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TRUMANAS VADOVAUS DEMOKRATU KAMPANIJAI 
STALINAS UŽIMA HITLERIO VIETA; ' M * Rusija i h u n 

RUSAI TURI BAIGT! 'NERVU KARĄ'' Unkijos Uis,ę 

NEATSIEKfi UŽSIBRĖŽTO TIKSLO 

Tito Nori Suorganizuoti Komunistus, 
Kurie Priešinasi Stalinui 

VYT. ARENAS 
Specialus DRAUGO Korespondentas Paryžiuje 

Jau tiek pripratome prie naujos diplomatines kalbos, 
kad visokie grasinimai ar Įspėjimai mus nebegązdina. Sa
kysim, kada Stalinas išvadino Tito išdaviku ir priešu, 
šaukdamas, kad reikia jį sulikviduoti, niekam Europoje 
nekilo klausimas, kad tai yra ultimatumas ir dėl to galės 
kilti karas. 1* 

KOPENHAGA, Danija, 
rūgs. 5. — Lenkijos cunba-
sados Kopenhage prekybos 
atašė Tomasz Kuzniarz atsi
statydino iš savo pareigu, 
protestui prieš Rusijos pasi
kėsinimą sunaikint; Lenkijos 
nepriklausomybę. Prieš ke
lias dienas išvykęs iš Ko
penhagos, Kuzniarz kable-
grama iš Strasburgo sake: 

"Kaipo lenkas ir katali
kas, aš negaliu toliau tar
nauti režimui, kuris prie
varta vykdo Lenkijos su-
sovietinima. nežiūrint iškil
mingų 1945 metų pažadų. 
Atėmus medžiagine ir poli
tinę nepriklausomybę iš vi-

s 

PATARĖJAI MANO, NUTARS P01950 
RINKIMU AR VEL BUS KANDIDATU 

Šiandien Washingtone Prasidės Kalbos 
Del Anglijos Dolerinės Krizės 

Niekas taip pat nesusida- paliktos raudonojo slibino 
rė tragiškos idėjos ir dėl surijimui. 
prezidento Trumano pareis-į T . . . 
kimo, kada aną dieną jis pa- . . L ^ v ų j ų kraštų, vynausy- ^ k l a g i u d a b a r t i n L 
statė sovietams reikalavimą b e s : remiamos A m e r i k o s ^ t i k s l a s sukoIektyvizuoti 
baigti "nervų karą" pasida- f le

K
s i m t l s konstruktyvaus f - k i u g g u n a i k i n t i L e n k i j o s 

vimu, ne8 tik toks pasidavi- d a r b o - *r sovietams belieka \mniakų k l a s e , i r p r imes-
mas galįs leisti Jungtinėms suP™sti, kad prieš juos yra L. s t a c h a n o v i š k ą santvarką 
Tautoms sukurti tikrą ir sudarytas tvirtas barjeras. | d a r b i n i n k a m . 
pastovią taiką pasauly. L .^J, . J l e d a r ™ " kĄ n o r s -Rėžimas taip pat pradė-

laimeti per savo penktąsias 
Tačiau jei ir nebuvo šie kolonas". Dabar jie veda di-

žodžiai laikomi tragiškais | dėlę akciją dėl užverbavimo 
Europoje, jie buvo rimtai' taikos šalininkų. Bet kas tai 

Shirley May France, čia matoma besipraktikuojant va
kar bandė perklaukti Anglijos Kanalą, tačiau tėvas' pri
vertė sustoti 7 mvlias nuo Ane-lnno /A T 

VVASHINGTON, nigs. 6. — Ryt dieną čia prasidės 
svarbūs pasitarimai tarpe aukštų Amerikos ir Anglijos 
valdininkų, ieškant priemonių, kaip sulaikyti visišką Ang
lijos ekonomini susmukimą dėl susidariusios dolerių sto-
kavimo krizes. 

Šiandier. čia sakyta, knd Anglija gali prašyti, be di
delės d.oler'.ų paskolos iš Amerikos, ir leidimo praleisti tuos 
dolerius Kanadoje. 

mylias nuo Anglijos. (Acme) 

taikai grasina? Kas, jei ne 

keturis metus tęsia karą, ku 
ris yra carų ir Lenino karu, 
kuris nedvejoja nei vienos 

sutikti. 
Hitleris Sunaikintas, Bet 

Stalinas Tebėra 
Po hitleriškos Vokietijos 

nugalėjimo, pasaulis manė, j sekundės mestis ant vakarų 
kad žmogžudysčių periodas j Europos, 
bus praėjęs, kad jis ilgam j Ras, keturiems metams 
laikui bus pasalintas, pet f praslinkus po nacių kapitu-
buvo skaudžiai apsivilta. iliacijos, verčia ginkluotis 

Kada visi galvojo, kad nepriklausomas tautas tam, 

jo atvirą kovą prieš Katali
kų Bažnyčią, kuri atstovau
ja paskutinę nepriklausomą 
įstaiga tebesaugojančią Len
kijos žmonių moralę ir krik-

tas, kuris paskutiniuosius š č i o n J S k u s p r l n c ipus. Mask-

visi 
štai, pagaliau, galima bus 
atsigauti ir nebereikės gink
luotis, rytuose sovietiški 

kad nepasidavus komunistų 
okupuojamoms? Kas? Aiš
ku, kad Stalinas. 

tankai nenustojo riedėję per Tad, jei norima turėti tai-
okupuotas teritorijas. Rau-iką, reikia, kad sovietai nu-
donarmiečių batai tebemin- stotų vedę "nervų karą", rei 
džiojo pavergtas tautas. So 
vietai nuo okupacijos perėjo 

kia, kad jie suprastų, jog 
vakarų demokratijos toliau 

prie aneksavimo formulės, nebesiduos vedžiojamos už 
nesutikdami iš vakarų jokio nosies ir Stalinui nėra ko 
pasipriešinimo. Imperialisti
nis Rusijos smakas prarijo 
centralines Europos ir Bal
kanų kraštus. Buvo tuoj nu
tiesta "geležinė uždanga' \ 

galvoti apie naujas agresi
jas. 

Tito Organizuoja 
Titinformą 

kad tik nesimatytu, kaip Tuo laiku, kada Sovietų 
Stalinas žudo rytų Europos Rusija su Kominformu ple 
tautas. Baltai, lenkai, ru- čia "nervų karą" prieš Ju 
munai, vengrai, bulgarai, goslaviją, Tito nesenai su 
jugoslavai ir albanai buvo 
atskirti nuo likusio pasau
lio ir po raktu aklinai užra
kinti. 

Kiek vėliau su pučo pa
galba Stalinas susirado nau
ją auką—Čekoslovakiją. Bet 
Graikija priešinosi, o Jugo
slavija su didele rizika išsi
laisvino* iš Stalino glėbio. 

vos įsakymai nulemia posū
kį šių palinkimų, kuriuos 
remia nuolat didėjantis po
licinis teroras. Yra taikoma 
į Lenkijos susovietinimo 
paskubinimą ir Lenkijos, ne
priklausomybes sunaikini
mą.' > 

Europos Parlamentas 
Užgyrė Federaciją 

STRASBURGAS Prancū
zija, nigs. 6. — Europos pa
tariamojo parlamento tary
ba vakar rankų pakėlimu 
nubalsavo užgirti pasiūlymą, 
kuriuo pareikšta, kad nau
joji Europos Taryba turi bū
ti praplėsta į tikrą federa
cinę valdžią, turinčią tikrą 
galią apribotoje srityje virš 
priklausančių tautų valdžių. 
Tos galios smulkaus plano 
paruošimas buvo paliktas 
vėlesniam laikui. 

Balsavimas įvyko po to, 

Pakvaišęs Vyras Nušovė 12 Asmenų; 
Policija Išvarė Su Ašarinėm Dujom 

Psichiniai Sergąs Veteranas Norėjo 
'Atlyginti Už Apkalbėjimą' 

* 

CAMDEN, N. J., rujgs. 6. — Pamišėlis 22 metų am
žiaus karo veteranas šiandien pakvaišo ir nušovė du ber
niukus, penkias moteris ir penkis vyrus, ir pašovė penkis 
kitus asmenis. Policijai suėmus jį žmogžudys sakė, jo kai
mynai jį * 'apkalbėdavo* > ir jis nutarė iiems "atlveinti » 

VVASHINGTON, rūgs. 6. — Prez. Trumanas savo lėk
tuvu "Independence" šiandien grįžo į VVashingtoną iš sa
vo gimtinės Independence, Mo., kur jis praleido naktį, po 
pasakymo kalbos Des Moines, Ia., vakar dieną. 

Išrinko Naują Kanados 

grįžęs iš vasaros rezidenci-! kai posėdyje paskelbta, kad 
jos į Bielgradą, visų ramiau- j Winston Churchillis, slapta-
siai organizuoja ideologiš- me memorandume 1942 me-
ką ir ekonomišką ginimąsi. 

Ideologiškame fronte jis 
tais, kuomet Rusija tebebu
vo karo meto sąjungininkė, 

ruošiasi į t e ig t i naują pa-j ragino Europą susivienyti 
saulinę komunistų organiza-1 kaipo barjerą prieš "Rusi-
ciją, kurion įeitų visi komu- jos barbarizmą, 
nistai ir sindikatai priešingi 
Maskvai. Šis organizmas būk 

Tačiau Stalinas nei k i e k ! b ū s i ^ pavadintas Titinfor-
nesidrovėjo prieš pasaulį!m u ir» sakoma, kad jau Po-
grąsinti Bielgradui ir Ate - l l o s mieste įvykęs pirmasis 
nams, kad jei tik jis pano- J° Poseais. 
retų, tai jos brangiai jam| Ekonomiškame plane Ti 
sumokėtų už priešinimąsi, 
kad neklauso stipriojo tei
sių. • 

Jei jis panorėtų... 

tui pasisekė iš Amerikos 
gauti 20 milijonų dolerių ir 
iš Anglijos 24 milijonus. 

Bet nuo viso šio konflikto 
Bet ar jis drįs panorėti? labiausiai nukenčia Austri-

Iki šiam laikui jis dar nepa- \ Ja. Ministrų pavaduotojai 
norėjo. Jis nedrįso panorėti turėjo iki rugsėjo mėnesio 

paruošti taikos sutartį, bet 
iki šiam laikui jie yra susi
tarę iš 59 punktų tik dėl 9. 
Suprantama, kodėl taip sun
kiai einasi. Nes, pasirašius 

OSLO, Norvegija, rūgs. 6. 
— Čekas Egon Hostovski, 
rašytojas ir diplomatas, ku
ris buvo artimas a. a. buvu
sio užsienių min. Jan Masa-
ryk bičiulis, vakar atsista
tydino iš charge d'affaires 

Harold Uunruh, 3202 Ri-
ver road, tuomet užsibari
kadavo sav$ kambary ant
rame aukšte ir šaudė į 50 
policininkų, iki jiems pavy
ko su ašarinėm dujom išva
ryti jį laukan ir suimti. 
Žmogžudys buvo lengvai su
žeistas. 

Gatvėje ir .prie policijos 
stoties policija turėjo atrem
ti minią iš suvirs l,00ftĮmo
nių, kurie Šaukė, "nulinčltto-
ti jft", ir "pakarkite jį da
bar." 

Nušovė 2 Vaikučius 
Jaunuolis pirmiausiai įė

jo į vaistinę, kur nušovė sa
vininko žmoną ir patį vaisti
ninką, tuomet ėjo iš krautu
vės į krautuvę ir šaudė į ten 
esančius bei gatvėje praei
nančius žmones, tame tarpe 
du mažus berniukus bežai
džiančius gatvėje. 

Unruh tuomet įbėgo į- sa
vo namą ir užsidarė savo 
kambaryje. Policininkai šau
dė į kambarį per langą, bet 
pakvaišėlio nepažeidė. Iš sa
vo kambario lango pamišęs 
veteranas šaudė atgal į po-
lininkus ir visus praeivius 
bei pravažiuojančius auto
mobiliuose. ' 

jiems "atlyginti. 

sūnus kuris laikas serga, 
matomai protine liga, bet ji 
niekad nemaniusi, kąd jis 
galėtų tokį žiaurų dalyką 
padaryti. 

INDEPENDENCE, Mo., 
rūgs. 6. — Vyresnieji pata
rėjai šiandien sakė, Prez. i U i C nri, VaHft w h p 
Trumanas vadovaus demo-! u c l i J 9 ™ *o«vTyUC 
kratų partijos priešinkimi-j Kanados Lietuvių Sąjun-
nei kampanijai ateinančių I gos atstovų suvažiavimas 
metų rinkimams į kongresą, j įvykęs Toronte rugsėjo 4 ir 

o Rodymas 
Perplaukti Kanalą 

asmeniškai nuvykdamas 
didesnes valstybes kalbėti už 
demokratų kandidatus. 

Jie sakė, kad Trumano 
kalbos pasakyto^ Darbinin
kų Dienoje nurodo liniją, 
kurią jis seks kalbų uiaršru-
te 1950 metais. 

Gynė 81-jį Kongresą 
Prezidentas gan anksti 

pradėjo 1950 metų kampa
niją, kalbose Pittsburghe ir 
Des Moines kritikuodamas 
*'organizuotus specialius in
teresus", ir prašydamas pa-

5 dienomis svarstė įvairius 
organizacinius reikalus. 

Centro valdybos nariai 
suvažiavime atsisakė ir bu
vo išrinkta nauja Centro 
valdyba, į kurią įeina: P. 
Rinkūnas, Jokubynas, Abro
maitytė, Adamonis. Karka, 
Norkus ir Dervinis. 

ramos Brannan planui ūkių 
DOVER, Anglija, rūgs. 6.1 produktų kainų palaikymui, 

— Shirley May France, .17 ir Taft-Hartley darbo įstaty-
metų amžiaus mergaitės iš 
Somerset, Mass., šianefien 
po pietų buvo ištraukta iš 
Anglijos Kanalo tik šešias 
mylias nuo Anglijos kranto. 
Ji išbuvo ledinai Šaltame 
vandeny 10y2 valandų. 

Nors mergaitė prašėsi bū
ti palikta vandeny, kadangi 
ji jau matė Doverio baltuo
sius kalnus, jos treųiruoto-
jas ir tėvas įtempė ją į valtįi, 
ramindami ją, kad ji galės 
vėl bandyti kanalą perplauk
ti ateinančiais metais. 

Policininkai tuomet per 
langą įšovė ašarinių dujų 
bombų ir po kelių minučių 
Unruh atidarė duris ir išė-

dėl to, kad yra atominė bom
ba. 

Kas Kelia Grasinančią 
Nuotaiką? 

Prezidentas Trumanas aną taikos sutartį su Austrija, 
dieną keliais žodžiais pasą- sovietams tektų pasitraukti 
kė, kad demokratijos nie- ne tik iš Austrijos, bet ir iš 
kad nesiduos isgazdinamos Rumunijos ir Vengrijos, kur 
ir jis įspėjo, kad Maskva jų divizijos stovi neva tai ko-
toliau nebepasitikėtų savo munikacijos kelių apsaugo-
agresijomis. jimui. Bet kaip Stalinas ga-

Nuo šių žodžių grasina- lės iš ten atitraukti, kad 
moms tautoms ramiau pasi- jam ši kariuomenė reikalin-
darė, žinant, kad jos nebus ga Tito gązdinimui. 

pareigų Čekijos pasiuntiny-Į jo lauk, nieko nesakydamas, 
beje šiame mieste. I Unruh motina sakė, jos 

NAUJAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Sovietų zonos Vokietijoje valdininkai nepaleido 

dviejų amerikiečių jaunuolių, kaip buvo anksčiau žadėję. 
Rusai laiko "paklydėlius'' nuo liepos mėnesio. 

— Milane, Italijoje, vakar {vyko 4 valandų generaline 
streikas, bet neįvyko jokių riaušių, kaip buvo pirmadieny. 
Streikus šaukia komunistai agitatoriai. 

— Katalikų kunigas grįžęs iš Šiaurės Korėjos sakė, 
kad komunistai toje Korėjos dalyje atidėjo iki spalių mė
nesio vykdymą savo plano užpulti Pietų Korėją. 

— Čekoslovakijos valdžia teigia, kad Amerikiečiai Vo
kietijoje sulaikė 22 čekų karius suvirs 24 valandas. 

— Vengrijos bolševikinė valdžia panaikino privalomą 
tikybos dėstymą visose Vengrijos mokyklose. 

—« Bolivijos valdžia sakė, sukilėlių vadas jau suimtas, 
ir sukilimas užsibaigia. Kiek žinoma, kovos tebesitęsia. 

Rabesonas Kaltina 
Devvey už Riaušes 

PEEKSKILL, N. Y., rūgs. 
6. — Komunistuojąs negras 
dainininkas Paul Robeson 
šiandien kaltino policiją už 
penkių valandų riaušes, įvy
kusias po jo koncerto čia 
sekmadienio vakare. Robe
son teigė, kad policija už
puolė jo šalininkus, ir rei
kalavo, kad New Yorko gu
bernatorius Dewey ir West-
chester apskrities valdinin
kai būtų už tai traukiami 
atsakomybėn. 

Suvirs 100 asmenų buvo 
sužeisti riaušėse tarpe kai
riųjų Robesono pasekėjų ir 
įvairių veteranui organizaci
jų demonstrantų, ir keletas 
automobilių bei tuščias auto
busas buvo apversti. 

Farley Pas Popiežiy 
CASTEL GANDOLFO, 

Italija, rūgs. 6. — Popiežius 
Pijus XII šiandien audien-
cijon priėmė buvusį U. S. 
pašto viršininką James A. 
Farley ir žmoną. 

mo panaikinimui. 
Trumanas apgynė demo

kratų valdomąjį 81-jįi kon
gresą, sakydamas, kad jis 
atitaisė "didesnę dalį nuo
stolių", kuriuos, anot jo, re-
publikonų valdomas 80-sis 
kongresas pridarė. Jis pa
reiškė, tačiau, kad dar tebė
ra daug "reakcionierių'' se
natorių ir atstovui kongrese, 
bet jie jau nebe valdo kon
greso, kaip anksčiau. 

Lauks Rinkimų Davinių 

Patarėjai sutinka, kad 
Trumanas dar nėra nutaręs, 
ar ieškos perrinkimo į pre
zidentus 1952 metais. Jų 
nuomone, Prezidentas nepa
darys nutarimo tuo reikalu 
iki po senatorių ir atstovų 
rinkimų 1950 metais. 

• Kur] laiką grasinusi pa
liesti Japoniją, audra vakar 
pasuko į Kinijos jūrą. 

• Izraelio ministras pirm. 
Ben Gurion sakė, kad jei 
atsinaujins Palestinos ka
ras, žydai laušis į arabų 
valstybes. 

Kareiviai Saugojo 
Fabriko Ardytojus 

OBERHAUSEN, Vokieti
ja, nigs. 6. — Daugiau negu 
800 britų karių šiandien te
besaugojo darbininkus, ku
rie išardo Ruhr-Chemie fab
riką, skaitomą naudingu ka
ro reikmenų gaminimui. Ka
riai buvo iššaukti vakar, 
kuomet vokiečiai fabriko 
darbininkai grasino darbi
ninkus, atvykusius jų fabri-
ką išardyti. 

Vokiečiai protestuoja, kad 
to fabriko išardymas reikš 
jų uždarbių atėmimą. 

Nacionalistai Sako, 
Sukilimas Užsibaigė 

CANTON, Kinija, rūgs. 6. 
— Nepasirodžius dar plates
nėm žiniom apie sakytą gy
ventojų sukilimą prieš na
cionalistus Yunnan provin
cijoje, nacionalistų valdžia 
šiandien pranešė, kad " su
kilimas užbaigtas" ir eina
ma prie "atitinkamo susi
kalbėjimo", bet skulkmenų 
nepadavė. _ 

Evatt Neatvažiuos 
CANBERRA, Australija, 

rūgs. 6. — U. N. generalinės 
asamblėjos pirmininkas Hen
ry V. Evatt šiandien sakė, 
jis nemano vykti į asamb
lėjos posėdį atsidarantį New 
Yorke rugsėjo 30 d., kuria-

• Albanijos premjeras sa-įme bus renkamas naujas 
vo kalboje suminėjo labai Į pirmininkas. 
daug esančių ir nesančių 
priešų komunistų valdomos 
Albanijos. Jis minėjo reak-

KALENDORTUS 
Rugsėjo 7 d.: S v. Regina; 

cionierius, imperialistus, par- \ senovės: Bartis ir Reda. 
sidavėlius, išdavikus ir t. t 

• Suvirs 100,000 U. S. ka
rių dalyvauja milžiniškose 
kariniuose manevruose va
karų Vokietijoje, atvaizduo
jant rusų puolimą iš rytų 
Vokietijos. 

Rugsėjo 8 d.: šv& Pan. 
Marijos Gimimas; senovės: 
Gerutis ir Daugale. 

ORAS 
Nebus didelės atmainos, 

gal bus lietaus. Saulė teka 
6:22; leidžiasi 7:16. 

f-
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Trečiadienis, rūgs. 7, 1949 

PAS MOŠŲ NAUJAKURIUS 

JIE NUGALĖS LIKIMO KLIŪTIS 
JO P A S K U T I N I S LAIMftJ lMAS tUVOJe. Nesenai J. E . Kauno [ Tryi Jūkstančiai metiniu Lieta-

Nijole dar tik vienuolika 
mėnesių gyvena Kanadoje. 

ti t nes su viešbučio sveč ia is 
vis i tarnautojai turime būti 

Dirbo įvairius darbus: tar- i malonūs. Bet pasitaiko ir 
naite, padiene namų ruošos | labai malonių žmonių. Prieš 
darbininke, plovė indus ir ( kiek laiko man skaudėjo a-
skuto bulves restorane, o da- kj. Buvo paprastas spuoge-
bar dirba dideliame viešbu- lis po akies voku, bet dar-
tyje, kuriame kloja lovas ir be reikėjo akį užsirišti. Tai 
tvarko kambarius. Jos vyrą. pastebėjusi viena amerikie-
darbe prieš dešimt mėnesių į te užklausė mane, kas man 
sunkiai sužeidė, dabar jis yra. Paaiškinau. Tada liepia 
nedarbingas. Kompensacijos eiti pas gydytoją. Sakau, 
jau trys mėnesiai kai ne- kad neturiu pinigų. Ji labai 
gauna, nes turi laukti gydy- nustebo mano atsakymu ir 
tojų komisijos, kuri nusta- pradėjo smulkmeniškai klau-
tys pensijos dydį. sinėti apie mane ir mano 

Ją sutikau beskubančią iš .gyvenimą. Trumpai papasa-
darbo. Nors pavargusi, bet kojau. Tada ji labai apgai-
HŽkalbinta maloniai šypsojo- lestavo, kad nežinanti kur 
si. 'yra Lietuva, ir čia pat man| 

— Kaip sekasi? — už- padavė dar visai gerą mo-
klausiau. terišką kostiumėlį sakyda-

— Ačiūį Neblogai. Dirbu ma: "Cia tau dovana". Žino-
ir tiek. ma, tai mane labai nuste-

— Ar sunkus darbas? bino ir kostiumėlio norėjau 
— Nelabai, bet per dieną nepriimti, bet kai ji užsispy-

nusilakstai taip, kad lova re — priėmiau. 
pasidaro labai malonus bal- _ p 0 v a l a n d o s g e r o j i a . 

