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BOMBA VERČIA PERTVARKYTI KARO STRATEGIJA 
PO BOMBOS - MIRTIES SPINDULIAI 
Mussolini Džiaugėsi, Markoni Liūdėjo 

Rašo VYT. ARŪNAS 
Specialus DRAUGO korespondentas Paryžiuje 

DIMAGGIO VfiL PRADfiS 

Jau senai įvairių kraštų mokslininkai ieško "mirties ( 
spindulių''. Vokiečių fizikams Barkhauzenui ir Kurtzui 
buvo pasisekę su ultra-trumpom 45 cm. bangom nužudyti 
pelę ir padaryti skausmą žmogui. 

Amerikiečių mokslinin-1 ,. , "T T* ^T • J 
kams buvo net pasisekę būk L * k&rt%. » l r_ t l e s sP1,ndu" 
tai jautį užmušti. Bet tuo ^ p a

t
r o ^- *** J1? g a l l " f 

dar nebuvo pasitenkinta. t , k ^stabdyti tankus bet 
Davidson ir Germer, o vė
liau Coolidge, stengėsi pa
didinti spindulių veikimo 
jėgą. 1935 metais Coolidge 
panaudojo 350,000 voltų 
elektros jėgą, bet su šiais 
"mirties spinduliais'' tega
lėjo užmušti tik skraidan
čią musę. To buvo dar per 
maža, kad iš jų padarius 
karo ginklą. Bet vėliau 
Marconi (italų mokslinin
kas) nustebino pasaulį savo 
išradimais. 
Mussolini Buvo Bepradedąs 

Vaizduoti Jupiteri 
Marconi išrado aparatą, 

su kuriuo buvo galima iš 
didelio nuotolio sustabdyti 

per storą šarvą užmušti ja
me sėdinčius kareivius. 

Marconi Pradėjo Griaužti 
Sąžine 

Mussolini tada buvo pil
nas entuziazmo, gi Marconi 
atrodė vis daugiau susirū
pinęs. 

Po to jis apsigyveno sa
vo jachtoj "Electra" ir ar
timieji draugai pastebėjo, 
kad kasdien jis darėsi ner
viškesnis. Pagaliau jis iš 
naujo pasimatė su popiežiu
mi ir drauge su žmona no
rėjo išvykti iš Romos, bet 
stoty jis buvo sulaikytas ir 
1'pakviestas" pas Mussoli-
nį. Tarnautojai pasakojo, 

matą galimumo su rusais 
susitarti. Bijomai kad dar
bininkai vėl prad:s streiką 
ir Berlynas vėl pasiliks be 
susisiekimo priemonių. 

sakingi žmonės tvirtina, kad 
sąryšy su atominės bombos 
atsiradimu Sovietų Rusijoje 

streiko išvengta. Pagal pa-.karo planai, kurie buvo su 
siektą susitarimą Fardo daryti su ta prielaida, kad 

STABAI IR VYRIAUSYBES TURĖS 
APSISPRĘSTI DEL ATEITIES PIANU 

WASHLNGTON, rūgs. 29.! Pėstininkų kariuomenės 
JAV krašto apsaugos at- ekspertai tvirtina, kad ka

riuomenės masių bombarda
vimas atominėmis bombo
mis irgi nėra tinkamas ob-

New York Yankees komandos vadovas Casey Stengei, kairėje, 
sveikina žaidėją Joe DiMaggio, pasveikusi po sunkios ligos. Šios sa
vaitės pabaigoje jis vėl pradėsiąs žaisti. (Acme) 

automobilį. Tą aparatą Mar-, kad per tą pasimatymą Mus-
coni išbandė paties Mus-!Sol inis buvęs labai įniršęs, 
solinio akivaizdoje. Italijos Tą patį vakarą Marconi 
diktatorius, važiuodama* i* naujo, buvo pas Popiežių 
Ostie autostrada, galėjo, 
kada tik panorėjo, sulaikyti 
per kelis šimtus metrų bet 
kurį automobilį su pagalba 
ultra-trumpų spindulių, ku
rių Marconi ieškojo net de
šimt metų. 

Kada Mussolini pamatė, 
kaip vienu mygtuko pa
spaudimu kitas automobilis 
sustoja, vos tik jis būna pa
liestas spindulių, jis jau ti
kėjosi esąs viso pasaulio 
viešpačiu. Iš entuziazmo jis 
nebegalėjo nusėdėti auto
mobily ir išdrožė palydo
vams kalbą, pabrėždamas, 
kad žaibai, kuriuos jis tu
rįs savo rankoje, sunaikins 
nepaklusnias tautas, kurios 
jam nepasiduos. Bet kitą 
dieną italų spauda ir radi
jas apie tai tylėjo. Marconi 
turėjo didžiausioj paslapty 
dirbti prie savo išradimo 
patobulinimo. 

Pamatęs Mussolinį susi
jaudinus], Marconi pradėjo KANTONAS, rūgs. 28. — 
nerimauti ir užsidaręs savo | Į Kantoną ir jo apylinkes 
viloje galvojo, ar gerai d a - ' y ^ m į n a u j į nacionalistų 

Niekas, tur būt, niekad ne
sužinos ką mokslininkas 

Nauji Naftos Šaltiniai 
Austrijoje 

VIENA, rūgs. 29. — šiau
rinėje Vienos miesto daly, 
Zistersdorfo žibalo laukuo
se, ra^ta nauja turtunga naf
tos* gysla. Šias* naftos vers
mes užgrobė rusai tuojau po 

jam pasakojo. Abu yra mi- karo ir jų nenori grąžinti 
rę ir paslaptis, tur būt, ka
pe. 

Bandymai Naujoje 
Meksikoje? 

Ten, kur Marconi sustojo, 
amerikiečių mokslininkai 
jau pralenkė. Daugelis bu
vusių Marconi bendradar
bių dabar randasi Ameriko
je ir nenuilstamai dirba 
prie "mirties spindulių" iš
radimo. Šiandien jau nebe-
pasitenkinama sulaikyti su 
* 'mirties spinduliais" šar
vuotas divizijas, bet norima 
sunaikinti ištisą pėstininkų 
armiją. 

Sakoma, kad jau buvo da
romi ir bandymai Naujosios 
Meksikos dykumoj ir būk 
tai rezultatai esą geri... 

Gins Kantoną 

ro duodamas į Mussolinio 
rankas tokį ginklą. 

Po kelių mėnesių staiga 
sugrįžęs į Romą jis pasipra
šė pasimatyti su popiežium 
Pijum XI. Po to pasimaty
mo jis vengė susitikti Mus
solinio. 

Tik 1937 metais, kada 
tarptautinė podėtis pasida
rė nerami, Marconi vėl pra
dėjo bandymus. 

Šį kartą bandymus jis da
rė per kariuomenės manev
rus Albani kalnuose. Vis su 
ta pačia nedidele dėžute jis 
sustabdė iš didelio nuotolio 
manevruojančius tankus. 
Tankistai visai nieko neži
nojo apie bandymus ir vel
tui bandė užvesti tanko mo
torus. Vėliau jie pradėjo 
negaluoti ir kelis jų teko 

kariuomenės daliniai ir mies
tas manomas ginti visomis 
jėgomis. Jei Kantone nacio-

Austrijos vyriausybei, nes 
jas laiko nacių Vokietijos 
nuosavybe. Pagal gi Pots
damo susitarimą visos Vo
kietijos valstybės nuosavy
bės Austrijoje dovanojamos 
Rusijai. Tą dovaną Stalinui 
Potsdame padarė Trumanas 
ir Churchilis tuo metu, ka
da abiejų meilė Stalinui dar 
skaisčiai liepsnojo. Dabar 
jie tą dovaną norėtų atsi
imti, bet jau per vėlu. Gin
čas dėl tų "dovanų" eina 
jau trys metai ir Austrijos 
taikos sutarties reikalas 
nejuda nė iš vietos. Tai se
nų klaidų kartūs vaisiai, 
kuriuos turi valgyti visai 
nekalta austrų tauta. 

Rusai Vėl Ks Nors 
as 

Ruošia 
BELGRADAS, rūgs. 29. 

— Jugoslavijos sostinėje 
esą svetimų valstybių dip
lomatai turį žinių, kad Ven
grija, Rumunija ir Bulgari-

Derybos D*l Berlyno 
Nutrauktos 

BERLIN, nigs. 29. — Pa
skutinis JAV, Anglijos, 
Prancūzijos jr S. Rusijos 
užsienių reikalų ministerių 
pasitarimas, kurio pasėkoje 
buvo nuimta nuo Berlyno 
rasų blokada, visas smulk
menas dėl bendro Berlyno 
miesto administravimo pa
vedė išdirbti savo atstovams 
Berlyne. Svarbiausias klau
simas buvo Berlyno susisie
kimas, nes vakarų zonų ge
ležinkeliai nesutiko gauti 
atlyginimą rusų zonos mar
kėmis. Po ilgų derybų ir 
trukdymų ir po ilgo streiko 
rusai sutiko mokėti vakarų 
Vokietijos markėmis, tačiau 
savo pažado ilgai neišlaikė. 
Naujos derybos neprivedė 
prie jokio susitarimo ir va
kar JAV, Anglijos ir Pran
cūzijos atstovai pareiškė 
derybas nutraukia, nes ne

darbininkai gaus $100 pen
sijos per mėnesį sulaukę 65 
meti; ir pasitraukę iš dar
bo. Jei darbininkas bus iš
dirbęs Fordo kompanijoje 
30 metų, tai tokią pat pen
siją jis gau3, jei pasitrauks 
iš darbo sulaukęs 60 metų. 
Bendrovė mokės pensijų 
fondui 874 cento už valandą 
ir 1!4 cento ligos fondui. 
Fordo bendrovei tai kaštuos 
apie 25 mil. dol. per metus. 

