvo
į n i n k u vardu sveikfnu Gar- K l o v a s Grincevičius dytos
parodant
daugiau « ^ i ^ ^ ų
žinių ir, 8 k i r i a m a s k J ū r i n i a m g
^
tl
•• T ui;^4.«
c+^-si, NM*.W
Vnrir NTMYv
švelnumo ir tikslumo. Ypač raktų sąryšyje su D. F. jsta- k ,a l ,a m 8
S
e W Y rk
bmgau 5 ^ 2 f į . p
^ '
° - - '
senovinė giesmė šv. Sakra. tymo vykdymu, žinoma, k a s !
'
klestek kovok! Mes su JuImento garbei ("Tegul bus liečia lietuvių tautybės ž m o ! __ m
~ ~
„
v
skambėjo
y-^nes.
— kun. Adolfas Stasys, yji^j^Z*:^* CLI^M^Z-*^ Jpagarbintas")
?^J^T.!^?. ^
Ji3ju^ „
l-M
mj8,
P. Nesiliaujančios
Švč. parapijos Pagalbos
piknikas
Ii
ADAM ZALATORIS ir P. BANYS
patingai švelniai ir įspūdin
pirmininkas
įvyksta šį, sekmadienį, rug—Ii širdies linkiu_ Jums, Heroizmas yra toji dieviš- gai. Chorui pradėjo vado
8v. Jurgio antrojo p a s a u - l s § j o 4 d p a r a p į j c s ^ d g ,
Savininkai
didžiausios sekme g Jūsų di- k o j i k i b i r k š t i s žmogų lc, ku- vauti muzikas Pranas Amdžiajam lietuvybės darbe, —! r - s i l p n u s d a r o ^ a įūnais, brazas, neseniai atvykęs iš linio karo katalikai vetera-i 1 8 0 2 2 N e f f Rd. Visi Clevenai, 613 skyriuj rengia sa-1 l a n d o l i e t u v i a i kviečiami at2258 W. Cermak Rd.
Vlrginia 7-7393
rašo šachmatininkas Kazys: v a r g š u s _ turtuoliais.
tremties. Jau keletas naujų vo antrąjį pikniką vadina- s i l a n k y t i . p e i n a 3 skiriamas
Merkis,
„Draugas" yra tos kibirkš tremtinių įsirašė I chorą. Ti moję Richmond
Country naujos bažnyčios statymo
—Tu ištesėjai — dziau- Į t i e g g k l e i d e j a s .
kimasi, kad choras žymiai Club vietoje ateinant1; se k~ | fonduT
J
giasi Cezaris Surdowas, — Į T e g u P r a a m ž i u s J a m s u . sutvirtės ir padidės.
SVEIKINIMAI IR LINKCJIMAI
madienį, rugsėjo 4 dieną.
ir šiandien tavo seni ir nau-1 t e i k i a m i n t i e s stiprybę, išDienraščiui „DRAUGUI" 40 Metų Sukakties Proga
Pikniko vieta yra prie : iighN a u j S e j | šv> J u r g i o
moji draugai su džiaugsmu ima, k e l i a n t i i e t uvių
tautos
Dvi energingos antrosios land ir Richmond kelių san-1 į * " m k i n i a i " užsirašo "į
tave į rankas, nes tavo *ai- į h e r o i z m ą k o v o j d G I tėvynės kartos lietuves atidarė dar|kryžos. Piknikan kviečiami k y kl oysk l ą o seserų
mokytojų
mo
vi dvasia šviežiu lietuvišku; l a i s v g s k a d j U o užsidegę vi- neperseniai gražią
vaikų | visi.
name. 6507 Superior .gatvė
žodžiu
atgaivina kiekvieną,- s i j o g v a i k a i n u ž y g i u o t ų k a r ^ * ; „ ^^A^
drabužėlių krautuvę (Childje. Užsirašyti galima kasdien
tikrą lietuvį
] žygių keliais prie prabočių ren's Appareal) netoli EželPereitą sekmadieni Cleve per visą savaitę nuo 4 iki 5
— Skaitydamas devynis kapų.
la kino teatro, Superior gat- lando tremtiniai turėjo savo v. v. Tikimasi, kad mokyk
laikraščius savaitėje tikrai
— I«ž. Jonas Mulokas veie. šios energir),gos ir ap pikniką Dr. Tamošaičio so los mokinių skaičius šiemet
LIETUVIŲ U2EIGOS
sukrios lietuvės yru Kun-de, prie ežero. Nors oras ir žymiai padidės. Pereitais
ir pilnai ištyriau "Draugo"'Chicago.
Savininkai
caitienė ir Baltrušaitienė. nebuvo labai palankus pik metais mokyklą lankė virš
svarbą: 1) žinios šviežiau
šios, kurios kai kada pra
Reikia pažymėti, kad jos nikui, bet tremtinių prisi 300 vaikučių. Šiemet pride
7123 W. Roosevelt Rd.
Berwyn, Iii.
lenkia anglų dienraščius; 2)
abi daug dirbo ir dirba Šv. rinko gana daug. Buvo ir va damas vienas naujas mokyk
įvairenybių irgi neapsako-j Gerbiamieji,
Phone: GANdersoa 9646
Jurgio P. T. A. (Tėvų ir dinamųjų senųjų lietuvių. lai kambarys. Mokslas pra
ma daugybė iš visų pacauGarbingos sukakties pro- mokytojų) draugijoje. Lin Šis gryname ore tremtinių dedamas rugsėjo 6 dieną.
;
l o kampų: 3) koresponden ga sveikiname ,,Draugo" lei kėtina
joms
pasisekimo pobūvis praėjo labai gražio
c įjos iš įvairių lietuvių ko dėjus, redaktorius ir visą versle.
je nuotaikoje. Daugelis pri
štabą
ir
siunčiame
mūsų
lonijų, iš arti ir toli, ir taip
siminė gcguanę
gegužinę įietuvoje.
Lietuvoje.
simine
v i s i kaip vienas | Draugo'i
dienraščiui
draugiškų
linkė
Tarp
kitų
dalyvių
buvo
ma
gabiai sutvarkyta, kad skaiBuvual Sv J « r £ o parapi- Tarp kitų dalyvių buvo ma- 4 0 M e ^ S u k a k t l e 9 Pikniką,! , , .
. . , - , „ . .
...
tai su įdomumu, — sveikin- jimų nuo Lietuvos Vyčių,
ku
d
damas "Draugą' rašo M.
Juozas Bulevičius,
k
tauto Darže!
Drosutib iš Clevelando, Ohio.
Pirmminkaa
naktį, rugpiūdio 28 d., grįž-latvykęy į Clevelandą is ttem:
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C. ir M. BELL-BALČIONAI
ir sūnus CHARLES

VYCIA! SVEIKINA
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Perskaitę dienr. Draugą , duokite JJ kitiems.
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H i.Biznieriams Apsimoka Skelbtis Dienr. 'Drauge'!
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40 Metu Dievo, Žmogaus ir Tautos Tarnyboj
PAGELTUSIUOSIUS LAPUS BEVARTANT
šiuos žodžius rašančiam "Draugo" komplektų pageltusiuosius lapus jau kelintu kartu tenka vartyti. Var
tyta jie 1934 metais, kai minėjome sidabrinį "Draugo"
jubiliejų, vartyta 1941 m. minint dienraščio 25 metų
sukaktį. Teko vartyti juos ir kitomis progomis.
Dažnai yra kartojamas priežodis, kad vakarykštis
laikraštis netenka savo reikšmes, jis yra miręs. Tokio
įspūdžio nesusidaro, kai "Draugo" senuosius lapus pa
vartai. Atrodo, kad viskas, kas ten buvo ir prieš dešimt,
ir prieš dvidešimt, ir prieš keturiasdešimt metų yra gy
va, aktualu.
Tokio įspūdžio įgauni gal būt del to, kad mūsų laik
raštis iki gyvam kaului buvo surištas su tuo, kas mums
visais laikais rūpėjo, kas buvo ir šiandien tebėra aktu
alu. Jis buvo ir tebėra glaudžiai susirišęs su visomis
tomis idėjomis, kurios nemiršta. Nemiršta del to, kad
yra kilnios, didžios, amžinos. Juk ir Maironis sako:
"Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmonės"...

ATSKYRĖ PELUS NUO GRUDŲ
•'Draugas" su savo pirmu numeriu, išleistu 1909
m. liepos 12 d. (Wilkes Barre, Pa.) ėmėsi ginti lietuvių
tautines ir religines brangenybes ir informuoti mielus
tautiečius apie pasaulio įvykius, nurodydamas jiems,
kas tuose įvykiuose yra gera ir kas bloga. Dedamas į
savo skiltis straipsnius ir žinias, visuomet atskyrė pelus
nuo grūdų. Tad, "Draugo" visų metų komplektai yra
švarūs ir 'domūs. Tai Lietuvos ir lietuvių gyvenimo ir
veikimo istorijos tomai, pavaizduoti įvairiausiais pa
saulio įvykiais, kurių buvo tiek, kad kalbant senovės
kalba jų visų ir "ant jaučio odos nesurašytum". Del to
ne nebandysime to siekti.
Tie mūsų religinio, tautinio, socialinio ir kultūrinio
gyvenimo "istorijos tomai" ("Draugo" komplektai)
labai iškalbingai byloja apie tai, kaip didelį ir svarbų
vaidmenį "Draugas" suvaidino per keturiasdešimt me
tų.
MOKYKLOS, ORGANIZACIJOS, SPAUDA
Pirmoj vietoj aiškiai metasi į akis, kaip energin
gai skatinta Amerikos lietuviai organizuotis bendram
visuomeniniam ir kultūriniam darbui, kad išlikti ir
lietuviais ir katalikais. Pirmieji laikraščio numeriai mir
gėte mirga straipsniais ir žiniomis apie reikalą savos,
lietuviškos mokyklos prie parapijų steigti. Kad įsteigtos
mokyklos turėtų kvalifikuotas mokytojas, raginama
stiprinti jau tais laikais užsimezgusią Šv. Kazimiero Se
serų vienuoliją, pasišovusią aprūpinti mokytojomis lie
tuvių mokyklas. Skelbia ir vardus tų, kurie šiam tikslui
duoda aukas. Skelbia net 25 centus aukojusių vardus.
Antroje vietoje reikia pabrėžti "Draugo" susirūpi
nimą lietuvių katalikų organizavimu. Nerasi ne vienos
bent kiek svarbesnes lietuvių katalikų organizacijos,
kurios jis būt neremęs ir neugdęs. Jis buvo organu ir
tai per ilgą laiką (nuo 1909 m. iki 1916 m.) mūsų di
džiosios organizacijos — Lietuvių R. K. Susivienijimo
Amerikoje ir dabar su ja ryšių nenutraukia. Jis padėjo
susiorganizuoti A. L. R. K. Moterų Sąjungai, Lietuvos
Vyčiams, Lietuvių R. K. Darbininkų Sąjungai, A. L. R.
K. Moksleivių Susivienijimui, Labdarių Sąjungai, Blai
vininkų Sąjungai, Vargonininkų Sąjungai, Amerikos
Lietuvių Tarybai, Tautos Fondui ir daugeliui kitų. Kol
mūsų didžiosios organizacijos neturėjo savo laikraščių,
"Draugas" buvo jų organu. Todėl pakartotina, kas jau
savo laiku buvo pasakyta, kad "Draugas" yra daugelio
lietuvių katalikų laikraščių tėvas: "Darbininko", "Vy
ties", "Moterų Dirvos", "Garso" ir kitų, kuri* jau yra
sustoję ėję.
SIELOJASI TAUTOS LIKIMU
Pageltusiųjų lapų "istorijos tomuose" yra stipriai
užakcentuota organizuotosios lietuvių katalikų visuo
menės sielojimasis Lietuvos likimu. Valdo ją caras, en
gia', persekioja. Amerikos lietuviai "Draugo" skatinami
lengvinti savo brolių būvį, kovoti dėl šviesesnės ateities.
Užeina pirmasis pasaulio karas, Lietuva pakliūva į jo
ugnj, žmonės įstumiami į vargą, tremiami. "Draugas"
imasi iniciatyvos steigti šalpos organizaciją ir tuo metu
buvusio redaktoriaus kun. F. Kemėšio pastangomis 1914