Bill Odom, aplėkęs aplink pasaulį ir pastatęs ilgos distancijos lė
kimo įeKurdą, sveikinamas Jaekie Cochruti, kurios lėktuvu jis lai
mėjo Sohic lenktynių dovaną tautinėse oro lenktynėse Cleveland. ! Adela idės vyskupo kvieč ia 

arkivyskupas pakėlė jį į ka
pitulos kanauninkus. 

Kun. Vaclovas ši r k a, dir
bęs Kauno kurijoje, užbaigęs 
aukštas s tudijas Romoje, g a 
vo teologijos doktoratą, pa
rašydamas veikalą, apie šven 
te Augustino dorybių sąryš|. 
Atvyksta į Š. Ameriką. 

Kun. Voldemaras Cuku-
ra», buvęs keliose Lietuvos 
gimnazijose kapelionu, 'už
baigė filosofijos studijas Ro
moje, parašęs originalų dar
bą apie Dostojevskio neri
mą, gavo filosofijos daktaro 
laipsnį, dabar baigia tezę 
teologijos doktoratui, po ku
rios apgynimo žada į Kana
dą vykti. 

Kun. Povilas Jatulis, bai
gęs švento Rašto studijas, 
gavęs teologijos doktoratą, 
daug dirbęs su lietuviais be
laisviais Italijoje, išvyko 

vilkos Knygos Rūmoju gali pasida
ryti l ietuviškos kultūros nešėjai pa 
šaulyje. Ar jau pasiuntėte $5 f Siųs
kite šiandien adresu: .Rev. C. A. 
Matulaitis, 2334 So. Oakley Av«. 
Chicago 8, 111. 

«n Draugas" — tai jūs^į 
laikraštis, todėl visur ir vi. 
eaip remkite ji. 

Platinkite Katalikų Spaudą 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smetana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1831 So. Ashland 
Avenue 
VALANDOS: 

rirnuMl.. Antrad., Ketvirtad., 
Penktad. 9:30 iki 12—1:30 

Iki 8 
Trečiadieniais uždaryta 

Šeštadieniais 9:30 iki 12 — 1:30 
iki 5 P. M. 

Aldų Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CAnaJ 6-0523, Platt Bldg. 

DR CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4*744) So. Ashland Aveaoe 
(Antru aukšta*) 

Ofiao Teftefoaae: Y Arda 7-#664 

Jei neatsiliepia aaukite-
Rea. Tel.: Mldway t-2886 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 19 Iki 12 vai. ryta, aao t Iki 4 
vai popiet: int f M 119 vai. Tmk 
<fekmad atm i» tftl tt vai dien*. 

das. 

Po trijų dienų jis dalyvavo Thompson lenktynių dovanai laimėti, ta
čiau jo lėktuvas nukrito ant namo Berea, O., užmu&damas jį patį 
ir vieną žmogų tame name. 

i i i _ i i • - - i — - 1 — — 

mas. į Australiją. Plp tj ATk'nrlfiMAC 
Kun. Povilas Ragažinskas, ¥ * . T- A I S V V U U i l A j 

išsėdėjęs ištisus metus bol-, DANTISTAS 

— Koks uždarbis? n e j a u g u s a v o s i m p a t i š k u 
— Menkas. Tik 75 dole- s e n u k u v y r u i r s a k o . « N o . 

riai į menesj, o pragyventi _ r i u t a v e g u p a ž i n d i n t i s u ga_ 

merikietė vėl ateina pas ma-1 Kanada plati. Vyras pa-

m a i t _ pridūriau. — O ką {ilgai užsiplepėjau. Žinai — ševikų kalėjime, po to buvęs 11446 So. 49th Court, Cicero 
galvojate apie ateitį I j boba. Jau tikrai bus atšalę Utenos gimnazijos kapelio-1 Antrad.. mmmm. ir Penktad. 

— O esame dar jauni oi vyro pagaminti pietūs, — ir I nu, paraše platų darbą apie^AL.: ^0-12 rvte: a-a. 7-9 P. M 

Emerg.: TeL KEdiie S-2868 

Dr. Emily V. Krokas 
GYDYTOJA Qt CHIRURGB 

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

Vai.: pirm., antrad., ketv., 1 2 — ! : ! • 
ii • - - • vak., penkt ir A«*t. 11—t: M 

6234 Archer Road 
AROO, ILLINOIS 

TeL SUMMIT 158* 
Tai.: pirm., antrad. ir ketv. 1-1 v. v 

trečiad., penki, ir šeetad. I I VJV. 

turime dviese. Juk žinai 
vyras dar nedirba. 

vo vyru". Supažindino, o jos 
vyras man sako: "Eik pas 

sveiks. Dirbsim, taupysim. 
Kai galėsim — kibsim j ko 
kį sklypą žemes, nes nesino-

ranka" pamojavusi stirnos pasauliečių apaštalavimą, už S147 8. Kale >d St., Chicago Q- UI KaiJjpufiffc 
žingsniu nuskubėjo į namus, ką jam buvo suteiktas teolo-i pinnad.. Tre«ad. tr Šeštadieniai* l / l i Ja " • "0U1EWI1,II 

l e l i o s d a k t a r o l a i n s n i a D a - I Valandoa: i—8 nuolat G Y D 1 T O J A S LR C H U U I R f l A f l 

— Įdomu, kokie žmones j g y d v t o j ą . Mes jam jau ap 
daugiausiai gyvena• viesbu-l m o k § j o m e C i a j o adresas", 
čiuose, — neatleidžiu klau- L a b a i p a d e k ojau, bet pas 
smejęs . . . gydytoją nenuėjau. 

— Yra įvairių. Daugiau- 6 J J J7 J 

sia yra atostogautojai. Dau,^ — K l t ą d i e n ^ t je patys 
yra pravažiuojančių ir įvai- amerikiečiai susirado mane 
rių firmų agentų. Yra ir nuo dirbančią visai kitame aukš-
lat gyvenančių Tai — tur-|te ir būtinai prikalbino, kad f 
tuoliai nes vien už kamba- nueičiau pas gydytoją. ką« 

gijos daktaro laipsnis. Da-
Eidamas galvojau, kad tik b a r d a r b u ojas i Čilėje, Santia 

~f „TJt,^ «~—~, ^~ rir"T^lrmi tokių žmonių Likimas ne-j,™ m i e s t G 

M r t i ^ S i BSf ̂ i?t8Ugeb^ieTS1' ^ ^ ^ *r**pa-
et, ką čia bekalbėti. P a g y - ! ^ m o " ^ L ? * J £ 3 ^ ^ ' ! r a š ę s p l a t ų d a r b ą a p i e k a r ° 
vensim - pamatysim. ŠJĮ d e ? a n e t k n ^ a : ^ t . d a u " i kapelionų teises, su pagyri-
kartą — iki! Reikia skubėti į S e l l s t a i p m a z a i t e v e r t l n a - Imu gavo daktaro laipsnį, at-
i namus, nes ir taip jau per! — B. K. šešupenas vyko į Š. Ameriką ir darbuo-

jjasi San Diego kurijoje. 
Kun. Vladas Tulaba, apie Lietuviu Rūmai, Kuriuos Aplankė Kardinolas 

Rūmų Istorija bent keli katalikų universi-
j reik a mokėti nuo 3 iki 7 • * padariau Ta pačia proga į - k d u } R tetai, is kurių žymiausi yra 

kurį buvo anksčiau rašyta, 
! š|( pavasarį gavo švento Raš
to daktaro laipsnį. 

Šių eilučių autoriui buvo 

Valandos: S—8 pupUt 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd 
Ofiso TeL: PRospect 6-0446 
Bex TeL: HEmlock 4-S150 

VALANDOS i 
*fao I tkl 4 popiet: • \k\ t n\t; |t 

Tr«»<*tarll«»nlR»« parai sutarti 

Ofiso TeL: GRovehill 6-1321 

Dr. Edvvard B. Muraskas 
suteiktas istorijos daktaro, GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
laipsnis už darbą, kuriame 5452 So. Kedzie Ave. 

dol., o jei užima visą butą tas amerikietis p a s i s a k ė ^ - aplankė kard. d u ~ tėvų jėzuitų vedamas 
- tai ir 15 - 25 dol. į die- kad žinąs Lietuvą. Norėjo * « į J - Gregorųano ir tėvų d ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ " ^ ! 
na. Taigi, daugumoje čia gauti informacinių l e l d ! n l u daugiau žinoti apie šią įstai- m ^ ^ ^ 
o ^ t r v i a tik nini^uotesni apie Lietuvą. Kai pasakiau, '^ %ni ^^.^TmJSkSm. I ****** 9 v1 8 0 pasaulio khe-1 santykiai su Apaštalų Sostu.j apsistoja tik piniguotesni 
žmones. 

— Ar daug palieka arbat-

kad aš galėsiu parūpinti, jis 
labai nudžiugo, o kai jiems 

gą. Štai keletas smulkmenų. 
Kolegijos namai yra dau

giau panašūs j pilį. Jie buvo 
rikai ir kunigai tuose uni
versitetuose mokosi, o gyve
na bendrabučiuose, kuriuos 
beveik visofe didesnes tautos 

n i n i £ r i u v ~ - , 8 U atatinkamu įrašu i t e i k i ^ Į g U t a r U ^ ^ 
Vim&lų' ,-. . Dr. Šapokos " L i t h u a n i a . "į-JVv, . 'vt^nai Romos 

- Labai retai. Jei kurią1 r^ h The A ., k g ą >; J e \ ^ ^ ~ ^ f . j turi ir kurie yra kolegijomis 
eną į namus parsinešu bent j i e b u^Q l a b a i patenkinti. Ta ^S^JSS^ /S-L™ ... I vadinami. 

pusę dolerio, J:ai jau^ skaitau p r o g a geroji amerikiete pa 

• • 1 

ami . 
1 ! Lieftrv^ 

LIGONIUS PRIIMA: 
Kattdien nuo 1:0* iki 4:«0 Ir 
nuo 7:00 Iki 9:0t vai. rak 

3*«tad., nuo 2:00 .kl 4:00 vai 
Trečiadieniais — pagal sutarimą 

Retdden. Tel.: HEmlock 4-5532 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2421 We*t 63rd Street 

v"AXJLNL>03: Susitari u« — nuo 1:M 
Iki 4:00 ir nuo 7:00 Iki t:Ot vaka 
ro. išskiriant Treiiadienlų Ir fleita-

dieniu vakaru*. 
OfiM TeL: GRovehill 6-52IS 

Bes. TeL: HZtop 5-2626 

DR. A. JENKMS 
PHTSICIAIT * SI I U J E 0 5 
(LIETUVIS OTDTTOJABJ 
2500 W. 63rd Street 

OFISO TAULNDOS: 
Caadlen nuo 1-4 p.p. Ir 7:10-f I 

Šeštadieniais nuo 1-4 popiet 
Treclad. Ir Bekmad. aidarrti 

Ofiso TeL — PBopect t - S 8 M 
Rez. TeL: Vlrginla 7-1431 

savo liberalinių pažiūrų bu-

dieną j namus parsinešu bent i [i€~~b~u™ l a b a i paVnkintL Ta , . . T+ r . . . . . A B 
pusę dolerio, tai jau skaitau J

 g e r o j į SSSSM pa- d z i U s I t a l l j ą f a s i z m u 1 ' d e l ! 
labai gerai. Per kelis mene-į d o v a n o i o e r a ž u šaliką ir da-
sius tik kartą gavau dolerį ^ ^ į a ™ b e į ^ ž a d § j o vo priversta, pardavus nuo-
iš karto \ • • •" • • 4.- savybę, emigruoti i užsieni. 

Ar neuasitaiko kokiu P ° JU S a y a l C 1 U • p , " T N a m ^ n u P ^ o seserys kla-— Ar nepasitaiKo KOKIU m a n o vyrui ziemm; paltą ir . , -J rrL.\rį!nyintyQa - r Q f l 1 

LT^i^T^,ųH,,a
t?itlim

I
,!; !iįp ku° ^alMama mus p- kaSns^o"SS^tafS kai tenka susidurti vis su 

naujais žmonėmis? 
— Nieko ypatinga. Pasi

taiko labai pretenzingų mo
terų, kurios išveda iš kant-jnVg — turėjau patikėti, nes 
rybes , bet t enka susivaldy- j jame t ikrai buvo n e tik' pui 

r e m t l - da ir tyla. Didėjo seserų 
— Žinoma, iš tų pažadų skar;čius, per maži jom s tapo 

nieko nesitikėjau, bet kai p o i n a m a i . ieškojo pirkėjo. Lie-, 
trijų savaičių atėjo siunti- t u v i a i k u n i j i r k i i e r ikai , y P a t . l n ^ pagyrimu ją ap-

• 'gynė kun. Jurgis Razutis, 

Kurie Mūsiškiai Įsigijo 
Doktoratus Romoje? 

Iš įsigijusių ne visi 'turė
jo laimės Šv. Kazimiero ko
legijoj6 gyventi. Dalis dėl 
patalpų ankštumo gyveno 
kitų tautų kolegijose. 

Pirmasis tezę parašė ir su 

išgyvenę vienerius metus Pie 
tų Amer ikos kolegijoje , g e 

Joniškio apskr. paskaiti-
nininkų grupė suruošė 2.471 
paskaitą, kurių klausyti bu
vę suvaryti 81,026 žmonės. 
Paskaitų temos: "Tarptau
tinė padėtis", "Kolektyvinio 
ūkio pranašumas", "Reak'ci-
nė katalikų dvasiškijos vei
kla", "Buržuaziniai nacio
nalistai—pikčiausi liaudies 
priešai", "Religija ir jos 

Ofiso Tel. YArds 7-5t21 
Rndd. TeL DAnube t - l l M 

Dr. T. Gudauskas 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

ATTDARfi OF16A A D R E S C : 

756 W. 35TH STREET 
Jfleo va!.: nuo 1-S Ir «:10—8 vai 
Antradieniais ligonius priima tiktai 

i i anksto susitarus 
Jei neatsilieps ftie telefonai, saukite: 
K £ D « o o d e-5UJ7; Yluoennes aJItiM) T e l e f o n a i : 

Ofiso — HEmlock 4-584* 

TeL GRo. 6-1800 (Ofiso ir 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSIGIAN and SUBGEON 

(Uetuvia Gydytoja*) 

8925 West 6Mh Street 
TALANDOS: t — I popiet, • : ! • — 

! : • • vakarais Trečiad. paaal sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI? 

6757 So. We*teni Ave. 

prieš okupaciją profesor iavęs i k i lme" ir pan. 
Teisių kunigų seminarijoje,'Platinkite dien. "Draugą' • kus vyrui žieminis p a l t a s , ! ^ ž i n o j o , ką r e i ž k l a " s v e t i - 1 ' ^ u K u n ^ seminarijoje, 

> bet ir kelios visai geros i r i m a D a a t
J

0 ^ i r a t 0 sto e auda-' 5 . t u d lJ a v? s J į ! * ^ * 5 £*$* 

Jos. F. Budrik 
3241 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL. 

Romos ir Bonos (Vokietijo-gražios suknelės. Siuntinį m i 1946 metų"vasara už Ro , . , ^ T. 
seka labai nuoširdus lai f i -m o B f g a i v o j o

4
 k a s j u o s fcJJrt umversitetuose. Jis sa-

kas, prašantis palaikyti ry- p r i l a * s naujiems mokslo ^ disertacijoje nagrinėja 
U su jais ir, reikalui § • * £ & • prasidėjus. Po karo! Napoleono santykius su Pi-
kreiptis į juos. Ji e esą pasi- R o m o s gyventojų skaičius Ru ^ D a b a r g y v e n a K a n a " 
ruošę visada pagelbėti. Tuo dvigubai padidėjo, susidarė\a°2e' 
pačiu esą labai patenkinti didžiulė butų krizė, išnuo- ^ u n * Kazimieras Ruibys, 
gautąja knyga, kurią' j a u ; m o t i tiesiog neįmanoma o P^ofesoravęs Telšių kunigų 

T o l r f t l i i m A t c 7 9 0 7 P e r s k a i t C i r n o r § t U gauti dar i r g e r pirkimą sunku su- seminarijoje, parašė išsamią 
itsi. ^ n i u m c i u IMS d a U g į a u panašių leidinių. r a s t i . Daryta tai, kas buvo studiją apie šv. Mišias, gau-

— Tiesa, tai yra nepir- tose aplinkybėse galima. Na- d a . m a s . teologijos daktaro j 
mag atsitikimas, kai manęs" m ą nupirko į skolą, kurią! laiPsnį' Ji s dabar yra asis-
orašo informacinių leidinių kiek vėliau apmokėjo prel. ^entu lietuvių parapijoje 

**I.i«-tn\lu Mt"jflaniiHii-il>i R rautu v?' 
DIDELĖ KRALTUVfi: 

NAMAMS RAKANDAI, 
ELEKTRINIAI ŠALDYTUVAI. 
PEČIAI, 
DULKIŲ VALYTUVAI, 
KARPETAI, 
TELEVISION SETAI, 

RADIOS, 
SKALBIAMOS MAŠINOS, 
L1CTUVISKI REKORDAI, 
ir « IEWELRY. 

^pie Lietuvą. O kai viešbu- Briška. 
"io vedėja perskaitė minė
tąją knygą, aš pasidariau 
jos geriausia tarnautoja ir 
ji man nuolat daro įvairių 

Darbininku Kvtartale 
Kolegijos namas randasi 

miesto pakraštyje, darbinin-
7alengvinimų ir pirmenybių i kų kvartale. Susisiekimas su 
iarbe. Kai reikėjo dar vie-1 universitetais yra tolokas, se, parašęs platų darbą, apie 
nos naujos tarnautojos —I nelengvas... Namas yra trijų Dievo malonę, už ką jam bu-
būtinai norėjo gauti lietu- aukštų, turi iš viso apie 20 vo suteiktas teologijos dok-
vaitę, bet, deja, čia lietuvių | kambarių, kurie yra daugiau toratas. Dabar gyvena Švei 

šiaurės Amerikoj. 
Kun. Juozas Navickas, bu

vęs dvasios tėvu Vilkaviškio 
kunigų seminarijoje, studi
javęs Romos ir Friburgo 
(Šveicarijoje), universitetuo-

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

Krautuvė atdara Pirmadienio ii 
Ketvirtadienio vakarais. 

maža ir nebuvo kam šią vie
tą užimti. 

— Net ima juokas, — tę-
3ė savo ilgoką pasakojimą 

pritaikinti, šeimoms gyventi. | carijoj ir rūpinasi vietos 

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

Dabartiniam auklėtinių skai 
čiui jis yra per mažas. Ta
čiau, daugumai emigruojant 

Nijol§: — ~kai "kartą vienos | i užjūrius ir, jei raudonoji 
krautuvės savininkė atsitik- okupacija dar ilgesnį laiką 
tinai perskaitė minėtą kny- truktų, besiekiančiųjų aukš-1 ir apgynė tezę apie moterys-
gą, tuoj pasidarė labai drau- t o m o k s l o lietuvių kunigų te* nesuardomumą, gauda-
giška ir pasiūlė pirkti kre-1 skaičius mažėtų. I mas bažnytinių teisių dokto-

tremtiniais. 
Kun. Matas Čyvas, buvęs 

Kauno arkivyskupo kapelio
nas, studijavęs Kauno ir Ro
mos universitetuose, parašė 

. Henry C. 
PAVVESKI 

OPTOMETRIST 
Skelbia Ofiso Atidarymą 
223? W. CERMAK ROAD 

Chicagn 8. II!. 
Tetefonas YArds 7-8303 

VALANftOg KASDIEM 
10 valandą ryto iki 

8 valandą vakarą. 

Dr. W. Gibaszekas, OD. 
AKIŲ SFECIALISTAS 

(Kalba lietuviškai) 
756 West 35tlt Street 

(Virš Union Druff) 
YArds 7-7858 (netktsilicptts) 

b u k i t e Mrjrinia 7-7292) 
Akių egzaminavi

mo specialistas. Iš
rašo t inkamus a-
kiniams sti k I u s. 

Pritaiko prie voido 
(rąžius, patrauklius akiniu rėmus. 

Priėmimo valandos: Plrmad., 
Antrad. ir Ketvirtad., nuo 10 v. ry
to iki 6 v. p. p. ir 6 v. iki 9 v. 
vakaro. Trečiad. ir Penktad 1 v. iki 
i v. vak. ir šaštad. nuo 10 v. ryto 
Iki B vai. p. p. 

Mitas ofisas M 5 W. 81st St. 
Priėmimo valandos: Trečiad., Pen
ktad. ir fieštad. nuo €al. vak. iki 
9 vai. vakaro. 

Ofi»o taL \Trgliiia 7-1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IB CHHfcUBGAfl 

4204 Archer Avenue 
JGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 1:00 Iki 8:00 v a i 
Treclad. Ir Sekm. tik susitarus 

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

Bes . — HEmlock 4-S324 
• • L A N D O S : Trečiadieni Ir 
dieni nasal susitarimą; kitomis di~ 

nomls nuo 2 iki 4 popiet, 
f — i vmJcare. 

Ofiso UL GEovehill 6-4021 
Bes. tel. HlUtop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIAAS) 

GYDYTOJAS IB CHLBUKOAS 
2423 \V. Marquette Rd. 

OFISO f A i A N D O B 
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Kai kurie tremtiniai ma
no, kad kolegija Romoje ati
tinka universitetui Lietuvo
je. Jie tad retkarčiais klau-

ditan, nor8 kitiems kreditan 
neparduodanti. O knygą at
siėmiau tik po mėnesio, nes 
ji ėjusi iš rankų j rankas, 
— baigė pasakoti Nijole, o 
jos lūpų kampučiuose tebe-Įrių ir ar garsių. Lietuviai 
žaidė maloni ir atvira šyp-j amerikiečiai dažnai panašiai 
sena. | galvoja. Bet Romoje kolegi-

ratą. Kviečiamas San Diego 
vyskupo ruošiasi į S. Ame
riką. 

Kun. Zenonas Ignatavi-
Sia, ar daug ji turi^profeso-|čius, buvęs savisaugos dali-

" nių kapelionas, studijavęs 
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Trefilad. Ir fteitad. vuattarus 

Galima padaryti alkoholio 
skiedinį taip silpną, kad jis 
nė kiek nepakenks akiai į ją 
to skiedinio įpylus, o vis dėl
to dar jis galės paveikti į 
žmogaus smegenis. 