' Šis susitarimas yra didelis 
JAV darbininkų laimėjimas, 
kuris praskins kelią laimėti 
ir kitų pramonės šakų dar
bininkams. Šiame gryno 
plauko liberalinio kapitaliz
mo krašte darbininkų aprū
pinimas pensijomis iš darb
davių įnašų padės priartėti 
prie didesnio socialinio tei
singumo — teisingesnio tur
tų paskirstymo. 

atominę bombą Rusija tu
rės tik apie 1952 m. Kadan-

Ford: Streiko Nebus 
DETROIT, rūgs. 29. — 

Fordo bendrovė ir auto dar-
b.ninkų unija susitarė dėl 
naujos darbo sutarties ir peržiūrimi visi strateginiai |jektas, nes kariuomenė pa

prastai yra išsiskirsčiusi ir 
jos masinis sunaikinimas 
yra problematiškas. 

Taip pat abejojama, kad 
Rusijai turint atominę bom
bą būtų galimas masinis ka
riuomenės ir ginklų iškėli
mas į Europos kontinentą, 
kaip tai buvo paadryta 1944 
m. Normandijoje, Prancūzi
joje. Tokios armados iškė
limas būtų labai brangus 
dalykas ir net negalimas. 

Šių įvykių akivaizdoje 
kyla šie klausimai: 

1. Ar JAV vis dar turima 
pirmenybe atominių bombų 
gamybos srity sulaikys Ru
siją nuo karo ir palaikys 
Vakarų Europos pasitikėji
mą Amerikos kariška jėga? 

2. Ar pasitenkinti turima 
pirmenybe atominio ginklo 
gamybos srity ir laikyti 
atominę bombą Nr. 1 gink
lu ar daryti politinę nuolai
dą ir susitarti su Rusija dėl 
atominio ginklo nenaudoji
mo būsimajame kare? 

3. Ar siųsti tuojau į Va
karų Europą galingą JAV 
kariuomenę ir oro pajėgas? 

4. Ar didinti oro laivyną 
iki 70 grupių? 

5. Ar tuojau organizuoti 
Vakarų Vokietijos kariuo
menę? 

6. Ar susitarti su Ispani
ja ir ją paversti oro baze 
ir bastionu, iš kurio būtų 
bombarduojama Rusija? 

7. Ar didinti dabartines 
JAV kariškas pajėgas ir 
atsisakyti nuo pradėtos tau-

Vokietijos Pramones 
irisus 

FRANKFURT, rūgs. 28.— 
Jau trečią kartą Anglija, 
Prancūziją ir JAV peržiūrės 
savo nusistatymą Vokietijos 
fabrikų išmontavimo reika
lu. Pačioje pradžioje buvo 
sutarta išmontuoti ir išvežti 
1,636 fabrikus. Vėliau tas 
skaičius buvo sumažintas 

gi JAV dabar nebeturi ato
minio ginklo monopolio, tai 
sudaryti planai turi būti 
peržiūrėti ir papildyti. 

Kai tie planai buvo suda
rinėjami, tai buvo manoma, 
kad iki Rusija įsigys atomi
nį ginklą praeis trys metai 
ir per tą laiką Vakarų Eu
ropos valstybės jau turės 
suorganizavusios stiprią ka
rišką pajėgą rusų puolimui 
sulaikyti, o JAV bus gerai 
sustiprinusios savo užsienio 
bazes. 

Turint galvoj dabartinę 
rusų ir Vakarų Europos 
valstybių karišką jėgą, ka
riški autoritetai tvirtina, 
kad raudonoji armija gali 
užvaldyti visą Europą per 
3—4 savaites. 

Rusija dabar turinti 33 
divizijas į rytus nuo Reino, 
o per vieną mėnesi gali 
įvesti į kovą dar 50 divizi
jų. Prieš tą jėfą vakarai 
gali pastatyti tik dvi ame
rikiečių, dvi anglų ir pen
kias prancūzų divizijas. 

Militariniai ekspertai tvir
tina, kad atominis bombar
davimas pačioje pradžioje 
negalės lemtingai sutrukdy
ti rusams užimti Europą, 
nes maža naudos bombar
duoti atominėmis bombom'is 
bežygiuojančią rusų kariuo-iki 524. Dabar JAV kongre

se pasigirdo balsų, kad vo-;m enc ar jos užnugario tle-
kiečių pramonės griovimas 
yra neprotingas žygis, nes 
be vokiečių pramones Euro
pa negalės atgauti ekonomi
nės lygsvaros. Reikia spėti, 
kad ši protinga pažiūra pa
ims viršų. 

ŽINIŲ SANTRAUKA 

kimo bazes. Gi Rusijos ( pymo^olitikos ? 
miestų ir karo pramonės T tuos klausimus reikės 
bombardavimas Rusijos #-Į greit atsakyti, nes pas ru-
lumoje atsilieps į karą Bu- SUfi atsiraduzi atominė bom-

nalistų kariuomenė pajėgtų Ja f < f u l a i k u k u ™ n ? r s 

išsilaikyti 4 - 5 mėnesius, f ? a l v o t a P r o f W « ? y * 
tai vyriausybė tiki galėsian-1 l a i s v °J° P a s a u h o valstybes 

'ti susilaukti Amerikos pa 
galbos. 

Lėks Greičiau Už Garsą 
NEW YORK, rūgs. 29.— 

Oro laivyno sekretorius Sy-
mington, kalbėdamas Na
tional Seourity Industriai 
Assn. susirinkime prasita
rė, kad JAV turi lėktuvą, 
kurio greitis keliais šimtais 
mylių per valandą didesnis, 
negu garso greitis. Lėktu
vo ženklas yra X-l. Kokį 
greitį- tas lėktuvas yra pa
siekęs, oficialiai nesakoma, 

nuvežti į ligoninę, kur mirė, tačiau spėliojama, kad yra 
gydytojams nepasisekus nu-' apie 1000 mylių per valan-
statyti priežasties. 1 dą. 

sumažinti savo atstovybių 
personalą tuose kraštuose, 
o likusiems dar ten visai su
varžys judėjimo laisvę. Ta 
proga įvairiai spėliojama, 
kokios būtų to žygio prie
žastys, nes tų kraštų vy
riausybės nieko nedaro be 
Rusijos nurodymų. Jei Ru
sija nori savo satelitų kraš
tuose nusikratyti svetimų 
stebėtojų, tai ji ten ruošia
si ką nors daryti. 

—Rusija pranešė Jugoslavijai atsisakanti nuo 1945 m. 
sudaryto su ja draugiškumo ir savitarpinės pagalbos pak
to, nes Jugoslavija esanti perėjusi į priešo lagerį. 

—Buffalo, prie Belf. lėktuvų fabriko, kurio dalis darbi
ninkų streikuoja, policija turėjo pavartoti ašarines dujas 
pikietininkėms moterims išsklaidyti, nes jos trukdė dar
bininkams eiti į darbą.. 

—Plieno pramonė rengiasi streikui; kai kur darbiniu-1 AflV<linilT1U PakėllMU 
kai jau stato pikietuotojus, o fabrikų administracija ruo-j J ^ T T ^ O V ™ 
šiasi užgesinti didžiąsias krosnis. WASHmGTON, rūgs. 29. 

- O r o laivyno atsakingi asmens praneša, kad visi JAV ! - * * • £ kongreso rūmai da-

ropoje tik po kelių savaičių 
ar mėnesių. Tvirtinama taip 
pat, kad JAV karo politika 
neleis atominėmis bombo
mis bombarduoti Rusijos 
užimtų Prancūzijos, Belgi
jos, Olandijos ir kitų vaka
rų Europos valstybių mies
tų, kadangi toks žygis gali 
tuos kraštus padaryti Ame
rikos priešais. 

ba iš pagrindų supurtė visus 
JAV strateginius planus. 
Rusai gali atnešti atomines 
bombas ant Amerikos mies
tų. Karo ekspertai tvirtina, 
kad tai yra realybė. 

Netolima ateitis parodys 
kokiais keliais pradės žy
giuoti tarptautinė politika, 
kuri labai greit pagyvės 
sensacingais įvykiais. 

resas Užsiėmęs 

• Čekijos komunistų par
tija paragino savo draugus 
Lenkijoje, Bulgarijoje ir 
Rumunijoje stropiai sekti 
visus tuos, kurie įtariami 
simpatizuoją Titui ir juos 
negailestingai likviduoti. 

krantai yra aprūpinti radaro įrengimais priešo lėktuvų 
prisiartinimui registruoti. 

—Anglų parlamentas pareiškė vyriausybei pasitikę ji 
mą dėl svaro nuvertinimo. 

—Kinijos skundas prieš Rusiją įrašytas UN sesijos 1 ^f*1 V*kel*. atlyginimą 
dienotvarkėn Višinskiui protestuojant. P*610 tarnautojams, o va

kar vel nubalsavo pakelti 

bar labai užsiėmę valdžios 
tarnautojams atlyginimo pa
kėlimu. 

Prieš porą dienų atstovų 

riams, jeigu jau būtų jis pa
keltas kabineto nariams. 
Kongreso nariai dabar gau
na metams 12,000 dol. algos 
ir 2,500 dol. mokesčiu ne
apdedamą priedą. 

— Kongresas jau pasiute Prezidentui pasirašyti ginklų 
pagalbos antikomunistiniams kraštams teikimo progra
mą. Sen. Connally pareiškė, kad tuojau per Atlantą pra
dės plaukti ir gmMai į Europą ir kitur. 

— Kongresas užgyrė $5,8 bilijonų visokiai nekariškai 
pagalbai užsienio kraštams suteikti. Į tą sumą įeina ir 
Marshall'o plano fondai. 