• • • •
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m. rudenį sušaukiamas Amerikos Lietuvių Seimas, ku
ris įsteigė labai garbingą vaidmenįi lietuvių tautos gy
venime suvaidinusį Tautos Fondą ir Amerikos Lietuvių
Tarybą, kuri rūpinosi Lietuvos laisvinimo reikalais.
"Draugo" talka tų organizacijų veikloje buvo neįkai
nuojama.
" ,
Lietuvai atsikeliant laisva ir nepriklausoma vals
tybe, "Draugas" nepaliovė jai talkinęs ir talkinę s stip
riai, garbingai.
Koksai vaidmuo tenka „Draugui" vaidinti dabar,
kai Lietuva yra kruvinųjų bolševikų okupuota, o lietu
viai po viso pasaulio kraštus išblaškyti, apie tai mes
čia nekalbėsime. Kiekvienas padorus lietuvis apie tai
gerai žino. Tik vieną galima pasakyti, kad mūsų dien
raštis, žiūrėdamas į Lietuvos ateitį, nebuvo, nėra ir ne
bus pesimistas. Jis tiki Lietuvos prisikėlimu naujam,
laisvam ir nepriklausomam gyvenimui. Tą savo tikėji
mą remia ne vien tautos praeitimi, jos vieningumu ir
ryžtingumu atkovoti savo teises, bet svarbiausia Dievo
Apveizda, kuri tikrai neduos tautai pražūti.
"PRO DOMO SU A"
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Gal nebus pro šalį sukaktuvių proga ir "pro domo
sua" žodįi tarti.
Sėdėdamas prie dienraščio "Draugo" redakcijos
stalo per suvirs 22 metus, turėjau galimumų gana iš arti
stebėti dienraščio leidimo darbą ir mačiau (ir matau),
kad ne be sunkumų, tuo labiau ne be pasiaukojimo iš
leidėjų, redaktorių ir viso personalo pusės lietuviai šian
dien tebeturi tautinės ir religinės minties dienraštį. Ne
be pasišventimo jis išsilaikė savaitrašuiu per septynerius
metus ir dienraščiu per 33 metus.
Kas buvo pirmiau, apie tai nekalbėsiu. Pas "Drau
gą" atėjau dirbti, kai jau Tėvai Marijonai jį leido ir
tvarkė. Mačiau, kiek prie to darbo paskirti kunigai tu
rėjo ir turi dirbti, kiek daug ir kaip nuoširdžiai dirba
broliai vienuoliai. Daug dirba ir pasauliečiai darbinin
kai kiek spaustuvėj, tiek administracijoj. Jei ne Tėvų
Marijonų globa, vadovybė ir pasiaukojimas, tenka abe
joti ar šiandien turėtume dienraštįi.
Rodoma didelio pasišventimo ir redakcijoj. Matau
ir aiškiai žinau, kad mano kolegos — kun. Dr. J. Prunskis, Ignas Sakalas (dirbąs redakcijoj jau netoli 30 me
tų), Jurgis Savaitis ir Dr. Ona Labanauskaitė dirba
redakcijoj iš pasišventimo "Draugui" ir tiems idea
lams, kuriems jisai tarnauja. Ak, tiesa, jiems algos yra
mokamos, bet... geriau apie tai nekalbėti. *(
Drąsiai kartoju: "Draugas" išsilaikė savaitraščiu
ir išsilaiko
i s o persov—•i_;i__ dienraščiu
j-«
xx:.. leidėjų,
i.ui, 1 .. redaktorių
u L t ^ . . i;-š v«;„~
««.«.««
nalo
U**M meile-spaudai,
«v
, meile
***^»^ savo artimui — *f\>liui lietuV1U1.

Šiuos žodžius rašantis giliai vertina savo pirmtakunų redaktorių pasiaukojimą. Jais iš eilės buvo: kun
Antanas Kaupas (pirmasis), kan. F. Kemėšis, Julius
Kaupas, prof. Pr. šivickis, kun. Dr. A. Maliauskas, kun.
prof. Pr. Būčys (dabar vyskupas), kun. Dr.ilg. Česaitis,
kun. B. Bumša, prof. K. Pakštas, kun. V. Kulikauskas,
kun. Dr. K. Rėklaitis ir kun. Dr. K. Matulaitis. Jų asis
tentais ir bendradarbiais yra dirbusių visa eilė šaunių
žurnalistų, veikėjų, kurių nuopelnai dienraščiui taip pat
nemažiau yra vertingi ir garbingi.
ŽODIS APIE ATEITI
Minėdami 40 metų sukaktį, mes džiaugiamės didė
jančia skaitytojų ir bendradarbių šeima. Ją papildo iš
tremties atvykę mūsų broliai, kuriems "Draugas" ne
buvo ir nėra svetimas nei turiniu, nei savo nusistatymu.
Lietuviui patriotui jis niekuomet, beročb, nebuvo/ sveti
mas.
Ir gal nebus pro šalį pabrėžti, kad padidėjusioje
šeimoje dienraščio vadovybė jos narius neskirstys į sū
nus ir posūnius, į dukras ir podukras. Jis visiems lygiai
tarnaus. Jis tarnaus seniesiems ateiviams, kurių dėka
"Draugas" per keturiasdešimt metų išsilaikė. Jis tar
naus jų vaikams (Amerikoj gimusiems ir augusiems),
nes jų parama jau gana stipriai yra jaučiama, kurių vis
tik nemažas skaičius yra įsijungęs ir į dienraščio išlai
kymo darbą ir lietuvių visuomeninį sąjūdį. "Draugas",
aišku, tarnaus ir jauniesiems savo šeimos nariams —
naujiesiems ateiviams (tremtiniams), kurie taip nuo
širdžiai ir gausiai stoja į lietuviškosios spaudos darbą.
Kai šeima auga, paprastai ir naujų reikalavimų at
siranda. Atsiranda jų ir "Draugo" šeimai. Tai iššaukia
reikalą naujų skyrių įvesti, kas yra surišta su spaus
tuvės gerinimu ir didinimu ir su daugeliu kitų dalykų
Ir kai visi mūsų šeimos nariai (skaitytojai ir bendra
darbiai) talkins "Draugo" vadovybei, naujieji reikala
vimai bus patenkinti ir tada įstosime į dar spartesnį* pa
žangos kelią ir dar daugiau pasitarnausime tiems kil
niems tikslams, kuriems "Draugas" tarnavo per 40
metų.
Kelios datos: "Draugo" pirmas numeris išvydo pa
saulį 1909 m. liepos 12 d. Wilkes Barre, Pa. Į Chicagą
persikėlė 1912 m. Pirmasis redaktorius kun. Antanas
Kaupas mirė 1913 m. spalių mėn. Chicagoj. 1916 m. ko
vo mėnesį pradėjo eiti dienraščiu.
TėVai Marijo
nai dienraščio leidimą perėmė 1920 m. ir jį perkėlė iš
šv. Kryžiaus par. į Aušros Vartų par. dabartiniu adresu.

Lietuvos Prekybos Laivyno Praeitis
DR. GR. VALANČIUS

SUKAKTIES PROGA
DR. P. MAČIULIS

Nuostabu ir kartu nepaprastai liūdna: turime tokią gar
bingą savo tautos praeitį, šimtmetinę valstybingumo istoriją,
kuria net svetimieji gėrisi, ją tyrinėja ir aprašinėja. O tačiau
jūriniam aspektui visoj toj šimtmetinėje istorijoje negalime
skirti nė vieno puslapio. Mes neturime jokios jūrininkystes—
laivininkystės istorijos. Mūsų praeities tyrinėtojams, istorikams
susiranda šiek Tiek medžiagos rašyti apie anų laikų Lietuvos
ir lietuvių prekybinius santykius su švedais, prūsais (Hanza),
su rytų kraštais, net su Bizantija ir Roma, tačiau apie kokį
nors lietuvišką prekybos laivyną jiems jokių pėdsakų surasti
nepasisekė. Nepasisekė dėlto, kad jų apskritai nėra.

•' Draugo'
visuomeninės
tarnybos 40-ties metų su
kakties proga grįžkime min
timi į 1909-jų metų Lietuvą.
Ano meto Lietuva tebebuvo
po rusų carų sunkia letena;
nesėkmingas rusų karas su
PREKYBOS SANTYKIAI SENOVĖJE
japonais paruošė revoliuci
Tie prekybiniai ryšiai su svetimais kraštais buvo tada, pa
jai dirvą, tačiau ji buvo nu
slopinta, sukilimo vadeivos lyginamai, gan platūs. Bet tai ne mūsų, ne lietuvių nuopelnas.
iigaudyti arba į svetimus Mes juose tebuvome tik pasyvūs partneriai. Hanzos pirkliai pa
kraštus išblaškyti. Vienin tys atveždavo mums savo prekes, iki pat Kauno ir Vilniaus bei
telis Lietuvai
pragiedrulis Gardino. Kaune jie turėjo net savo prekybos kontorą, per ku
buvo — spaudos draudimo rią iškeisdavo savo druską, audinius, metalo dirbinius j lietu
panaikinimas, bet ekonomiš višką medų, vašką, gintarą, grūdus, kailius, plaukus. Manoma,
kai ir politiškai mūsų kraš kad net patys romėnai atplakdavo į lietuviškuosius Baltijos pa
tas žengė pirmuosius žings kraščius gintaro pirkti. Švedai, savo invazijos į rytinius Balti
nius. Kaip tik tuo metu čia, jos pakraščius metu, buvo pastatę net uostą Šventosios upės
Amerikoje, būrelis žmonių! žiotyse, maždaug toj pačioj vietoj, kur 1922 metais ir mes paryžtasi išeiti viešumon peri- t v s pradėjome statyti šventosios žvejų uostą, švedai tai pajodinio laikraščio forma, ku- dar© ne vien tik militariškais sumetimais, bet ir prekybiniais,
riam parenkamas "Draugo" J*e buvo priversti tai daryti, nes visame Lietuvos pajūry nevardas. Jei sakoma, kad ge- i buvo įkalto ne vieno baslio, prie kurio galėtų prisiirti bent
ra knyga yra žmogaus drau- j pats mažiausias irklinis laivelis. Nebuvo dėl to, kad lietuviai
gas,
tai krikščioniškosios ligi tol visai neplaukiojo jūra ir, tur būt, neturėjo nė jokių
kultūros nešėjui — laikraš- plaukiojimo priemonių. Jei vidaus vandenyse, upėse ir ežečiui nė negalėjo būti parink- ruose, senovės lietuviai ir žvejodavo, tai apie jūros žvejybą
tas gražesnis, kaip ' 'Drau- j tuomet jie nieko neišmanė. Yra nepaprastai nuostabu, kad tokia
go", vardas.
narsi, gabi, kovinga, kultūringa mūsų tauta tada nė trupučio
— O—
nepasimokė ir nesusigundė pasekti svetimųjų pirklių pavyzdžiu,
Keturiasdešimt
m e t u ^XLT^e anuomet dažnai rodydavosi Lietuvos pajūry ir atplauk"Draugas" savo pareigose ^ a v o Nemunu net iki Kauno ir Gardino bei Naugarduko. Apie
ištesėjo nei savo skaitytoju ! k°kią nors baimę paskęsti jūroje, sušalti ar sušlapti juk nenei tos didžiosios Idėjos, ku-1 S a l i b ū t i J o k i o s kalbos, kada jie taip narsiai galėjo kautis su
rią lietuvių tauta jau šeštas j Priešu, atlikti sunkiausius žygius j priešo žemes ir parodyti
šimtmetis išpažįsta, neapvy- i kraštutiniausius narsumo ir baimės nežinojimo pavyzdžius (ku
lė. Ir jei dar šiandien Ame nigaikščio Margio epizodas; mūsų partizanų didvyriški žygiai
rikos lietuvių didžiuma te dabarty). Ir vis dėlto jūron neplaukė, laivų nestatė ir jūra ne
besilaiko pagrindinių Kris sidomėjo.
VYTAUTO DIDŽIOJO POLITIKA
taus paskelbto mokslo dės
nių, jei tebėra lietuviška ir
Net Vytautas Didysis kritiškais momentais, nebegalėdamas
patrijotiška, atsiliepdama į atlaikyti didžiulio Kryžiuočių Ordeno spaudimo ir norėdamas
kiekvieną mūsų tautai gyvy- j b e n t k i e k a t s i k v ė p t i n u o nuolatinių jų puolimų, net tris kartus
bmj reikalą
tai, be k i t ų ! b u v o u ž l
kryžiuočiams ne kokią kitą Lietuvos žemių dalį.
veiksnių,
yra ,
veiksniu, didele dalimi vra
zli i • * ~
—
-~
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._ .
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m tų
e3
10 bet patį pajurj — Žemaičius, liesa, ir spaudimas pajūrio srity,
« f ! Bfr,,'**nuopelnas.
f
JJ?
4, į<fDraugo"
Nie dviem ordenam siekiant visom priemonėm susijungti, buvo ne
kas kitas tiek nepadėjo čia paprastai didelis. Nebent tuo tik ir galima išaiškinti ir Vytauto
lietuvybei išlaikyti, kaip šis Didžiojo politiką ir senovės lietuvių nenorą bei „baimę" leistis
žmonių "Draugas", 40 metų į Baltijos jūrą, kurioje jie būtų neišvengiamai susidūrę su abiejų
skelbęs krikščioniškosios mo ordenų užpuldinėjimais.
ralės dėsnius, kurių reikš
Tačiau iš kitos pusės po laimėto Žalgirio mūšio 1410 metais
mę šiandien pripažįsta vi ir po pirmosios Torno taikos 1411 metais tų pavojų nebebuvo.
sas pasaulis kovoje su rau Ir vis dėlto net tada nebuvo ryžtasi bent viena puse veido at
donuoju maru — bolševiz sikreipti j jūrą.
mu.
NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE
— o —
Mūsų prekybos laivyno istorija yra jauna, jei tas labai
Prieš 40 metų iškėlęs ka kuklias laivyno kūrimo pastangas, darytas vos 1936—39 metų
talikų vėliavą lietuvių vi laikotarpy apskritai istorija galima būtų pavadinti; juo labiau,
suomenėje, gyvuoki, "Drau kad jo gyvenimas buvo labai, labai trumpas — vos 4 metai.
ge", dar ilgus metus savųjų Taigi šios mūsų ūkio bei civilizacijos srities praeitis yra taip
tarpe, kol po savo emblema
labai kukli, kad nuostabiu būdu neišlaiko ne mažiausios pro
nesutelksi visų tų brolių,
porcijos nei su mūsų tautos tūkstantmetiniu amžiumi, jos ne
kurie tavęs nesuprato, neiš
eiliniu senumu, nei su- jos gyva, turininga ir plačia istorija.
moko branginti ir nepamilo
kaip savo draugo.
Kai 1918 metais atkūrėme Nepriklausomą Lietuvos valsty
bę, teturėjome vos mažytį ruoželį priėjimo prie Baltijos jūros.
Ir tą patį mums ginčijo latviai, įsiverždami Palangon, iš kurios
anglui Simpsonui geruoju pasisekė juos išprašyti 1921 metais.
Kad latvių argumentai būtų buvę visiškai be pagrindo (esą,
ten esama skaitlingo latviškojo gyventojų elemento), to nebūtų
galima pasakyti. Grynai lietuviška tada tebuvo tik pati Palanga
Kuo toliau, tuo labiau len- s u keliais kaimais nuo jos į šiaurę, o šventosios sritis turėjo
kai ima garbinti Jogailos , g a n g a u s ų l a t v i ų e j e m e n t ą > Tik paskutiniu laiku lietuviškasis
žmoną, karalienę Jadvygą, j e l e m e n t a s t e n aiškiai dominavo Penktųjų Nepriklausomybės
Šią vasarą Krokuvos kated-, m e t ų p a D a i g o j at gavome Klaipėdos srit| ir natūraliai gan gerą,
roję buvo atidarytas JOS l b e t i r k i e k a p l e i s t ą nepritaikintą uostą. Ištisus pusantrų metų
karstas. Per 550 metų įsbu- § j o d e r y b o s pertraktacijos dėl šios srities ir uosto su vadinavę palaidoti josios palaikai m ą j a A m b a g a d o r i ų Konferencija bei Tautų Sąjunga, kol 1924