Platinkite dien. "DRAUGĄ" 

Lietuva ir vėl bup nepri
klausoma! 
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RKELBKITfiS DIRN. "DRAUGE" 

Kokius Lairr:jimus Atnešė Karas? 
1914 IR 1939 METAI 

m' 
Praėjusį šeštadienį davėme trumpą antrojo pasau

linio karo pradžios apžvalgą. Mūsų korespondentas Eu
ropoj p. Vyt. Arūnas Paryžiuje mums praneša, kad 
apie to karo pradžios dešimtmečio sukaktį Europoje 
nedaug tebuvo rašoma. Ji praėjusi be ypatingo pami
nėjimo. Anot jo, vis tik būtų pravartu bent trumpai 
paržvelgti ir paklausti, ką mums atnešė antrasis pa
saulio karas? 

Anksčiau žmones sakydavo, kad 1914 m. buvę lyg 
ir kokia siena. Nuo to laiko pradėjęc kurt is naujas 
pasaulis. Bet visai kitaip yra su antrojo pasaulio karo 
pradžia (1939 m.). Esą per paskutiniuosius dešimt me
tų, jei kai kuriuose dalykuose pasaulis ir prašoko kelis 
šimtmečius, tai kitur, kaip tai žmoniškumo atžvilgiu, 
jis pasitraukė net kelis tūkstančius metų atgal. 

SENIEJI IR NAUJIEJI ŽMONES 
Per tuos dešimt metų dauguma vyriausybių galvų 

išnyko: Rooseveltas, Chamberlainas, Benešąs pasimirė, 
Hitleris susidegino savo palociuje, Geringas buvo pa
kartas, Mussolini ir Lavalis buvo sušaudyti. 

—Kas toks yra Trumanas, Tito ir de Gaullis? — 
paklaustų nustebęs naujas Robinzonas, kuris prieš karą 
niekad negirdėjo minint šiuos vardus. 

—Jūs sakote, kad Vokietija padalinta, — stebėtųsi 
jis toliau, — ir viena jos dalį okupuoja vakarų sąjungi
ninkai, o kitą sovietai. Bet, klausyk, kaip čia yra, ar 
1939 metais Sovietų Rusija nebuvo pasirašiusi nepuo
limo paktą su Vokietija? 

Gal kiek geriau Robinzonas pradės susigaudyti, kai 
išgirs Stalino ir Franco vardus. Iš tiesų, tik šie du vy
rai yra pasilikę valdžioje nuo 1939 metų. Bet Robinzonui 
bus sunku išaiškinti, kad Stalinas buvo Hitlerio sąjun
gininku, kad Franco laikosi izoliuotai. 

IŠRADIMŲ SRITY DAUG NUVEIKTA 

Bet daugiau jis bus nustebintas išradimų srity. Jis 
pirmą kartą susipažins su radaru, televizija, reakciniais 
lėktuvais, lakiojančiom bombom, nylonu, penecilinu... 

Jis taip pat sužinos, kad yra kaž kokia atominė 
energija, kuri per penkiasdešimt metų galėsianti išgel
bėti žmoniją, jei, žinoma, iki to laiko nesusprogdins 
mūsų planetą. 

Tačiau didžiausias jo nustebimas bus, kai įsitikins 
kiek per šį karą žmogUg buvo grįžęs į; primityvio žmo
gaus žiaurumus. Jokia senovės tauta taip nesielgdavo, 
kaip elgėsi naciai arba dabar sovietai, vartodami įvai
rius kankinimo metodus. 

Maskvos Susirūpinimas "Taika" 
Maskva paskelbė padariusi svarbių žygių "pasaulio 

taikai palaikyti." Girdi, ji sudariusi pastovią "sovietų 
ta ikos" organizaciją, kuri "saugos pasaulį nuo impe
rialistinių karų pavojaus". 

Tikrai įdomu. 
Ligšiol visam civilizuotam pasauliui buvo žinoma, 

kad ne kas kitas, bet Sovietų Rusija yra kalta, jei dar 
ir šiandien taika dar nėra ats ta tyta . Neats ta tyta dėl to, 
kad sovietai darė trukdymus. 

Taip pat yra žinomas ir kitas faktas : rusiškojo bol
ševizmo imperializmas buvo ir yra didžiausiu pasaulio 
taikos pavojum. Tasai imperializmas jau yra visą eilę 
tautų pagrobęs ir užsimojęs j ag sunaikinti. Šiandien vi
siems yra aišku, kad rusiškojo bolševizmo imperializ
mas ir ateityje bus pavojingas taikai, jei vakarų demo
kratijos nesiims priemonių jam sutriuškinti. 

Taugi, Maskvos sudaryta "sovietų taikos organiza
cija", tai dar vienas bliofas, dar vienas bandymas žmo
nėms akis muilinti. 

Prcfesf3s Prieš Tautos Naikinimą 

bos tuo pačiu esąs ir protestas prieš naikinimą valstie
čių klasės, kolektivizavimą ūkių ir naikinimą viso Len
kijos laisvo ir nepriklausomo gyvenimo. 

Tarnas Kuzniarz savo pranešime pabrėžia ir tą fak
tą, kad Lenkijos komunistinis režimas kovoja prieš Ka
talikų Bažnyčią, kuri atstovauja paskutinę nepriklau
somą instituciją, tebeginančią Lenkijos žmonių mora
linius ir krikščioniškuosius principus. Tuos principus 
komunistinis režimas bandąs sunaikinti teroristinėmis 
priemonėmis. Anot Kuzniarz'o, komunistai, pildydami 
Maskvos instrukcijas, viską daro, kad tik greičiau su
naikinti Lenkijos nepriklausomybę. 

Neseniai, kaip prieš keletą dienų buvo rašyta, atsi
statydino ir Lenkijos generalinis konsulas Chicagoj, 
kuris taip pat nebegalėjęs pakęsti režimo, kuris nai
kina lenkų tautines ir religines brangenybes. 

Atrodo, kad netrukus ir Lenkijos komunistiniame 
režime ir kitų Maskvos kontroliuojamų valstybių reži
mų tarnybose nebeliks nė vieno padoraus Žmogaus. 

Lietuvos Prekybos Laivyno Praeitis 

NACIAI ATSIGAUNA 
A. DAUNORA 

Buvę nacių laikraščių re
daktoriai, pasinaudodami, 
kad amerikiečių zonoje ne 

Kodšl Stalinas Nekariaus? 
¥ 

Jugoslavijos diktatorius Tito amerikiečiui grupei prieš 
keletą dienų pareiškė, kad jo aštrūs santykiai su Sta
linu prie karo neprives, tačiau jis t ikrai žinąs, kad 
Maskva, panaudodama Kominformo valstybes, bandys 
smaugti Jugoslavijos ekonominį gyvenimą. 

Tito santykiai su Maskva pradėję aš treti prieš apie 
penketą metų. Jie paaštrėję dėl to, kad jis neprileidęs 
Stalino agentams kištis j Jugoslavijos vidaus reikalus. 

Mūsų ir seniau buvo rašyta, kad šiuo tarpu karo 
ta rp Rusijos i r Jugoslavijos nebus. Nebus todėl, kad 
Jugoslavijos puolimas įveltų ir ki tas valstybes į gink
luotą konfliktą. Tai būtų trečio pasaulio karo pradžia. 
Stalinas to nenori, nes j is žino, kad, kaip antrasis pa
saulio karas sutriuškino jo draugą Hitlerį ir nacizmą, 
taip tretysis pasaulio karas išverstų iš Kremliaus jį, 
Staliną, ir padarytų galą komunizmo siautėjimui. 

DR. OR. VALANČIUS 
• 

(Tęsinys) 
LIETUVIAI JŪRININKAI 

Parūpinti lėšas, arba, teisingiau, iškovoti stipendijas iš 
valstybes iždo pasimokyti užsienio jūros mokyklose tolimes
niems jaunuoliams buvo nepaprastai sunku. Vis dar jūros rei
kalui reikiamo dėmesio nebuvo skiriama. O tūli net samprotavo, 
kad užtenka jau to, ką turime. Vos vieną kitą, per dideles pa
stangas, pasisekė vėliau pasiųsti Italijon, Belgijon, Latvijon ir 

bereikia laikraščiams "leisti I Olandijon jūros mokyklose pasimokyti, šie pastarieji netrukus 
licencijų, pasirodė su savo 
laikraščiais, nė kiek nebi
jodami uždėti senuosius ant-
galvius ir savo straipsniuo
se keldami vokišką šoviniz
mą ir propagandą prieš "D. 
P . " 

Julius Streicher, kuris lei
do "Der Sturmer", buvo 
Niuremberge pakartas, bet 
jo vyriausias redaktorius 
Max Willmy dabar ameri
kiečių zonoje pradėjo leisti 
du dienraščius: "Nordbay-
rische Zeitung" 
Uhr Blatt". 

ir "Acht 

Užmezgami Lietuvai Naudingi Ryšiai 

Ottmar Best, buvęs nacių 
dienraščio ' 'Deutsche Allge-
meine Zeitung" redaktorius, 
jau išleido "Der Neue Ku-
rier", kuriame rašo, kad jo 
laikraštis stengsis parodyti 
vokiečiams, ką Vokietija 
prarado netekusi Hitlerio. 

Prieškarinis nacių orga
nas "Marktredwitz Tag-
b la t t " irgi pasirodė. Kiti ru
dieji šlamštai pasirodys ar
timiausiomis dienomis sep
tyniuose miestuose, su se
nais antgalviais ir senais re
daktoriais, — kurių tarpe 
yra nemaža buvusių' SS na
rių. 

• * • 
m m « 

Nereikia Naciams Duoti 
žaisti Su Ginklu 

vėl papildė šešiais asmenimis mūsų kvalifikuotų jūrininkų kad
rus. Bet ir tai buvo dar labai maža. Netrukus tatai aiškiai pa
jutome. Kai 1936 metais pirmieji jūros prekybos laivai pradėjo 
plaukioti po Lietuvos vėliava, tučtuojau pajusta, kad jiems 
dar labai trūksta savų specialistų denio vadovybei sudaryti, o 
ypatingai laivų mašinoms aptarnauti. Net ir mažutis Lietuvos 
prekybos laivynas savo užuomazgoje nieku būdu negalėjo ap
sieiti be užsiniečių pagalbos. Reikalas paruošti savų jūrininkų 
daugiau šiuokart pasirodė ne tik aktuolus, bet ir skubus, nes 
vieną kartą pasiryžus tuo keliu eiti, sustoti būtų buvę neišmin
tinga. Laivai, savi laivai su lietuviška trispalve, plaukiojo ir 
jiems aptarnauti reikėjo ir savų žmonių. Tą suprato dabar 
jau ir patys didieji skeptikai. Dėl to šiuo kartu gan didelė sti
pendininkų grupė buvo pasiųsta jūrininkystės mokytis j Italiją, 
Latviją ir vėliau — į Prancūziją. 

Parinkti kandidatai prieš išvykdami j mokyklas užsienin 
dabar jau turėjo galimybės dalj plaukiojimo stažo atlikti lietu
viškuose laivuose. 

LIETUVOS JŪRININKŲ SĄJUNGA 
1934—1936 metų laikotarpy mūsų pastangos ir žygiai jūros 

linkme ypatingai pagyvėjo. Šį kartą akcija koncentravosi jau 
ne be Kaune, bet mūsų uostamiestyje Klaipėdoje. Taip, žinoma, 
turėjo ir būti, jei pagalios panorome išeiti iš jūrinio romantiz
mo į realią veiklą jūros sektoriuje. 1934 metais Klaipėdoje įsi
kūrė Lietuvos Jūrininkų* Sąjunga, kuri jau buvo profesinė or
ganizacija, apjungė lietuvius jūrininkus — profesionalus ir sky
rėsi nuo to pat vardo S-gos Kaune, kuri buvo subūrusi daugiau 
jūroos propagandistus ir jos mylėtojus. Tais pačiais metais, 
truputį anksčiau, taip pat Klaipėdoje įsisteigęs Jacht-Mubas 
išvystė gyvą jūros sporto veiklą, įsigijo jachtų, ruošė buriuo
tojus, kurie per trumpą laikotarpį jau galėjo pasiekti gerų re
zultatų tarptautinėse regatose. Dalis anų buriuotojų ir Klai
pėdos jūros skautų panoro vėliau pasidaryti profesionalais jū
rininkais, įstodami į jūrų mokyklas užsieny. 

1935 metų gale Lietuvos Jūrininkų Sąjunga, jūros propa
gandai vesti ir jūrininkystės klausimams svarstyti, pradėjo 
leisti mėnesinį žurnalą „Jūra". Šio žurnalo leidimas nebuvo 

P a d u m t i tokiu pasirody- n u t r a u k t a s f į ^ į į j į - į ^ , ^ " „ T e u i s . " ^ ^ " S » 

žur-

Mums pranešama, kad rugpiūčio 30 d. Europos Uni
jos svečiams padarė priėmimą vyriausias Unijos spau-
dos direktorius pona s Levy. Priėmimas buvo surengtas mu, net ir tie naciai. ™ W toliau „Mūsų Jūra" vardu, iki pat Lietuvos okupacijos. Abu — 
Europos klubo viloje. Į priėmimą atsilankė daug delega- nebuvo greitai "išbaltinti",] n a I a i r a d o g y v ą pritarimą mūsų visuomenėje. Jų tiražas pa 
cijų narių, Strasbourgo aukštųjų asmenybių ir spau- dabar, sėdėdami kalejimuo-į s i e k g Lietuvos sąlygomis imponuojantį 5,000 egzempliorių skai-

se, ruošia įvairius P rPv^ " i čių. Tai dar vienas įrodymas, kad mūsų tautoje jūros dvasia yra 
tus. S a k y s i m niUenskos| g y y a t j k j ą reikia u g d y t i pUOSeleti ir tautą jūros keliu vesti, 
spaudos magnatas Max A-- Didelio formato, gerame popiery, gausiai iliustruotam žur-
ma^n neslepia^ kad į se jęs j s 1 1 ^ ^ l e i g U reik§j0 n e m a ž a l ė § u J i s p a t s s ^ g neapsimokėjo ir 

L. J. S-gai darė nuostolių. Tačiau jūrinė propaganda buvo bū
tinai reikalinga. Jūriniais klausimais pradėjusią domėtis vi-

dos atstovai. Svečiai buvo priimti su nepaprastu vai
šingumu i r nuoširdumu. Ponas ir Ponia Levy visus 
priiminėjo ir kalbino kuo širdingiausiai. 

Lietuvių delegacijos nariai : J. Krivickas ir B. Pa-
ramskas t a proga turėjo galimybės užmegsti artimuo
sius ryšius su prancūzų delegatu Bastid, generaliniu 
vice-sekretorium Pierre Henry, katalikų veikėju Schmidt 
-Le Roy, viceburmistru Wach, Bonnos spaudos agen
tūros atstovu Har tmut H. Stein ir kitais asmenimis. -

Ta pačia proga K. Krivickas turėjo pasikalbėjimą 15 
min. su ponu Levy, kuris pasirodė puikiai pažįsta mūsų 
reikalus ir prieš šį paskutinįjį karą, berods, 32 metais 
yra lankęsis Lietuvoje ir kituose Baltijos kraštuose. 
Spaudos direktorius pareiškė t a proga daug labai pui
kių ir svarių minčių, kurias re tas svaresnis asmuo 
šiuo laiku drįsta pasakyti. J i s pareiškė ir didelį' prie
lankumą mūsų reikalams bei pažadėjo galimą pagalbą 
iš savo puses. Numatoma, kad ateityje pasaulio, o ypač 
Europos spauda darysis netaip šykšti klausimais, ku
rie liečia tuos klausimus, kurie mums yra daugiausia 
prie širdies. 

Priėmimo proga "Draugo" korespondentui prie Eu
ropos Unijos suvažiavimo Strasbourge teko kalbčtis 
ir su vienu Amerikos žurnalistu, kuris jau kuris laikas 
važinėja įvairiuose Europos kraštuose ir studijuoja 
tautų santykius. 

kalėjimo jis ruošiasi kažką 
didingo padaryti . 

Bet tai dar ne viskas. A 
merikiečių grąžintoji spau 

nuostoliai. 
PREKYBA SU BRITAIS . 

"Naujienos" Apie "Drauge" 

suomenę reikėjo patenkinti. Pusiakelėje sustoti nebuvo galima. 
Šiuokart, bent netiesioginiai, pagalbon atėjo valstybės įstaiga 

dos laisvė pas ta to į sunkią Į __ Klaipėdos Uosto Direkcija su inž. Baliu Sližiu priešaky, 
padėtį demokratiškus laik-| kuris parodė noro gražiai ir sėkmingai pradėti darbą paremti! 
raščius, nes nuo spaustuvių Liet. Jūrininkų S-gai duota laivų pririšimo Klaipėdos uoste 
ir laikraščių namų nuima- j koncesija, iš kurios pajamų ir buvo dengiami žurnalo leidimo 
mas sekvestras ir demokra
tiškieji laikraščiai bus iš
mesti į gatvę. 

Nacių laikraščiai, atgau
dami savo spaustuves ir re
dakcijų patalpas, ruošiasi 
sužlugdyti laisvąją spaudą, 
kuri buvo įsitaisiusi jų spaus 
tuvėse. 

Tai skandalinga. Prancū
zijoj su naciais kalobaravę 
laikraščiai neturi teisės pa
sirodyti, tuo tarpu Vokieti
joje leidžiama išeiti nacių 
laikraščiams. 

Prancūzai ir anglai tuo 
smarkiai pasipiktinę ir sa
ko, kad tai yra grąžinimas 
naciams paties baisiausio 
ginklo. 

t n 

"Kaipo lenkui ir katalikui, man negalima ilgiau tar
nauti režimui, kuris prievarta sovietizuoja Lenkiją" - t . "rTaTveikinti-
tokį pareiškimą padarė Tarnas Kuzniarz, buvęs Lenki- F * ' * , a 8 v e i i a n u • 
jos pasiuntinybės Danijoj aukštas pareigūnas ir iš ten 

Naujienos", padariusios keletą pastabų iš "Draugo" 
praeities, sąryšyje su mūsų laikraščio sukakties minė
jimu rašo: 

"Nuo to laiko, kai Lietuva pateko į bolševikiško im
perializmo nasrus, aš trūs ginčai, kurie pirmiau eidavo 
Amerikos lietuvių spaudoje, beveik išnyko t a rp tų laik
raščių, kurie stoja už laisvos Lietuvos atstatymą. Sa
vo pagrindinio nusistatymo ir principų jie, žinoma, ne
išsižadėjo; suktos komunistų insinuacijos, kad tas ar
ba tas (ne jų plauko) redaktorius kam nors "pasida
vė" a r ' 'parsidavė", yra tik piktos valios padiktuoti 
prasimanymai. Lietuvos išlaisvinimo šalininkus jungia 
vienas bendras didelis reikalas, kuriam jie dirba, steng
damiesi nesivaldyti. 

1Šitos linijos stengiamės mes visi laikyt 's. Jos lai
kosi ir "Draugas". Todėl malonu mums jį, šia sukak-

Po Du I Kolūkį 
Anykščiuose leidžiamas 

"Kolektyvinis darbas'" ra
šo: 

— "Troškūnų valsčiaus 
komjaunimo komitetas pri
tvirtino po du komjaunuo
lius prie kiekvieno kolūkio. 
Komjaunuoliai nudirbo pla
tų aiškinamąjį darbą nesą-
junginio jaunimo tarpe".* 

Klimo Bibliotekos 
perkelta į buv. Prekybos ir 
Pramones rūmus. Vinco Ku
dirkos vardo biblioteka e-

santi "puikiausiuose rūmuo-

Bet eikime prie paties svarbiausio dalyko. Jau nuo 1926 
metų Lietuva pradėjo eksportuoti Anglijon taip vadinamą be
koną, t. y., specialiai pagal anglų rinkos reikalavimus ir jų 
skonį paruoštą šviežią — šaldytą kiaulieną. Bekono eksportas 
Anglijon 1934—35 metais buvo labai išplėstas ir davė Lietuvai 
per 20 milijonų litų pajamų per metus. Anglijon ėjo taip pat 
Lietuvos sviestas, kiaušiniai, mėsos konservai, linai, miško me
džiaga. 1935 metais mūsų eksportas Anglijon pasiekė 69,5 mi
lijono litų, iš kurių didžiausią poziciją sudarė bekonas. 

Sudarant prekybos sutartį su Anglija, jos vyriausybė, gin
dama savo prekybos laivyno interesus, išsiderėjo, kad iš Lie
tuvos įvežamas prekes ji pati transportuos iš Klaipėdos savais 
laivais. Tam reikalui anglų reederiai sudarė net atskirą ..Anglo-
Lithuanian Company" ir paskyrė 2 laivus („Baltrader" ir ,.Bal-
tanic"), kurie reguliariai kursavo tarp Klaipėdos ir Anglijos 
uostų, aptarnaudami kone visą Lietuvos eksportą Anglijon ir 
importą iš Anglijos. 

Taigi Olandijai taikomi „Navigacijos Aktai" buvo pritaikyti 
ir Lietuvai, tik 300 metų vėliau. Įsidėmėtinas dalykas! Įsidė
mėtinas ne tik pats faktas, bet ir laikas (XX-tojo šimtmečio 
vidurys!), kuriame tas įvyko. Anglams nesunku buvo tai iš
siderėti, nes jie gerai žinojo, kad Lietuva savo prekybos lai
vyno neturi. Lietuvai taipgi nepersunku buvo su tuo sutikti, 
nes jei ne anglas, tai norvegas, vokietis ar danas savo laivais 
tas prekes veš. Tik ne mes patys, nes neturėjome kuom. 

(Bus daugiau) 

Skraidanti Agitatoriai 

jos p a s i u n t i n y s uanrjoj auKstas pareigūnas ir is ten R . . . . . . „ . . . . r * , „ r santi "puimausiuose run 
pasitraukęs Jo pasi traukimas is diplomatinės tarny- D l Z M e n a m S apSIIDOlU SKelMlS A K M . l / K U g e . se Duonelaičio gatvėje". 

"Žinomieji pilotai Augu
stas Eglitas ir Valantinas 
Balandinas išskrido iš Ry
gos į respublikinį agitacinį 

Centrinė Kauno biblioteka ^skraidymą* Nusileidimo vie
tose jie skaitys paskaitas 
apie stalininės aviacijos 
šventę, kolūkiečiams papa
sakos apie lėktuvų; i r para 
siūtų įrengimą," 

Literatūros Muziejai 
49.VHI.3 d. " T . " pažymi, 

kad įkurti l i teratūriniai mu
ziejai: Žemaitės, J . Janonio, 
V. Kapsuko (literatas!. .) , P. 
Cvirkos, S. Neries... 

O kur gi kit i rašytojai? 
Ar šitie jau patys didžiau
sieji? 

SKELBKITfiS " D R A U G E " 
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'DRAUGAS' TURI NAUJUS PLANUS 
PASIKALBĖJIMAS SU DIENRAŠČIO VEDĖJU 

KUN. A. MICICrNU, M.I.C. 
Įsigytas naujas Linotipas. — Neužilgo šeštadieniais 
"Draugas" bus 12-kos pusla.piij». — Ilgainiui "Draugas", 

persikels į naują vietą ir moderniškas patalpas. 