— Vakar JAV okupacinė valdžia Vokietijoje visai sus
tabdė Berlyno aprūpinimą lėktuvais per taip vadinamą 
"oro tiltą", nes visokių prekių ir žaliavų atsargų Berly
ne jau yra pakankamai. 

—Kongreso atominės energijos komitetas sekančią sa- tams. Dabar jie gauna 15.-
vaitę paskelbs pranešimą tautai apie atominės energijos: 000 dol. Kaikurie senatoriai 
padėtį šiame krašte. Komitetas dabar posėdžiauja uždą- nori, kad būtų pakaltai at-
romis durimis. lyginimas ir kongreao na-

atlyginimą kitų valdžios 
įstaigų tarnautojams. Tas 
pakėlimas palies apie 885,-
000 tarnautojų ir valstybes 
iždo išlaidas padidina apie 
100 mil. dol. per metus. 

Senatas tuo pat metu dis
kutavo prazidento prašymą 
pakelti algas kabineto na
riams iki 25,000 dol. me-

# Tarpt katalikų žurna
listų s-gos suvažiavimas 
įvyks Romoje 1950 m. va
sario 15—19 d. d. 

• Portugalijos valstybės 
biudžetas 1948 m. suvestas 
su $2,644,000 pertekliumi. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 30 d.: Sv. Jeroni-

Senovės: Žymantas ir 
Bytaute. 

Spalių 1 d.: Sv. Remigi
jus. Senovės: Mantis. 

ORAS 
Giedra. Šilčiau. Tempera

tūra apie 70 laips. 
Saulė teka 5:44, leidžiasi 

5:38. 
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IŠ BRAZILUOS Į URAGVAJU 
Moderni katalikų rinkiminė sąjunga. — Pirmoji naktis 
Montevideo mieste. — Mano naujieji draugai: Eibio ir 

Mėsa. 

Chicagos Lietuviu — i 

BR. J. PRUNSKIS 
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Paskutinė įstaiga, kuria tesi platūs ir nuostabiai gi-
aplankiau Brazilijoje, buvo lūs, išvingiuoti skardžiai, 
'L iga Eleitoral Catolica", kaip Grand Canyon. 
Sao Paulo mieste. Tai mo- R r a z 4 | leitenantas 
derni organizacija, kokios 
nesu aptikęs nei kituose Eu- Su mumis važiavo vienas 
ropos, nei Amerikos kraš- brazilų leitenantas. Jisai pa
tuose.' šakojo, kaip prieš keliolika 

* metų komunistai Brazilijo-
Ji veikia prie Katalikų ( j e bandė pravesti revoliu- •—; 

SSTmiTSm. "K ^ L S S S S * * * MfaSonierių Kinijâ  Atsišsukuras 
krikščionybės dėsniai rastų daryta, o kariuomenė, kaip 
reikiamą įvertinimą visuo-|jjgaį pasakojo, esanti labai 
meniniame, tiksliau sakant katalikiška. 
— politiniame gyvenime. Lėktuve būdami matėme 

±AiriiNHJ ŠOKMJ ŠOK fily S 

OS 
Spalio 'Z dieną, sekmadie

nį, 1 vai. po piei* Liet u vii; 
AiiūitoiijĮoje, 3133 So. Hals-
tcA 8t., įvyksta svarbi Ame-; 
r kos Lietuviu Tarybos kon
ferencija. 

Šioje konferencijoje ALT 
Valdomojo Komiteto nariai! 
'-:r:n. L. 8 l iūt i s , vice-pirm.I 
adv. A. 0 \ 3 , S2kr. P. Gri
gaitis ir ižd. M. Vaidyla) 
prane* lietuvių visuomenei 
svarbių ir įdomių žinių apie 
Lietuvos laisvės bylą. 

Į konferiiiciją yra pakvie-! 
sti Chicag03 miesto meras, i 
Illinois valstybės gubernato-

A l d s . A k i n i u s 
P r i t a i k o Etrtamiuuo ia 

Dr. J. J. Smetana, Jk\ 
O P T O M E T R I S T A S 

1831 So. Ashland 
Avenue 
VALANDOS: 

Pinmad., Antrari., Ketvirti*].. 
I*.-iikUMl. 9:30 iki 1S—1 :SO 

Iki 8 
Tn'čladk'niais uždaryta 

AeAtaUhntsLs 4:30 iki 13 — 1:S0 
Iki ft P. M. 

ių Specialistas 
Laikomas Pasitarimai 

CAnal 6-0523, Platt BIdg. 

^

. . . i* IP. i • .it rius ir du LS senatoriai; jie 

. JungimiŲ Valstybių Ir Pasaulio Lietuvius taiP pat mi^s aPie uetu-
vos likimą 

šiandien, rugpiūeio 1 d., sion of Shiu Chow, Rev. P Konferencijoje bus išrink-lietuviai misijonieriai Kini- M. Urbaitis. Šis adresas yra t a s Chicagos Lietuvių Ta-
Tos Katalikų Rinkiminės n e j o j e ž i ū r i s u n e r imu i ateitį, saugiausias siųsti aukoms. ! ryb_°s Komitetas. Dalyviai 

Sąjungos vynausis centras "skina kaip Ji matomeiste- a t g i d u o d a m i D i e v o y a l i a i 
yra sostinėje, tada - diece- bedami nuo žemes. Sutemus frontas visiškai 
"iinia PAntrai ir komitetai matės gausiai žiburių iš gy- n e s . K a r o I r o n l a s _ vis ikai zimai centrai ir Komitetai ° . Taino-i iHn prisiartino prie mūsų, ir pa-
parapijose. Net ir lietuvių ventojų tro?¥. T****1 *** s ^ r s i n i m o liniinc forrrmn 
parapijoje yra toks komi- mu stebėti iš lėktuvo, kaip [ f L T ^ L ! ? ^ , , : ^ ^ I 
tetas, kuriam vadovauja jau 
na studentė. 

Kinkiniu Įkarštyje 
Svarbiausias sąjungos vei 

kimas būna rinkimų metu. 
Kadangi didžioji dalis bra
zilų — analfabetai, negali 
skaityti, todėl organizacija, 
kuri pasiekia visas parapi 

galės pareikšti savo suma-
Kun. Antanas Perkumas n y m u s ir projektus dėl ALT 
Kun. Petras M. Urbaitis veiklos ir padaryti nutari- \ 

Lietuvos Misijonieriai i mus pasiųsti atstovus į A-
Kinijoje merikos Lietuvių Kongresą 

New Yorke. 
Po konferencijos Chicagos 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicere 
aut iad . C t v l r t a d . ir Penkta d 

V A L . : 10-12 r v r « : 2-6. 7-9 P tf 

8141 8. Kai* +<i 8t., 

DR. CHARLES SEGAI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4744> So. AjOiland Avem» 

Antr** <tnk*tH* 
Oflas r e i e f o a s * YArds 7-4Af* 

MN i e a u a u e p t o d&uluu 
TeL: M I d w a j 8-288% 

0 * i a O VAJLANlJO* . 

aissi t« «a> t< »•* ru> nuo 2 i*. 
' • i . POplM.. SUS 1 Iki t .M ML 
H*kmad ettr, i t »kl i t w*J A**,. 

• — • • — 

Eroerg.: TeL KKdzie 5-28e> 

Dr. Emily V. Krokas 
• 1 DYTOJA IK CHIBURG* 

4146 Archer A v©. 
CHICAGO, 1LLLNOIS 
TeL LAfayette *-?tlO 

"a. p i rm. antrad., ketv., 12—!:•» 
Ir • t rak., penkt Ir sėst. « * 11 

6234 Archer Koad 
A R G O , ILLJNOLS 

TeL S U M M 1 T 1580 
*•«.; p irm, antrad. Ir ketv t - l p.t 

tre&ad.. penkt tr **>*tad, t - l T.? 

Cbtai* [). u/ KaH7ou/irl 
r,r.n*a. 1 T̂ Ha<l 8,atadl^la., U l ' J i f f ' ^aUlCWIlfA 

Vaiando* t —f popiat 

P. S. Kiti lietuvių katali-
rieda nakčia automobiliai su i J*™03 lietuvių misijos ribo-
ilga šviesos juosta priešą- s e 

ky. Neužilgo, jeigu nebus pa- k ų laikraščiai lietuvių misi- T r e ] D r a u d y s 
Policijos ir muitinės kont- j sikeitimų, granatų ir srap- j o n i e r i ų p r a šomi šį atsišau-

rol§ Uragvajuje labai m a ž a . n e u U lietus iš naujo, kaip ^ ^ persispausdinti 
Ši respublika garsėja savo I Prieš 5 metus, naikins tą; 
laisvėmis. (^ar neatsikelusią iš griuvę 

Pirmoji Naktis Uragvajuj S ų 

Viešpats žino, kas yra ge Kelionėje, paprastai, nė riau Jo garbei ir mūsų nau-jas yra svarbus informaci-! ^naudoju prabangiais vieš- d a j T a č j b r a n b r 0 , i a i 
ų veiksnys. Rinkimų metu; bučiais restoranais ar tak- ^ tautiečiai Amen-

17 „«-:„«rr„ oboivijo kn.fiaia šiais, bevelydamas susitvar- . . * . 
si sąjunga skelbia, kuriais uukUau b e t n u v a ž iuo- k o j e i r v l s a m e pasaulyje, jus 
kandidatais galima pasiti- ^ tukliau, bet nuvažiuo n e a p ] e i s k i t e s a v o d v i e ^ t a u . 
irSf; irurHo r̂ îVir. hnti išrink- ti toliau, pamastyti daugiau. ^ -" . . . *J 
L t Tada f a r n e o S žmonės! ^ nusipirkti d?4g kultūri- t ,e':1^ ~ •"'^on.ęny Jw pa-, CPR darbo sutarti, atvyko 
tais. Tada sąjungos žmones, ^ j> vojingiaus-oj pozicijoj. Tik-
kalba per radiją, rašo savo; ""į suvenyrų Knygų. draue-a<? na?i«stflmfl= ne-
s..rr,oi »T«inn.rift" infor- Taig ir atvykęs į Monte- r a s a r a u g a s pazjstamas ne 
^ ^ a r S s e K a n d f d a - ! video stojau laulti autobu- J""?*- . Meg dabar esame 
^ T S S ' -*i™^ šios j so, kurs nuvežtų pas kun. nelaimėje! Mes meldžiamės tuojau nusipirko siuvamą 
sąungo s svor] i,^ atėję į jos Grigaliūną, pakvietusį apsi- l r l i n k l m e - k a d &* Y ls l. J"' mašiną ir kitus reikalingus 

LIETUVIS SIUVĖJAS 
ST. CATHARINES, Ont. 