Lietuviu Nebuvo
Prie Jadvygos Kapo
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Klaip§dos Krašto

rai
MOKsiimnKasatrado,
Kurs K o n v e n c i j a > K r a š t o s t a tutas ir Klaipėdos Uosto naudojimo nuotyrėįsiiKę.
jos kaukuolę,
statai. Pastarieji Klaipėdos uostą padarė tarptautiniu uostu
kad Jadvyga buvusi arti še
Tautų S-gos globoje. Į Uosto Valdybą šalia Lietuvos Respu
šių pėdų aukščio. Karališko
blikos atstovo — pirmininko — buvo pasodintas Tautų Sąjun
sios insignijos — skeptras,
karūna, kurie buvo įdėti j gos įgaliotinis (norvegas!) ir vietinių autonominių organų at
karstą, buvo mediniai ar iš stovas (vokietis).
odos. Tikruosius aukso ir
Jei išoriniai uostą valdančioji viršūnė ir atrodė perdėm
brangakmenių
papuošalus tarptautinė, tai ūkiškos uosto eksploatacijos Lietuvai niekas
Jadvyga pardavusi šelpimui I nekliudė ir negalėjo kliudyti, juo labiau, kad mes turėjome
varguomenės ir parėmimui savą, lietuvišką uosto administraciją su inž. E. Galvanausku1,
Krokuvos universiteto, kuris vėliau — inž. Visockiu ir inž. Sližiu priešaky.
pasirinko ją savo globėja.
Tačiau ilgą laiką (deja, visą laiką!) tokia didžiule Dievo
Dabar padarytas naujas dovana, kokia buvo mūsų mažai ir jaunai valstybei Klaipėdos
kapas katedros viduryje, ir uostas, kaip reikiant pasinaudoti ir išnaudoti vis dėlto nesu
universiteto profesoriai per gebėjome. Visą pirmąjį dešimtmetį buvome ir perdėm nepri
nešė jos palaikus naujame tyrę, ir nedovanotinai bailūs, ir jau nežmoniškai lėti savo pa
karste į naują palaidojimo stangose ir užsimojimuose. Ką padarėme, tai padarėme tik pa
vietą. Europos laikraščiai, skutinį penkmetį.
(Bus daugiau)
aprašydami tuos įvykius, pa
žymi, kad lietuviai nedaly
vavo tose dabartinėse iškil
mėse.

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!
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DIENKASTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS
•

Ką Sako Garsieji Sportininkai

•

KANDIDATAI J AMERIKOS LEGIJONO VADUS

J. DAUGAILIS

^

SUSIRINKIMAI
CICERO. — Sv. Antano draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 4 d., 1
vai. popiet parapijos svetainėje,
Visi nariai prašomi dalyvauti.
Laukiama ir naujų narių.
— A. Valančius

ŽMONES GERBIA T£, KURS MOKA PASAKYTI "NE! »•
VISŲ RCŠIŲ PAGUNDOMS

Kiekvienas sporto varžy- giu. Štai visa eile būdingų
bose dalyvaujantis vyras y- atsakymų:
ra susirūpinęs sudaryti vi_ N ^ būti
^^ėtosas sąlygas, kad jo musku- . n - ^ ^ feurs n a u d o d a .
lai, orientacija, vikrumas m a g ^kohoų sužlugdo save,
ir sugebėjimai parodytų gek a l b g i o lM
N o m e Uini iš
riausią, ką gali. Didieji | ~
? _ ^ ° womeuim w
sportininkai turi patyrimą, Minnesotos.
kuris labai dažnai gali būti
— Kiekvienas sąžiningas
naudingas ir eiliniam žmo palyginimas tarp atsiektųjų
gui.
rezultatų tų asmenų, kurie
Alkoholis Ir Pasisekimas vartoja alkoholį, ir tų, kurie
Šią vasarą buvo pravesta | nevartoja, parodys
jums
anketa tarp
sportininkų, tikrą ir pilną vaizdą. Dauklausiant koksai yra jų nu- gelis daug žadančių asmeny'sistatymas gėrimo atžvil- bių prarado viską per alko-

Penkiadienis, rūgs. 2, 1949

—

, Lietuviu Kęstučio Pašalpos Klu
j bo mėnesinis susirinkimas įvyki
ks
sekmadienį, rugsėjo 4 d., 1 vai
popiet Hollywood svetainėje, 2417
W. 43 St. Visi nariai kviečiami
{dalyvauti.
— Lucille 8. Shotas
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dienraščiui "Draugui" 40 m. sukakties proga
<£vexklnunaL 6%