PREZ TRUMANAS IR GEN. VAUGHAN 

DR. J. PRUNSKIS 

Jubiliejaus proga "Drau- tuo tarpu lenkų dienraščiai 
go" redakcija ir leidėjai ga- I ima 12 dolerhj. Gerai, kad 
vo ypatingai daug sveikini-j "Draugo" spaustuve gali 
mų, iš kurių ryškiai atsi- dar spausdinti "Marian", 

"Moterų Dirvą", "Naująją 
Aušrą", ' 'Laivą", atlieka 
raštinėms ir parengimams 
įvairius užsakymus, spaus
dina knygas, rengia pramo
gas, tai jei yra kokie trū-

ra didelis nuopelnas dienras-j* & , d , „ 
cio leidėju Pastatytojo Drau! ^ * %* u k 
go' vedėjo, kun A. Micnino i * d a b a r b i z n i e r i a į i r k m 
J.sa, specialų žurnalistikos | s m a r . 
kursą yra išėjęs, Marąuette "Draugo" 

Dabar jau antri metai, g k e l b i m ų d u o d a 

spindi, kaip labai dienraštis 
yra visuomenes vertinamas. 
Visi pripažįsta ryškią "Drau 
go*' pažangą. 

Nėra abejones, kad čia y 

kaip visą- savo laiką skiria 
šio dienraščio reikalams. 
Anksčiau buvo "Laivo" re
daktoriumi, o paskiau — na
mo vyresniuoju, drauge glo
bodamas ir dienraštį, taip, 

Nauji Pagerinimai 
— Kokius pagerinimus 

" Draugas" ateityje numato 
pravesti ? 

Visų pirma, mes sten-

Prezidentas ir jo kaiuškas patarėjas gen. Vaughan Washingtono 
lieiochome rengiasi skristi į Pittsburgh ir Etes Moynes Labor 
l>ay švęsti. Tifjmanas ir gen. Vaughan fotografijoje matomi kartu 
pirmą kartą nuo to laiko, kai "penkiapro^entininkų" veiklą tyrinė
janti senato komisija pradėjo minėti gen. Vaughan vardą. 

Pirmieji Pranciškonai Lietuviai Kanadoje ' 

kad jau ketveri metai, kaip giamės sutraukti kuo didės 
"Draugas' yra J o pneziu- n- k v a l i f i k u o t ų bendradar 
roję ir vadovybėje. 

Susikurs Naujas 
Moderniškas Darbų 

Centras 

bių ir korespondentų skai-

Iš tremties į JAV atvyko Į balandžio pradžioje tėvas 
daugelis tėvų pranciškonų.: Modestas Stepaitis, O.F.M., 

nuvyko apsigyventi ir pra
dėti nuolatinį apaštalavimą 
tarp tautiečių lietuvių. Buvo 

Jie jsikūre Maine valstybėje 
ir turi du vienuolynu, kuriuo 
se palaiko lietuviškas tradi
cijas, lietuvišką dvasią. Ame j nupirktas mažas namelis, į 
rikoje važinėja su misijomis kurj atvyko dar du tėvai iš 

čių. Jų skaičius dabar jau į įr skelbia Dievo žodį savo j Vokietijos (tėv. Jonas Dy-
gerokai prašoksta 200, bet j tautiečiams. j būrys ir tev. Steponas Ropo-
čia dar "Draugas" neapsi- Atvykstant vis daugiau Has) ir brolis Antanas Trum-
stos. Džiaugiamės įvestuoju Iietuvių iš Vokietijos, kurių |pa. Tai pirmosios kregždes 

TT 2 2 P**3*1' JZZZ 'Mokslo, Meno, Literatūros' t a r p e b u v o i r paž istamų tė-|Ontario padangėje, 
go leidėjai daro nemažų. p u s l a p i U ) kuriame noriai \vams pranciškonams ar tai! Be lietuviško vienuolyno 
pastangų jj pagerinta j bendradarbiauja rinktiniai j i š Vokietijos laikų ar iš Ita- St. Catharines, Ont., yra ki-

— Suprantama. Padidino-. m { į s ų rašytojai, kūrėjai. Ar-1 lijos, tėvai Bernardinas ; ti du svetimtaučių vienuoly-
me redakcijos štabą, padidi-1 timiausiu mūsų uždaviniu y- Grauslys ir Leonardas An-įnai, kuriuose gyvena lietu-
nome spaustuvės darbimn- ra padidinti šeštadienio lai- j driekus 1947 m. pradėjo juos i viai pranciškonai: tai Winni 

Spaudos Mylėtojams 
Lietuvių Bibliografinė Tar

nyba atsiuntė tokį laišką: 
Gerb. Pone Redaktoriau, 

Birželio 28 d. užbaigiau 
darbą, Europoje. Per 3y2

 me^l 
tų suregistravau ten 830 
knygų ir brošiūrų, išleistų, 
tremtyje. Rugpiūčio 17 d. 
atvykau ji JAV ir pradedu, 
šiandien darbą. Dabar, atro-; 
do, tektų registruoti viso. 
pasaul io l ietuvių leidinius, 
tiek tremtinių, tiek išeivių j 
gausingose lietuvių koloni
jose. Labai prašyčiau per 
savo laikraštį pakviesti vi-; 
sus leidėjus, ypač gi jūsų i 
krašte gyvenančius, siunti
nėti Tarnybai knygas ir pe-l 
rijodiniug leidinius, kad niū-; 
sų spaudos produkcija kuo 
pilniausiai būtų atvaizduo
ta Tarnybos leidžiamajame 
biuletenyje "Knygų Lenty
na". Sekantį numerį (6—8, 
birželis-rugpiūtis) jau ren
giu spaudai. Biuletenį apsi
ėmė leisti LTB Memmingeno 
Apylinkes Komitetas Bava
rijoje. 

Prašyčiau paskelbti mūsų 
naują adresą: A. J. Ružan-
covas, Lithuanian Biblio-
graphy Service, 203 Madison 
S t Westville, flt, USA. 

Tito Grįžo Vadovauti I 
Kovai 

BELGRADAS, rūgs. 3. — 
Maršalas Tito sugrįžo iš sa
vo vasaros rūmų prie Adria-
tikos krantų ir asmeniškai 
paeme vadovauti kovai su 
Rusija ir jos satelitais. 

Patirta, kad jis ilgai tarę
sis su savo artimiausiais 
bendradarbiais apie tai, ar 
atiduoti savo ginčą su Rusi

ja spręsti UNO ar ne. Jei 
taip, tai kada ir kokia for
ma. Jo atstovas prie UNO 
jau yra sugrįžęs į New Yor-
ką ir laukia nurodymų iš sa
vo vyriausybes. 

Privačios firmos leidžia
mas laikraštis ,,United Na-
tions New8" pranašauja, kad 
Tito manąs organizuoti nau
ją komunistinį internaciona
lą, nukreiptą prieš Kremlių. 

[ Pirmieji nariai būsią Jugos-
i lavija, Bulgarija ir Albanija. 

i 
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SAINT XAVIER COLLEGE 
| LIBERAL ARTS COLLEGE FOR WOMEN 

Orientation Week for Freshman . . . September 12-17 
Registration Days fer Upper Cbssmen . . Sepi. 15-16 

SPECIAL PROGRAM: 
Primary and Elementary Scboot Education 

Collegiate Nursing School 

4900 Cottage Grove Ave., Chicago 15, IIL 
Tel. — W Agner 4-4980 

kų skaičių. Darome, ką ga- dą, nes suprantama, kad už 
lime, tačiau mus varžo kai»plūstant gausiai skelbimams, 

lankyti. Nepagailėjo vargo j peg, 
ir nepabūgo ilgos keliones, 

kurių spaustuves jrengimų , nedaug belieka skaitomos kad tik galėtų aplankyti lie-
trūkumai ir patalpų klausi 
mas. Ir šioje srityje daro
mos žymios pastangos. Jau 
yra nupirktas ir į Chicagą 
atgabentas naujas linotipas, 
už savaites kitos jau bus 
pastatytas spaustuvėje ir iš
kinkytas į darbą. 

Tada spaustuvė daug grei 
čiau galės laikraščiui su
rinkti medžiagą, ir informa 

šeštadieniais "Draugas" iš
eis dvylikos puslapių, su tur
tingu mokslo, meno, litera
tūros skyriumi ir šiaip pla
tesniu turiniu. Planuojame 
ir moterų skyrių, sporto 
skyrių ir kitus dalykus, bet 
apie tai iš anksto geriau ne-

cija bus dar naujesne. Ne- kalbėti — skaitytojai jais 
seniai įsitaisėme mašiną ko- pasidžiaugs, kai jie pasiro-
merciniams darbams atlikti, dys. Iš savo puses mes tik 
Tolimesnėje ateityje planuo- galime garantuoti, kad dien-
jama įsigyti naują mašiną raštį leidžiame ne dėl pel-
laikralčiui ir naują kny- no, bet norėdami kuo ge-

medžiagos. Jau planuojama,' tuvius esančius Kanados 
daroma pasirengimai ir ke- j miškuose. 
lėtos savaičių laikotarpyje i Antroji pranciškonų gru-

Man., ir Montreal, 

Žmonės Gyvena Ilgiau 
Amerikiečių statistikos 

įstaiga apskaičiavo, kad da
bar USA gyventojų amžius 
sieks, vidutiniškai, 66.8 me
tų. Moterys gyvena ilgiau. 
Jos gali tikėtis sulaukti sep-
tyniasdešimt su puse metų, j 
gi vyrų amžius — truputį; 

Quebec. į Vinnipeg'ą "vys-1 daugiau kaip 65 metai. Tai-, 
kupo kviečiamas 1949 m.|gi dabar, palyginus su 1939 Į 
vasario men. nuvyko tėvas' metais, amerikiečiai gyvena 

dvejais metais ilgiau. 19471 
metais buvo net 267,026 mi
rimais mažiau,- negu būtų į 

NOUTH KDCFRROOK, 71«S N. MANKATO AVE. 
2-Jii aukštų, 6 kamb. Coloiiial namas. 40 podų lotaa. 
$14,650. Galima Tuojau l ' i lmU. 

Visi kiti namai toje pačioje apylinkėje. 
$14.«.V). 

Visi namai pilnoi papuošti: instaliuoti; garo apšildyti; 

Autamatiškas karšto vandens šildytojas. 

Mos pastatysim namą ant Jū«*n loto. 

Mes pastatysim narna a m mfiMi sub-dfreded loto. 
Mūsų planai pastato moderniškus namus kaip čia 

ATEIKITE IR r W k \ l l<f h I I I : 

Stoltzner Building Organization 
5500 W. Lawrence Ave. MUlberry 5-0680. Prašykite Dept "1/ 

Jurgis Gailiušis, O.F.M., ir 
ten pradėjo sėkmingai dirb-

pe: tėvai Petra^ Baniūnas ir Iti tarp lietuvių. Tenka paste-
Modestas StepaitSs lankėsi; beti, kad atfykus tėvui Jur-ibuvę, jeigu amerikiečio am 

DABAR BET KAS GALI PAKnTOTI LANGUS 

T I K S I HA •'•na patys nž.sisafc>kit. 

DUO-FAST PUTTY PEILIU 
Lengvai Vartojamu su šituo Labai » • • • • • • • - - - - » • » • • • • • • • • • • 

Atlieka ' įrbą. labai grerai. Jokio pa- fderiu M» ru> dolerį. P a s i e k i t e 
tyrimo nereikalinica. T'ždėkite kitą Duo-Fast P-K. 
su p- I iu. Suspauskito ir aptrhnuo-
kite «»u V-g:alu. Vienas paspaudimas Vartfas 
atlieka visa darbą. Sunku darbą pa
verčia lonevu. Adresas 

Miestas A Valstybe 

Ontario provincijoje. Besi- giui lietuviškas gyvenimas 
lankant atėjo puiki mintis I pagyve jo. Labai gaila, kad 
įsisteigti St. Catharines mie- j šis energijos pilnas tėvelis 
ste ir aptarnauti be kunigo' liepos mėnesyje turijo ap-
esančius lietuvius šiame ir 
Welland mieste. Mintis bu
vo įgyvendinta ir 1949 m. 

mūsų mieliems iš tremties 
atvykstantiems lietuviams, 
kurie savo raštais, savo gau-

leisti Wmnipig'ą, nes buvo 
viršininkų paskirtas didžio
jo vienuolyno viršininku. Lie 
tuviai tikrai nuoširdžiai ap
gailestauja jo išvykimą, bet 
kartu sutinka su vyresniųjų 
pakeitimais ir tikisi, kad at
vykęs ji jo vietą tėvas Placi
das Barisa toliau tęs tėvo 
Jurgio Gailiušio darbą. 

šiais dienraščio užsakymais 
gems spausdinti. Jau yra į- '< riausiai skaitytojams ir pat-1 ir net aukomis prisideda prie 
gytas žemės plotas tarp 63 riotų lietuvių pamėgtoms i- šio dienraščio sugimo ir to-
ir 67 gatvių, netoli Cicero dejoms pasitarnauti, taigi bulinimo. Mūsų senieji skai-1 Montrealio padangėje pir 
avenue, kur ilgainiui bus su- visos didėjančios pajamos y- tytojai taipgi rodo savo nuo- masis pranciškonas apsigy 
kurtas tėvų marijonų darbų ra nukreipiamos į laikraš- \ latinj prisirišimą prie dien-
centras; suprantama, kad ^0 į spaustuvės gerinimą, j raščio, uoliai padeda paren-
tenai į naujas, labiau pritai- k a d <<rj>raUgag» jras ka rt ge- S in ius suorganizuoti, už ką 
kytas patalpas persikels ir . . , kaip vieniems, taip ir ki- tų rudenį. Jam tenka dau-
<<TVa,iaa." h*t t*i _ toli- m u skaitytojams gaktų pa- .. Q _ ,. '^^JT . „ . . a,įaUgįa iaikrt oraleisti dės-

žius dabar būtų to paties il
gumo, kaip 1940 metais. Ap
skaičiuojama, kad penicili
nas ir sulfa vaistai tais me
tais išgelbėjo apie 57,000 
žmonių nuo mirties. 

'Draugas", bet tai — toli 
mesnės ateities viltys. 

Pigiausias Ir Didžiausias 
Dienraštis 

— "Draugas71 dabar yra 
pigiausias lietuvių dienraš
tis Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, ir kanu didžiau-
sis. Kaip įstengiate išsivers
ti? 

— Tas nėra lengva. Visų 
pirma — aukštos pašto iš
laidos. Pavyzdžiui, Chicago-
je ir Cicero paštu išsiunti-
nėjant laikraštį, tenka mo
kėti centą už numerį. Ka-
i angi, atskaičius šventadie
nius, laikraščio per metus 
i Įeina daugiau kaip 300 nu
merių, tai jau vien paštui 
rsikia sumokėti trys su vir
šum dolerių už kiekvieną 
prenumeratorių. Toliau, skai 
tytojas per metus gauna 
tiek laikraščio, kad vien po
pierius sveria arti 40 svarų. 
Reikia gi ir už tai užmokė
ti. <kDraugas" per dieną gau
na apie 100 laiškų. Reika
lingas nemažas raštines, ad
ministracijos ir redakcijos 
štabas, kad visus tuos rei
kalus vestų. Spaustuvės dar
bininkų išlaikymas irgi kaš 

veno jau prieš metus. Tėvas 
Klemensas Žalalis, O.F.M. 
atvyko į Montrealį 1948 me-

sitarnauti. 
Ta proga, tebūnie dar man 

leista išreikšti dėkingumą I teisinti. 

tiems dienraščio leidėjų • giausia laiko praleisti dės-
nuoširdžiausia padėka. Mes| t ant šv. Raštą Pranciškonų 
pasistengsime Jūsų viltis pa- seminarijoje ir beregiant ant 

UNGURIAI IŠPIOVĖ ŽUVIS 

rają dizertaciją, tačiau nie
kados neatsako pasirodyti 
tam lietuvių, kad jį pakvie
čia parapijos klebonas kun. 
Jon is Bobinas. 

Apie Penki Milijonai 
Vokietaičiu Neištekės 
Vokiški laikraščiai prane

ša, kad Vokietijoje dabar 
yra penki su puse milijonų 
mergaičių ir moterų, ku
rioms nėra vilties ištekėti. 
Jie paduoda tokius davinius: 
vyresnių kaip 20 metų neve
dusių vyrų Vokietijoje yra 
3.8 milijono ir našlių — 1.1 
milijono, taigi galinčių ves
ti vyrų yra beveik penki mi
lijonai. 

Tuo ,gi tarpu nevedusių 
mergaičių virš 20 metų am
žiaus yra 5.2 milijono ir naš
lių moterų 5.1 milijono; tai
gi — daugiau kaip 10 mili
jonų vokiečių moterų, galin
čių tekėti. Vyrų gi, kaip ma
tėme, tėra pusė to skaičiaus. 
Be Mtų dalykų, vokiečių 

Frank Rackendorf, žvejų laivo skiperis, (kairėje) rodo M. Kyrist- spauda siūlo kai kur ioms 
tuoja. Tačiau, "Draugo" me-'3is k̂ P tingiiryg įsiurbia į ežero žuvį ir ją sunaikina. Un-uriai , moterims emigruoti iš savo 
T ,J ' . 5E»-.#*„4J P u o l a a P l e 11 ^ " i ežero žuvų ir jiems jau yra beveik pasisekę sunai- , V. , ., , 1 • 
tinę prenumerata Chicagojei!:inti kadaifle g a u s i ą Michigan^ ežero žvejybos pramonę Kyntsis deda k r a s t o k*ur, kur daugiau 
ir Cicero — 8 doleriai, kai | pastangas išgauti iš Kongreso pinigų kovai su unguriais. I galimybių sukurti šeimą. 

Gurguolių Dienos 
"Biržiai (Telefonu). Rug

pjūčio 1 d. Biržų gatves už
plūdo vežimų vilkštynės: ap 
skrities kolūkiečiai dvide
šimčia raudonųjų gurgao-
lių atvežė valstybei grūdus. 
Eilė kolektyvinių ūkių, rau
donųjų gurguolių dienos da
lyviui, visu šimtu procentų 
įvykdė duoninių grūdų pri
valomuosius pristatymus. 
Prie paruošų punkto įvyko 
mitingas. Kolūkiečiai pasi
žadėjo trumpiausiu laiku į-
vykdyti valstybinės grūdų 
prievoles pagal visas prista
tomų rūšis." (T.VUI.3). 

NUO UŽSISENfcJUSUJ, ATVIRŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
nedali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų uisisen&justos žaisdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skauddjimą senu atvi
ru ir skaudžiu žaizdų. uždSkite 
LEGULO Ointment. Ju g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galfisite ramiai miegoti nak
tį- Vartokite jas taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Jos taipgi pašalina 
nležCjimą li^os vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligo* 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpirščių. Jos yra t inkamos var
toti nuo džiastančian ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gryduolės nuo 
visų IšvirSinių odos 
HgU- LEOBLO Oint
ment suteiks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų ir 
niežinCių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75c., 
$1.26 ir $8.50. Pirki
te vaistinėse Chicago j 
ir apylinkėse arba 
atsiųskite money or-

LEGULO, Department D 
4847 W. 14th S t Cicero 50. m. 
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LĖKTUVU PER ATLANTA j USA 
B. ZDANAVIČIUS 

Laimingai beplauk d a m i šį kartą čia sočiai ir gar-
virš okeano oro erdvėmis, I džiai buvome pavalgydinti, 
sulaukėme 12 valandos nak- Ilgokai čia pabuvome, kol 

ŠILUVOS AŠTUONIŲ DIENŲ ATLAIDAI 
Pilnus atlaidus visi gali įsigyti rugsėjo men. 8-tą dieną, ir kitus 

pilnus atlaidus laike oktavos iki 15-tos dienos rugsėjo. 

ties! Tačiau saule ne nema
no nusileisti... Tik 1 vai. 
"nakties" ji nežymiai ėmė 
svirti vakarop. Dar net 2 
vai. 'nakties*' metu matosi 
tolumos ir lėktuvo viduje 
ties langais lengvai galima 

lėktuvo motorai buvo patik
rinti. Vyrai turėjo progos 
čia barzdas nusiskusti, nes 
ne vienas buvo apžėlęs, kaip 
kelmas. 

Iš Gander pakilome toli
mesnei kelionei \\ New Yor 

laikraščius skaityti. Laik- ką. Iškilę į padanges, ma-
rodžiui rodant 3 vai., sutemo tome daug tirštesnius ir la-
visai ir dauguma keleivių biau kuprotus debesis, pa-
nakčiai akis sudėjo. Nieko lyginus juos su Europoje ir 
nebematant ir monotoniškai Atlante matytais. Truputį 
lėktuvui beūžiant, kelionė j prašvitus, jaučiame, kad mū-
virš Atlanto pradeda dary- Sų apačioje yra ištikrųjų 
tis nuobodi ir žmogus nėra- nauja žemė, kurios mes pro 
miai imi dairytis į tolumas, tirštus debesis negalime įžiū-
ar nepamatysi nakties glū-|rėti ir kurioje mes turėsime 
durnoje šviesaus žiburėlio, I susirasti laimę ir saugumą, 
kaip naujosios žemės lau-1 

kiamo ženklo. Tik štai 4:30; £ m e t e k e t l s a u l e ' r a u d o " 
val. "ryto" (Vokietijos lai-! n u purpuru nudažydama 
ku) išvargusi akis užkliūva v i r š m u s l * neišmatuojamas 
žemai nakties tamsybėse be-j e r d v e s i r P° kojomis apa-
blyksinčią šviesą. Visi su-! čioJe kuprotus kaip kalnų 
prantame, kad jau čia pat u o l a s ' debesis. Vaizdas ne
nauja žemė, kad jau baigia- i Paprastai įspūdingas, žavus 
me nugalėti Atlantą, o blyk- i r neaprašomas' 
čiojantis žiburėlis meta švie- Iš pradžių skridome Ame-
są iš jūros pakraštyje sto- rikos. sausažemio rytiniais 
vinčio švyturio. Dar pusva- pakraščiais, truputji vėliau ši 
landis nekantraus laukimo j linija pradėjo rėžti vėl jū-
ir mūsų oro milžinas, pui- j ras, o truputį palaukus vėl 
kiai nugalėjęs Atlantą, iš po 
sparnų išleidžia drūtus gu
minius ratus ir pats savo 
prožektorių nusišviečia ke-

LIETUVIAI MISSISSIPP! PAKRANTĖJE 
Pačiame Illinois valstybės Keptos Žuvies Vakaras 

— Kokios veikia organi-
i ? 

pietų pakraštyje, East St. 
Louis mieste, prie Mississip-
pi upės randami sena lietu- ^ į j o s parapijoj 
vių kalorija ir Šv. P. Mari- - P ^ u s i a i parapijos 
jos Nekalto Prasidėjimo lie- r a m . s t l s y r a p n e * J " S * 
tuvių parapija kurioje jau {f lkurę* Jaum* m o t e ^ k lu" 
6 metai klebonauja labai b a s ! f

 k
f

u n s B™° . A v i n i u 
veiklus ir energingas kun. Pasistatė visokiais budais 
Dr. Ant. Deksnys, mokslus remti bažnyčią ir rūpintis 
baigęs Šveicarijoje ir iš ten Parapijos reikalais, štai s. 
karo metu atsidūręs Ame- m- "gP1?010 } 2 d' J°* 8"ren" 
rikos žemėje. Simpatingas p . k e P t o s * " * » v a k a r a -
ir visad judrus ir gyvas lie- k u n o ™*i kel"f *}?*** &' 
tuvis mielai sutiko papasa- ?* P3?kyre bažnyčios staty-
koti apie savo parapijos pra- b o s f o n d u l ' g i a m m o t e r u 

eitį ir kitas bėdas. 
Pirmieji žingsniai 

klubui vadovauja Mary Sher-
man, pirmininkė, Mary Mil-
ler (Mileška) ir kitos. Pa-

lią nutūpti, kurs ir be to 
yra tam tikrais šviesos ženk-

ėmėme dairytis į Amerikos 
Žemyną, beve ik ik i p a t N e w Gimimo Svč. PanelSs Marijos parapijoj, Marquette Parke, Chicagoje — 6812 So. Washtenaw Ave., 
Y o r k o i š r a i ž y t a į v a i r i a u - ' rugsėjo 8-tą dieną prasidės Šiluvos aštuonių dienų atlaidai Pirmi Mišparai su pamokslu įvyks rugsėjo 
siu i l a n k u k u r i a bež iū 7 d* F r o c e s i i a R»gs*Jo 8 d. per Mišparus. Atlaidai baigsis Rugsėjo 15 d. su procesija. Per visas 8 die-

rint prisimena Norvegijos 
fiordai arba Suomijos eže 

lais atžymėtas. Mūsų oro r a j Daug šiame ruože pa-
milžinas sustabdė savo va- stebėjome pristatytų jaukių 
riklius ties vienu angaru 
New Foundlando saloje, prie 
Kanados pakraščių, Gander 

namelių, kokius esame ma-

^Modesta/st/a^Prlnciš? !M t a rPe daugiausia" pavie-
I nių vyrų ir mergaičių, pa-

val. Mišparai 7:30 vai. vakare. Per visas dienas pamokslus sakys Tėvas 
konas, garsus pamokslininkas. 