Pranas Būdvydis, baigęs 

į St. Catharines ir gavo dar
bą šilko audykloje. Kadan
gi jis yra geras siuvėjas, 

meninę programą, specialiai 
pritaikytą šiai konferencijai. 

Visi Chicagos lietuviai y-
ra kviečiami į šią taip svar
bią -icnfcrenciją. 

— Br. Budginas 

centrą duoda pareiškimus, s t o t l P a s J*- sų visi darbai ir užsimoji- siuvimo įrankius. Atsiradus 
rrikščiony- Važiuodamas j užsienį jau m f b ū t l* v i s a d a . S?™3n*8e nemažai klijentų, metė dar-

kad jie laikysis kriKsciony c i š s i k e i č i a u pinigų ^lygose, negu mūsiškiai šiojbą audykloje ir, išsinuoma-
je karų, sumišimų, ašarų ir j V ę s tinkamą butą, pradėjo 
vargų karalystėje — Kini-, pastoviai birbti savo pro-
jo je . 

Mes, jau pasiruošę paau
koti viską, — ir mus pačius, 
— lauktame ir pasitikime 
jūsų maldomis, užuojauta ir 

bes dėsnių. 
kiekvienos valstybės, kurio-

Ne rinkimų metu — or- j e s u s t o s i u t a č i a u n i e k u r 
ganizuojamos pohtuies kul- n e g a v a u U r a g v a j a u 8 p i n i g ų . 
turas savaites, vedamas p o - i R e i k S B į m o k ė t i už autobu-
ht.n.s švietimas krikščionis-; Q a i a _ n e į y i e n o 
koj_ dvasioj, platinama lite-, n e i y i e n o c e n t e z i r a o Q n a k . 
ratura. Tačiau griežtai lai- ie deyį v a l a n d ą . 
komasi dėsnio - nesus.det. | B a n k a i " u ž d a ti" v i s t i e k 
su jokia politine part.ja.Jei g a l v o j u h p s i u ^ . a u t o b u s ą I P*™ma. ^ 
kuris tos sąjungos veiKejas g a J š o f ^ r i s j š k e i s d o l e r j g a I ; Laukiame pagalbos kuo žiningo darbo prašomi kreip 
nori pats būti išrinktu. J« k o l w keleivis, o gal bus ge- grdiciau, nes paskui gali bū- tis į jį: 303 W«land Avenue, 
pirm kandidatuodamas turi Brazilijos kruzeiras, i ti pervėlu! St. Catharines, Ont. 
.sstot. :s Katalikų Rmk.mi- k ą ^ «g^ , ^ ^ ^ 

Bestovint prieina vienas j 
uragvajietis, jaunas, inteli-S 1-Orfanato Salesiano (Sa-

fesijoj. Darbo turi tiek, kad 
žada imti pagelbininką. Dar
bo jam atneša ne tik lietu-
viai , b e t i r k a n a d i e č i a i . 

Jis siuva pagal naujau
sias Europos ir kanadiškas 
madas. Norintieji gero ir są-

Naujas 1950 M. 
TELEVISION 

nes Sąjungos 

Jauna Energija 

— V. Venckus 

Skundžia, kad perdaug an-

Rinkimų metu sąjunga 
veikia miesteliuose, kaimuo- P a n ^ k a l b a pasiguodžiau a-
se padėdama rinkėjams pa- P * savo rūpesčius. Butą ge 

gentiškas. Jam laužyta i s - ! l e s i a n Orphanage), Macao^gHu privežė. Savininkas a-
China 

2. St. Louis Industrial 

partmento 1363-67 E. 53rd 
i st. teisme iškėlė bylą vie
nai anglių kompanijai, rei-

Jau ištobulintas. Nekokio per
mainymo nebus per metu* lai
ko. • * ' • i *» i i • -

Pasinaudokite paveikslais, 
teatrais, nuotykiais šiuo laiku 
per televiziją. Už $199.95 jūs 
galite įsigyti naują vėliausią 
Television aparatą išmokėji
mais po $3.00 j savaitę. 61 co
lio paveikslo didumas. Budriko 
sandėlyj įūs rasite didelį pa
sirinkimą Televizijų; Admiral, 
RCA, Victor, General Electric, 
Philco, Zenith, Raytheon ir 
kitų. 

Budrikas pristato į Jūsų na
mus. Dykai vidurinis prijun
gimas (Aerial). 

1 

tikrinti, ar jie įtraukti į ^ ^ ^ ^ a ^ t L K ^ £ f ^ ^ r ^ kalaudamas $5,000 nuosto-
rašus, garsindama tuos j v a i - , m a n b l i i e t \ autobusu ir dar P o i n t f Hong-Kong, Chma; o f i S | J T mL^Z 
rių partijų kandidatus, ku-! ̂  8 centezimus jdave, jei | hams atlyginti Kompanija, 
rie pasižadėjo išrinkti lai- b ^ ų reikalas persėsti į KI-| 3. Bank of America 4621 sumaišius užsakymus, tiek 
kytis krikščionybės dėsnių ^ autobusą. Nedideli pini-! Mission Street, San Fran* privežė anglių, kad sandelio 
Sąjungos centre radau jau- g * bet kai jų neturi — ir cisco, Calif., Catholic Mis-, sienos plyšo 
nus žmones, apsčiai litera- b l°gai. 
tūros krikščioniškais visuo- K u n - Grigaliūnas išvykęs 
menės klausimais. Matyti, rekolekcijų, bet mane mie-
kad sąjunga turi stiprios j - j i * s u t l k o d u Jauni uragva-
takos viešaiame gyvenime. ; jiečiai, tvarką jo kleboniją: 

. . . ! Elbio ir Mėsa. Jie manė, kad 
Sudie, Brazilija! a£ ng žodžio nemokėsiu is-

Kai artėjo valanda apleis- paniškai tai tuojau, kaip 
ti Braziliją, iš Sao Paulo ae- klebono buvo patvarkyta, į-
rodromo pranešė, kad čia teikė raktus: gyvenk ir tvar 
lėktuvas nenusileis, nes ly- kykis kaip nori. 
ja, o aerodromas nėra rei- j Bet mes susikalbėjome. A-
ki'amai meksfaltuotas. Ne- tėjo dar ir daugiau jaunų 
mokamai mus lėktuvu grą- vyrukų. Jie baigę saleziečių 
žino apie 300 mylių j> šiaurę, mokyklas ir dabar veiklūs 
j Rio de Janeiro, kad iš čia jaunųjų krikščionių darbi-
perskridę Sao Paulo skris-; ninku sąjūdyje. Labai sim-
tume į Uragvajaus sostinei patingi jaunuoliai. Džiau-
Montevideo. giausi, kai Elbio man va

karienei ėmė šildyti pieną. 
Skridome aukščiau debe- P i e t ų Amerikoje jo kažkaip 

sų, 8,000 pėdų aukštyje. Sau m a ž i a u tevartojama. 
Ie taip skaisčiai švietė ir iii- _ E l b i o > neperkaitink per 
de, gi pora šviesių debesų d a u g ! _ perspėjau savo 
klodų žemiau mūsų sudarė • n a u j ą j į b i č i u l | 
įspūdį, kad ten žemai visas _ N i e k o P a d r e pripilsi-
zemes kamuolys storomis m e š a l t o vandens, 
sniego pusnimis nuklotas. 

T. . . . . _ . , Gausūs tanžerinai, bana-
Is lėktuvo matėsi d K i g | n a i o b u o l i a i _ i k i a i n u . 

kur deginami žoles plotai i t e i k § n a k t i e g ^ 
ar skynimai. Aukštai ir to-j 
11 nusidriekę dūmų kaepinai. P e r 8 k a i t ę o D r a u g ą „ d u o . 

Vienoj vietoj supuolė vi- kitę j | savo pažįstamiems — 
si keleiviai prie langų. Ma- tegul ir jie susipažįsta 

INCORPORATED 
3241 S. Halsted St. 

Tel. CAlumet 5-7237 
Pirmadienio ir ketvirtadienio 

vakarais krautuvė atida ryta iki 
vėlumos. 

WOFL. 1000 kil. stotys. Pasi
klausykite Lietuviška programa 
Sekmadienio vakare 5-30 Chica
gos laiku. 