Philadelphijoje vykstančiame Amerikos Legijono metiniame suvažiavime bus išrinktas ir naujas vy
riausias A L vadas sekantiems metams. Stipriausi kandidatai pakol kas yra: George M. Graig, iš Bra
zil, Ind. (kairėje); James F. Green, iš Omaha, Nebraska (viduryje) ir Erle Cocke (dešinėje), iš
Georgia valstybės.
(Acme)
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holį, — rašo Mel Sheehan iš sisekimą. Ir tas yra tiesa
Missouri.
bet kokioje srityje ir bet
Dienraštis ,,Draugas", ne
kuriuose
— Aš negeriu visai
—
užsimojimuose. Gėperstojamai lankydamas Aprisipažįsta Leon Hart, gar- į ^ M atbukina mintį Dau- merikos lietuvius, Lietuvą,
siosios Notre Dame koman- gelis vyrų nupuolė del al- o dabar ir tremtinius lietu
dos žaidikas, — aš žinau, kohoho, ir tik pamąstykite vius visose pasaulio šalyse
kad tas yra turtas atleto apie tuos, kurie būtų įskilę — savo skaitytojus, skelbė,
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
gyvenime.
I* P a č i a s viršūnes, jei ne al- ryškino ir aiškino tas kar
Visų Gerųjų Išdirbysčių
koholis..., — atkreipia dė- tais džiugias, kartais liūdnas
— žaidikas tik būdamas
.
U*m,
Yale
^
w
OF COOK COUNTY
geriausioje padėtyje
gali ž a i d ] k a s
gyvendamas su Lietuva —
duoti žaidime.
'viską" tame
40
mi
Gėrimas dalį', - ^ u įsitikinęs, kad me-1 s a v 0 s e n ąja Tėvyne, su _jos
nučių
demokratiškai nusiteikusiais
MAŽIAUSIOS KAINOS
sugebėjimų nuneša vėjais, kas neturi įsivelti . į•_. gėrimą,
•
žafdikas nebegali pasirodyti ° P™ »«<**."• J " " ™ ; " žmonėmis ir suaugindamas
JACK L. JAUS,
šimtaprocentiniame ge- A« p ^ * niekada neleidžiu ir Amerikos lietuvius su savo
savo
niekada neleisiu, kad įpra-! Tėvyne. Tuo keliu „DrauPres.
rūme... Gėrimas yra prie
tebeina,
talkon
įsiliešas kurs palaužia net ir tunas j genmą nutrauktų \ gas
BRUNO JAKAITIS,
. . . . f\
. . . + •„ monp žpmvn
noaiSada • jus ir naujai iškankintai, bet
mm,, kuri dažnai turi taip ™iie «myn
* ^ £
au išbandytai savųjų sroVice Pres.
didelės reikšmes rungtynių Bobby Jack Stuart, stiprio-1J
_
^
nuvykuaiškina Jurffis šios armijos komandos zai- vusiems
\C1
J beteisiams
^
"Lietu*.
JOHN BENEKAITIS,
q n n r tp
J
lšsilaikyti Aukšumoje
vos sūnums)
t. y.,D. bolševizsporte,
aisKina -urgu,
šiems
buvusiems
P. (buTreas.
,.
,
.
.,
.
.
„
mo-hitlerizmo
diktatūrų
auKaftan,
sv. Kryžiaus
Geriausias
Kelias kole
T
u
- Kiekvienam atletui ab-.!
I7.3I i;«+,„~„™o i™
gijos žaidikas.
Alt. AL. F. WELLS,
...
, „,
koms, tiems lietuviams, kuExc Sec'y.
— Gėrimas gali pastoti soliuciai
butma saugotis r i e m g n e b e b u v o yietOB
taį.
kelią atsiekti tuos dalykus, i blogų papročių, savo kūną k i o s i o s i r kūrybingosios LieCHARLES NAUJUGKAS,
kurių
ilgiesi
gyvenime.
Mūlaikyti
aukštame
fiziniame
j
padangėje,
į
tą
padant
u
v
o
s
ti tai žalai, kurią gali pada Dame žaidikas BU1 Fischer, ginklu ir kartuvėmis įsibroFin. Sec'ysų
neturi
būti palenkstovyje, —atsiliepdamas
kalbėjo Notre
svetimiesiems
gę
9Ve timų
rytikūnai
gėrimas.
Geriausias
ke | neigiamai
apie Įvus.
lias savo kūnus išlaikyti svaiginamųjų gėrimų varto
Dienraštis "Draugas", įsi
Att. K. SAVICKUS,
skaisčiais ir padaryti savo jimą.
jungęs į bendrą ir visuotiną
;al Ad\sisor ą
gyvenimą, sekminjgu t^- %'\r
— Aš Jaučiu, . kad kiek- j pej^alingą ko|ą už. žmogų
siškai atsisakyti nuo alkoho- I vienas, dalyvaujantis atleti- žmogaus sąžines laisvę, žmoJUDGE JOHN T. ZURIS,
lio, — skelbia B'dl Healy iš koje, turi savo kūną laiky- S a u s teises, už savo tautą ir
Georgijos Technikumo.
ti tobulame stovyje Kūnas, Nepriklausomą Lietuvą su
Hon. Charman
— Aš visiškai negeriu... kurs yra perdaug išvargęs, l**** Amerikos pagalba, atAš pasiekiau laimėjimus be greičiau pažeidžiamas, ir ai- & ^ ^ 0 £ 2 ^ t i X
jokios alkoholinių gėrimų koholis tikrai padaro, kad t ^ J s a v o J t r i n k t u o j u k c l i u
pagalbos, — tvirtina pasi- organizmas
greičiau pa drauge su visais savo skai
Executive Committee
žymėjęs negrų atletas Ike vargsta... Jeigu Amerikos tytojais. Tą labai gerai su
Owens.
jaunimas sau užduotų klau pranta ir žino šiandie visur
STEVE DOMBRO
— Visiems tiems, kurie simą: "Kas gero bus iš to, esantis lietuvis. Dieve, pa2-jų kambarių Alyva Kūrenami Šildomieji
nori pasiekti kokį nors lai- kad aš gersiu?" — tikrai!
Pečiai po
$39.50
JOHN STANKOWICZ
— P. Būtėnas
mėjimą atletikos pasaulyje, pravestas balansas tarp al
ANTHONY MICKIEWICZ
3-jų kambarių Alyva Kūrenami Šildomieji
mano patarimas yra — lai koholio gerų ir blogų pusių Vakarų JEuropa,
Pečiai
£69.75 kykitės nuošaliai nuo alko- j blaiviai galvojančius ameri- 1949.Vni.28
CHARLES ALEKSRJNAS
holio. Alkoholis su atletika j kiečius sulaikytų nuo alko4-rių kambarių Alyva Kūrenami Šildomieji
STEVE KANE
nesiderina ir čia negali būti! holio naudojimo, — tvirtina
Peįiai
£98.00 jokių kompromisų. Kokius | Amie Ferrin, Utah'os uniFRANK NAUJUOKAS
We extend sincere eongratik
pirmenybes
aš
esu
atsieversiteto
žaidikas.
Kerosininiai Šildytuvai
$1195
kęs sporte, priskiriu tą šva— G^li reikėti nemažai tulations to "Draugas" on
CHARLES LUKAS
its fortieth anniversary of
riam gyvenimui. Aš visada | tvirtumo pasakyti "Ačiū, untiring effort and contribuMaži Elektrikiniai šldytuvai
$4.95
JOHNJACKA
žinojau, kad alkoholis yra j ne!", kada kas nors jums tion to Lithuanian culture
ANGLINIAI ŠILDOMI PEČIAI
tiesioginė kliūtis pasiekti pasiūlys stikleli, bet jūs bū and may it continue render-)
Labai platus pasirinkimas po
aukščiausią fizinį lygmenį, site gerbiamas dėl savo tvir ing sympathetic understand-»
#
*24.50 - §35.00
- $49.50
- $54.00
ir aukš: — pareiškia Clyde Scott iš tos valios, — aiškina Notre ing to organizations such as
**
"*
m
Arkansas.
Dame komandos žaidikas j ours for many years to Jr
Virtuvių Geminiai ir Kombinacijos Pečiai
Emifl Sitko.
come.
Ne
Draugiškumo
Būtinybe,
Pilno dydžio Gesiniai Virtuvės Pečiai po $ 3 7 5 0
<£ veiki/urnai y z
jLlnkijimai
O Blogas Įprotis
The Alice Stephens Singers
Pas Mus Garsenybes
Pilno dydžio Kombinacijos Pečiai,
(Telegrama)
Negeria
— Alkoholio vartojimas
mažai vartoti
r/go r\r\
dienraščiui "Draugui" 40 m. sukakties proga
nėra tai draugiškumo būti
- Negali pasiekti gero
Nepaprastas atsitikimas
nybė, o tik blogas paprotis, I fizinio stovio tasai, kurs gebuvo Waterloo, Ind. Mrs.
LENGVCS IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI
— sako Ed Macauley, St. j ria alkoholinius gėrimus.
Roger Thompson laikydama
Didžiausios Lietuvių Bendroves Krautuves
Louis universiteto žaidikas. čia pas mus, Tennessee valant rankų savo vieno mėne
—
Jeigu
esi
palenktas
naistybėje,
nė
vienas
iš
pasiAtdara Pirmad. ir Ketvirtad. Vakarais
sio kūdikį staiga apalpo.
mmmmmmmm?
kinančiomg alkoholio jė- žymėjusių sportininkų negeVirsdama pataikė ant kūdi
goms, negali tikėtis geriau- ria, ir sporto vadovas nepa
kio iš jį užmušė.
—##»*»»««»»*»t»——'
sio pasirodymo, — tokia kęstų tokių įpročių.. Esu įsi
yra nuomonė Don Mason iš tikinęs, kad ne tik atletiko ti, tik sumenkėjimas tųi ge
je, bet ir kiekvienoje šakoje rųjų savybių, kuriaB pirma
Michigan valstybės.
— Esu įsitikinęs, kad ne nuo gėrimo susilaikantis as tas asmuo būtų galėjęs iš
protinga
jauniems
žmo muo yra tvirtesnio būdo, vystyti, — rašo Eddie P*ice.
nėms gerti. Būdami jauni turi daugiau ryžtingumo ir Į — Viso pasaulio jaunimui
jie nežino tos žalos, kurią yra daug labiau sugebantis,; aš patariu susilaikyti nuo
CONTINENTAL SAVINGS & LOAN
gėrimas -daro jų kūnams ir
skelbia savo patyrimą I alkoholio... Žmonės gerbia
3222-24-26 SO. HALSTED STREET
jų dvasioms. Gėrimu negali sportininkas Norman Mėse- tą, kurs gali pasakyti "Ne!"
išugdyti stiprios dvasios ir | roll.
*i W\ visų rūšių pagundoms. TikėPhone LAfayette 3-3171
stipraus kūno. Gėrimas nie- j — Mano nuomone, joks kitę manimi: tie, kurie veda
ItEAL E1STATE — GfiNERAL DffiCBANCE
J. A. KRUKAS, Vedėjas
ko gero neatneš, — tokį pa atletas, nežiūrint kaip dide švarų ir sveiką gyvenimą,
tyrimą skelbia Diek Harris, les galimybes jisai turėtų, turi daug daugiau galimybių
4559 S. Paulina St.
TeL YArds 7-0145
4181-83 ARCHER AVENUE ~
Texas sportininkas.
negali pasiekti pastovaus susilaukti pasisekimo tuose
— Atletikos lauke tyra pasisekimo atletikos lauke, dalykuose, kurių jie siekia,
Phone VIctory 2-4226
OP
dvasia turi lydėti stiprų jeigu
jisai
pakartotinai — skelbia gilią tiesą Diek
S. J. KRUKAS, Vedėjas
kūną. Ši kombinacija, pri- griauna savo kūną gėrimu. Rifenburg iš Michigano val^ | dėjus pastangas, veda į pa-j Nieko iš to gero negali išei-1 stybės.

IŠ VOKIETIJOS

UTHUANIAN MMOCRATIC
AGUE

ŠILDOMIEJI PEČIAI

PRORESS KRAUTUVĖSE

Dainininkės Sveikins

« M M

V. f. PIERZYNSKAS

Dienraštis "Draugas" buvo 4r <bns jūs|^r«uf|as!

>

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Penktadienis, mes. 9 19'^
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CLASSIFIED, HE L P
HRLP W.\XTED —

MOTERYS

PAKDAHMn

DĖMESIO!

SOLDERERS
IR

Dienos arba Nakties
Pamainos
Priimamo i š t y r u s i a s mergaites
tlit-bti prie Televizijos ir nulio
aparatu chassis. Ateikite
pasitarimui.

10<~r NAKTIES "BONUS»•
PATYRUSIOMS

ATLYGINIMAS

Dykai apdrauda.
Žemo* kainos mūsų valgykloje.

MOTOROLA
4545 W. Augusta Blvd.

MOTERYS
5
DIENOS
40 VALANDŲ

Booth Fisheries
Corp.
4941 So. Racine Ave.

Vartoti Trokai ir Bušai, kurie pri
einami jūsų kišenei. Tiesiog nuo
vartotojo pirkėjui. *41 iki '46 Trak
toriai, nuo 2 iki I tonų $350. Iki
$1650. 1/2 T. iki S T. Trokai nuo
$250. iki $1250.

Garantuojame

THE WILLETT CO.
Harrison & DesPLaines
Nuo 1868 metų.
Pašaukite Lou Deters

MOn, 6-1492 Dept. L.
PARDUODA SAVININKAS
Labai gražus davenport ir dvi kė
dės.
Truputį vartotos. Labai gera
me stovyje—nereikalingi pataisymų.
Parduos už geriausi pasiūlymą.

Trygve Lie Bus
Apdovanotas

AUstin 7-7578
P A R D P O D A SAVININKAS
16 Šimtmečio, ranka išpjaustinėta
ItaliSkos Kėdės, 2 apvalus apskritus
staliukus; vieną Mahagony staliuką
arbatai, vieną marble coektail sta
liuką labai gražūs Storai (drapes).
Paaukos už gerlausj pasiūlymą.
Pašaukite: —
SIJperior 7-1499
P I R M I T I N I S SAVININKAS
P R I V E R S T A S parduoti dėl pinig-ų
stokos '49 metų Fordą, maroon spal
vos. 2-jų durų sedanas. Radio. Šil
dytuvas, sėdynių uždangalai.
Undercoating, low pressure padangos,
kiti priedai, visas yra puikiausiame
stovy ie. Įkainuotas greitam parda
vimui, paskambinkite, duokite pa
siūlymą. Tel. HAymarket 10046 dien.i— AMbassador 2-1447 vakare.
H E L P WANTEI> —

VYRAI

Reikalingas angliSkai-lietuvlSkai kal
bantis patarnautojas prie vamzdžių ir
Šilumos įvedimo biznio.
temokysime
Bi iii h ton Pliimbing * Heatlng Supplv. 4145 So. Areher Ave. Telephone
FRontier 6-4442.
VYRAI IR

MOTERYS

NEW YORK, rugp. 29. —
— AGENTS —
USA draugija Jungtinių Tau
Men or Won*en
tų Organizacijai remti pra No Experience necessary. Sell N a neša, kad jos šių metų do tionaly advertised watches. silverware, spare tlme. Easy eredit Plan.
vana bus paskirta UNO gen. Exc.
earnings. Every friend, neighsekretoriui Trygve Lie už; bor a potential customer.
DISTRIBI TING CO.
jo nuopelnus UNO. Tos or 308KINGSTON
W. Washington
FRa. 2-9889
ganizacijos dovaną yra jau
gavęs USA nuolatinis atsto
vas UNO-j e W. R. Austin ir Dėmesio, Nuosavybių Savininkai!
Dr. R. Bunche, UNO tarpi Jsigykite mūšy kainų sąrašą ir
bet kokios rūšies
ninkas žydų ir arabų ginčui apskaičiavimus
apšildymo, kurj jūs norėtumėte
Palestinoje likviduoti.
jsivesti. pataisyti ar perkeisti. Alyva, Gazu arba Anglimis kūre
nami įtaisymai.
Indiana Slieet Metai Works
906 Sibley St.
H a n m o n d , Imi.
Tel. Russell 6951

• Paskutinį savaitgalį ru
sai Berlyne buvo suėmę 6,
amerikiečius, kurie buvo
Paaukos už tiktai $550.
nuėję j svečius pas vieną vo
Visi pašto reikmenys
kiečių šeimą. Suimtieji buvo
vartoti.
išlaikyti daboklėje 48 vai. ir Pasimatykite su Jesse Baker,
smarkiai klausinėti ką ten;
LELAND, ILLINOIS
veikę. Buvo suimti ir vokie-;
Tel. Leland 55

ciai.

Melskis Iš Lietuviškos Maldaknygės!
a

near 71st

SAVININKAS
PARDIODA
I kamb. mūrinis garažas.
Gazo SUima.
1V4 maudynė.
Randasi
Edgebrook'e.
Greitam užėmimui.
PraSo $22,000.
Tel. .ROdney 3-5220.

and

Jeffery
IIYDE P ARK 3-3500

23 E. Jackson Blvd.
VVEbster 9-3196

REAL.

ESTATE

P A R D A V I M1 1
Vertas $2800.00
priverstas parduoti už $2500.00
DĖMESIO,
( . M e n i n i Krautuvių pirkėjai
įsigykite Groserne:* atsargus ir pilna
įrengimą įįmant display dėžes, deep
freeze, frigidair**. mėsos Šaldytuvas,
I -Jos svarstyklės,
re>ri.steri.s. mėsos
piuustytuvas ir 1.1. 924 \Vcst. Armitage Ave. Tel. GRnccland 7-1401.