I Šiluvos atlaidus žmones važiuoja ne tik iš visos Chicag«s ir apieUakfis mieste, bet ir iš toli- t i e k g V V skupuJ J a n s s e n , 
ihj miestų. Atvažiuoja sveikatos ieškodami pas Šiluvos Svč. P. Mariją, stebuklais šlovingą, kuri Lie- , * . r 

tuvoje Šiluvos miestely apsireiškė 1612 m., ant akmens verkianti su savo Sūneliu. Tame laike visoj fce- i v o g e n u . 

Parapija įsisteigė 1895 žymėtina, kad pastaroji yra 
metais, netrukus po to, kai n e lietuvaitė, tik už lietuvio 
čia atsirado ir jsikūrė kelio- įtekėjusi ir pati puikiai lie-
lika lietuvių imigrantų šei- tuviškai išmokusi ir savo 
mų bei pavienių. Prie para-!dvi dukreles išmokinusi, 
pijos suorganizavimo dau-• Taigai matai, tamsta, — 
giausia prisidėjo pirmasis Fasidiolziavo kun. Deksnys, 
jos klebonas kun. J. Servet- ~ k i t u r lietuviai ištautėja, 
ka, padedant veikliems vie- lietuviškai užmiršta, o pas 
tos lietuviams Simonui Jo- m u s ir nelietuviai lietuviais 
ciui, Juozapui Tarvainiui, A. : v l P B t a , lietuviškai kalba! 
Stelmokevičiui ir kitiems. Iš Organizacijos 
h\ų pirmieji du tebėra gyvi *i£kma+ «„*„;„; *™ _ 

I ir tebedalyvauja parapijos — šemet auksinį 50 me-
ir kolonijos gyvenime. * J»«^W švenčia Sv. Jur-

Šie vyrai, rūpindamiesi S i o Pašalpinė vyrų draugija, 
gauti Belleville vyskupo iei-, kuriai vadovauja Keseraus-
dimą Uetuvių parapijai steig ™> Gadeikis, Kerodokas, 
ti prieš 54 metus, vyskupui' Tumoea ir kiti. 
reikalaujant, kad prisirašy- Veikia prieš 45 metus įei
tų bent 50 šeimų (o tiek lie- kūrusi šv. Juozapo dr-ja, 
tuviškų šeimų tada dar nė j kuriai vadovauja mūsų pa-
nebuvo) surinko 50 parašų, | rapijos patrijarkas Jocius, 

Dūda ir 
kiti; katalikų vyrų klubas 

mesnių miestu. Atvažiuoja sveikatos ieškodami pas 
tuvoje Šiluvos miestely apsireiškė 1612 m., ant akme 
maitijoj buvo belikę tik 7 kunigai, nes Kalvynai bu vo bebaigia Lietuvoj naikinti Katalikę Bažnyčią. Po 1945 m e t a i b u v o Šiai pa -

(pirmininkas John Kassly); 
Šv. Onos pašalpinė moterų 
dr-ja (vadovauja Lavanie-

te V n k i p t n m A P r a s k r i d o m P apsireiškimo, Kalvynai smarkiai pradėjo nykti ir Katalikę Bažnyčia vel sustiprėjo. Žmonių maldos 1 r a p i j a i j ub i l i e j in i a i m e t a i , ne , R u d i e n e , Z a v e s k i e n e i r 
ię VOKietlJOje. r r a s K n a o m e S U u v 0 9 M a r i j ą paveikė į žmonhj širdis ir jie vel sug*1*o prie tikrojo tikėjimo. , * ; J . J _ _ _ . , ; . . f l l W i j A k i t o s ) - L R K S A m e r i k o -
m i e s t u s i r m i e s t e l i u s . G a t - Per šmoV atlaidus bus aukojama daug maldų Marijai už išlaisvinimą Lietuvos. Per 8 dienas A u k s i n i s p a r a p i j o s jUDlll€ a e r o d r o m e . T u o j a u s p r i e lek- ve se o a s t e b e i o m e didel i m a - ' melsimės į Mariją, daug maloniu išprašysime sau,. »*vo brangiems asmenims h- kertančiai Lietuvai. j U s a t ž y m ė t a s n e t spec ia l iu j e i r » k u o p a , Kuria i v a d o -

t u v o d u r ų žemėie o r i s t u m i a - «ir,n G Z , ^ „ Q t l Z n U O o ! Lai per šiuos atlaidus visi katalikai atlanko šlovinga stebuklais Mariją ir įgyja tu maloniu, kad Dievo ' a n g i i g t a i - l i e t u v i š k u le id iniu , v a u j a Ido l l ' i enė , K i m u t i s , tuvo durų žemėje pristumia
mi laiptai keleiviams išlipti; 
aerodromo tarnautojai, jau 
iš anksto pasiruošę, savo
tišku benzino tanku priva
žiuoja. Jie vikriai užšoka 
ant lėktuvo sparnų, nuo tan
ko ištempia benzino žarnas, 
kuriomis bematant ima te-

šinų judėjimą, o vandenyse 
plaukiojančius laivus ir val
tis. Porą sykių praskridome 
virš aerodromų ir žemėje 
matėme galingus, sparnus 
ištiesusius besiilsinčius ir 
gražiai išsirikiavusius gele
žinius paukščius. 

Mūsų lėktuvas paskutinį 
keti j lėktuvo bakus naujai s y k į s a v o r a t a i s d u n k stelėjo 
papildomas skystas kuras. I Amerikos žemę, atvežęs mus 

Išlipę iš lėktuvo Gander j įg vergijos J, laisvės šalį, ku-
aerodrome, buvome pakvies- [ rioje kiekvienas gali būti 
ti j čia pat esantį restoraną, pats savo laimės kalvis f 

ĮDOMIOS KNYGOS 

Lai per šiuos atlaidus visi katalikai atlanko šk>vin ga stebuklais Mariją ir įgyja IU maiomu, u a uievu a n g l i š k a i -
palaima lydėtų mūsų gyvenimo dienas Ir ramintų mūsų kertančius brolius Lietuvoje ir Išblaškytus • ̂ ^ D a ž n y c ~ i o s s t a t y m o fon-! N o r k u s , N o r e i k a . B e to , d a r 
po visą pasauli. , K U N ^ ^ PASKAUSKAS, Klebonas dui (nauja bažnyčia stato- veikia šv. Rožančiaus mote-

ma vietoj 1943 m. sudegu- rų dr-ja, katalikų jaunimo 
šios) davė net 1500 doleriųp>rg-ja, Sv. Marijos vaikų so-
pelno ir taip pat gražiai iš- f (iklicija ir kitos. O iš buvu-

Rugp. 3. suėjo 9 metai, i garsino Lietuvos ir lietuvių šios Šv. Kazimiero draugi-
kai Lietuva, Justo Paleckio vardą, tarp vietos gyvento-j jos beliko tik "Kazimieri-

ma. 

* t DRAUGO'' ADMINISTRACIJOJE GAUNAMOS 

1. Kun. R. VV. Alexander, MISIJONIERIAUS UŽRAŠAI, 
apysaka, vertė Broliai Marijonai, išleista Chicagoje, 
1921 m., psl. 190 $1.50 

2. M. Gustaitis, MEILE, poema, išleista Chicagoje, 1914 
m., psl. 25 25 

3. J. Slovackis, ANHELLTS, poezija prozoje, išleista Ma
rijampolėj, 1923 m., psl. 52 35 

4. SFINKSŲ IR PIRAMIDŽIŲ ŠALIS AIGIPTE, iš rusų 
kalbos vertė Ąžuolas, išleista Chicagoje, psl. 84 25 

5. Dr. V. Padolskis, ŠV. TERESE VAIKELIO JĖZAUS, 
jos gyvenimo aprašymas, išleista Chicagoje, 1927 m., 
puslapių 112 50 

6. Kun. Pr. J. Vaitukaitis, KELIONE PO EUROPĄ, ke
lionės įspūdžiai, išleista Ciiicagoje, 1928 m., psl. 188 1.00 

7. Vysk. P. Bučys, M.I.C., X X I X TARPTAUTINIS EU
CHARISTINIS KONGRESAS, Sydney, Australijoj, įspū
džiai, išleista Chicagoje, l t 29 m., psl. 244 1.25 

8. Dr. R. van der Meulen, Rz., GAMTOS PRILYGINIMAI 
LIETUVIŲ DAINOSE IR RAUDOSE, išleista Vilniu
je, 1919 m. psl. 106 35 

9. Kun. A. Petrauskas, PRAEITIES PABYROS, atsimini
mai iš 1905-1914m. išleista Chicagoje, 1934m., psl. 192 .50 

10. Kun. J. F. Jonaitis, KETURI ANGELAI, dalyvavusio 
Didžiajame Kare pasakojimas, išleista Kaune, 1927 me
tais puslapių 72 75 

11. IŠ ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠTŲ, mokytojams pa
rinko M. Biržiška, išleista Vilniuje, 1919 m., psl. 248. . 1.50 

12. P. Klimas, LIETUVA, geografijos vadovėlis, išleista 
Vilniuje, 1917 m., psl. 64 35 

13. P. Kriaušaitis ir Rygiškių Jonas, LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA, etimologija, išleista Vilniuje, 1919, me
tais, puslapių 224 1.00 

2) š. m. rugsėjo 8 d. (ket
virtadienį), 7 vai. vak. Trem 
tinių Draugija duoda Tau
tos šventes minėjimo prog 
ramą per "Margučio" radi 

UŽSAKYMUS SIŲSKITE: 

"DRAUGĄ S" -

5 ^ : 

2334 So. Oukley Ave, 
Chicago 8, 111. 

Galite Iškirpti š| skelbimą Ir norimas knygas užsakyti apibrėž
dami knygų eiles numerius rutuliukais. Pinigus siųsti kartu 
su užsakymo. 

LIETUVIŲ TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMO -
RUOŠĖJO 7 IR 8 DIENOMIS PROGRAMA 

Lietuvių Tremtinių Drau-pai ir gražia} bus praveda-
gija Chicagoje ruošia iškil-jma visa akademijos progra-
mingą Tautos Šventes mi
nėjimą tokia programa: 

1) Š. m. rugsėjo 7 d. (tre
čiadienį), 7 vai. vak. Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje 
(4557 S. Wood St.) įvyksta 
vieša akademija. Kalbės kon 
sulas Dr. P. Daužvardis ir 
ALT atstovas Vaidyla. Pas
kaitą skaito istorikas V. 
Liulevičius. Meno programo
je dalyvauja: Lietuvos ope
ros solistė Izabelė Motekai-
tienė, dramos aktoriai ir 
tremtinių vyrų choras, va
dovaujamas Jer. Ignatonio. 
Įėjimas laisvas. Prašome vi
sus lietuvius — pirmuosius 
ateivius, čia gimusius ir 
tremtinius gausiai daly vau- ''Niekad nesiskubink, tai il-
ti šventės minėjime. Trum- gai gyvensi". 

Įsu 4,100 Kolchozu 

žodžiais "buvo priimta 
Tarybų Sąjungą". Ta pro
ga "prezidentas" apžvelgia 
Lietuvos TSR laimėjimus 
per 9-niu8 metus. "Tekalba 
iškalbingi skaitmenys!" su
šunka Justas Paleckis, 

jų. 
Nauja Šventovė 

— Kokioj padėtyj dabar 
tolimesnis bažnyčios staty
mas? — pasiteiravau klebo
ną kun. Deksnį. 

— Tuo tarpu tenkinamės 

ne 
Naujakuriai 

Parapijos mokyklą lanko 
65 vaikai, ją veda lietuvės 
seserys prancičkietės. 

— Ar daug tremtinių at
vyko į jūsų parapiją? 

"Jeigu 1949 m. vasario t u Q k ą t u r i m e Svarbu tai, — Ligšiol mūsų parapijoj 
jo vafandėlę. Programoje: mėn. respublikoje buvo a- k a d p a r a p į j a išgelbėta ir jau apgyvendinome, butais 
valdybos nario K. Kleivos pie 1000 kolūkių, jungian- j bažnyčia, nors rūsyje turi- ir darbu aprūpinome per 30 
žodis, soliste Pr. Bičkienė ir 
tremtinių vyrų choras. 

čįų 22,868 ūkių, tai liepos 
10 buvo 4,100 kolūkių, ku-

— Liet. Tremtinių Dr-jos rįe apėmė 130.308 ūkius. 
Chicagoje Valdyba žemės ūkio artelių skaičius 

nenukrypstamai didėja." 
Bournesmouth, Anglijoj, 

Mrs. Elizabeth Whitęhead 
šiomis dienomis sulaukė 105 
metų amžiaus. Paklausta 
"recepto" tokio ilgo am
žiau, ji trumpai atsakė: 

me. Žmones ją noriai lanko tremtinių: Stančiaus 4 as-
ir jos statybai aukoja. Su| menų šeimą, Dr. Mogenio— 
tolimesne statyba perdaug j 4 asm., architekto Muloko 
nesiskubiname, nes ji dabar — 3 asm. (išsikėlė Chica-
labai brangi, o be to — dar|gon), Dr. Čerškaus — 4 as-
neturime ir vyskupo reika-. menų, miškininką Juodakį ir 
laujamų dviejų trečdalių sta-; Dr. Juodakienę su 2 vai-
tybos išlaidoms pinigų. Kai| kais, A. Manvydo — 4 asm., 

maj. Tapulionio — 4 
Kleinačio — 4 asm., 

Pasidarė Rašytoju 
Žinomas NKVD-istas ko^ i Dus sukelti reikalingi fondai j ats 

misaras A. Guzevičius pasi-' įr statybos sąlygos pagerės, 
darė tarybiniu rašytoju. Ne- j tikimės be didelių sunkumų 

jis išleido romaną bažnyčią užbaigti. seniai 
"Kalvio Ignoto teisybė". 

s?\ 

MRIZEK'S 
2YMI BOHEMIAN RUGINE DUONA 

Hot Dog Buns - Hamburger Bims 
JŪSŲ PRAMOGOMS 

DĖMESIO, JAUNOSIOS! 
Vestuviniai Tortai — Apskriti, Keturkampiai 
ir Širdies Formos. Padaromi Pagal Užsakymą 

— Visokio Dydžio. 

— Ar daug turite para
pijiečių? 

— Prie parapijos priklau
so 160 šeimų, apie 500 as
menų, kurių tarpe dalis ir 
nelietuvių. Kiekvieną sekma
dienį laikomos 3-jos šv. Mi-

asm. 
Dr. Gribino — 3 asm. (ap
sigyveno Vilsonville, 111.), e-
konomistą Trink auską su 
žmona (apsigyveno Clayton, 
Mo.); iš pavienių asmenų čia 
atvyko: St. Griškėnas, J. 
KažemjTkas, Br. Tiškus ir 
Belleville vyskupo kviečia
mas atvyko ir laikinai čia 

šios, dvejos lietuviams ir! sustojo kun. J. Gasiūnas 

Mes pristatome bet kur. 

BALIAMS IR GIMTADIENIAMS TORTAI MCSŲ SPECIALYBĖ 

R. J: 
1801 S. California Ave. Čl 

CO. INC. 
CRawford 7-1020 

vienos nelietuviams. Parapi
jiečių nors nedaug, bet visi 
geri, prie parapijos prisiri
šę ir jos reikalais sielojasi. 

Šiems tremtiniams ga
rantijas išdavė ir jiems įsi
kurti padėjo šie mano para-

(Nukelta į 6 pusi.) 

= ^ 

* • \ i 

\ 

H I R S C H ' S Mihvaukee Ave.Nr. Paulina 

NEW POLICY PLAN! 
YOU CAN NOW OPEN A CHARGE 

ACCOUNT ON ONLY 5 % »OWN 
On Coats, Suils, Dresses and Fur Coats 

and as long as 

15 Manth To Pay 
"BUY HERE WITH CONFIDENCE" 

H I R S C H ' S 1328 MUwaukee 2l?h ur^e . 
# • 
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Lietuviai Mississippi 
Pakrantėje 

(Atkelta iš 5 pusi.) 
pijiečiai: Kranauskai, Kese-
rauskai. Tumosai, Ugai, Gri-
mailai, Gailiai, Sugintai, Sie
kai, Bazarai ir kiti, kurie 
savo kviestinių dar tebelau
kia atvykstant. 

— Ne vienas iš mano pra
šomų ligšiol dar neatsisakė 
tremtiniams duoti butą ar 
paieškoti darbo. Mes tikime 
dar porai dešimtų tremtinių 
parūpinti čia atvykimą ir 
įsikūrimą. Padarėme, ką ga
lėjome, ir dar padarysime, 
kiek mūsų maža parapija 
pajėgs. 

— G. Valančius 

BUSINESS SERVICES 

BUSINESS SERVICES 

K & K SHKKDDER Jl'ICER 
Dėl platesnių informacijų rašy
kite arba paskambinkite į 

KM TH RNGINEERING CO., 
Dept. T. 

2617 X. st. IrfNits, Clikaco 47, III. 
SPauldlru? 2-1475 

Ofc.MKSlO MOSAVYUfiS 
SAVININKAI 

Įsigykite mūsų apskaičiavimus 
dabar. Jei jūs norite pakeisti sa
vo apšildymą, leiskite mums tai 
padaryti dabar. -

LICEN8ED KONTRAKTO RIAI. 
Alyva kūrenami peoiai. — Gu

zu — Furnace'u — Boiier'iais. 
Air Conditioning. 

įaugti Ivdmokėjinuii. 
3 Metai Išsimokėjimui. 

BRUNSWICK ELECTRIC 
& HEATING CO. 

25 metai patyrimo 
2412 W. DIV1SION 

EVERGI.ADE 4-3200 

Stallworth Motor Co. 
IS IN THE MARKET 
FOR GOOD! CLEAN! 

CARS! 
Any Make! Any Model! 

7656 Stoney Island 
Hyde Park 3-2500. 

ASK FOR DEPT. L. 

D E S T R O Y J ROT! 

Is the cry of every drop of wa-
ter comlngin through your roof. 
Phone OLSOX ROOFERS now 
and a roofer will call on you 
without obligation. 
Your roof is my business. Let me 
help. VVhen we fix them, they're 
fixed. Ali work gvaranteed. 

OLSON ROOFERS 
SHINGLE & FLAT .ROOFS 

Ali types of siding 
4747 PATTERKOX A VE. 

MUlberry 5-4502 

T0WING DAY or NITE ! 

i 

Drive a Curreat Car 
while we 

Repair Your Car 
COMPLETE MECHANICAL SER
VICE, BODY & FENDER RE-
PAIRING. AUTOMOBILE PAINT-

ING, AUTO-TOPS-SEAT COVERS 
18 MONTHS TO PA Y 

Nothing Down. Fuil Wrltten 
Guarantee 

DAWES MOTORS CORP. 
2525 S. Michigan Ave. 

Ali Phones VIctory 2-0909 
Askr for Stanley 

BOB PERILLE 
Anksčiau "Crest Recreation" 

Skelbia Atidarymą 
Po Jo vadovybe 

mūsų moderniškoje vietoje. Per-
dekoruota naujam sezonui. Mu
šu kebliai yra geriausi 

Linksminkitės... Žaiskite 
Kėgliais C'ia. 

78S8 OOTTAGE GROVE AVE. 
\LnjvniM-s 6-3621 

BOWL ir PAILSĖKITE 
Legion Bowling Lanes 

DFlMESIO, PRIVATŪS 
SAVIXIXKAI-KOXTR AKTORIAI! 

.Naujos Septic Taakos, Jeep 
Trenching, Foundations, Water 
Lines, Septic Systems. Darbas at
liekamas už prieniamą kainą. Į-
jungimai padaryti pagal Bulletin 
No, 1 Cook County Dept. of Pub
lic Health per A. F. of L. work-
men. ISsimokėjimai. 

JAMES RYAN 
OAKLAVVN 

9416 S. 73 Ct. Oaklawnl532 J I 
05 Ui Rktmsey po 7 vai. vak. 

>1ES PATAISOME 
Bet Kukio- Rūšies Siuvamąją Mašiną 

taipgi 
F.lt ktrines Mašinas l.šnuomuojame. 

SI.VGER SEWIXG CO. 
4716 So. Ashland. VIrgtnia 7-7640 
6424 So. Halsted. XOrmal 2-2885 
11235 S. Michigan. WAterfaU 8-5594 
920—E. 63rd St. DOrchester 3-1937 

A. W. Cederberg 
SENEUV PRIEGLAUDA 

Vyrams ir moterims: Chroniškų 
ligų ligoniams—Orthopedics. Se
neliams ir Neišgydomiems ligo
niams. Turi State of Illinois Lei
dimą. Maple Ave., netoli Beltnont 
Rd. Rt. No. 1. 