Dr. F. C. Winskunas 
G V D Y T O J A S IK C H I B l ROAJ-

2420 W. Harąuette Rd 
Ofi so T e L : P R o s p e c t 6 -6446 
R M . T e L : H E m l o c k 4 - 3 1 5 9 

V A L A N D O S i 
Nut. S iki 4 popiet; C iki B vmk.; ir 

Trečiadieniais pa«ral sutarti 

OYl>VTOJAvS IK O U R | BOA S 
2421 Wert 63rd Street 

• 4LANDOS Susitartus — nuo !:•» 
tkt 4:ai ir nuo 7:0* iki •:«# r&k. 
-n tftskirisnt Treiiadlenių 1̂  fi**U 

dieniu vakarus 
Ofiso TeL: GRovehill 6-5213 

Bes. TeL: Ulitop 5-2826 

DR. A. JBIKIHS 
I'HTSICIAN M KfROEOH 
( U K T U V I 8 GYDYTOJA*! 
2500 W. 63rd Street 

OFISO T A U L N D 0 8 : 
Kasdien nuo t - 4 p.p. Ir T:t«-t rak 

Šeštadieniais nuo t -4 popiet 
Ttečiad. Ir Sekmad. atdaryta 

Ofiso TeL — PRspect t - t t t t 
Rea. TeL: Vlrglni* 7-S4J1 

Ofiso Tel.: GBovehill 6-1321 

Dr. Edvvard B. Muraskas 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

5452 So. Kedzie A ve, 
| r jOONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 1:04 Iki 4:40 Ir 
• uo 7:00 iki 9:04 vai. vak. 

Seftad., nuo 2:40 .ki 4:00 va i 
Trečiadieniais — pasai sutarimą 

ReddeiL TeL: HEmlock 4-5532 

Ofiso Tel. TArds 7-6421 
Reatd. TeL DAnube 4-11S4 

Dr. T. Gudauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

A l I D A K C OFISĄ A D R E S U : 

756 W. 35TH STREET 
Ofiso vai.: nuo 1-t Ir 4:t0—8 vai. 
Antradieniais ligonius prflms tiktai 

, Iš anksto susitarus 
Jei neatsilieps šie telefonai. Saukite: 
K £ n w o o d 4-5107; Vlncennes S-StOO T e l e f o n a i : 
— — — — — — — — — — — — ^ — — o t l s o — HEmlock 
O f i s o teL : V l r g l n i a 7 -1886 

DR. AL. RACKUS 
M H M A S IB CHIBUBGAK 

4101 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 1:40 lkl 8:04 ral. 
Ir tč iad . Ir Sekm tik susitarus. 

TeL GBo. 6-1800 (Ofiso tr 

Dr. VYalter J. Kirstuk 
PHYSICTAN aad SUBGEON 

(Lietuvl« Gydytojui) 
8925 Weet fitth Street 

• A_LANDOS: S—8 popiet, 4:14— 
8:84 vakarais. Trečlad. %asal sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IU CHIRURGAS 

6757 8o. Western A ve 

Norėdami ką nors parduoti, 
pirkti, išmainyti, surasti — pasi-
naudokit 'Draugo' Classifled 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! 

— m^nlorfc 4-SaS4 
•AJULNDOS: Trečiadlesu Ir 
dieni pasai susitarimą; ai t o m u dle 

aomls nuo 2 iki 4 popiet. 
7—8 vakare* 

Ofiso teL GBovehill §-4020 
Bes. teL HIilto4> 6-l*tf 

Dr. Alexander J. Ja voii 
(JOVAIŠA*) 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAM 
2423 VV. 31arque4te Rd. 

OFISO Y A U L N 0 0 8 
k u o 8 lkl 4 valandos popiet 

Ir nuo T lkl 8 vai. vakar*. 
Trecladlanlais Ir Šeštadieniais 

pasai sutarties. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU. DRAUGIJOS NARIAI 

Ofiso TeL Y Arda 7-S&67 
lUzid. (eL REpubUc 7-4966 

Dr. Frank C. Kwinn 
(KVECINSRAS) 

GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 
1651 m 47th St, 

LIGONIUS PRIIMA: 
Kasdien nuo 2 vai. lkl 4 vai. popiet 
Nuo 7 vai. Iki 8:30 vai. vak. Išsky-
••IIH tročiad. ir ieStad vsknrnin 

Dr. W. Gibaszekas, OD. 
AKIŲ SPECIALISTAS 

(Kalba lietuviškai) 

756 VVest S5th Street 
(Virs Union Drug) 

Tcl. YArds 7-7353 (neatsil iepus) 
saukite Vlrgioia 7-72S3) 

Aklų egzaminavi
mo specialistas. Iš
rašo t inkamus a-
kiniams sti k 1 u a 

Pritaiko prie veido 
gražius, patrauklius akiniu ramus. 

Priėmimo valandos: Pirmad., 
Antrad. ir K^tvirtad., nuo 10 v. ry
to iki 6 v. p. p. ir 4 v. iki 9 v. 
vakaro. Trečiad. ir Penktad. 1 v. iki 
i v. vak. ir Seštad. nuo 10 v. ryto 
iki 5 vai. p. p. 

HHtas ofisas 445 W. Slst 6L* 
Priėmimo valandos: Trečlad.. Pen
ktad. ir šeštad. nuo 6al. vak. lkl 
9 vai. vakaro. 

TeL: Vlrglnia 7-6588 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS LB CHLBUBGAtt 

2201 W. Cennak Rd. 
Talandos. 1-1 popiet tr T-l t. vak 
Trečiadieniais Ir Šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas, 
deštad. tik nuo l — t vaL popiet. 

REZIDENCIJA 
t?41 VVest 66th Plaoe 

BEpablto 7-7868 

TeL CAnal 6-0257 
TeL PBoepect *-6&S» 

Bes. 6958 So. TSJMM Ava 
Bes. TeL: GRovehill 4-6617 
Office TeL: HEmlock 4-4848 

DR. J. J. 
GYDYT)- 3 B CffIBUBGAS 

t42S Wett BUrąpsYtte Romi 
OFISO YAL.ANV04I: 

Nuo S lkl 4 Ir nuo 7 ta 9 vak 
Trečlad, ir Sestad. s e s l f n n 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDVTOJA8 IB CHIRURGAS 

Į S U So, Halsted S t 
8, 

VALANDOS: U T. ryto lkl 8 p * 
6 Pd 9 vaL vakare. 

Dr. Strikol 
•TI>YTOJAM I S CmCBUSsaSa 

4«4S S. Aahland Ava, Ohleaga 
U1T4KJ VAJLAJTEKIS: 

Hao 1-4 Ir 4-1: tre&. leMad, b 
Sekm. tik pasai sutarti 

Ofiso Tviefonas: YArds 7-4787 
Narna Telefonas: PRospect 4- i tSS 

Jei asatsmkys vlrtmlnStl tel efomai 
i H l s ivay t - o s o i 

Dr. L E. Makar 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

11750 So. PameU 
TeL:: PUUman 6-8277 

i VALANDOS: pagal suaitarim^ 

Pastate Bažnyčią Už 25 
Markes 

Friedrichshafene, Vokieti
joje, nesenai buvo pašven
tinta bažnyčia, kurioje yra 
100 vietų. Ji pastatyta iš 
akmens mūro ir pažymėtina 
tuo, kad viso statybos iš
laidoms tebuvo sumokėta 25 
DM. Klebono ir kitų para
pijiečių rūpesčiu, parapijie-

j čiai aukojo savo bažnyčiai 
ne tik darbą, bet ir medžia
gą^ stiklus ir t. t. Pirkti 
teko tik vynių, nes nebuvo 
kalvio, kuris juos nukaltų, o 
be to, nebuvo ir prekybos, 
Iniri paaukotų. Už juos ir su
mokėta 25 DM. 

Platinkite dien. "Draugą' 

Garsinkitės dien. "Drauge" 

, 

/ 



' 

Penktadienis, nigs. 20. 1949 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS 
• • i • • • i • • > Vl I I I I . I I . . i i » l _ —- * » • • • 

= 
S 

— 

D R A U G A S 
THE UTHUANIAN DAILY FRECND 

2354 S. *>»kley Ave* Chlcago 8, IUM Tel. Vlrglnia 7-6640; 7-6641 

Ent*rf>d u Bocond-Claaa Matte Mareli t l , 191 f at Chlcago. Illlnoli 
Under the Act of Marcb t, 187* 

Publlshed dally. *xcept Bundaya, 
by the 

Llthiianiau Catnolic Pr«M Sodiety. 
Ifember of the Cathollc Press Ass n 

-u i. -« r i n t i. >n Kates: 
•7.00 per year outslde of Chlcago; 
•8.00 per year in Chlcago & Cicero; 
|7.00 per year in Canada 
Foreign $10.00 per year. 
Prenumeratos kaina Chicagoje Ir 

Cicero Je per pasta: 
Metams 1800 
Puaei Metų **• 50 

• Ritur Jungt. w«i*t>b. Ir Kanadoje: 
Metams $7.00 
Pusei Metų $4.00 

trisieniuose: 
Metams $10.00 
Pusei Metų $6.00 
Pinigus reikia siųsti Pašto Money 

Orderiu su užsakymais. 
Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 

tuojau*, eavus prašymą. 

SKELBKJTES DIEN. "DRAUGE" 

Vatikanas Ir Tito Režimas 
Savo laiku komunistų kontroliuojamas Budapešto ra

dijas pranešė savotišką sensaciją, kad tarp Vatikano 
ir Tito, Jugoslavijos diktatoriaus, eina pasitarimai. 

Tibor Koeves savo straipsniu, įlietu į "United Na-
tions World" rugsėjo mėn. laidą duoda lyg ir užtikri
nimą, kad, jei Jugoslavija* gaus pakankamai medžiagi
nes pagalbos iš Vakarų, Tito nebe taip žiauriai perse
kios religiją. Jis sako, kad net ir arkivyskupas Stepinac 
būsiąs iš kalėjimo išleistas, jei Amerika duos Jugo
slavijai paskolą. 