8 room brick. Oil beat.
Near Resurrectlon Parlsh.
2 blocks to publich schools.
2 ear g-arag-e
19,500 down
Possesston.
D I L I B E R T — STate $-9204
TINLEY PARK
šiaurvakarinis k a m p a s — lotas par
davimui. I14th ir Avenue L.
Prie
parko. 78x123 p8dų. Viskas sutvar 5 k a m b . namas ant eonerete block
kyta, galima tuojau statyti. Kaina
17915 & 17929 Oak Park Ave.
vo viri $6,500. Savininkas privers
Tinley Park.
tas parduoti su nuostoliais. Kaina
$2800. Pasaukite savininką susita $7000. kiekvienas, jmoketi tereikia
$2000. Kambariai viškose, bevelk
rimui.
užbaigtas plumhing Ir elektros jvePRospPt* 6-S867
1
dimas. luotas 100x150. Bargenas.

Du (2) labai gražūs "pedigrees"
Cocker Spaniels greitam parda
vimui. Penkių mėnesių senumo.
Tėvas ir motina abu Grand
Champions.
. .Pasaukite:—
COmmodore 4-7886 šiandien.

stiliaus su tufted
. . Niekad nebuvo
Kaina $225.00.

užpakaliu
vartotas

J E N S E N MOVERS,
11636 S. Halsu.I St. Tel. PU11. 5-9025
Atdaras vakarais.
Laisvas kreditas.

B U S J W E S S SERVICJES
CALL TODAY!
For Stoker Cleanlng and repairs
Refrigerator Repairs for
residential and
commerclal.
Washer8, Ironers and Vacuum
cleaners, service and repaired.
Work Guaranted.
Reasonably Prieed.
P h o n e VY Ylbrook 5-8141
8615 VV. 63rd"St.

DftMESIO, P R I V A T f S
SA V I N I N K A I - K O N T R A K T a R I AI!
.Naujos Septic Tankos,
Jeep
Trenching,
Foundatlons,
Water
Lines, Septic Systems. Darbas at
liekamas už prienlamą kalną. {jungimai padaryti pagal Bulletln
No. 1 Cook County Dept. of Pub
lic Health per A. F. of L. workmen.
Išslmokėjimai.
JAMES RYAN
OAKLAVVN
•416

S. 73 Ct. OakJawTi 1532 .1 t

95th Rkunsey

on radios, Televlsions,
Refrigerators, Washing Machines
and furniture.
See us before you buy.
We also nave a few used refri
gerators, washers and vacuum
cleaners prieed as low as $15.—
Come in to the top house for
values and see for yourself.
Mes paimsime sena. lfi«*u
prekę Iškeitimui

2. RAMYBES ŠALTINIS, 3urinko ir išleido kun. P. M. Juras
išleista Bostone, 1948 m., psl. 544
$3.00

Tel. REpublic 7-2650
CHICAGO 29, ILL.

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave.
Chicago 8, Dl.

Perskaitę Dienr. "Draugą", Duokite Ji Kitiems!
Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. 'Drauge

Stoltzner Building
Organization
5500 W. Laurence Ave.
MUlberry 5-6680

Cermalc Road

CAMERON * W A L K E R
' Siūlo jums pusiau užbaigtą narna už
tiktai $4,500. Gražus ranch ttpo na
mas 37x24, 5 kamb.. pramogų kamb.
Ir maudyne, eonerete pamatas, electrte wiring, plytų kaminas. F.H.T.
financlng vidaus užbaigimui.
163rd & Cicero
Oak Forest
Tinley Park 2211
Dept. L.

Moderniškas 8 kamb. medinis na
maa, 4 miegamieji kambariai. Vis
kas labai gerame stovyje. P a a u k o s
greitam pardavimui už $10.500.

CICERO

Near 54th Ave.
Biznio lotas 52x120. Labai ge
ras bet kokiam bizniui ypatingai
: automobilio bizniui. Apkainuotas
greitam pardavimui — tiktai —
priekinę
; $12,000. arba $230 už
į pėdą. Nesivėluokite.

JOHN OI SYKORA
R E A L T OR
2 4 1 1 S. 52iid A v e . , Cicero
Olympic 453 arba
I.Aundale 1-4213
TIKRAI GYVA ORGANIZACIJA

•

1028 E. 6Srd S t

5924 PARNELL AVE.

Ask for Dept B.

Pašaukite:

BUSINESS SERVICES

CAVANAUGH'S
SHRIMP HOUSE
5716-18 So. Kedzie Ave.
UNDER NEW
MANAGEMENT
The Cavanaughs are back
\\ it h their old oooking staff
LUNCHES and DINNERS
Served Daily
Sea F o o d
Prled Chleken
Bar-B-Q Beef
Hamburgers
Frankfiu^ers
&
B a k e d Beang
Steak saiitlu i« li<>

CARRY OUT OR0ERS
0\pen daily 11 a.m. t o 2 a,m.
s.iiiM(la,\s 11 a.m. t o 4 a.n».

Stone ir mūro bungalow, g kamb.,
2 tilę maudynės, tUaj «ąb. vjfltuve,
pramogų kamb., karsto vandens ši
luma — alyrva. 2 karų garažas, šo
ninis įvažiavimas, steel konstrukci
jos,
slate s t o g a a
copper gutters.
Geriausia vieta ant Austin Blvd. ne
toli 19th St.
Mr. Beoker.
AUstin
7-1855 arba EUclid 7-1855.

BAIRD & WARNER
101 South Oak Park Ave.
OAK PARK,

ILLLINOIS

—

\VAlbrook 5-6520

Tel.

SA-GAS SALES CO.

11725 S. Cicero Blue Island 8588
Lemont, 111.
Tel. I/emont 451
P R A N Ė S

I M A

S

_

IEŠKO PIRKTI
AUTOMOBILIUS
Stalhvorth Motor Co.

Kviečiame į Lietuviškos Knygos
Rėmėjų eiles.
Metinė duoklė $5.
Guusite nauju knyjni už 7.50. Ra
šykite: Rev. 0. A. Matulaitis, 2334
ieško pirkti gerus, švarius auto
So. Oakley Ave., Chicago 8. UI.
mobilius. Bet kurio modelio. Bet
kurios išdirbystSs.
7035 STONJY ISLAND.
Lietuva ir v§l bup nepri
1
Tel. Hyde Park 3-2500
klausoma
Kreipkitės į Dept L.

J
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Edgewater Beaeh Viešbutis
siūlo jums comfortą ir gerą vasar
viečių atmosferą..
Privatūs kamb.
valgomasis, geras maistas — A m e 
rikonišku planu. Dviem
asmenims
$76. j savaitę. P o Labor Day $35. j
saivaitę už kambarį. Privatūs kamb.
su vonlaAdviem a s m e n i m — $ 9 0 . J sa
vaite už kambarį. P o Labor Dienos
— $46. j savaitę u i kambarj.
Atdara tiktai Iki Rugsėjo ( S e p t )

ELMWOOD P A R K
Galima užimti per S0 dienu kamp.
mūro bungalow, 7 kamb. pirmamf
aiukAte; 8 kamb. beismonte. karšto
vandens šildytuvas. 2 karu medinis
garažas. Lotas 50x12 5.
RIFFOLO
PAlisade
5-6524
2646 North 74th A v e n u e

Nauji namai 5600 N. Nagle, 5
tile maudyne, moderniška
i kamb.,
virtuvė, gazo šiluma, screen gonkos. Prieinama kaina. $15,000.
Pašaukite: —
KEystone 9-6241
—

-

PROGOS

i

i II

—

—

OPPORTUNTTIES

INSPEKCIJAI

•

ROOMING HOUSE PARDAVIMUI
Buck n a m a s
12 kamb.
visiškai
užbaigti. Automatiška alyvos šiluma.
Mžnesines
pajamos $234.—. devy
n i e m s kamb. 3 dideli kamb. pirkė
jui. Tuc§au galima užimti.
Savininkas parduos už prieinamą
kainą grynais pinigais.
Pašaukite
HAvmarket 1-8659 dėl
informacijų.

OPPORTL'NITIES -'•

Gerai apmokantis ice cream ir
sandwich bznis greitam pardavimuL Visi nauji įrengimai. Gyve
namieji kamb. gali būti užpaka
lyje. Tikrai gera proga kam nors.
Pašaukite HAvmarket 1-7388 ar
te ateikit į 1620 W. Madison St.
Šiandien.

Gerai apsimokanti, gerai (rengta
kepykla, greitam pardavmiul. Smul
k m e n o m i s ir urmu pardavimas. Par
d u o d a m a kartu Su namu. Keturi ( 4 )
gyvenamieji kambariai
užpakalyje.
Tikras pirkinys, t i n k a m a m a s m e 
niui. P a š a u k i t e telefonu VIrginia 78578 prieš pietus arba po 6 vai.
vakaro.
....

LEASE FOR SALE
on 6 flat Bldg.
10 years lease — Income
$1,000 weekly.
Owner mušt sell lease
on acet. of illness.
'Phone WAgner 4-9061

Phone BRunswick 8-8^49

744 W e s t 43rd St. P a š a u k i t e : —
VIrginia 7-8626
Nepraleiskite šitos progos.

H. L. HARRELL

BOTTLED SA-GAS
N a m a s iš miesto
ribų—svarus,
greitas ir ekonomiškas kuras a p 
šildymui ir virimui.
Mes speci
alizuojamos pertaisymuose ir tel
kiamu patarnavimą.

Mušt Sacrifice
Reasonably prised for quiek
sale by Owner.

Gerai apmokantis
restoranas
Ir
hamburger staml greitam pardavi
mui prie skerdyklų.
Įsteigta jau
25 metai. TVkrai gera proga lietu
viui. Randasi ant —

Gerai etnantis tavernos bzinLs grei
tam pardavimui skerdyklų apylin
Pirkite Tiesiog mto Savininko
Apleidžia miestą- Parduos už tiktai kėje. Iseigta prieš 25 metus. Taip
$20,000 arba už geriausį pasiūlymą. gi Ir n a m a s susidedantis iš 2 apartSavininkas
PALOS PARK, 6 kamb. med. na m s n t ų po 4 kambarius.
mas, moderniškas, alyva apšildomas, priverstas skubiai parduoti Ir par
trigubas insulatvimas, alr-cond., cab. duos u i geriausi pasiūlymą.
virtuiv6, Incinerator'lus virtuvėje, pil
P a s a u k i t e savininką šiandien —
na maudyne ir pudravimosi kamb.,
2 miegamieji, ugniavletS, j mūrytos VArds 7-5086.
cabinets valgomajame kamb., steel
tvoros. vasarvletS (namelis) su na
Gera kirpykla įskaitant ir fikrietūrai ugniaviete netoli miško ant rius gseitam pardavimui.
Rendasi
124 gatvės } rytus nuo 82nd Ave. pietvakarinėj miesto dalyje.
Savi
Baltas namas šiauringje pusėje. P a  ninkas pasitraukia po daugelio m e 
šaukite
I*al08 Park 75t.
Atdara tų ir parduos už prieinamą kainą
apžiūrėjimui.
greitam pardavimui. Gera vieta lie
tuviui. P a š a u k i t e : —
LAfayette 8-8782
1S
APARTMENTŲ
dėl platesnių Informacijų
S125 W. Berta u. 4 kamb. kiekviena
me.
Gerame stofvyje. Uždirba 10%
kainos, jei net būtų penkių ir pu Gerai veikianti paukštienos ( P o u i t sės sykių daugiau vertės. Prašo a- ry) krautuv*. skubiam pardavimui.
pie $16,000. Paprašius pasiųsime )- Vieta 1923 Montery Avenue (West
rodymus. Mr. Feller, CEntral 6-1855. l l l t h S t ) , S. W. Sldėje. Tai yra ti
krai gera proga tinkamam asme
BAIRD & WARNER
niui. Savininkas pigiau parduos dėl
ligos. Nepraleiskite progos pamaty
215 N. D e a r b o m St.
ti šią paukštienos krautuvę dar šian
dien. Gyvenimui k a m b a r y s užpaka
lyje. Telefonuokite H l l l t o p
5-5508
LOMBARD i Vakarus
dar šiandien tarpe 4 ir 6 vai. vak.
Didelei šeimai. 1 blokas nuo susi
siekimo linijos, 3 blokai iki Kata
likų ir Luteronų m o k y k l ų ir baž
Gerai veikianti v a l y m o agentūra
nyčių, i blokai iki krautuvių. 5 m o  agentūra greitam pardavimui, West
dernūs kambariai ir apšildoma v e  Sidėje. Keturi ( 4 ) mebliuoti g y v e 
randa pirmame aukšte. 2 miegamie namieji kambariai užpakalyje. N a u 
ji ir kambarys 2-me aukšte. Geras jai išdekoruota. Vaikai maloniai pri
aukštas skiepas, karštas vanduo, a p  imami. Gera biznio vieta ir gyvena
šildomas stokeriu. Poilsiui kambarys. m a s namas. Savininkas parduos už
2 automobiliams garažas. Kaina — prieinamą kainą—serga. Dėl dau
$16,5000.00.
giau informacijų pašaukite dar š i a n 
dien KACRAMENTO 2-7270.
R E A L T O R S & OO.
582 Orescent Blvd.
GLEN Kl.l.VN. l l . i .
Glen Kily n 21 arba 2808

North Lake Village Lot

PROGOS
NORTH BEVERLY
2 flat Brk.
6—6's.
Stoker Ht. Wtr. Heat.
Tlle Baths.
2 car Brick
gurag-e. Side Drive.
Ezcellent transp.
Reasonably prieed for quick
sale by Owner at
8824 & Wood St-

ATDARA

Informarijy

5110 EI.M HT., SKOKIE
Near 7 Rm. Home. attacbed garage.
Knotty Pine Den. 2 flreplaces. tlie
bath, 2 Powder Rooms. Rubber tlle
floors. Full basement. Oil forced
Air Heat. Landscaped. Near St. P e ters church, and school. Excellent
shopping & trasportatlon facilities.
Prieed by Owner. 5114 ELM KT.,^—
Ptione Skokie 2886.

or cmll ai Room 204

! COME IN AND T ALK !