DOWNERS GROVE, ILL. 
Pašaukite Dovvners Grove 3042 

Patys Pasistatykite sau Cabin 
Ne "Pre-Fab." (Semi-Cut) 

12pėdųxl6ped $637 
2<»ped.x28pėd $1,693 
Visiškai paruošta: Durys, Lan
gai, rafters. studdings, kaminas. 
hardware, cabin finish. stogas, 

1/2 log siding, pritaikintos 
«. grindys. 

F.O.B. LAKE CITY, MICHIGAN 
arba SUPAKUOS PAGAL JŪSŲ 

PLANĄ ir NURODYMUS 
OXAWAY LOG CABIN CO. 

Mr. VVilbur Groehn—Phone 2192 
I>ake City, Mieh. 

Paskambinkite arba Parašykit. 

PAŠAUKITE MUS ŠIANDIEN 
INTERNATIONAL FUEL 

OIL COMPANY 
2236 W. 23rd St. VIr. 7-6461 

Tuojau pristatome. 
PEČIAMS ALYVA 

150 gal. ar daugiau 12.3c už gal. 
Fl RNACE'AMS ALYVA 

400 gal ar daugiau 11.3c. gal. 
GEORGE BOZOVSKY, Mgr. 

Visokios rūšies Sheet Metai 
darbai už prieinamas kainas 
GUTTERS — DOVVNSPOUTS 

Dykai apskaičiavimai 
Pašaukite Mus Šiandien 

A. GRODECKI & SON 
2059 W. IHth Street. 

HAy. 1-2645 BAu. 8-9446 

ATDARA DABAR 
North Town*s Geriausias 

Chop Suey 
Į Namus Pasiimti 

Restoranas 
Labai geras Chinese Maistas 

—Cantonese Būdu. 
KOW-KOW 

2548 Devon Ave. BR.4-4473 

DfiMESIO XAMŲ SAVININKAI! 
Apšildymų K oi it ra k toriui! 

Kodėl Permokėti! 
I'lačiai skelbiami alyva įkūrenami 
furnace'ai šešiems kamb. su bur-
ner kontrolėmis $249.50. Issimo-
kėjimais. 3 metai išsimokėti. Nau
jas 275 galionu tankas $29.95. 

Pristatys. 

NOVAK & COBB 
2700 Belmont GOrnelia 7-2010 

LABAI GRAŽŪS NAMAI 
Pastatomi oiž prieinamą 

Kainą 
2 blokai į šiaurę nuo Roosevelt 
Rd. ant President ir Williston, 

Wheaton 
ATDARA APŽIŪRĖJIMUI 

JOHN KLETT 
STATYTOJAS 

207 Blanchard St. 
WHEATON 

Pastebėkite mūsų skelbimus 
ant Roosevelt Rd. 

Pristatome Tuojau 
SUTAUPYKIT PINIGŲ 

Pas RAY EDDY, Inc. 
2423 N. CLARK ST. 

Autji. Dodge-Plymouth Dealer'is 
Pasirinkimas Modelių ir Spalvos 
Valandos: Pirmad. iki Penktad. 
9 Iki 8:30 vai. vak. šeštad. iki 8 
v. vak. Sekmad. 11 iki 5 v. vak. 

DAUGIAU U* JCSŲ 

VARTOTĄ KARĄ 

EASTGATE 7-6300 

ATTENTION BUSINESS MEN 
500 Letters or Clrculars 

multilith $3.00 
Prompt Service 
call Costello's 

767 Mlhvaukee Avenue 
MOnroe 6-1267 

CLASSIFIED&HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
• " D R A U G O " * 

D A R B Ų S K Y R I U S 
' D R A U G A S " HELP WANTED 
ADVERTISLNG DEPARTMENT 

"Draugas" Agency 
23 E. Jackson Blvd 

VVEbster 9-3196 

P A R D A V I M U I 

1941 OLDSMOBILE 
Club Coupe Hydromatic, Radio ir 
šildytuvas. Savininkas parduos 

už $595. 
Tikras Labor Day bargenas 

WALTERS MOTORS 
1425 VVest 63rd Street 

BUSINESS SERVICE 

LEARN BEAUTY CULTURE 
Fu H Coursc $125.00. 

MARY ROBERTS SCHOOL 
10 years leadership. Visit—Phone 
or vvrite 1311 So. Ashland Ave. 

GRo. 0-22:?O—GBo 0-3770 
We place our own students 

Fur Jackcm & Coats 
Excellent Value at low Cost. 

Come in & see our bargains. 
Open every day and Monday eves. 
tlll 9 P.M. 

AVIRTH FURS 
35 8. Piospeet 

Phone Park Ridgc 1482 

HELP WAXTED — MOTERYS REAL ESTATE 

WOMAX COOK 
Lake Complete, Charde of 

chen, or couple, mancharge of 
Steady all year round. 
Good pay. 

GAGĖS LAKE LNN., 
GAGĖS LAKE, ILL. 
Tel. Grayslakc 2091. 

kit-
bar. 

HOUSE IN AUSTIN 

8 room brlck. Oll heat. 
Near Reaurrection Parish. 

t blocks to publich achoola. 
2 car g-arage 
99,500 down 

Possession. 
DILIBERT — STate 9-9204 

ATTENTION, 
PROPERTY OWNERl 

Convert Spare Room to Apart-
ment. New Kitchen Units as low 

as $450.00 
Fireproof—odorless 5% cu. ft. Re-

frig., stove, sink, shelves, etc. 
20 N. \Va< k. r Dr. CEnt. 0-8053 

TURTINGAS JUODŽEMIS 
$2.50 už yd. arba daugiau iš
versto juodžemio. 

Humus juodžemio 22 bu. 
$5.00 įnešame. 

Flagstone. HEmlock 4-6240 

WILLETT IW1U 

okai ir 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on radios, Televisions, 
Refrigerators, VVashing Machines 

and furniture. 
See us before you buy. 

We also nave a few used refri
gerators, washers and vacuum 
cleaners priced as low as $15.— 
Come in to the top house for 
valuea and see for yourself. 

Mes paimsime sena lA«q 
prekę iškeitimui 

A. C. No vak 8C Sons 
3428 West 63rd S t 

Tel. REpubUc 7-2650 
CHICAGO 29. DLL. 

Vartoti Trokai ir Bušai, kurie pri
einami jūsų kišenei. Tiesiog nuo 
vartotojo pirkSjui. '41 iki '46 Trak
toriai, nuo 2 iki 5 tonu $350. Iki 
$1650. 1/2 T. iki 3 T. Trokai nuo 
$250. iki $1250. 

Garantuojame 

THE WIIXETT CO. 
Harrison & DesPlaines 

Nuo 1868 metų. 
Pašaukite Lou Deters 

MOni 6-1492 Dept. L. 

SOLDERERS 
m 

VVIRERS 
Dienos arba Nakties 

Pamainos 
Priimamo patyrusias mergaite* 

dirbti prie Televizijos ir nulio 
a [kai n (n ehassis. Atlikite 

pasitarimui. 

107o NAKTIES "BONUS" 
PAŽANGUMO ATLYGINIMAS 
PATYRUSIOMS MERGAITĖM 

D y k a i apdrauda. 

Žemos kainos mūsa valgykloje. 

MOTOROLA 
4545 W. Augusta Blvd. 

ŠALDYTUVAI 
Commerclal arba residential 

Žemos vasaros kainos 
Patarnavimas ir Pataisymai 

Darbas garantuotas 
Pašaukę LiAwndale 1.3791 
Paprašykite Mr. GAliVAN 

The Best for Less 
SEAT COVERS 

Fibre — Plastic — Nylon 
any tipe of trim 

VVHOLESALE — RETAIL 
DEALERS INVTTED 

Call us Today 

E. B. JENSEN CO. 
8135 Stony Island Ave. 

SAGINAW 1-1S62 

DCLMESIO NAMV SAVININKAI! 
Pirkite dabar žemom kainom: 
Insul. sldingr sub. |7.50 kiv. ped. 
Rock wood batts pil. storumo 
7c. kv. pėd. Plasterboard %" 4 
41/4 kv. pėd. Roll roofing sub. 
50c. ir daug1, kam uolia. 
SAM RISSMAN LUMBER CO. 
5500 Northwcst Hwj. ROdney 
3-4300. Atdara sekmad. iki 12 v. 

PARDUODA SAVININKAS 
Labai gražus davenport ir dvi kė
des. Truputį vartotoa Labai gera
me stovyje—nereikalingi pataisymų. 
Parduos už geriaus) pasiūlymą. 

Pašaukite: — 

AUstin 7-7578 

PARDUODA SAVININKAS 
16 šimtmečio, ranka išpiaustlnSta 

Itališkos Kėdės, 2 apvalus apskritus 
staliukus; vieną. Mahagony staliuką 
arbatai, vieną marble cocktail sta
liuką labai gražūs stonai (drapes). 
Paaukos už geriausi »asiūlymą. 

Pašaukite: — 

SUperior 7-1499 

PIRMUTINIS SAVININKAS 
PRIVERSTAS parduoti dėl pinigų 
stokos '49 metų Fordą, maroon spal
vos, 2-jų durų sedanas, Radio, šil
dytuvas, sėdynių uždangalai, Un-
dereoating, low pressure padangos, 
kiti priedai, visas yra puikiausiame 
stovyje. Jkainuotas greitam parda
vimui. Paskambinkite, duokite pa
siūlymą. Tel. HAymarket 10046 die
ną—AMbassador 2-1447 vakare. 

šeimininkas parduoda 48 Dodge 
raudoną Convertable, visi priedai, 
daug ekstra dalykų. Tiktai 18,000 
mylių išvažinėta. Originali kaina 
$253.— parduos už tiktai $1,675 ar
ba už geriausj pasiūlymą. 

Skubėkite! 
Pasaukite: — 

KKmvoori 8-0288 

Šiaurvakarini* kampas — lotas par
davimui. 114th Ir Avenue L. Prie 
parko. 73x123 pėdu. Viskas sutvar
kyta, galima tuojau st*tytl. Kaina, 
vo viri $6,600. Savininkui privers
tas parduoti su nuostoliais. Kaina 
$2800. Pasaukite savininką susita
rimui. 

PRospret 6-3867 

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 

REAL ESTATE 

North Lake ViJlage Lot 
Mušt Sacrifice 

Reasonably prised for qutck 
sale by Owner. 

Phone BRunswick 8-86t9 

MfRIMS NAMAS 

Dviejų f lėtų po 4 kamb. Pirmas 
afcikfttas furnac*» fttluma. antras auk
otas p^ėiais apšildomas. J mūrytos 
vonios. Kaina $8.500. 

Mūrinis Narnas 
5 kamb., 3 miegamieji. Kaina $7.500. 
2 Tavernos. Parduos pigiai. Labai 

g*»ra vieta. Apsimokanti biznis. 
TOMASZ Iii KI K 

2111 S. < 't i n-liana—Vntrs- auk-tri* 
Tel. .KOckuell 2-895.'> 

NORTH BEVERLT 
1 Hat Brk. 6—%'a. 
Stoker Ht. Wtr. Heat. 

Tile Batbs. 2 car Briok 
garage. 8lde Drive. 
Excellent transp. 

Reasonably priced for ąulck 
sale by Owner at 
8824 S. Wood St. 

SAVININKAS PARDIODA 
5 kamb. mūrinis garažas. 
Gezo šilima. 
1K maudynė 
Randasi Edgebrook'e. 
Greitam užėmimui. 
Prašo $22.000. 

Tei. ROdney S-5220. 

HELP WANTED — VYRAI 
~ m n — n ^— ~ l — ir — r • ^ » n a— • aa i MM m a— —i. 

Reikalingas angliSkai-lietuviSkal kal
bantis patarnautojas prie vamzdžių ir 
Šilumos įvedimo biznio. Išmokysime 
Brigbton Plumbing & Hcattng Sup-
ply. 4145 So. Archer Ave. Telephone 
FRontier 6-4442. 

P R A N E Š I M A S 

IEŠKO PIRKTI 
AUTOMOBILIUS 

Stalhvorth Motor Co. 
ieško pirkti gerus, švarius auto
mobilius. Bet kurio modelio. Bet 
kurios išdirbystes. 

7035 STONJY ISLAND. 
Tel. Hyde Park 3-2500 

Kreipkitės | Dept L. 

•626 HKLL AVE. 
Beverly new De Luxe 7 Rm. re-

sidence. 
4 rms on lst fl. 3 rms on 2nd. 
1% Tile baths. Kitchen tiled. 
Knotty Pine bsmt. room. 
Gas Ht. Priced for quick sale by 

Owner. 
GASPER JOHNSON, BITTJ3ER 

Hllltop 5-0198. 

6 ROOM MODERN FRAME. 
H. W. Ht, garage: 
75 f t. Lot; Rock garden, fruit, 

shrubber>'. 
Near bus, stores, schools; 
1 mile I. C. 
Priced by Owner under $10,000. 

Phone HArvey 4484 W. 

Dėmesio, Busimos Jaunosios! 

MICHAEL'S 
CATERING SERVICE 
PIRMOS RŪŠIES VALGIS 

—Jūsų Namuose — Sai£je<—arba 
Viešbutyje 

Paskambinkite dčl kainos 

Tel. LAwndale 2-0092 
LAwndale 2-0615 

PRISIL.AIKOM DIETV 
TAISYKLIŲ 

Privatus saviitinkas turi parduoti 
labai yia/.ii \aižomojo kamb. actą, 
stalas 54,,x42", bufetas 60". 

Apkainuota greitam pardavimui. 
Dydis tinka bet kuriam valgoma

jam kambariui. 
Tiktai $65.— 
Pašaukite — 

V Vn Buren 6-4854 

Parduoda Privatus Savininkas 
Labui gražus '48 Nash Convertab

le Ambassasar, pagamintas pagal 
"užsakymą, baltos padangos, pilnai 
{rengta. Labai gerame stovyje. Pri
einama kaina. Pašaukite HAymarket 
1-0461 dienomis arba PAlisade 
5-7035 po 5 vai. vak. George M. 
Lorciiz 3354 N. Normandy. 

REIKALINGI PIANINAI. 
Visokios rūšies ir visokių iš-
dirbysčių. Mokamos aukš
čiausios kainos. Pašaukite 

WEntworth 6-8724. 

I E S O " RĖNDUOTI" 

APARTMENTS WANTED 
Att«ntion Landlords and Rooming 

House Proprietors. We have a select 
Clientele for your apartments or kit-
chenettes. Prompt service at no cost 
to you. 

DAVTD REALTY CX). 
6305 So. Harvard 

Phone WEntworth 6-2900. 

WEST OF ELMHIRST 

4 to 20 aeres. 
Low as $3.75 an a e re. 
Reasonably priced for quick sale 

by owner. 

Reverse Charges. 

'Phone Elmhurst 6855 

5700 ^l'EST 
1 1/2 story with English basement 
apt. Immediate poss. of lst apt. 
Encl. heated rear porches. Auto. oil 
ht. wtr. ht. Near school, good transp. 
low tsjtes. Income $101 monthly. 
Exchisive of of owners apt. 2 car 
garage. $500 down deposit. Priced 
by owner $15,500. MAnsficld 6-8214 

89th Ir Esrhaiųpe Avenue 

S fletų mūrinis 
2—7's kamb.. 1—6 kamb. fletas. 
. . steam šilima — stokeriu, 

3 karu garažas. 
Apkainuota greitam pardavimui. 

F. F. GORDON 
Teiephone REgent 4-1968 

PROGOS — OPPORTUNTTIE8 

Gerai apmokantis restoranas Ir 
baru IMI rger stand greitam pardavi
mui prie skerdyklų. Įsteigta jau 
26 metai. Tikrai gera proga lietu
viui. Randasi ant — 

744 W«t 43rd St. Pasaukite: — 
VlrgiiUa 7-8629 

Nepraleiskite šitos progos. 

"SWEET SHOP" 
Jei ieškote gero biznio, nepralei
skite progos apžiūrėti Cozy Cor-
ner Sweet Shop. Kampinė 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. Iš
simokėjimui. 

Pašaukite: — 
AUstin. 7-8706 apžiūrėjimui. 

Here's Your Chance 
Buy one our half aere lota 

for 1795.00. $50.00 down. $5.00 
monthly. Near scnools and shop-
ping. 17 miles North Weat. When 
lot is paid we can bulld a home 
for you; pay just likę i*ent. 

Alhany Real Estate 
[4540 N. Kedzie Irving 8-01S5 

|rTW Gerai apmokanti grosern*'* greitam 
pardavimui. 

f Įsteigta prieš 23 metus. Keturi gy
venamieji kamb. užpakalyje. Taipgi 
parduos 1H aukftto mūr. namą, ku
riame randasi krautuvė, šeši kamb. 
antrame aukšte. Gera apylinke. 1'» 
loto. Prekėa, fikčieriai ir namas par
duodami už prieinama kalną. 

852 N. Rariov Ave. Pasaukite 
ALbmny 2-1878. 

Paaukos už tiktai $550. 
Visi pašto reikmenys 

• • vartoti. 
Pasimatykite su Jesse Baker, 

LELAND, ILLINOIS 
Tel. Leland 55 

CALL TODAY! 
For Stoker Cleaning and rt\pairs 

Refrigerator Repalrs for 
residential and commercial. 

VVashers, Ironers and Vacuum 
cleaners, service and repaired. 

\Vork Guaranted. 
Reasonably Priced. 

Phone WAlbrook 5-8141 
2615 VY. 6Srd St. 

GraSus 2-jų gabalų mėlynas Broc, 
Parlor setas prancūzų laikmečio 
stiliaus su tufted užpakaliu 
. . Niekad nei m >< > vartotas. 

Kaina $225.00/ 
JENSEV MOVERS, 

11630 8. Halsted St. Tel. PUU. 5-9025 
Atdaras vakarais. Laisvas kreditas. 

THEY'RE OFF! 
MIGHTY MIDGET 

AUTO RACES 
Rocket Speed and Thrills 

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

1949 VVorlds Best 
Midget Drlvers 

12,000 seats. $1,25 tax inc. 

Raceway Park 
130th St. 8C Ashland 

Avenue 
Blue Island, 111. 

is APARTMENTV 

S125 W. Bertau, 4 kamb. kiekviena
me. Gerame storvyje. Uždirba 10% 
kainos. Jei net būtų penkt,u ir pu
sės sykių daugiau verte*. Prašo a-
pie $15,000. Paprašius pasiųsime }-
rodymus. Mr. Feiler, CEntral 6-1855. 

BAIRD & WARNER 
215 N. Dearborn St. 

ATDARA DABAR — PROPES-
SIONAL batų pritaikymas ko
jom, kurios yra sunkios pritai
kymui. Child Life Batai Vai
kams. Moterų batai. Miller batų 
apsaug-a moterims. 6 AA iki 4 EE 
iki 12 dydžio. 
Neison Slioe Service—Mr. Nelson. 
518 Davls St Kamb. 217, Evans-
ton, GReenleaf 5-3011. 

BOTTLED SA-GAS 
Namas iš miesto ribų—svarus, 
greitas ir ekonomiškas kuras ap
šildymui ir virimui. Mes specl-
alizuojamės pertaisymuose ir tei
kiame patarnavimą. 

SA-GAS SALES CO. 
11725 S. Cicero Bluc Island 6566 
Lemont, 111. Tel. Lemont 451 

1947 PONTIAC 
4 durų sedan, mažai išvažinėta. 

Labai gerame stovyje. 
Tikras bargenas $1,275. 

WALTERS MOTORS 
1425 West 63rd Street 

WAJbrook 5-9200 

PARDUODA SAVININKAS 
Freeman stokeris (65 Ibs) labai 

gerame stovyje. 
Pilnas kontroliavimas su nakties 

stop watch. 
Truputi vartotas. Bargenas. 

ROBERT RASCH, 
915 WEBSTER AVE., 

Dlversey 8-8455 

Kainavo $7,000.—Parduos ui $2800. 
Tdirlme parduoti iki Rugsėjo 10 d. 

Mėsines inventorius pardavimui: 
Walk In Box—g p6dų šaldytuvas 
Gounter, 8 pėdų Deep Freeze, 3 
svarstyklės. Malamoji (M6sai) ir 
Piaustymo mašina, Registras, Lenty
nos Ir tt. 
Pašaukite (N E vada 8-1048 arba VAn 
Buren 6-3969. 

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

Kviečiame } Lietuviškos Knygot 
Rėmėjų eiles. Metine duoklė $5. 
Gmisite naujų knygų nl 7.50. Ra-
Sykite: Rev. 0. JL Matulaitis, 8334 
So. Oakley Ave., Chicago 8, I1L 

Platinkite dien. uDraugą'' 

LOMBARD į Vakarus 
Didelei seimai. 1 blokas nuo susi
siekimo linijos, S blokai iki Kata
likų ir Luteronų mokyklų ir baž
nyčių. 4 blokai iki krautuvių. 5 mo
dernūs kambariai ir apšildoma ve
randa pirmame aukšte. 2 miegamie
ji ir kambarys 2-me aukšte. Geras 
aukštas skiepas, karštas vanduo, ap
šildomas stokeriu. Poilsiui kambarys. 
2 automobiliams garažas. Kaina — 
$16,5000.00. 

H. L. HARRELL 
REALTORS A CO. 
532 Orescmt Blvd. 

OLEN H I V N ILL 
Tel. Glen Etlyn 21 arba 3308 

SOUTH SIDE APTS. 
Immediate possession 

1 flat 
Corner Brk. 4 flat Bldg. 

2—4's, 2—3's 3 Car garage. 
Rent over $200 per month. 

Near 75th Str. 
A Bargain. 

Phone: — 
TKiangle 4-6011 

$11.500 
UŽ šią. pilną, kainą nuperkate 2 fle-
t,ų mūr. namą, 4 kamb.. 2 miega
mieji; 5 kamb., 3 miegamieji. Karš
to vandens šiluma—alyva ir pečiais 
apšildomi. 2 karų garažas. įmokėti 
reikia $4.000.—grynais pinigais. Da-
men, Diversey Clybourne Apylinkėje. 
Pasaukite AVenue 3-1370 Mr. Hilty. 

FARM BARGAIN 
94 aere tillable, €0 aeres for po-
tatoes wlthin sight of chain of lakea 
School on property, 7 rm. frame 
house new oil burner, 1 bank barn. 
l seoondary barn. Poultry house. 
cement floorlng. oorn erib tool shed. 
Hog house, cement feeder, slat ga
rage for 1 car. Prlce $14,000. For 
qulok sale owner wlll throw in % 
growlng crops of wheat, oats and 
corn. Call, wire or write Dept L 
Milo, Mead, Real Estate Broker, 11 
So. Clay Si. Ooldwater, Midi. Phone 
8719. 

Gera kirpykla (skaitant Ir flkčle-
rius gseitam pardavimui. Rendasi 
pietvakarinėj miesto dalyje. Savi
ninkas pasitraukia po daugelio me
tų ir parduos už prieinamą kainą 
greitam pardavimui. Gera vieta lie
tuviui. Pašaukite: — 

LAfayetto S-8782 
dėl platesnių koformacijų 

Gerai apsimokanti, gerai trengta 
kepykla, greitam pardavmtui. Smul
kmenomis ir urmu pardavimas. Par
duodama kartu su namu. Keturi (4) 
gyvenamieji kambariai užpakalyje. 
Tikras pirkinys, tinkamam asme
niui. Pašaukite telefonu VIrjrknia 7-
3578 prieš pietus arba po • vai. 
vakaro, . . . . 