Paviršutiniai žiūrint, šie pranašavimai gali atrodyti 
gerais. Tačiau, prieš darant bet kokius pranašavimus, 
būtų naudinga atsiklausti Vatikano, kuris turi t ikras 
žinias apie Tito santykius su Katalikų Bažnyčia. Vati
kanas tikrai autoritetingai galėtų pasakyti, a r yra 
bent kiek skirtumo tarp Maskvos kontroliuojamo Ko-
minformo ir Tito režimo santykiuose su religiniu gy
venimu. 

Religijos atžvilgiu Jugoslavijos būkle ne kiek nėra 
pasikeitusi. Čia Tito ir Kominformae dirba išvien, t. y. 
bendradarbiauja Katalikų Bažnyčios persekiojime. 

Tito režimas yra nusavinęs Tėvų Jėzuitų kongrega
cijos turtą. Penki jų nariai nubausti dėl "bendradar
biavimo su Vatikano rateliais". Nors vyskupams ir yra 
leidžiama daryti kunigų paskyrimus, tačiau kunigai tik 
ten tegali gyventi, kur vidaus ministerija duoda leidi
mą. Vaikams gali būti dėstomi religijos dalykai, bet 
dėstytojai turi gauti iš vyriausybės specialų leidimą, 
liudijant, kad jie yra "valstybei ištikimi". Pažymėtina, 
kad t rys katalikų kunigai buvo nubausti dėl to, kad 
jie griežtai atsisakė išduoti išpažinties paslaptis. Jokia 
rinkliava bažnyčios reikalams negalima pravesti be po
licijos leidimo. Jei žmones atneša kunigams maisto, 
jie yra areštuojami. 

Tuo būdu Tito, kaip buvo, taip ir tebėra religijos 
persekiotojas. Kol taip bus, jokios kalbos apie bet ko
kius artimesnius ryšius su Vatikanu negali būti. 

Dėl Pavojų Prancūzijai 
Prieš kiek laiko keturi Prancūzijos kardinolai išlei

do bendrą pareiškimą, prašydami, kad to krašto ka
talikai ištikimai laikytus liepos 13 d. Jo Šventenybės 
Popiežiaus Pijaus XII dekreto, kuriame draudžiamas 
bet koks bendradarbiavimas su komunistais. Kardinolų 
pareiškimas turįs vienintelį tikslą — ginti krikščioniš
kąjį tikėjimą, kuriam yra daug ir rimtų pavojų. 

Kaip šiandien atrodo, iš visų Vakarų Europos kraš
tų Prancūzija turi daugiausiai pavojų iš komunistų pu 
sės. Net Italijoj šiuo tarpu tie pavojai yra mažesni. 
Todėl netenka stebėtis, jei Prancūzijos kardinolai yra 
susirūpinę ir bendrais pareiškimais įspėja tikinčiuosius 
ir visą tautą. 

Keisfenybls Čekoslovakijoj 
Čekoslovakijos nepriklausomybė buvo paskelbta 1918 

metais. Ją paskelbė žymusis čekų tautos vadas Tama3 
Masarykas Philadelphijoj. Toji svarbi, istorinė dekla
racija ligšiol buvo laikoma Prahoje didelėje pagarboje. 
Šiomis dienomis, kaip pranešama, komunistinis rėži 
mas šį dokumentą sunaikino ir jo vieton parodoj iška
bino kitą, kurio tikslas yra įrodyti, kad Čekoslovakiją 
išlaisvino 1917 metų revoliucija Rusijoj. Mat, prie ko
kių nesąmonių prieina komunistai. 

Čekai turėjo parašę ir išleidę gerą, plačią savo kraš
to istoriją, kuriai įvadą buvo parašęs Tarnas Masary
kas. Tą knygą komunistinis režimas uždraudė platinti. 

Tarnas Masarykas yra laikomas Čekoslovakijos res
publikos tėvu. Per daug metų jis buvo tos respublikos 
prezidentu: Mirė prieš antrąjį pasaulio karą. Jo vietą 
krašto prezidentu užėmė Dr. Benešąs, kuris, komunis
tams paėmus krašto kontrolę į savo rankas, buvo pri
verstas rezignuoti ir mirė keistose aplinkybėse. 

Kiekviena sąmoningo lietuvio kataliko pareiga yra 
prisidėti savo auka prie Liet. Kat. Akcijos Fondo, ku
rio vajus dar tebevedamas. 

1 

Lietuviu Tremtiniu "Žiburiams" Sustojus 
Š. m. rugsėjo 3 dieną išleista paskutine "Žiburių" lai

da. Šis laikraštis ėjo Augsburge, Vokietijoj. Jį leido 
tremtiniai lietuviai katalikai. Mes čia dedame "Žibu
rių" leidėjo ir redakcijos atsisveikinimo raštą, kuris 
duoda neblogą vaizdą apie šiandieninę tremtinių būklę 
Europoj. 

"Kone ketverius metus be pertraukos Vokietijoje 
ėjusieji "Žiburiai" šiandien paliauna ėję, emigracijai 
palietus jų dabartinį leidėją ir redakciją. Nutraukia 
savo darbą čia vienas iš seniausiųjų lietuviui tremti
nių laikraščių, kuris kiek galėdamas stengėsi padėti 
tautiečiams ar bent juos paguosti vargingoje tremties 
kelionėje i visų didžiausiąjį tikslą — į laisvą, nepri
klausomą, demokratinę Lietuvą. Palieka tik laikraš
čio komplektai, nelengvo darbo vaisiu3, jau kaip isto
rinės medžiagos pluoštas, kuris ateinančioms mūsų 
tautos kartoms daugiau ar mažiau galės mesti švie
sos, kaip kadaise lietuvių tremtinių gyventa Vokieti
joje ir kitur, kas jų veikta ir kuo sielotasi, kiek pas
tangų padėta sunkioje kovoje už žiauriausią priespau
dą kenčiančios ir naikinamos savo tautos gyvybes 
teises ir laisvę." 

LAIKRAŠČIO SUSTOJIMO PRIEŽASTYS 

"Laikraštis sustoja ne atsitiktinai, bet naujoms 
lietuvių tremtinių gyvenimo sąlygoms klostantis. Di
dele sparta dabar vyksta tremtinių sklaidymasis iš 
Vokietijos po visą pasaulį. Savaitiniam laikraščiui 
iš Vokietijos laiku pasiekti juos daros nebeįmanoma, 
del to ypač jo bendrųjų politinių infonnacijųi dalis, 
po kelių savaičių pasiekusi skaitytoją, beveik nebe
tenka savo aktualumo, šitą mūsų paskirties dalį leng
vai dabar perima/ lietuviškoji spauda tų šalių, kur 
lietuviai atsiduria. Kas kita su plačia prasme supran
tamąja lituanistine laikraščio dalimi, liečiančia pačių 
viso pasaulio lietuvių visuomeninį* ir kultūrinį darbą 
kaip įnašą į būsimosios laisvos Lietuvos tautinės 
kultūros lobyną. Šiai savo paskirčiai toliau ir tiks
liau tarnaut i laikraštis rado kitą išeitį." 

PRISIJUNGĖ PRIE KULTŪRINIO ŽURNALO 

"Žiburiai" nuo šios dienos sujungia savo pastangas 
su giliai ir rūpestingai tautinės kultūros vagą va

rančiais "Aida is" . Visiems mūsų skaitytojams, ku
riems yra angažavęsi "Žiburiai", tikimės, bus malo
nu toliau gauti turiningą, viso pasaulio lietuvių kul
tūrinį gyvenimą rėpiantį "Aidų" žurnalą. Taip pat 
manome, jog i r visi kiti ligšioliniai "Žiburių" skai
tytojai turės didelės naudos, užsisakydami "Aidus", 
kurie pasiryžę iš Europos, būdami arčiau gimtųjų 
namų, lietuviškuoju žodžiu byloti į plačiam pašau 
lyje išblaškytus lietuvius, jungti bendran darban juos 
visus, su ilgesiu laukiančius dienos, kada nugrius 
geležinė uždanga nuo kelio į laisvąją Tėvynę." 

"Aidų" redakcija/ savo laiške "Žiburiams" liūdi 
dėl laikraščio sustojimo. "Mes įvertiname Jūsų pas
tangas ir didelį darbą. Kas yra dirbęs spaudoje, su
pranta, koks tai sunkus darbas, kiek j i s reikalauja 
aukos" — rašo "Aidai". 

ŽURNALO "AIDŲ" UŽSIMOJIMAI 

"Aidų" leidėjai ir redakcija, kviesdami " Ž . " skaity
tojus glaustis prie kultūrinio žurnalo, pasižada: 

"Perimdami Jūsų mums patikėtus uždavinius — 
lietuvišku žodžiu stiprinti mūsų tautinės bendruome
nės ryšį, gaivinti tautines tradicijas ir tautinę — 
krikščionišką kultūrą ir būti šaukliu dėl Lietuvos iš
laisvinimo — mes ryžtamės daryti visa* kad tą mi
siją atliktume. Mes stengsimės apjungti visus pasau
lio lietuvius, kuriems rūpi lietuviškoji kūryba, tau-
tine-krikščioniškoji kultūra, Tėvynės laisve. Ypatin
gą dėmesį skirsime lituanistikai, nes jai pasireikšti 
daros kas kar tas sunkiau." 

Vis tik "Žiburių" labai gaila. Tremtiniai jo pasi
ges. J is buvo geriausias laikraštis tremtyje. Nors tik
rai gerai pasielgta kviečiant skaitytojus prenumeruoti 
"Aidius", bet visvien jų reikalavimų nebus galima pa
tenkinti, nes "Aida i" išeina tik vieną kartą į mėnesį. 