Dėl platesnių
Pasaukite: —

Cicero Federal Sa\ings and Loan
ASSOCTATION
Olympic 5900 Dept. "D"

FAIRFAX 4-3015

Also other homes In š a m e locality. All homes fully decorated, lnsulated, gas heat, automatic hot
water heater. — We will build
to order on our sub-divided lot.

$9,500.

REPUBLIC 7-9542

Norėdami ką nors pirkti,
j parduoti, išnuomuoti, prai nešti, surasti, išmainyti, ar
ba išgarsinti — pasinaudo4. MALDAKNYGE, sutvarkė Amerikos Lietuvių R. K. Kunigų
Vienybė, išleista Chicagojb, 1935 m., psl. 256
50c ikite "DRAUGO" Classified
skyriumi. Tūkstančiai asme
Galite iškirpti šj skelbimą ir norimas maldaknyges užsakyti api
brėždami maldų k n v gi? eilės numerius rutuliukais. Pinigus siųsti nų yra gavę teigiamus rezul
tatus; gausite ir jūs. Paban
kartu su užsakymu.
dykite!
U2SAKYMUS SIŲSKITE:
3. MALDŲ RINKINĖLIS, sudarė ir išleido kun. J. Koncevi
čius, išleista Čekoslovakijoj, 1927m., psl. 336 baltais viršeliais $1.50
Baltais viršeliais Ir kabliukais
$2.00

6 Room.
2 Story Colonial Home
40 Foot Lot
$14,650
$14,650

Our plaas build comfortable
modern homes such as shovvn.

HOMES

We build to order.
,Your plans or ours
on your lot
Minimum down payment
$500
Phone: —

7163 N. Mankota Ave.

CICERO
Hawthorne apylinkėje
S236 S. 49th A v e
2 fletų medinis namaa: 4 k a m b . vir
šuje Ir 4 apačioje Labai grepofe vie
toje. Apkainuota greitam pardavi
ŪKIO B A R G E N A S
mui $6.900. Labai g-eras investmen94 akerių ariamos
žemes — €0 tas.
JAMES A. GOTHARD
akerių bulvių auginimui. Netoli eiles
ežerėlių. Mokyklos ant savasties. 7
Pašaukite Brookfleld 8523
kamb. medinis namas. Naujas alie
jinis pečius. Dvi triobos. Vtštlnyčia,
89th Ir E z e h a n g e Avenue
cemento grindimis, aruodas,
įran
kių sandėlis. Kiaulidė, cemento lo
S fletų mūrinis
viai. 1 karo garažas. Kaina $14.000.
2—7*s kamb.. 1—6 kamb. fletas.
Greitam pardavimui savininkas do
Steam šilima — stokeriu,
vanos pusę augančio derliaus kvie
3 karų garažas.
čių, avižų ir kornų.
šaukite, rašy
Apkainuota greitam pardavimui.
kite ar telefonuokite: Dept. L. Mi
lo Meatl, Real Eastate Broker, 12
P . P . GORDON
So. Clay St., Coldwater, Mieh.
Telephone R E g e n t 4-1968

po 7 vai. vak.

BIG SAVINGS
BIG DISCOUNT

North Edgebrook N E W

ESTATE

vininkas paaukos už tiktai
Pašaukite: —
KPaulding 2-8460

_

Draugo" administracijoj gaunamos šios A. C. Novak 8C Sons
lietuviškos maldaknyges:
3428 West 63rd S t

1. DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P.
M. Juras, išleista Bostone, 1945 m., psl. 788
$4.0<

REAL

SOUTH SIDE APTS.
1941 OLDSMOBILE
Immediate possession
Club Coupe Hydromatic, Radio ir
šildytuvas.
Savininkas parduos
1 flat.
už $595.
Corner Brk. 4 flat Bldg.
2—4's, 2—5's
3 Car garage.
Tikras Labor Dav bargenas
Rent over $200 per month.
WALTERS MOTORS
Near 75th Str.
1425 West 63rd Street
A Bargain.
Phone: —
1947 PONTIAC
TRiangle 4-6011
4 durų sedan, mažai išvažinėta.
Labai gerame stovyje.
TUOJAU GALIMA UŽIMTI
Tikras bargenas $1,275.
2 fletus po 4 kambarius. Asbestos
WALTERS MOTORS
shlngle, taipgi valgomasis pirmame
1425 West 63rd Street
aiikSte.. Apdarytos sronkos. furnaee
šiluma pirmame aukšte. Garažas. Sa
IVAlbrook 5-9200
Gražus 2-JŲ gabalų mėlynas Broe.
Parlor setas prancūzų laikmečio

Phone REpublic 7-9762

VISI RESTORANO
ĮRENGIMAI
Gerame stovyje.
Nepapra
stas bargenas.
Verta $2,000.
Parduos
už $1200 greitam
pardavimui. Savininkas :
NĘvada 8-10141.

ESTATE

H O I S E FOR SALE
Newly
remodeled & deoorater*
Gas Heat.
Owner
mušt
saeriftce,
leavlną
town.
Reasonably prieed for quick
sale.
.VM8 TOorr-heffter Ave.
P h o n e DOrchester 6-4215

i

i n rear. Steam Heat.
Adjoinin 2 flatt Cottage
has 4 Rooms up & 4 down
Stove Heat. Reasonably
prieed for quick sale
by Owner.

ATTENTION I . I T H I A N I A N S .
Turkpointing. Caulktng, Building
Cleanlng, Chimney Repairs. Over
29 Years Expierenced—Fully
Insured. Work Ouaranteed
.IERRY PECKA CO.
1728 W. 18th PI. C Anai 6-4612
(all phones) Ask for l>ept. L.

REAL

E8TAT*

HOUSE IN AUSTIN

STORE WITH 4 ROOMS

Pašaukite: —

SKUBIAI
REIKALINGOS

Loeation

Agency

WILLETT

MERGAITĖM

REAL

MUSIC INSTRUCTIONS
THOMAS H. SAILOR
PIANO INSTRUCTIONS

' D R A U G A S " HELP WANTEI)
4JDVERTISING DEPARTMENT
"Draugas"

ADVERTISEMENTS

BUSINESS SERVICE

* "D B A U O O" *
DARBŲ
SKYRIUS

Stanley, 4977 VV arba ateikite į
6043 Roosevelt Rd.

WIRERS

PAŽANGUMO

1047 FORDAS 2 ton dump truck
contractors body su 2 speed rear
end. Labai g-erame stovyje. Prieina
ma kaina. Parduoda savininkas.
I*nšaiiklte: —

WANTED

Penktadienis, ru^s. 2. 1949

Gerai apmokanti valykla šiaurės va
karinėje miesto dalyje greitam par
davimui, į s k a i t o m a s trokaa. route ir
Lt. Tikrai gera proga kam nors. Sa
vininkas turi kitų interesų ir par
duos už prieinamą kainą šią savai
tę. D6I platesnių informacijų
Pašaukite: —
•
DIckens 2-8684 šiandien.
Gera taverna greitam pardavimui.
Budwetser alus ant tap. Porllck dė
žės. Visi nauji Jrengtmai. D f r o biinio
$8000. į mėnesį. Tikrai g » « . proga.
Pašaukite: —
MErrimac 7-47*6 šiandier arba ateiklte j 8827 N. H a r l e n . Ave.
Prieinama kaina.
šiaur.- vakarinėj dalyj garažas ir
5 karu t a N j n m šapą.
su dalimis,
pardaviniui.
Mūrinia
Taipgi 5 gyvenamieji
kambariai. Geras biznis
tinkamam
asmeniui.
Dėl informacijų.
tel. B E l m o n ž
5-4142 šiandien. Nepraleiskit
šios
nepaprastos progos!

Parduodama groserne su S
kamb. fletu. Labai pigiai
Pasaukite nuo 12 vai.
iki 7 vai. vak.
YArds 7-8729
"SWEET SHOP*
Jei ieškote gero biznio, nepralei
skite progos apžiūrėti Cozy Cor
ner Sweet Shop. Kampine vieta.
Savininkas parduos šią savaitę.
13301 So. Baltimore Ave,
Tel. RE 4-9364 po 4 vai. popiet
Gera skalbykla greitam parda
vimui Gera vieta vakarinėje mie
sto dalyje. Gera proga, jei sku
biai veiksite. Prieinama kana. Išsimokėjimui.
Pasaukite: —
AUstin 7-8706 apžiūrėjimui.
Gerai a p m o k a n t i groserne g r e i a t m
pardavimui — Ciceroje. Keturi gy
venamieji kambariai užpakalyje. Ti
kra biznio proga ka mnors. SsMninkas serga ir parduos už prieinamą
kainą šią savaitę.

BRIDAL SHOP pardavimui—ge
Pašaukite: —
roje vietoje. Tikrai gera proga
Tel.
Olympic 8242-W, Cicero—
tinkamam asmeniui. Į vakarus nuo
šiandien.
Madison St. Savininkas parduos
už prieinamą kainą šią savaitę.
Restoranas vakarinėje
miesto
Pasaukite COlumbus 1-0707
dalies tavernoje randon. Pilna j šiandien — neapsiriksite
rengta. Veikia dabar. Gerui biz
nis.
Štai proga jteiti į bizn].
Gerai a p m o k a n t i variety krautuvė
MOnroe 6-9310 arba
šiaurės vakarinėj miesto dalyje grei Pasaukite
tam pardaMmui. Išlaidų tiktai $$.00 CHesapeake 3-7240 Šiandien. —
j dieną. Savininkas parduos už pri Paprašykite Lenai, arba George
einamą kaina, jei g a l i m a būtu su
sitarti jam išnuomuoti € kamb. a- Ma4bew8.
partmentą šiaurės vakarinėj© m i e s 
to dalyje. Dėl platesnių informaci
j ų pašaukite COlumbus 1-8461 šian
dien.

Platinkite dien. "DRAUGĄ" SKAITYKITE "DRAUGĄ"

Kančia —
mokykla.

tai didvyrių
— Maironis

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Penktadienis, nigs. 2, 1949
1

-

•

Išleistuvių Vakarienė

Ateitininkų Švente
WATERBURY, Conn. — Vaidins ateitininkai bei ateiRugsejo 4 d., sekmadienį, tininkės. Po vaidinimo bus
įvyksta Ateitininkų Sąjun- šokiai ir žaidimai,
gos Waterburio
skyriaus! Visi kviečiami šioje ateitišvente šv. Juozapo parapijos I ninku šventėje dalyvauti,
auditorijoje. Švente prasidėsi
— N. P. M.
šv. Mišiomis 11 vai., per kurias ateitininkai, komp. A.
DDAUEČIMAC
J. Aleksio vadovaujami, gierKAntilrlAj
dos bendrai giesmes ir pri- BRIDGEPORT. — šv. Kazii m s ŠV. Komuniją. P a m o k s - miero Akademijos rėmėjų drau-

lą pasakys prel. J. Balkūnas, sjos 2 skyriaua susirinkmas įi i MaQn^th N Y
**** Penktadieni, rugsėjo 2 d., po
1S Maspeui, n. i .
vakarinių pamaldų šv. Jurgio paPopiet 3 vai. ŠV. Juozapo, rapijos mokykloje.
Kartu

auditorijoj bus iškilmingas
-,.