BRIDAL SHOP pardavimui—ge
roje vietoje. Tikrai gera proga 
tinkamam asmeniui. Į vakarus nuo 
Madison St. Savininkas parduos 
už prieinamą kainą šią savaite. 

Pašaukite COlumbus 1-0707 
šiandien — neapsiriksite 

Gerai apmokanti variety krautuve 
šiaurės vakarinėj miesto dalyje grei
tam pardavimui. I?laidų tiktai $3.00 
i dieną. Savininkas parduos už pri
einamą kainą, jei galima būtu su
sitarti jam išnuomuoti € kamb. a-
partmentą Šiaurės vakarinėje mies
to dalyje. Del platesniu informaci
jų pašaukite COlumbus 1-8461 šian-

Geras bendra būtis (vyrams) parda
vimui. Taipgi šalia ir € karams ga
ražo vieta. Labai graži apylinkė. 
Geras susisiekimas. Netoli krautu
vių. Gyvenamieji kamb., ir baidai 
{skaitomi. Pajamų per motus gau
na $11.000.—Del platesniu informa
cijų pašaukite M'imysidV i-6536 
šiandien. 

Geroje, vietoje, gerai Įrengta photo 
studio šiaurės vakarinėje miesto da
lyje. Savininkas priverstas parduoti 
ir priims jam prieinamą pasiūlymą. 
Dėl platesniu informacijų pasaukite: 
PKnsacola 6-2642 nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vak, arba Nlles 7-8460 
po 8 vai. vak. 

Gera valykla ir pataisymu krautu
vė greitam pardavimui šiaurės va
karinėj miesto dalyje. 4 dideli kamb. 
su maudyne užpakalyje. Plgri nuo
ma. Savininkas parduos už prieina
mą, kalną šią savaitę. Del platesniu 
Informacija pašaukite 

JTniper 8-&S07 šiandien 

ELMWOOD PARK 
Galima užimti per SO diemj kam p. 
mūro bungalow, 7 kamb. pirmame 
aAikšte; S kamb. beismonte, karšto 
vandens šildytuvas. 2 karų medinis tralinis apšiidymaa 5 metų" sutartis. 

Gerai įrengta krautuvė greitam par
davimui Siaurinėje miesto dalyje, 
įrengta drug store krautuvei, įskai
tant ir fountain. Dabar yra naudo
jama kaipo ice cream krautuvę. Cen-

garažas. Lotas 60x125 
RUFFOLO 

PAlisade 5-6624 
2546 North 74th Avenoe 

Prieinama nuoma. Gyvenamieji kam
bariai. Ateikite | 848 W. Weilin<rton 
prie VVollirurton "L" stoties. Pašau
kite LOnebeach 1-3352. 
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PADĖKOS 
CHICAGO, 111. — "Nelaimėje 

draugą pažinsi", taip sako mūsų 
sena lietuviška patarlė. Taip bu
vo ir su mumis. Turėjome gimi
nių Amerikoje, bet dar nebuvo
me jų susiradę. I r štai vieną 
pereitų metų rugsėjo mėn. die
ną j mūsų tremties niūrą pa
dangę per tremtinių laikraštį 
"Žiburiai" atskrido nelaukta ir 
netikėta žinia iš Amerikos, kad 
žinomas lietuvis lakūnas Anta
nas Kiela nori mus ištraukti iš 
vargo ir skurdo ir atsiimti į 
Ameriką. Skubame jam suteikti 
apie save žinias. Ir štai po kiek 
laiko gauname jo laišką su su
tarčių nuorašais. A. Kiela suda
ro mums darbo garantijas, gi 
Aleliūnai, gyv. 3251 So. Union 
St., buto garantijas. 

Taigi nuoširdžiai dėkojame 
tiems mielėms mūsų globėjams 
A. Kielai ir Aleliūnams už jų 
rūpestingumą, vargą ir triūsą 
gelbstint tremtinius. Mes jau ne 
pirmoji šeima, kuriems jie pa
rūpino garantijas. 

Ypatingai dėkojame mielai 
Onai Aleliūnienei už jos mums 
parodytą nuoširdumą ir globą ir 
linkime jai ir toliau nenuilsta
mai tęsti savo užsibrėžtą trem
tinių gelbėjimo darbą. Lai Aukš
čiausias jai šimteriopai už tai 
atlygina. 

Emilija Kielienė 
ir 

Stase Kielaite 
(Dramos Teatro aktore) 

ROCHESTER, N. Y. — Reiš
kiame nuoširdžiausią padėką Ro
bertui Shereliui, 590 Hudson 
Ave., ir jo žmonai, kurie, nebū
dami giminės ir net mūsų nepa

žindami, nuolat šelpė mus trem-
tyje,rūpinosi dokumentų atvykti 
į šią šąli sudarymu, o atvyku
sius mus priėmė pas save, išlai
kė ir globojo mus ištisą mėnesį. 
Be to, R. Sherelis, nesigailėda
mas žymių išlaidų, parūpino 

j mums gerą butą, atremontavo jį 
I ir suteikė puikų įrengimą; R. 
\ Sherelis taip pa t padėjo mums 

surasti darbą. Pažymėtina, kad 
R. Sherelis visą tai suteikė 
mums turėdamas tebe vargstantį 
Vokietijoje savo brolį, kurio šel
pimas, gydymas bei pastangos 
atgabenti jį į šią šalį sudaro 
jam- daug nuolatinio skaudaus 
rūpesčio ir didelių išlaidų. 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
P. ir B. Jurkštams, 150 VVeaver 
St., kurie suteikė mums vertin
gų dovanų ir padėjo susitvarky
ti naujame bute. 

Dėkojame NCWC organizaci
jai, kun. J. Bakšiui už surašy
mą darbo ir buto sutart ies ir 
John Morcan, 645 Hudson Ave., 
už pasirašymą sutarčių bei ieš
kojimą mums darbo. 

—J. ir K. Baisiai 
CHAZY, tf. Y. — Neturėjome 

Amerikoje jokių giminių bei pa
žįstamų, kurių pastangomis bū
tume galėję atvykti į šį laisves^ 
kraštą ir jame žmoniškai įsakur- i 
ti. Tik dėka katalikiškosios Ame- į 
rikos visuomenės visos kliūtys 
liko nugalėtos. Todėl labai nuo
širdžiai dėkojame NCWC organi
zacijai už suteiktas galimybes ! 
pabėgusiems nuo žiauriojo bol- | 
ševizmo įsikurti šiame demokra
tiškame krašte ir susirasti čia 
sau antąją Tėvynę. 

Dėkojame labai poniai Speare 
Kašėtaitei, gyv. Chazy, N. Y., už 
jos nuoširdžią ir motinišką glo
bą, visokeriopą paramą; taip pat 
dėkingi jos vyrui medicinos dak
tarui Speare už medicinišką pa
galbą veltui. Dėkojame Laučkai, 
NCWC organizacijos atstovui, už į 
darbovietės pakeitimą i r Vyt. 
Sirvydui už nuoširdų tremtinių- j 
benamių reikalais rūpinimąsi. 

—Milierių šeima 

CLEVELAND, Ohio. — Trem
tinys, atvykęs į Clevelandą, pir
miausia susitinka su simpatišku 
ir maloniu žmogum — su P . Mu-
lioliu. Tuoj pasijunti esąs jo glo
boje. Jo pagalba nemažas trem
tinių skaičuis yra atvykęs Ame
rikon, nemaža dar atvyks. Cia 
gyvenančių tremtinių dauguma 
tik Muhoho dėka turi darbus ir 
butus. Kam tik reikia darbo, bu
to a r materialinės paramos, visi 
kreipiasi į jį, o jis su malonu
mu visus gelbsti ir visiems pa
deda. « 

Šiam taurios širdies lietuviui 
ir nenuilstamam tremtinių glo
bėjui linkime ilgiausių metų ir 
geriausios sėkmės. 

—A. V-gys. 

P A I E Š K O J I M A I 
Ieškau savo dviejų pusseserių, 

Monikos ir Antosės Liukošyčių, 
! iš Kvesų km., Vilkijos par., Kau-
1 no valsč. Abi ištekėjusios, bet 
j jų pavaldžių nežinau. Atsiliep

t i : Kazimieras Lutkus, 3titt7 
I Eas t Blvd., Cleveland 5, Ohio. 

kreipės į Civiles Tarnybos 
Komisiją, kad palaikytų jo 
pusę. 

Petras Levulis, sūnus Jurgio, 
iš Ončiškių km., Seirijų par., 
ieško pusbrolio Jono Miliausko, 
iš Kingeliškės km., Liškiavos 
par. Atsiliepti: Petras Levuiis, 
418 Spring St., Aurora, UI. 

CHICAGO, 111. — Nuoširdžiau
sią lietuvišką padėką reiškiu sa
vo geradariams Darbutams, gyv. 
Pittsburgh, Pa., už sudarymą 
man sąlygų atvykti į Ameriką ir 
rūpinimąsi manimi pirmomis die
nomis čia atvykus. 

Nuoširdžiai dėkoju Br. Kelp
šienei, gyv. irgi Pittsburgh, Pa., 
suradusiai man geradarius ir už 
rūpestį man atvykus. 

Savo geradariams prašau Auk-
šiausiojo palaimos. 

—Albertas Augustaitis 

Ieškoma Paulina Tamošiūnai
tė, duktė Petro ir Ievos, ištekė
jusi, rodos, už Burneikos, kilu
si iš Kudrėnų km., Panevėžio 
apskr. Ieško brolis Stasys Ta
mošiūnas, D.A.E.C. Buckland, 
Newton H., Nr. Dorchester, Dor-
set, Gt. Britain. 

Išrinko vajaus pirmininką. 
Erret Van Nice, vice pirmi
ninkas Harris Trust ani 
Savings Bank, išrinktas pir
mininku National Founda
tion for Iniantile Paralysls 
Cook apskrities skyriaus 
būsimam "Dešimtukų Para
dui", tai yra sukėlimui au
kų kovai su polio epidemija. 
Pernai apskrities skyrius 
surinko $600,000. 

UODĖSIO VALANDOJ 
fcafcftt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DftCKTOtlAI 

6845 S. WESTERN AVE. SSlft UTUAMCA AVE. 
PRospect 6 - 0099 YArds 7 - 11A8 — 7 - 113* 

Tiem* kurie gyvena kitose miesto dalyse sausima 
koplyčia arčiau jOstj namų. 

— 

' 

NEWARK, N. J . — Nuoširdžiai 
dėkojame mūsų geradariams Re
ginai ir Helmutui Šmidtams, ku
rių dėka baigėsi mūsų vargin
gos tremties dienos Vokietijoje. 

Ši mūsų padėka yra juo giles
nė, kad gmidtai, nežiūrint j mū
sų gausią seimą, mus priglaudė, 
padėjo pradžioje įsikurti ir tik
rai nuoširdžiai rūpinosi. 

—-Savickų šeima 

Kazimiera Simkūnytė - Suveiz-
dienė, iš Sučkampio km., Čekiš
kės par., ieško savo tėvo trijų 
seresų. Vienos pavardė Račkau
skienė. Taipogi prašo atsiliepti 
parapijiečius. Laiškas ir adresas 
randasi pas : (Mrs.) M. Yurkšas, 
4353 S. Maplewood Ave., Chica
go 32, 111. . 

LEONAS PETRAVIČIUS 
Gyveno 4034 S. Artesian Ave* 

Mirė rups. 4 d.. 1949, 2:30 
vai. jK>piet, sulaukės senatvės. 

Gimė Uttuvoje.Kilo iš Šiau
lių apskr., Luokės parap. 

Amerikoje' išgyve*hb 44 "m." 
I'aliko dideliame nuliūdime 

mylima žmoną Magdaleną (po 
-t§vais Daraškaitę); 3 sūnus: 
Mykolą. marčią Kazimierą; 
Steponą ir Kazimierą; du&terį 
Albiną Hf-nnessy, žentą Edvar
dą; 6 anūkus; marčią Stella. 
Perry ir jos šeimą; brolį Sta
nislovą, brolienę ir šeima— 
Brockton, Mass.: 3 puseseres: 
Julią Balsis; Petronėlę Mos-
gers: Agnės Raudis ir ju sti
rnas; 2 pusbrolius: Leoną ir 
Adomą šalmonius ir kitas gi
mines, draugus ir pažjstamus. 

K ū n a s p a š a r v o t a s J o h n K. 
E u d t i k i o k o p l y č i o j e , 4 3 30 So. 
California Ave. 

Laidotuves įvyks ketvirta
dienį, rugsėjo 8 d. Iš koplyč'os 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
X> kalto Prasidėjimo švenč. 
I*anelės parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona. Sūnūs, Mar
ti. Duktė, žentas. Anūkai, Bro
lis, fuseeeres, Pusbroliai ir 
Gimines. 

Laidotuvių Direkt. John F. 
Eudeikis, TeL YArds 7-1741 

A. A. 
ANTANAS ŽEKONIS 

Gyveno 180 N. Itoot St., 
Aurora, 111. 

. - MipS. rug».-S«pt. 6, 194» rm 
7:30 vai, vak., sulaukės 67 
m. arrižiaus. 

Girae Lietaivoje. Kilo iš Aly
taus apskr., Merlslavos parap., 
Posnios kaimo. 

Amerikoje išgyveno 39 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

žmoną Helen (po tėvais Kru-
tulytė); 2 dukteris: Helen 
Wolgast, žentą Carl—Aurora, 
III. ir Minnie Zekas, žentą Dr. 
J. Zekas—VVaukegan, 111., a-
nūke Sally Ann VVolgast; 2 
brolius: Prank—Chicag'oje ir 
Joseph—Aurora, 111. ir kitas 
gimines, draugi* ir pažjstamus. 

Priklausė prie šv. Kazimie
ro Draugijos. 

Kūnas pašarvotas Daleiden 
koplyčioje. 

Laidotuves įvyks ketvirtad., 
rugsčjo 8 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į St. 
Nicholas parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionįes sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas i M t 
Olivet kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Dukterys, 
žentai, Anūke, Broliai ir ki
tos Gfemtnes. 

AMSTERDAM, N. Y. — Labai 
dėkojame NCWC ir BALF-o or
ganizacijoms, kurios mūsų nepa
miršo ir nepamiršta tremtyje ir 
mus atvedė į laimingą šalį, kur 
mūsų nusilpusios jėgos atsigaus, 
nors savo vargo ir sunkaus gy
venimo tremtyje taip greitai ne
galėsime pamiršti. Dėkoju vi
siems savo giminėms ir pažįsta
miems, kurie padėjo į Dėdės Ša
mo išsvajotą šalį patekti. 

— —M. Aldonis 

Adolfina Medžikauskienė, at
vykusi iš Austrijos ir gyvenanti 
1530 S. 50 Ave,, Cicero 50, 111., 
ieško veterinarijos gydytojo An
tano Milaknio, atvykusio Ameri
kon maždaug prieš pusantrų 
metų. 

i 

Nenori eiti į pensiją. Po- I 
licijos kapitonas John L. , 
Sullivan pagal turimus po- i 
licijoj rekordus šį mėnesį 
turi būt atleistas į pensiją. 
Bet jis sako, kad rekordai 
yra klaidingi ir jam dar ne 
laikas į pensiją eiti. Jis net 

Garsinkitės dien. "Drauge" 

JOSEPHINE KENGRIS 
(po tėvais SioėinskaiU") 

Gyveno 1402 B. 5(>th Ct , Ci
cero, 111. Tel. Townhall 2111. 

Mirė rhigu. 6, 1949, 4:50 vai. 
ryto, sulaukusi 43 m. amžiaus. 

GimS Chieago, 111. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Dominiką: 3 dukteris: 
Bernice SCpelis, žentą Walter; 
Louise Smith, žentą Donald; 
Lydia; t&vą Joną Bekevičiu; 
du anūkus: Donna Rae ir The-
odore; švogerj Antaną Kengrj 
ir šeimą; ir kitas gimines, 
draugus ir pažjstamus 

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 1410 S. 50th a/v. 

Laidotuvės Jvyks penktad., 
rugsėjo 9 d. 16 koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta i šv. 
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys 
Tėvas, žentai, Antikai ir kiti 
Giminės. 

Laidotuvių Direkt. A. Pet
kus, Tel. Townhall 2169. 

CLEVELAND, Ohio. — Kun. 
Juozui Angelaičiui, 18022 Neff I 
Rd., už pagalbą atvykti ir už į 
globą įsikuriant nuoširdžiai de- Į 
kojame. 

—K. Ivanauskas su šeima 

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS Pfc IK: 

A N T H O N Y B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, III 
Telefonas TOVFNHALL 2109 

6812 So. Western Ave.. Chicago, 111. 
T e l e f o n a s G R o v e h i l l 6 - 0 1 4 2 

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

* 

-

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

A. A 
KAZIMIERA RIIZIMENĖ 

(po tėvais Banevičiūtė) 
Gyveno 6530 So» Damen Ave., tel. PRospect 6-5521. 

MirC rūgs. 4d., 1949m., 8:44 vai. ryte, sulaukusi puses amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Papilės miestelio ir parapijos. 

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Pranciškų; 2 dukter is : 
Petronella ir Eleanor; 2 sūnus: Frank, marčią Clara, ir Wil-
liam; 2 anūkus; 3 seseris: Antoinette Andrik, Julia Wainaus-
kas ir Frances Kundrat ir jų šeimas; brolienę Anna Banevi
čienę, ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Mažeika ir Evans koplyčioje. 6845 So. 
VVestern Ave. Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, rugsėjo 8d. Iš 
koplyčios 8:00 vai. ry to bus atlydėta į Gimimo Panelės Svč. 
Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sūnus, Marti, Anūkai, Seserys, 
Brolienė Ir visi kiti Gimines. 

Laidotuvių direktoriai — Mažeika i r Evans, 
PRospect 6-0099. 

telefonas 

Perskaitę Dienr. "Draugą", Duokite Jį Kitiems! 

A. A. 

ANTANAS VALANČIUS 
Gyveno 1418 S. Cicero Ave. 

MlrS rugsėjo 5d., 1949m., 
1:45 vai. ryte, sulaukęs senatvės. 

Velionis gim6 Lietuvoje. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 dukteris: Sophie Brown, žen
tą Henry; Estelle Abel. žen
tą Arthur; 2 sūnus: Michael, 
marčią Joanne, ir Frank; Be-
serj Barborą Burbą, jos vyrą 
Mykolą; 5 anūkus: William, 
Raymond. Dorothy, Maureen, 
ir Maxine; 4 pro-anūkus: Jam
es, Mark, Jeannette ir Grego-
ry, ir daup kitų giminių, drau
gu ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas A. B. Pet
kaus koplyčioj, 1410 So. 50th 
Ave., Cicero. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., rugsėjo 8d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at-
lydStas į šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioj Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
\iil lQdc:— Dukterys, Sūnūs, 

š i i t a i . Marti, Sesuo, Anūkai, 
Pro-anūkai ir kiti Giminės. 

Laid. direkt.: Anthony B. 
Petkus, tel. Tovvnhall 2109. 

E D W A R D N O R B U T 
Gyveno 4543 South Justine Street. 

Mirė rugsėjo 3d., 1949m., 11:50 va), .ryte* sulaukęs 39 jnetų. 
Velionis gimė Chicago, Illinois. 
Paliko nulūdę: mylima žmona Ona, po tėvais Šidlauskaitė, 

motina Bar įora , po tėvais Petkai tė ; 3 seseris: Harr ie t Nor-
but, Bertha Marolda, jos vyras Louis ir jų šeima, Barbara 
Cernauskas ir jos vyras Juozapas; 3 brolius: Thomas, jo žmo
na Myrtle, ^Vaiter i r Anthony; dėdė Vincentas Petkus ir jo 
žmona Stella ir jų šeima; pusbrolis Antanas Norbutas ir jo 
žmona ir šfctfma; 2 pusseserės: Katie Jogiela ir jos vyras Wal-
ter, Stella Milasevicz i r jos vyras Bernard ir jų šeimos, i r 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio kopi. 4605 S. įHermitage. 
Laidotuvės įvyks trečiad., rūgs. 7d., 8:30 vai. ry to iš koply

čios į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus nu lydė t a s į š v . Kazimiero kap ines . 

Visi A. A. Edvvard N o r b u t gimines , d r a u g a i i r paž į s t ami 
nuoširdžiai kviecami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę lieka: žmona, Motina, Seserys, Broliai, žentai, Mar
ti, L\5de, Pusb*o4is, Puseseres ir \ Wi kti Gimines. 

Laid. direkt.: J. F. Eudeikis, tel. YArds 7-1741. 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIEN4 IB NAKTĮ 

"JESV PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 
Didžiausias paminklams 

planų pasirinkimas mieste 

Telefonas CEdarcrest 3-6335 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YArds 7TI741 - 7-1 
4330-34 South California Avenue 

Tel. LAfayette 3-0727 
TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED 

KOPLYČIOS i 

R A D I O P R O G R A M A I I S S T O T I E S \V G E S 
( 1300 kilocycles ) 

K M fteitadtsai Nao 9:15 Ik 4:80 Vai. Byt*. 

. . . 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIC 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ainbulansa 
r imą. yra te lkiama, 
dien* ir naktį. Rei
kale laukite M M . 

M 
rt»} 

Mea turime kopIrMaa 
v i s o s e Chicago. Ir 
Roselando dalyse ir 
taniau 

-W 

<? 

-' 

" ^ 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
JUMS IS DIRBTUVES 1 

UJsriaakyklto grasu, paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tieaiog- Ii l ios vienintele* lietuviakoe pa
minklu, dirbtuvfte. 

Paminklus pristatome l vtsa* kaplmes arti ar teM. 
Nuo akmens slifikavimo iki raidžių Iškalimo U 

paveikslų Įstatymo —• BITTIN Ir KAMENSKY 
cyvis darbas yra paremtas 46 metą patyrimo. 

Aplankykite mos Ir pa ras rykite masėj darbo 
dtias. Dirbtavl yra a t i s t l JkjaaUi atenom 
mis valandomte. 

BIHIN AND KAMENSKY 
» ' • II 1 — ^ ^ — ^ • M l » » l I I — ! II ! • • 1 I * N • I • ! • II • • — — ! < I m 

MONUMENT V/ORKS 
8938 W. l l l t h STREET — TeL BEvcrly 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo ftv. Kajamiaro kap, yartų. 