Kad tą tuščią vietą tremtinių gyvenime bent dalimi 
užpildyti, Amerikos lietuviai turėtų užprenumeruoti 
tremtiniams Amerikoje leidžiamus lietuvių laikraščius 
Jei mūsų skaitytojai dar stipriau paremta prie "Drau
g o " įsteigtą Tremtinių Spaudos Fondą, didesnis mūsų 
brolių Europoje skaičius gautų dienraštį. 
• ^ 
Visame krašte nekantriai laukiama, kaip bus išspręs

tas ginčas ta rp darbdavių ir darbininkų plieno ir an
glies pramonėj. Atrodo, kad šios savaitės pabaigoj pa
aiškės, a r darbininkai bus priversti išeiti į streiką, a r 
ne? 

VORKUTA 
KUR MANO IR TAVO BROLIS 

KANKINASI 

PAGALBOS ŠAUKSMAS 
Vytautas Jaunius 

Diena iš dienos Amerikos 
lietuviu kolonija gausėja 

A. ŽIEMENA 

(Tęsinys) 
' Kokie Darbai Vergams 

Vorkuta — konclageris yra prie Vorkutos upė3, jau Sibire 
tremtin kurie 'gausiai u ž U r a l ° kalnų, o nuo Vorkutos į rytus teka didžiulė Sibiro upe 
jungiasi į bendrą lietuvišką' 0 b i s* V o r k u t o s vergų kolonija įeina į šią bolševikų valdžios su-
darbą. Tačiau tūkstančiai k u r t a J 3 vieną iš milžiniškiausių priverčiamojo darbo stovyklų 
dar liko ' * vargeli varg t i" ' sistem%» vadinamą Volgostroj-Uchta-Pečiora-Vorkutstroj-Viatka. 
tremtinių stovyklose, iš ku-! T ų k o n c l a g e r i v * uždavinys: Volgos-Baltijos kanalo kasimas ir 
rių retkarčiais prasiveržia i P r i e ž i ū r a '> Jėgainių statymas ir geležinkelių tiesimas; naftos, 
širdį veriaiitieji pagalbos' c e m e n t o - gabalinės geležies gavimas; anglies ir asfalto kasyklos; 
šauksmai Prieš kelias die-' s u n k i o J ° vandens (atominei bombai) darymas; kelių tiesimas, 
nas mus pasiekė iš Europos' m i š k ^ kirtimas ir statybines medžiagos ruošimas; kolchozų (kol

ūkių, arba bolševikinių dvarų) darymas; plytinės ir akmens laiškas, kuriame aprašoma 
baisi tremtinių būklė ver- l a u z y k l o s ' aerodromų statyba. Tie visi darbai dirbami nepaken-
čianti atkreipti rimta dėme- č i a m o s e i r žiauriose gamtos sąlygose, dideliems šalčiams spirgi-

1 nant, šiaurės ligoms siaučiant ir toliausiai nuo gyvenamųjų vie
tovių. Kaip ir daugybę kitų Rusijos konclagerių, taip ir šiuos 
konclagerius valdo GULAG, t. y. tarybų (sovietų) vergų darbo 
trestas — Glavnoje Upravieniję Lageriami (lietuviškai išvertus: 
Vyriausioji Stovyklų Valdyba), esanti MVD (vidaus reikalų mi
nisterijos) žinioje ir NKVD (enkavedistų, bolševikų žvalgybi
ninkų) priežiūroje. 

Kas Vienuolikti Metai 

sį ir sutelkti visas jėgas, 
kad pagelbėjus vargstan
tiems tautiečiams. 

-* • • 
Vokietijos DP stovyklose 

prasidėjo naujas IRO vyk
domas " s k r y n i n g a s ' , kuris 
sukėlęs daug nerimo trem
tinių tarpe. Apklausinėjama 
apie emigracines galimybes 
ir skirstoma į 3 grupes: tu
rintieji garanti jas ji JAV, 
vykstantieji į Belgiją ar 
Prancūziją ir liekantieji vo
kiečių ūkyje. 

ziją, kur sunkios gyvenimo 
sąlygos i r iš kur jau dabar 
girdime pagalbos šauksmus. 

GULAG'o baudžiamosiose kolonijose, išmėtytuose po visą 
Rusiją, bus per 14 milijonų vergų, o kiek milijonų jau žuvo — 
sunku beįsivaizduoti! Rusijoje ir jos pavergtos*? valstybėse, tai
gi ir Lietuvoje, nebėra kad ir mažiausios šeimos, kurios narių 
nebūtų tose priverčiamojo darbo stovyklose. O mirtingumas 
GULAG'o stovyklose vidutiniškai prašoksta 12% per metus. 
Kitais žodžiais tariant, kas vienuoliktieji metai dingsta visi tų 
stovyklų gyventojai. Suprantama, tos stovyklos tolydžio papil
domos ir juo tolyn — juo gausyn. Tad vergijos trustui niekada 
nepristinga darbininkų Rusijos "rojaus" pigiausioms prekėms. 

Turintieji garant i jas į J 
AV paliekami ramybėje. Ne
turinčius garantijų verčia 
vykti į Belgiją ar Prancū- Po antrojo pasaulinio karo pabaigos GULAG'o vergų sąra

šus papildė lig 2 milijonų karo belaisvių japonų, lig milijono vo
kiečių ir nemažiau kaip 2 milijonai Rusijon repatrijavusiųjų 
(Rusijon sugrąžintųjų) karo belaisvių, bolševikų traktuojamų 

Atsisakančius vykti į minė-į dezertyrais. Beveik visi sugautieji Pabaltijo (Lietuvos, Latvijos 
tus kraštus, IRO pareigūnai | ir Estijos) pabėgėliai yra į GULAG'o nasrus patekę, Pabaltijo 

gintaro krašto nė nebeišvysdami. Iš Pabaltijo ir dabar vietinius 
gyventojus enkavedistai GULAG'o skerdykloms kaip gabenę te-
begabena, norėdami kuo skubiausiai tas tautas genociduoti, t. y. 
ligi paskutinio žmogaus išnaikinti (genocidas — XX amžiaus 
gėda — visokeriopas tautos naikinimas). 

"šaltakraujiškai" išskiria į 
vokiečių ūkį. 

* * n 
Galime įsivaizduoti, kas 

laukia mūsų tautiečių, lie
kančių- vokiečių globoje. 

RugpiūČio 10 d. Augsbur-
go-Haunsttetino stovykloje 
tokio "skryningo" auka liko 
viena šeima. Šeimos tėvas 
buvo ligotas žmogus ir su 

Kaip* Toli? 
Mielam skaitytojui pravartu žinoti ir įsivaizduoti šie toliai 

nuo Lietuvos ir nuo Maskvos ligi visų lietuvių gerai žinomų Ru
sijos konclagerių, tų priverčiamojo darbo stovyklų, į kur dau
giausia pabaltiečių 1940—1941 m., 1944—1945—1946—1947— 

darė visai šeimai išvykimo 1948 *r l^4^ metais yra ištremta ir tebetremiama: 
sunkumus. IRO pareigūnai 
šią šeimą paskyrė į vokie
čių ūkį. Šeimos galva, neno
rėdamas būti kliūtimi šei
mai, pasiėmė virvę ir pasi
korė. Tas įvykis sukrėtė vi
są stovyklą. Sekančią dieną 
pabaltiečiai paskelbė gedulą 
ir iškėlė pusiau stiebo vė
liavas. Žmonės stovykloje 
neramūs, susirūpinę. Po šio 
įvykio IRO pareigūnai su
švelnėjo. 

• * • 
Tai epizodas tragiškos 

Vorkuta—Vilnius 1400 mylių 
Vorkuta—Maskva 3100 
Vorkuta—Kotlas . . 700 
Vorkuta—Barnaulas (Altajus) 1200 
Vorkuta—Kazakstanas 1400 
Kotlas—Vilnius 800 
Kotlas—Maskva 497 
Kolos pusiasalis—Vilnius 930 
Kolos pusiasalis—Maskva 750 
Barnaulas—Vilnius 2200 
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Kazakstanas—Vilnius 2300 
Kotlas'o konclageriai yra nuo Lietuvos į žiemryčius, o to

liau beveik toje pačioje linijoje Ledyniuotojo vandenyno pašo
nėje už Uralo Sibire stovi Vorkuta. 

Kolos pusiasalis, kur kaimynystėje ir garsiosios Solovkos tremtinių padėties DP sto
vyklose. Įvykiai verčia d a r s u ^7° k°ndageriais, yra pačioje šiaurėje, Suomijos kaimy 
kar ta kreiptis tiek į vieti- n v s*eJe-

t* ir iii ' atvvku- Barnaulas (Altajus) ir Kazakstanas su savo pabaltiečiams 
' ,, -, . ! . , _ u„„;rt i irgi nepakeliamu klimatu stovi nuo Lietuvos stačiai į rytus, o 

sius: gelbėkime tuos, kurie °. *\, . . * J ' 
•i u _ « „„„!,;„ toliau uz jų jau Mongolija prasideda, 
ilgus metu s išvargę sunkią J* J fe J y 

dalią, prieš pat vargų pa- įvairiausių Rusijos tautų ir jos pavergtųjų valstybių pilie-
baigą suklumpa. Kiekviena i čiai-vergai yra tuose konclageriuose kankinęsi ir tebesikankina, 
diena gali atnešti naujų au- Į visą savo darbą ir prakaitą čia įdedami. Visi jie žus. Bet jų krau-
kų. Atlikime krikščionišką jo testamentas įgalina jų tautas tų konclagerių plotus valdyti. 
pareigą, nes už kiekvieną žu
vusį tremtinį būsime atsa
kingi patys 
Tautą. 

prieš save i r 

AUKOS BALF-ui 

Tie plotai — pavergtųjų tautų ir valstybių darbu, krauju ir 
mirtimi įgytoji nuosavybe. Ilgainiui tie plotai turėtų būti sutarp-
tautinti ir valdomi tautų bendruomenes atstovybes kaip milijonų 
žuvusiųjų tikrasis ir brangiausias palikimas. Nekaltai žuvusiųjų 
milijonų atminimas gyvuosius ir teisybę mylinčiuosius žmones 
įgalina tai padaryti. Tas projektas privalo būti įgyvendintas. 