J

,

, ,

^ =

^us ir "pantry party"

seserų reikalams. Taip pat bus

posėdis, kuriame dalyvaus, u ž k a n d ž i ų i r -dor prįzes". Visos
žymiųnauji
svečių.
B u s prisiek-!
dinti
organizacijos
na narės prašomos atsilankyti, nes
yra svarbių reikalų, kuriuos rei
riai.

Sveikinimai ir Linkėjimai
Dienraščiui „DRAUGUI" 40 Metų Sukakties Proga

Bridgeporto TT. Marijonų
Remejų skyrius smarkiai
ruošiasi Argentinos Marijo
nų mi8ijonierių bankietui.
Tikietus galima įsigyti pas
Melskienę, skyriaus pirmi
ninkę; Matuliokienę, Banie
nę ar pas Jančiauskaitę. Va
kariene įvyks Aušros Vartų
parapijos salėje antradienį,
rugsėjo 20 d., 7 v. v.
Meninę dalį išpildys Ma
rija Pukšmyte ir Gene Maczis iš Dievo Apveizdos pa
rapijos.
Visi Marijonų Rėmėjai ir
bičiuliai kviečiami atsilan
kyti į vakarienę ir dalyvauti
išleistuvių iškilmėse.

JOS.

sveikinimai

Q%

Jlinkitimai

dienraščiui "Draugui" 40 m, sukakties proaa
/

y*^.

Dienraščiui „DRAUGUI" 40 Metą Sukakties Proga

Leaders Grocery & Markei

ELZBIETA LANG, Savininke

1904 S. Cicero Ave.

%m • • • • • • » • • » !

T

n• -i • • i •

1395 Grant Street
Tel. Gary Indiana 33985
Gary, Indiana

f

^

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
Dienraščiui „ D R A U G U I " 40 Metų S u k a k t i e s

Proga

TITTLE BROS.
PACKING COMPANYTNC.
MfiSOS PIRKLIAI

620 Broadway ir 1500 Broadway

V

#

'..irn;

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
dienraščiui "DRAUGUI" 40 m. sukakties proga

FROEBEL DRUG STORE
1449 Madison Str.

GARY, INDIANA

^

<?

4

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
Dienraščiai „DRAUGUI" 40 Metų Sukakties Proga

V/HITE STAR LAUNDRY
PILNAS SKALBYKLOS PATARNAVIMAS.
Pamėginkite ir Būsite Patenkinti.
1119 MADISON ST., GARY, IND.—Tel. GARY 2-2084
^

tf

<?

^

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
dienraščiui "DRAUGUI" 40 m. sukakties proga

<£v£ikinimai

GOLDBERG'S FASHION FORUM
4756-58 South Ashland Avenue,
CHICAGO

9,

TELSER'S JEVVELRY

ILLINOIS

Veikia nuo 1912 metų

2205 W. Cermak Rd. Tel. VTrginia 7-7796
DEIMANTAI, LAIKRODŽIAI, RADIO
IR ELEKTROS REIKMENYS

Naujausios mados rūbai vyram ir moterim
y?

^

= ^

Jusų 40 metų darbuotes nuopelnai
letuvių tarpe pilnai įvertinami

i*

K Lindau (prancūzų zo
nos) pranešama, kad Voralbergo sričiai besirengiant
minėti vysk. Šv. Gebhardto
1000 metų mirties sukaktį,
iš mažos bažnytėles netoli
Bregenco buvo išpiešti ir pa
vogti
vieninteliai turimi
šventojo palaikai-relikvijos.
Išpiešti altoriai, išbarstytos
ostijos, tačiau paliktos ver
tingos monstrancijos. Iš to
daroma išvada, kad niekšy
be padaryta ne pasiplėšimo
tikslu, bet ideologiniais mo
tyvais. Spėliojama, kad tai
yra komunistų darbas, ku
rie tuo būdu keršijo už juos
pasmerkusį
neseniai pa
skelbtą vyskupo ganytojiš
ką laišką.

S

* '

-

DARIUS - GIRĖNAS POST NO. 271
—

AMERICAN LEGION

D E P T . OF ILLINOIS
.

4416-20 South Westem Avenue
Chicago 9, Illinois

Tel. LAfayette 3-8484

MEETING SECOND MONDAY O F EACH MONTH

EXECUTIVE BOARD:

GARY, INDIANA

t?
JLlnkijlmai
t

Dienraščiui .Draugui' 40 M. Sukakties Proga

Star Jewelers Inc.
Tel. Gary 6768
tf

^ :

:

Sveikinimai

0x

JLinhi\imai

Dienraščiui ,Draugui' 40 M. Sukakties Proga

Gyveno 2812 W. 63rd St.

Frank P. Zelis, Sr. Vice-Commander

Tel.
PRoapect 6-8937
MirS Lapkr. 17 d., 1944 m.,

John L. Paukštis, Adjutant

Joseph A. Rachus, Vice-Cliairman
John E. Viscount, Secretary
Lawrence F, Gubista
Joseph M. Judickas
John J. Karalaitis
William J. Kareiva
John J. Kazanauskas
Joseph A. Kibort
Adam M. Macarus
John A. Mason
Matthew Massey
Joseph Pankus
Frank T. Pumputis
Dan Sebastian

Pfc.

PETER ZAPKUS

^

John E. Viscount, Finance Officer

Gimė Chicagoje.
»
Paliko dideliame nuliūdime
motiną Anette Wainorą
(po
tėvais Milinauskaitė);
patėvį
Carl Walnorą,
senutę Agnės
Kiaurelkis; dėdes, tetas is ki
tas gimines, draugus Ir pari
mus.
Militarines apeigas atliks Daria/us-Gin&no Postas N r. 271.
Kūnas pašarvotas Mažoika ir
Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Lafrdotuv&s jvyks SeStadi<>nj,
rugsėjo 3d. I i koplyčios 8:00
vai. ryto bus atlydėtas j Gimi
mo Panelės 8venč. parapijos
bažnyčią,, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už vellonles
sielą- Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Matthevv Massey, Service Officer
Ray Mikalajūnas, Service Officer
Dr. Stephen Biezis, Medical Officer
Dr, F. Pulsucki Le Van, Medical Officer
Stanley R. Kniber, Jr. Vice-Commander
Stephen Gaydos, Sergeant-at-Arms
Joseph A. Kibort, Chaplain
John J. Karalaitis, Finance Secretary
George J. Menkas, Judge Advocate
Adam M. Macarus, Historian

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvaiti šiose laidotuvėse.

Dr. E. B. Kraus
OPTOMETRIST
Gary, Indiana

820 Broadvvay

Anth^y H. Kasper, Chaime

A.

sulaukęs 19 m. amžiaus.

-

GARY. INDIANA.

Lawrence F. Gubista, Commander

A.
&

0x

Jlinkliimai

LAWRENCE GUBISTA, Commander

\ .

įvaikinimai

Uz

dienraščiui "Draugui" 40 m. sukakties proga

Burke Plumbing Hardware Co.
17 E. 5 th Avenue.

J

Phone Cicero 1130

-

V

Išvogė Relikvijas

Gary, Indiana

Cicero, Illinois

" ^

Anglikonai Gelbsti
Vyskupą Beranę
Anglijoje Šv. Jono Evan
gelisto anglikonų parapijos
kunigas, vardu 15,000 jo pa
rapijai priklausančių angli
konų, pasiuntė Užsienio Rei
kalų Sekretoriui protesto
raštą prieš- kalinimą čekų
arkivyskupo Berano. Jie ra
gina Britų vyriausybę imtis
žygių' arkivyskupą išvaduoti.
Dabar tasai anglikonų kuni
gas,
tuo nesitenkindamas,
organizuoja platesnę kam
paniją išvadavimui arkivys
kupo, kurs taip drąsiai gy
nė tikėjimo laisvę prieš rau
donuosius.

ELIZABETH LINGERIE SHOP

V*v

LINGERIE

—

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI

dienraščiui "Draugui4' 40 m. sukakties proga

Tel. LAfayette 3-6095

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI

^

JLinkljimai

IR MIKALINA JANUŠAUSKAI, Savininkai

L

silankyti j tremtinių susirin
kimą, kuris įvyks rugsėjo 2
"DRAUGE' d. 7:30 v. v. parapijos salė
je. Bus įvairūs rinkimai ir
pasitarimai įvairiais tremti
niams aktualiais klausimais.
:

0%

i

4601 S. Washtenaw Ave. Chicago. 111.

Tremtinių Dėmesiui

r^

SvzikinUnal

YOUR NEAREST UNIVERSAL
FOOD STORE

kia aptarti.
Rugpiūčio 28 d. įvykęs skyV a k a r e 7:30 vai. b u s me-1 riaus piknikas atnešė $180 pelno.
Visi lietuviai tremtiniai,
nine dalis. Bus v a i d i n a m a s Skyrius dėkoja visom ir visiems,
kmk
A. Gustaičio
-Sekminių
Vai-| ^™ 0 p r i s i d * j o p r i e p i—
° pasi" gyveną Cicero, kviečiami at
Valdyba
nikas",
linksmas
lietuviško

kaimo vaizdelis, kurin įpin
ta lietuviškų dainų ir šokių. SKELBKTTfiS

Jr

^ ,

Office Phone 2-8443
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Penktadienis, rues. 2. 1949

STATYBOS FONDO

IR ORO A K R O B A T U
PASIRODYMAS!

Nuo Rugp. U d. iki Rugsėjo 5 d. (Labor Day) imtinai

Tarp (Mos gatvės ir California Ave. -

Kas Vakaras nuo 6:80 vai. Sekmadienį ir Labor Day nuo 3 .valandos popiet
• .Nepaprastai įdomus Karnavalas — Žymiausi Amerikos Artistų "Flying Mel-

zoras'' Pasirodymai Du Kart Per Vakarą.
• .Puikios Pramogos Vaikams ir Suaugusiems.
• Vertingos Laimėjimu Dovanos ir Skaniausi Užkandžiai.

IS ARTI IR TOLI

/ mus

PABĖGĖLIS GRĮ20 J RUSIJĄ

— Kanados Lietuvių Są
jungos skyrių atstovų suva
žiavimas įvyks rugsėjo 4-5

dienomis, L e n k ų Salėj, 62
X "Second Call". J a u tik! ci e rmon/t st., Toronto, Ont.,

Antra vėtra. Užvakar po-1 vizijos aparatą. Miesto cenpiet užėjus ant Chicago an-, tre viena moteris sužeista
tra vėtra vėl kai kam pa- j vėjo nuplėšto rūmų stogo
darė nuostolių.
Daugelyj kampo,
Vakar buvo paskutinė die vietų vėjas krautuvių lanna užmokėjimui real estate
Pirmoji žibalinė lempa
taksų už 1948 m. šiandie gus išnešė, namuose 705 S.
jau prasidėjo bausmė, kuri Kedzie žaibas t r e n k ė į tele- 1 p r a d ė t a v a r t o t i 1826 m e t a i s .
bus priskaityta prie taksų
Jr
sumos.
* %
sveikinimai
0% Minkiįimai
1,525 tonos šiukšlių. Thodienraščiui "Draugui" 40 m. sukakties proga
mas E. 0*Halleron, parkų
švaros viršininkas, skelbia,
kad per visą vasarą Chicagro gyventojai parkuose yra
palikę 1,525 tonas šiukšlių"garbecio".