Ir ylse-

= r = • ' . : L J 

LACHAWICZ ir SŪNAI 
Phone: Mrg.aia 7-6672 

ruilmaii 5-1270 
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

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

M t M i i i ^ — i n • — - • — »- - - — I..I.I - • - . i .m i* i • • * • II 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Tel. Olvmpis 1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTEP ST. 710 U. 18th STREET 

Telphone: YArds 7-1911 
• » — — 1 • • 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUUman 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. LITUAN1CA A\X. Phone YAnto 1^808 

L 

IULIUS UULEVIČIUS 
4348 So. California Ave. Phone LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EZERSKIS 
1846 West 46th St. YArds 7-0781 

file:///iillQdc


—tt f*A#f tS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, rūgs. 7, 1949 

L mus 
IS ARTI IR TOLI 
— Lietuviai Hartford, 

Conn., deda pastangų trem
i a \ tiniams anglų kalbos kur-

_. . m« * ' sus įkurti. Jei susidarys 
X Lietuviu Tautos Sven- u . %_ , . . J 

t*, iškilmingos pamaldos ^ 15 kursantų, švietimo 
Chicagoje įvyko rugsėjo 4 T a r y b a * " » d y k a i m o k y t ° -
d. šv. Kryžiaus parap. baž- J ą i r P ^ P a 8 -
nyčioje. Pamaldas laikė kle- —•Elzbieta Raugietie, sa-
bonas kun. Linkus. Pamoks- koma, yra seniausia trem
ia sakė kun. Kidykas, S.J. tin§ a tvykusi į Amerikos J. 
E H ^ B S S ^ (apsigyveno VVest 
t a L a ^ k ^ ^ r ^ s p a " - B r a n c h ' M i c h > ' Nors jau 96 

RIAUŠĖS ROBESON KONCERTO PROGA 

pijos choras. Pamaldos pra
ėjo gražioje lietuviškoje nuo 
taikoje, giedant visiems da 

metų amžiaus, bet senute 
dar stipri. Kelionėj su ja 
buvo duktė ir žentas. 

lyviams: Pulkim ant kelių, _ K. Dimikis iš New Bri-
Marija... Marija..., Lietuvos( t a i n > C o n n n e t i k d a u g au_ 
himną. Pamaldose gausiai j k o j a t a u t o s i r tremtinių rei-
dalyvavo senįeji^ ir naujieji, k a J a m g ^ y r a s u d a r e s 
ateiviai Bažnyčia skendo d a r b o fr b u t ( > t i j d 
šviesų iliuminacijoje. Reikia-... „ . ° • * . — — 
būti dėkingiems klebonui: I**1 " ™ j t r e m t ^ e - ^tvy- į — • | \ U^L....^ tJLll nil/nSL^ 
kun Linkui' ir Tremtinių į J ^ S ^ * "*** **' C h l C d Q 0 j D 3 f N C D U V O TOKIO P l K I U K O 

CHICAGOJE 
i 

Prasidėjo mokslas. Šian
dien visose pradžios ir auk
štesnėse katalikiškose mo
kyklose Chicago arkidiece-
zijoj prasidėjo mokslas. Per
nai pradžios mokyklose bu
vo 130,000 vaikų, o viduri
nėse — 32,000 studentų. 
Manoma, kad šiemet tie skai 
čiai bus bent trečdaliu di
desni. 

Vakar prasidėjo mokslas 
viešose mokyklose. 

Ginkluotų Jėgų Diena. 
Meras Kennelly rugsėjo 10 
dieną paskelbė Kariuome
nes, Laivyno ir Oro Jėgų 
Diena. Tą dieną Chicago 
Bears futbolo rinktinė los 

Tikrai Įdomu 
« 

Aklieji "Policininkai" 
Naujas Massachussetts 

su New York Giants, Wrig- valstybės įstatymas padaro 
ly aikštėj. Kadangi visas to visus akluosius savotiškais 
lošimo pelnas skiriamas į-
vairiome agentūroms, kurio3 

policininkais. Įstatyme pa
sakyta, kad kiekvienas au-

remia ginkluotąsias krašto j tomobilio šoferis, kuris ne-
jėgas, meras ragina visus I sustos prieš pakeltą baltą 
gyventojus paremti futboli
ninkų lošimą. 

lazdą arba šunies (seeing-
eye) vedamą akląjį, bus nu
baustas $25. 

Populiari paroda. Chicago 
Geležinkelių Paroda pasi
rodo populiari. Iki šiol jau 

Vakarinės mokyklos. Švie-
timo taryba praneša kad aplankę parodą « * * ' W I k Į r i O ^ T Ū l T i j į ' ^ Ž ^ 

Gaidys Užmušė Moterj 
Ellwood City, Pa., ligoni-

arti du milijonai žmonių yra | ̂ j m i r § M r s E U a F r a n c i s , 

Koittu t̂om .̂icuicH, negro aamininKo koncerto proga, Feekskill, N. 
Y., įvyko stiprios riaušės, k).ių metu 83 asmenys buvo sužeisti. 
Prieš dainininką nukreiptas demonstracijas organizavo veteranai. 
Cia matome draugų ginamą j bėdą patekusį policininką. 

Draugijos Valdybai už gra 
žiai pravestas pamaldas. 

X Tarnas Janulis, senas 
Bridgeport veikėjas, šiemet 
mini retą sukaktį, būtent 30 
metų kaip yra District (bu
vusi Keistuto) Savings and 
Loan Ass'n direktorius, ir 
10 metų kaip tos įstaigos 
prezidentas. District Savings 
yra viena didžiausių lietuvių 
"spulkų" Chicagoj. Šia pro
ga reikia pažymėti, kad Ja
nulis pardavė ne tik visus 
gautus ' 'Draugo'' Labor Day 
automobiliui laimėti tikie-
tus, bet ir kitiems pagelbėjo 
išparduoti Žinoma, ir sau ^ ~ : < V i m i . ' \ K n y g ^ u l 
buvo pasilikęs gerą pluoštą 
tikietų. 

pūkų tėvu". 
— Lietuvių Klubas, Day-

ton, Ohio, jau turi 300 na
rių. Neseniai klubas persi
kėle 1 lietuvio Fretikio na
mus. Rūgs. 16 d. susirinki
me priimti ir nauji klubo 
nuostatai, kur tarp kitko 
sakoma: "... tikraisiais klu
bo nariais tegali būti pra
ktikuoją katalikai". 

— O. C. A. iš Detroit, 
Mich., praneša kad miesto 
viešasis knygynas išmetė 
iš laikraščių skyriaus Chica
go lietuvių komunistų dien 

norintieji lankyti vakarines | nuoš. viso pernykščių m e t ų / p ^ y u * blauzdose žaizdos 
mokyklas privalo uzsiregi- skaičiaus. Paroda tęsis dar ^ j ^ j o i r n u o to moteris 
struoti ateinantį ketvirta- šį menes*. m i r § 
dienį ir penktadienį. Vaka-
rinis mokslas bus šiose mo- Į Augusiu švietimas, švie-
kyklose: Austin, Crane, En-j timo Taryba skelbia, kad 
glewood, Fenger, Lake j nuo rugsėjo 6 d. bus net 
View, Phillips, Schultz ir J 106-se vietose atidaryti kur-1 

STAMBIAUSIOS PIKNIKO DOVANOS ŠIEMET TEKO 
CIKAGIEČIAMS 

Wells. Mokslas prasidės pir
madieni, rugsėjo 12. 

"Tokio pikniko Chicagoj ; norai, baritonai ir bosai) ir 
gerai suderinti balsai galin 
gai padainavo šias dainas: 
4 'Balnok teveli", liaudies 

dar Kerą buvę", kalbėjo se
nieji lietuviai, kurie kas met 
dalyvauja "Draugo" tradi
ciniuose piknikuose, Darbo daina (kun. J. Švedo), 'Ka-
Dienoje, Vytauto parke, ro žygio daina" (J. Stro-
"Pirmą syk matome tokią Has), "Tykus buvo vakare-
linksmą lietuvių minią", lis" (J- Strolias) ir "Ramo 
kalbėjo Chicagoj įsikūrę venųi maršas" (1 Gailevi 

vaizdai buvo įtikinta, kad ta
sai šlamštas yra patriotinis, 
nieko bendra su komunis
tais neturįs. Sužinojęs teisy
bę, užvaizdą visą tą brūdą 
išmetė. 

— Dr. A. Ramūnas Mon-

ties proga mes geriausia pa
gerbsime sukaktuvininką jį 
prenumeruodami, skaityda
mi ir visais kitais būdais jį 
remdami". 

X Izabelė Mctekaitienė, 
Lietuves operos solistė, dai
nuos Tautos šventės minė
jime, rugsėjo 7 d., 7 v. vak., 
Šv. Kryžiaus parap. salėje. 
Programoje: dramos akto
riai, tremtinių aktetas ir kt. 
Dalyvauja: konsulas Dr. P. 
Daužvardis s;: žmona, ALT 
prezider.tas L. Šimutis, įvai
rių organizacijų atstovai ir 
Chicagos bei apylinkių lie
tuviai. Įėjimas laisvas. 

X Chicago Tremtinių cho
ro, kuris savo dainomis 
"Draugo" piknike sužavėjo 
minią, antras pasirodymas 
po atviru dangumi bus Lie
tuvos Vyčių seniorų avies 
kepimo piknike, rugsėjo 18 
d., Labdarių Sąjungos ūky
je. Visų prašoma įsidėmėti. 

X "Draugo'' 40 metų su
kakties proga dar gauti svei 
kinimai nuo: kum. J. Kon-

X jProf. Balys Vitkus, 
sveikindamas mūsų dienraš
tį, pastebi: "Išaugęs ir su
brendęs per 40 metų iki da
bartinio lygmens, dienraštis 
"Draugas" šiandien yra ge
riausias kiekvieno lietuvio j trea!5o Universitete vasaros 
kataliko draugas, nes jis bu-1 kursuose dėsto kalbas, o 
vo ir yra uoliausias lietuvy- ottavos Un-te vasaros kur-
bės ir katalikybes idėjų sklei g u o s e s k a i t o p a s k a i t a s te 

f ^ f t ™ ^ 3 £ f I b ™f^ , f^ ^ : Europos kultūrą. Jo pąs-
kaitos Ottavos Un-te sukėlė 
platų susidomėjimą. Į jas 
buvo atsilankę ir vyriausy
bės narių ir prelegentui vie
šai pasakė komplimentų. 
Apie tai parašė spauda. 

— Architektas J. Mulo-
kas ragina lietuvius, kurie 
statos brangesnius namus, 
statyti juos lietuviškame 
stiliuje, lietuviškai sukons
truotus. Tokie namai, sako, 
"šimtmečius bylotų) ir savo 
tautiečiams ir amerikie
čiams, kad lietuvių tauta 
turi vertingų savaimingu
mų, yra kūrybinga ir pajė
gi". 

— Lietuvių šachmatinin
kų skaičius Amer. J. Vals
tybėse didėja. Šiemt iš trem 

tremtiniai. Ir, iš tikrųjų, to
kio pikniko, tokio lietuvių 
suvažiavimo ne tik iš Chi
cago, iš apylinkių, bet ir iš 
kitui valstybių Vytauto par
ke dar nėra buvę. 

Anksti Pradėjo Rinktis 
Nors iš pat ryto oras bu

vo apsiniaukęs ir atrodė, 
kad bus lietaus, daugelis, 
nepaisydami to, iš anksto 
vyko į Vytauto parką, lyg 
ir žinodami, kad vėliau ga
li būti automobiliams užda-

čiaus). Tai buvo pirmas to 
choro viešas pasirodymas, 
kurį minia entuziastiškai su 
tiko. Kitai proga šiek-tiek 
daugiau parašysime apie to 
choro vadą J. Ignatonį. 

Kito tremtiniu ansamblio 
"Atžalynas" trio numeris 
taip pat buvo labai gražiai 
išpildytas. Savo daina apie 
Staliną, Paleckį ir Stalino 
lietuviškas bjmbas Ameri
koje visą minią privertė iki 
ašarų juoktia 

Trumpas kalbas pasakė 

Chicagoj penki,' o visam 
krašte — 425. Praėjusį sa
vaitgalį ir per dvi nedarbo 
dienas automobilių ir kito
se nelaimėse Cook apskri
ty žuvo 6 asmenys, iš to 
skaičiaus perki Chicagoj. 
Gi iki antradienio surinkto
mis žiniomis visam krašte 
žuvo 936, būtent 309 žuvo 
po automobiliu ratais, 30 e-
žeruose nuskendo ir 57 žuvo 
įvairiose nelaimėse. 

sai augusiems šviesti ir ruoš 
ti prie pilietybės. Kursai 
steigiami mokyklose, viešo
se ir parkų salėse. 

Naujos gatvių vardų len
teles. Miesto taryba pasira
šė sutartį su viena VValtham, 
Mass., firma pagaminimui 
naujų lentelių gatvių var
dams pažymėti. Iš viso 
miestui reikia 25,000 lente
lių. 

ryti vartai. Taip ir buvo. A- jjPro*. dr. J. Meškauskas, bu- j 
pie trečią, ketvirtą valandą v e * Lietuvos Universiteto 
atvažiavę į pikniką jau ne
begalėjo ne tik į parką įva
žiuoti, bet ir šalę parko au-
tomobiliaus pastatyti. Visa 
115-ji gatvė nuo Crawford 
iki Cicero buvo nustatyta 
automibiliais. Kiti turėjo a-
plink šv. Kazimiero kapines 
ieškoti vietos automobliui 
pastatyti ir pro kapines pė
sti į pikniką ateiti. Įdomu 
buvo stebėti, kaip keliu pro 
kapines 'būriai žmonių, to
liau pastačiusių automobi
lius ir atvykusi^ gatvėka-
rais bei busai, vieni pas
kui kitus ėjo ir ėjo iki par
kas prisipildė tiek, kad, jei 
kuriai šeimai ar grupei pa
sitaikė išsiskirti, daug lai-

medicinos fakulteto deka
nas ir Ateitininkų vadas, ir 
kun. A. Stašvs, Tremt^ių 
Drąugriios pirmininkas Pu
blika dar laukė Stasio Pie-
žos. kuris turėio nad^rvti 
idorru Dranpsima iš kelionės 
i Romą. tač'au jo oareigfos 
neleido i P m ta popietį at-
vvkti į pikniką. 

"Draugo' ' Talkininkai 
"Draugo" talkininkai, ku

rių daugelis kas met talki
na mūs dienraščio pikni
kuose, šiemet turėjo dvigu
bai dirbti. Pri didžiojo bu
feto Šv. Vardo Draugijos iš 
Marąuette Park vyrai, ga
vę dar talkos iš Kolumbo 
Vyčių Mundelein kuopos, di 

ko ėmė susigaudymui. Poli-Jrbo net trimis pamainomis, 
ties atvyko i A . J. Valsty- c i j o s > k u r i t v a r k § a u t o m 0 b i - , Ant galo jiems į talką atė 
bes, į Boston'ą — K. Mer* 
kis, kurs jau spėjo pasižy
mėti Worcester ir Boston 
šachmatininkai eilėse ir P. 
Tautvaišas, į Baltimor'ę — 
M^tas Brazauskas, į Chica
go — Zigmas Stančius su 

čiaus, BALF'o pirmininko; sūnum Algiu, kuris taip pat 
kun. J. Kidyko, S.J., Tėvų 
Jėzuitų Namo vyresniojo; ir 
Kazio Grinos. 

žymus šachmatininkas, į 
Brockton, Mass. — adv. Ke
turakis. 

Cicero Lietuvių Trem- j — p - Tautvaišas, žinomas 
tinių Draugijos valdyba iii-į šashmatų meisteris, iš trem 
formuoja tremtinius įvai- ties atvyko į Boston, Mass. 
riais reikalais antradieniais, Jis yra ginęs Lietuvos spal-
ketvirtadieniais ir penkta- vas pasaulio šachmatų olim-
dieniais, parapijos salSj (bu-| piadose 1936 m. Munchene 
vusiose "spulkos" patalpo 
se), nuo 7 iki 8 vai. vakaro. 

X Mickūnai, Town of Lake 
draugijų veikėjai, džiaugia
si viešnia iš tremties — gi
mine J. Petraityte. 

X Mr. ir Mrs. B. Kurpiai 
džiaugiasi padidėjusia šei
ma. Susilaukė sūnaus. 

ir 1939 m. Buenos Aires'e. 
Be to, tremtyje dalyvavo į-
vairiuose tarptautiniuose 
turnyruose, o 1948 metais 
pasiekė žymiausio laimėji
mo, iškopęs į pirmą vietą 
Tarptautiniam Oldenburgo 
Turnyre. Laukiame jo grei
to įsijungimo į AJV šach
matų gyvenimą. 

lių judėjimą apskaičiavimu, jo dar būrys savanorių iš 
tarpe 3 ir 5 valandų ma
žiausiai du šimtai automo
bilių pravažiavo pro parką 
negalėdami patekti į pikni
ką. Nežtiūrint tokios minios 
žmonių, tvarka piknike bu
vo kuogeriausia ligi pat su
temos. Jokio išsišokimo, j o 
kios nelaimės neįvvko nei 
parke, nei keliose (bent iki 
šiol neteko girdėti). 
Programa Visus Sužavėjo 

Parko estradoj, kur per 
visą dienąj jaunimas ir seni
mas šoko lietuviškus šokius, 
apie 4 vai. buvo išpildyta 
trumpa programa. Ne tik 
čikagiečiams, bet ir dauge
liui tremtinių įdomu buvo 
pasiklausyti šiomis dieno
mis susiorganizavusio trem
tinių vyrų choro, kuriam va 
dovauja Jeronimas Ignato-
nis. Devyniolikos vyrų stip
rūs (pirmieji ir antrieji te-

kitų kolonijų. 
Virtuvėj visą dieną užė, 

kaip bičių avilyje. Virėjos, 
padėtojos ir f stalus pada
vėjos niekad iki šiol nebuvo 
pagaminusios ir išdavusios 
tiek valgio, kiek šiame pik
nike. Tas pat buvo ir prie 
kitųj užkandinių ir ice crea-
m'o. 

Daug ir nuoširdžiai dir
bo visi kiti veikėjai, "Drau
go" bičiuliai atėję į talką. 
Visi jie tikrai reto pasišven 
timo žmonės. 

Laimes Pabučiuoti 
Visiems, be abejonės, įdo

mu, ką šiemet "Draugo" pi
knike panelė Laimė pabu
čiavo, štai tie laimingieji 
žmonės: 

Pirmą dovaną — 1949 
Dynaflow Buick laimėjo L. 
Zelis, 2425 VVest 69th S t , 
Chicago, UI. 

Antrą dovaną — Admiral 

Apiplėšė ir j ežerą fmete. 
Davidi Frazer, 62 metų, vie
name saliune susipažinęs su 
trimis jaunuoliais, po kelio
likos "drinksų" paprašytas, 
kad palydėtų į New York 
geležinkelio stotį, nuvežė 
prie ežero, atėmė $100, su
mušė ir į ežerą Įmetė. Lai
mė, kad netoli buvo anksty
vas žvejys, kuris išgirdęs 
šauksmą atbėgo ir senį iš
traukė iš vandens. 

Neparduok gėrimo girtam. 
Mero įsakymu, atimtas lei
dimas Skid Row saliunui, 
kurio savininkas buvo par
davęs degtinės jau girtam 
vyrui. 

Television Set — Ed. Sei-
butis, 3000 W. 43rd St., Chi
cago, 111. 

Trečią dovaną — Speed-
ąueen Automatic VVashing 
Mashine — Juozas Manelis, 
7019 S. Maplewood Ave. 

Ketvirtą dovaną — Simp-
lex Mangle — Mrs. H. C. 
Morris, 73rd and Bank St., 
Justice, 111. 

Penktą dovaną — Magne-
tic Vacuuni Cleaner — An-
ton Shemezis, 2126 W. 23rd 
St., Chicago, 111. 

Šeštą dovaną — Philco 
Phonograph — Joyce Dni-
,cker, Homewood, UI. 

Septintą, aštuntą, devin
tą, dešimtą ir vienuoliktą 
dovanas — po $5 laimėjo: 
V. Sudmulis, 3908 W. Cong-
ress St., Chicago, 111.; Al-
phonse VVinkel, 3319 W. 60 
Place, Chicago, 111.; Ivan 
Knapp, 6208 So. Parkside 
Ave., Chicago, 111.; A. Ko-
zacki, 1231 W. Chestnut St., 
Chicago, IU.; Josephine Ba
kšys, 4353 S. Washtenaw A. 

Platinkite dien. " Draugą'' 

CHICAGO 
AUTO SALES, Inc. 

Authorized FORD Dealers 
5157 W. Chicago Ave. 

Is Štili Sei l ins Car» at Prices You 
Can Afford. Plenty of Used Cars 
to select From. We are Adding 
Additlona! Cars Daily! Hurry 
Over and See These Valuea! 
•<^ Ford -door Custom . . S1..495 
'*« Dod&e 2dr. Rad. htr. Real 

beauty. black 112S 
*4« Ford Super Deluxe 2-dr 995 
"46 Naah 4-door 945 
'42 Ford 6-cylinder i d r . . . . 5S5 
'41 Ford 2 door 495 
'40 Chevrolet 2dr 545 
'40 Ponttac 6 čyl. rad. & htr 545 
'39 Buick 4-door 2«5 
'39 Mercury 4-door 395 
'39 Ford 2-door 295 
39 Naah 4-door 395 

•S7 Dodge 4-door 176 
'36 Buick 4-door 145 

Ask for 
V. OLSON C. CORONA 

Open Evenings and Sundays 
MAns. «-S»02 EStobr. 8-4404 

^ 

PERKRAUSTOME BALDUS, 
Parduodame Anglis ir Pečiams Aliejų 

•^ 

STASYS FABIJONAS 
Patarnaujame Gerai ir Pigiai 

2146 S. Hoyne Ave. Tel. VIrginia 7-7097 
CHICAGO 8, ILLItfOIS 

K1nii«v]rite Va sako VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
n A n r r m n r RADI° PROGRAMA 
Į | į / \ | x O U I U TnuLsIiaoJamm KASDIEN 18 m. 

4fc^ įsteigė komp. Antanas 
Vanagaitis. Jo darbą tę
sia L. Vanagaitiene. 

•6 PROGRAMOS SAVAITĖJE: 
Kiekvieną vakarą 9:30 vaL 
Sekmadieniais 1:00 v. pjx 

Ketvirtadieniai* 
Eztra Programa . . . . 7 iki 8 v. T. 

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

6755 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, HJL 
Telefonas — GRovehiU 6-2242 

STASYS LITWINAS SAKO: 
''TMIRSP T A I GERIAUSIAS LAIKAS 

UJt\DI\r\ — PIRKTI VISOKIOS RCSIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — InsuJootu Plytu-Išvaizdos Sidinga 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležinio Namams Reikmenn-
Hardvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rfišies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Dora — Wallboard — Plaster Board — Vama-
džiu ir Daug Kita Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite 1 

APROKAVIMAS ER PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, P i m 

S0.S9 8. HALSTED ST TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS: Nuo 8-toa vai. ryto iki 6-tos vai vak 

Seatad. — 8 vai iki S vai. popiet. 

Jr 
Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus! 

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

INSURED 

• ^ 

Mutual Federal Saving 
Chartered and Supervised by the United States Government 

2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 
JOHN J. KAZANAUSKA8, Prea. TMHL — VlrglnU 7 - TI47 