CHICAGOJE

trejetą dienų beliko iki v i s ų j C a n a d a Suvažiavimas prasi
laukiamo "Draugo' Labor j d § g p a m a l d ( > m i s > 0 b a i g s i s
Day pikniko rugsėjo 5 d., k o n c e r t u
Vytauto parke. Gauta žinių,)
kad į pikniką atvažiuos or- i — Juristas J. Totoraitis,
ganizuotai svečių iš Illinois, j gyv. Medelline, Kolombijoj,
Indiana ir VVisconsin lietu-j paraše Lietuvių Savišalpos
vių kolonijų. Gi svarbiausia, Kasai organizuoti projektą
visų dėmesį piknike krei- i r n u 0 status. Rugpiūčio papianti viešnia bus — Miss baigoje įvyko steigiamasis Bolševikų leitenantas A. P. Barsov (deŠJiėje), 31, pabėgęs iš
Laimė, kuri vakare iš visos | s u s i r i i : k į m a s .
bolševikų karo aviacijos ir praleidęs Amerikoje septynis mėnesius,
minios išrinks vieną asme-'
jo paties prašymu sugražintas bolševikams. Kartu su juo pabėgęs
Gazolino stre'ke susitarta.
— Inž. Deveikis S. Felipe F. Pirogov (kalyje), 28 metų, tebėra Amerikoje ir nenori niekur
n j ir jam padovanos nauju
Žemes Ūkio Parodoje, Vene- iš čia važiuoti. Manoma, kad Barsov bus panaudotas propagandai Gazolino pristatymo stotims
tėlį, keturių durų Buick'ą.
Ameriką, kaipo "ten buvęs ir viską matęs", o po to dings darbininkų streikas pasibai
zueloje, už savo šaldomų ir prieš
"be
žinios".
(Acme)
X Inž. Povilo Labanausko, valgonuj ledų gaminius gavo
gė. Darbininkams bus pakel
jūrų kapitono, kuris dabar
tos algos 10c. 1 valandą. Per
AND
P^e^iaujV'Marq"uette U - l * * 1 0 " * į " * * * ° A u š r o "
tris savaites streiko darbi
te W1
niversitete Milwaukee, Wis., I
Radzevičium uz lietuninkai algomis neteko $160,sveikinimas "Draugui" 40 viskas dešras diplomą ir 200
000.
metų sukakties proga atėjo Bs.
kareivius sakė, kad jie jau
2548 W. 69th St. Tel. HEmlock 4-10377
jau spausdinant sukaktuvi- j _ Kanados Lietuvį Cen1
' atlikę''
"demokratišką"
nį numer;, todėl nebesuspė- t r o T a ^ ^ i r kitos organiStoka mokytojų. Illinois
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ GfiRIMŲ.
pareigą. Buvo ir tokių, ku-, E d u c a t i o n Association skeljome įdėti Kaip visiems ta ^ ^
sutarg
hen6ni
Jauki, moderniškai įrengta salė išnuomuojama:
rieapsimetelvailiaisirate-ibia k a d d i d d § s t o k
prcęa sveikinusiems dien- m i n § t i T a u t o g š y e n
susirinkimams, šokiams, vestuvėms ir kt.
rast;, taip ir inž. P. Laba- 0
. .. , . .
J..T,
Dviem
savaitėm prieš ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \
Pirmiems
^
įvairiems parengimams.
nauskui nuoširdžiai dėkoja-! *•. skeliant Į i t t a . , U A T | "Vietinės Tarybos'' "rinki užpuolė kaltinti kontrevoriams ir vaikų darželiams
dieną bus. atlaikytos įskilDėl išnuomavimo reikia susitarti išanksto.
me
mus" Lietuvoje, iš "broliš liucija ir pastangomis nu pradžios mokyklose.
Come and see television. — Latest sport events
X Antaninos Dambraus- m i n ^ o s P a m f d o s > ° J * 0 * * - kųjų respublikų" pradėjo versti dabartinę "demokra
kaitės, Lietuvos operos a r - m o J — paskaitos, koncer- važiuoti "pagalbą^ MVD, tinę" valdžią. Jie pareiškė
Ir lažytopi baudžiami. | n
tistės, nuotrauka vakar bų- j *&* i r d a i l e s Paroda,
kariuomenė, modernūs šar nenorį kitos valdžios; jiems
vo dėta į Chicago Tribūne. J — Stratordfe, Kanadoj, vuočiai ir kitos "demokra-1 ir ši gera. Rusai nežinoda- Teismai pradėjo bausti ne
Sveikinimai
0% JLinkliimai
Nuotrauka padaryta jai tik §į„ao m e t u eina didelė namų tiškiems" rinkimams reika- į mi ką daryti patys sukišę tik gemblernių savininkus,
bet ir kostiumerius, kuriuos
ką išlipus New York uoste s t a t yba,
kuri
reikalauja
dienraščiui "Draugui" 40 m. sukakties proga
lingos priemonės.
Stotys atsiveštus baliotus į urnas,
iš laivo, kuris su kitais trem- j d
dailidžių. Mokanpolicija
užklumpa
dedant
la
"duraki" (kvai
buvo užgrūstos kariuomene, pasakę
žybas arklių lenktynėse.
tiniais atplaukė is Bremen- \ .
, . ..
.
Nuo —
plentais ir vieškeliais dūz liai), išvažiuodavę. Bet ki
3
a n l ų KaJDą
eras at
haven'o. Artistė vyksta į^e™
^
S
lyginimas. Susitarti ir butą gėjo šarvuotieji automobi tose vietose pasipriešinusius
Sodu:- Mich.
Lenkai minėjo sukaktu
surasti padeda kun. V. Ru- liai, pilni kareivių, o ties balsuoti gyventojus rusai ir
X Dr. \Ibinas Garankštis, dzinskas, 96 Huron st., miškais be paliovos šukė ra stribai labai mušę. Merkinės Šv. Trejybes parapijos salėj
nepriklausomoj Lietuvoj bu Stratord. Ont., Canada.
valsčiuje nežmonišku žiauru vakar lenkai minėjo 10 m.
tu aviacija.
vęs vaikų klinikos asisten
DEPUTY SHERIF, Pirm.
Pravedus po balsavimo mu pasižymėjo stribas Sau- sukaktį nuo Hitlerio inva
tas, atvykęs iš tremties ap-| — D«d. Britanijos Lietnzijos
ir
pradžios
antrojo
lėnas.
sistojo pas Gary veikėją, J.\\ių Sąjungos skyrius, Cast- statistiką pasirodė, kad vien
Lietuvių Piliečių Darbi
pasaulinio
karo.
Kalbėjo
Šiais
metais
buvo
pats
Aukškalnj. Norintieji iš gi- le Donington, didžiumai na Alytaus apskrityje rinkimi
gubernatorius, meras, sena
ninkų Pašalpos Klubo ir
miniu ar pažystamųjų susi-| r ių persikėlui gyventi kitur, nėse apylinkėse stovėjo 1,- didžiausias rinkimu sabctasiekti su daktaru, gali ra likviduotas. Skyriuje buvo 770 kareivių. Jų buvo nuo vimas. Tokio atkaklumo lie torius ir kiti žymūs valsty
Mutual Fed. Savings &
bės
ir
miesto
vyrai.
tuviai
dar
nebuvo
parodę.
šyti šiuo adresu: 1354 Har- 26 nariai.
15 iki 50 kiekvienam kaime,
Loan Ass'n Board of Dirison st., Gary, Ind. Telefo
o
jei
kaimas
arčiau
miško,
— Edvardas Kamenas,
"Savanoriu/' Valstybe
Nauja policijos stotis.
rectors narys
nas: Gary 3-5039.
tai
ir
daugiau.
Daugumoje
„
..
~.
atvykęs iš tremties, pradėjo
w
Tennessee valstybe yra Nuo Labcr Day pradės veik
X Registracija | Cicero! ,. frr lir. , . . . ' * , . rinkiminių bustynių buvo žinoma, kaipo ir "savanoriu" ti nauja vadinama Monroe
išsikasti apkasai ir įgin
lietuvių sporto klubo r u o š i a - ! ^ 1 1 ..darbininko" adnukluoti net sunkiais kulkos valstybė (Vounteer State). st. policijos stotis. Dabarti
nlstraci
:
nnktl
renu
3
ma stalo teniso turnyrą bai-l
J°J
P
"
^ ,
vaidžiais. Kiekviename vals Per Meksikos karą, kuomet nė Desplaines stotis bus už ^
SVEIKINIMAI
IR
LINKĖJIMAI
giasi rūgs. 2 d., 8 vai. Jau meratas, skelbimus, pardačiaus miestelyje įgulos buvo tos valstybes gubernatorius daryta ir jos rūmai pavesti
Dienraščiui „DRAUGUI" 40 Metų Sukakties Proga
užsiregistravo nemažas skai-j vineti knygas ir t. t.
gerovės
organizacijoms.
dvigubai sustiprintos, jas pašaukė prie ginklo 2,800
čius dalyvių. Bet kurie anks-į __ Kaladaukų šeima, gy- papildant motorizuotais da- vyrų, per keletą dienų sus?- Nauji stoties rūmai kainavo
tyvesnio skelbimo "Drau-į v e n anti Londone, atostogų liniais ir šarvuočiais, kurie | r i n k o n e t 30,000 savanorių, $250,000.
BUCERNS IK GROSERNS
?!:' prašomi
^?^^{°:.^k^?^
išvykus
į Paryžių,
taip visą laiką buvo paruoštame
nai
tuojau užsire- buvo
pat
ir
A.
Bitinius
su
žmogistruoti. Turnyras prasidės,
. ,
.
T ...
Y. M ,
1436 South 49th Court
••
ragB. 3 d. 8 vai. Vieta bus i ?»; * * l^doniečių lietuvių stovyje.
%
ones OLYMPIC 5429—752
<Z>V£Lk<
Rinkiminėse
bustynėse
pranešta kiekvienam atski-; 86 " 11 * b u v o l s v y k u s l L ' u r užimtumai Uz jLinki£timai
i
^
rai. Registruotis reikia pas j *"*•
buvo įrengti bufetai. Baldienraščiui "Draugui" 40 m. sukakties proga
A. Mackus, 1534 So. 50th
_ Eifzabeth N. J., lietu- suotoiams buvo duodama
NOKTU EDGEBROOK, 7168 N. MANKATO AVE.
Ave., Cicero.
vių kolonija džiaugiasi, kad išsigerti. Pirmam balsavu
2-Jv aukotu. 6 katnb. i\>lonial namas. 40 pėdu lotas.
$14,650.
Galima Tuojau l ibuti.
914,650.
X * Bunda vyčiai" ir kitas | šįmet turės Lietuvos Vyčių siam buvo skiriama prpnr'i*
Visi kiti namai toje pačioje apylinkėje.
-kostiumas
Komisiios
nar^a*
kariškas bei liaudies dainas I seimą. Tai bus antras toj
Visi namai pilnoi papuošti; insuliuoti; gaao apšildyti;
Lietuvos Vyrų seniorų kuo-1 kolonijoj L. Vyčių seimas buvo apdovanojami druska,
AutamatLškas karšto vandens šlldytojas.
pos avies kepimo išvažiavi Pirmas įvyko 1927 metais. žibalu.
Mes pastatysim namą ant Jflso loto.
me dainuos Chicagoj susi
Su urnomis į namus
— Klier. A. Kneižys iš
Mes pastatysim narna ant mosy sub-diveded loto.
.-.,...
tveręs tremtinių choras. Ta Nonvood, Mass., po trumpų
Mūšy planai pastato moderniškus namas kaip čia randasi.
Rinkimų dieną kiekvienas
ATEIKITE IR PASIKALBĖKITE!
sai tradicinis, linksmas ir atostogų pas savo tėvus, vel
pilietis galėjo "laisvai" pa
rudens artisto įvairiai nu grįžo į seminarijos suolą.
Stoltzner Building Organization
sisakyti savo nuomonę. Kai
dažytoje gamtoj bus rugse*
— Dr. B. Kazlauskas per- mai buvo kaip išmirę. Jokio
5500 W. Lawrence Ave. MUlberry 5-6680. Prairkite Dept. "L"
jo 18 d., Labdarių Sąjungos
ūkyje. Visų prašoma įsidė- sikėlęs \ Pensylvanrją tęsia gyvumo. Tiktai paplentėse
mėti. Dalis pelno bus pa-1 toliau akademinį
darbą vieškeliuos buvo trukšmo,
^
#
4157 So. Kedzie Ave.
skirta "Draugo" Tremtinių Wilkes College, poltinius kurį kėlė automobiliai ir
PERKRAUSTOME BALDUS,
mokslus.
Spaudos fondui.
šarvuočiai pilni kareivių.
TEL. VIRGINIA 7-9529
Parduodame Anglis ir Pečiams Aliejų
— Keturi lietuviai tremti
X Kun. V. Parulis, MlO,
Ilgai laukę ir nesulaukę
Anglijoj, rinkikų rinkimui bustynėse,
"Laivo" redaktorius, grįžo niai, Rochdale,
į Chicago ir pradėjo eiti sa nusipirko namus išsimokėj i- kareiviai išsijudino į namus
STASYS FABIJONAS
Jaukios užeigos savininkai
vo pareigas.
mais.
su urnomis. Daugelis iš lau
Patarnaujame Gerai ir Pigiai
— V. Palujauskas St. ko duris užrakino spynomis,
X I Labdarių pikniką seGausus pasirinkimas vietos ir užsienio gė
2146 S. Hoyne Ave. Tel. VIrginia 7-7097
madienj, autobusas iš Bridge- Catherine, Kanadoj, spyžo per langus sulindo atgal į
rimų. Televizija. Juke Box. Žaidimai.
porto išeis nuo bažnyčios 12 liejykloj sunkiai apdegė spy- triobą ir pasislėpė. Kiti
CHICAGO 8t ILLINOIS
valandą.
J žo lydiniu.
j vaikščiojo keliais ir sutikę |
^

FRIENDLY TAVERN

Ž I N I O S IS L I E T U V O S

HALL

Šitaip Prasjo Rinkimai
Broliškoj Respublikoj'

William Duoba

I

f

rrm

PRANAS IR ONA GUZAUSKA!

.

MR. ir MRS. PAUL PUTRIM