(Pabaiga) 
BROOKLYN, N. Y. -

BALF-o centre per rugsėjo (/f 
mėn. tremtinių šelpimui gau 
ta $447.55 aukų. Į šią sumą 
įeina ir $185.50 narių mo
kesčių. Per tą patį laiką naš
laičių fondan įplaukė $110. 

Už visas aukas BALF-o 
vadovybė nuoširdžiai dėko
j a ir šia proga primena vi
siems BALF-o skyriams, 
kad pasiruoštų BALF-o sei
mui Philadelphijoj, įvykstan 
čiam spalio 7 ir 8 dd. Ben-
jamin Franklin viešbutyje. 
Visų skyrių delegaitų daly
vavimas labai pageidauja
mas. 

MARSHALL SQUARE 
L A U N D R Y 

Doing Business As Usual ! 
Your regular route man will make your pick up 

and delivery a t the usual time. 
VVe join him in expressing our appreciation for 

your loyadty and consideration a t this time. 

Ali Phones: BIshop 7-7640 
Marshall Square Laundry 

# 
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LRKSA Seimas 1950 ra j 
Saukiamas Detroit 

DETROIT, Mich. — U I C 
SA seimas ateinančiais m? 
tais įvyks Detroite. Pasitar
ti seimo rengimo reikalais 
į Detroitą buvo atvykęs ku 
nigas J. Baltusevičius, LRK 
SA dvasios vadas, ir Vincas 
Kvetkus, centro valdybos 
sekretorius, ir rugsėjo. 17 d. 
turėjo pasitarimą su visų 
trijų vietos kuopų (171, 230 
ir 265) atstovais Statler 
viešbutyje. Tame pačiame 
viešbutyje 1950 m. liepos 9 
10, 11, 12 ir 13 dd. įvyks 
seimas. 

Plačiai pasitarta seimo ir 
pramogų rengimo reikalais, 
Žinant centro pageidavimui 
bei nurodymus, ateityje bus 
sušauktas veiklesniųjų visų 
kuopų narių sus rinkimas 
kuris išrinks seimo rengimo 
komisiją, o š: prad~3 parcr. 
giamuosius darbu3. 

Sekmadienį per sumą Šv. 
Antano bažnyčioje kun. Bo!-
tusevičius pasakš pamokslą 
apie katalikiško broliško su
sivienijimo reikšmę ir ra
gino ypač jaunuomenę stoti 
į susivienijimą. 

DAINA PRIE ŽVAIGŽDĖTOSIOS VĖLIAVOS - LAISVO GYVENIMO SIMBOLIO 

Lietuvaites tremtinės, dabar mokinės Šv. Kazimiero Akademijoj 
Chicagoje, su džiaugsmu dainuoja "God Bless America" prie žvaigž
dėtosios vėliavos — laisvo gyvenimo simbolio. Manoma, kad Šv.-

Kazimiero Akademijoje mokosi didžiausias visame krašte buvusių 
beteisių D. P. skaičius, radusių Amerikoje naują gyvenimą, laisvą 
nuo skurdo ir netikros ateities baimės. Jų čia yra net 46. Sese

rys mokytojos sako, kad šios mergaitės išaugs geromis amerikietė
mis. Tikimės, kad jos išaugs ir neblogesnėmis lietuvaitėmis. 

(Klišė "The Chicago Herald-American") 

Spalio 2 d. įvyksta Šv. BALTIMORĖJE ATGIJO "DAINOS" CHORAS 
Antano parapijos 'grybų 
piknikas" Beech Nut darže. BALTIMORE, Md. — Nau- jau baigia ruošti scenai vai-
Klebonas ir rengimo komi- ^ ^i jonler iy valdyba. Bal-!dinimą 'Pirmas skambutis', 
tetas kviečia visus piknike timoreje veikia Amerikos j Šį dalyką matysime scenoje 
dalyvauti. Ypatingai kvie-j Legijono lietuvių postas Nr.'spalio 15 dieną, 
čiami naujai atvykę t r e m - j l 5 4 i r p r i e j o m o t e r L : gky_ j 
tmiai. rius. Rugsėjo 24 d. buvo iš- Parapijos vakariene. Ne-

kilminga instaliacija ([vedi- j pamirškim, kad sekmadienį, 
_^ iaaa į pareigas) paties pos-j spalio 2 d., pirmoji parapi-

"ATEI IEJ ŠOKĖJAI t o *r m o t e n J skyriaus vado- jos rudens vakariene. Ji ža 
j vų Lietuvių posto vadovu j da būti gausi vaišėmis ii 

VĖL PRADEDA DARBA d a b a r b u s A n t Dranginis, I linksma. 
_ v . , w . _. o moterų skyriui vadovaus 
Tautinių šokių sokejų gru p r V e l z I e n § # P o o f i c i a l i o s ! Ateitininkų susirinkimas. 

Ateitis , sugnzus gru- p a r e i g ų perėmimo dalies ėjo į Sukruto ir ateitininkai. Jie 
pes mokytojui V. *. Bena- p r i e m j m a s , kuriame dalyva-1 renkasi sekmadienį, spalio 

i r 

jui iš Kalifornijos ir prasi-! y Q i r d a u g k v i e s t ų s v e c ių. 
dedant rudens parengimų1 

sezonui, vel pradėjo darbą. 

9 d.t po paskutinių Mišių 
parapijos salėje. Visi atei
tininkai kviečiami dalyvau 

timų dalyvauti programose. . £ . ™reitą -eanamenį, rug r ekala. 
Taip pat pradėjo rengtis sėjo 25 d mūsų bažnyčioje | m a l 

savo didžiuliam metiniam P a s i r ^ ? . ' Damos ' choras. 
Per Misiąs 10 vai. sugiedo
jo keturias giesmes: Pulkim 

pasirodymui. MENO PARODA 
jvs n c i u i *<*S 51COUICO. x u.in.ilXi į 

Grupė mielai priima nau- j a n t ^enų Q Dieve geriau-1 Augustdorfo stovykloje 
jus šokėjus — vyrus. No- s i a s JJ. g į j u m o s širdies ir (prie Detmoldo), anglų zo-
rintieji į grupę jstoti smul- Aušros Vartų Marijai. "IšInoje, Tautos Šventės proga, 
kesnių informacijų gali gau p-nnmna čirHi^c" orj«aTn501 rugsėjo 8 d., buvo atidary kesnių informacijų gali gau gįiumos širOieau giesmes 
ti pas grupės narius arba , s m u i k o p a r t i j a atliko Paukš ta lietuvių dailininkų Pau-

is mokytoją V. F. Belia- t v s Giesmes skambėjo la-į tieniaus ir Tričio tapybos ir 
J U , t e l e t . r l j C d e 1 a r k 0--i-*/J-y. h a i p r a š i a i T č i a c n a m a l H a a nr»«o^ilr/-k_ /^o»»Vm mnmnAn TDi». 
pas mokytoją V. ^ __^^ > 

ie Park 3-1919. Daį g r ažiai. Į šias pamaldas grafikos darbų paroda. Pir-
O geriausia tai atsilankyti prisirinko kupina bažnyčia, masis yra senas dailininkas, 
į grupės repeticiją šiandien chorui vadovauja Br. Jo- tačiau ilgą laiką toje srity-
vakare 8 vai. Pūčio svetai- —-» K . « - — • -vakare 8 vai. Pūčio svetai- n u š a s P a t s choras yra "Dai j e n i e k o "nedirbęs, o Tričys 
neje, 69 St. prie Rockwell 1 n o s», draugijos, jau nuo se- tik pirmą kartą išėjo į vie-
St. niau čia veikiančios. Tačiau sumą su savo kūriniais. Ta-

— paskutiniu laiku apie to cho čiau visi parodon apsilan-
SDOrtlflinkll PobŪVIS r o v e i k i m ą n e d a u S DUV0 S i r_ kiusieji ir meno kritikai a-
^ r v l " i dėti. Dabar choras pasipil-nįe paroda gražiai atsiliepė. 
PTPFRH Tll Pirpro l 1- . . . .F, ._ , r r ^ ° r 

uiu£,rtu, 111. kiečiu ^ e naUjojomi& tremtinių je-j . ._ 
lietuvių sporto klubo suruoš i s k u r i e s u d a r Q b e n e d i . j Per trumpą laiką parodą 
to Chicagos lietuvių stalo d e s n ę JQ m M i d a k a d i š ; aplankė apie 800 zmomų. 
teniso turnyras rugsėjo 1 7 | s e n o č i a gyvenantieji lietu-! Kadangi lietuvių cia tera 
d. baigėsi dalyvių pobūviu. v i a i i r n a u j a i a t v v k u s i e j i I likę tik keliasdešimt, didziu-
Turnyro uždarymo laimėto- g r a ž i a i susibūrė į vieną mJ* lankytojų sudarę kita-
jui Alg. Mackui teko C L S K ; k u o p ą s u U k s l u g k l e i s t i g i e s taučiai. Keletas abiejų dai-
dovana, antros vietos laime- m - g į r d a i n o g m e n a , lininkų paveikslų buvo par-
tojui L. Vanagui — Cicero 
lietuvių karo veteranų dova- vestuvės. Rugsėjo 25 d. 
na, kurią įteikė posto vadas,, s u s i t u o k § Vincas černiaus-
o trečios vietos larnietojui k a s | r AMkmu Matukaityte. 
.Tanickui teko antroji CLbK M o t e r y g t e s sakramento apei 
dovana. oras atliko klabc.irs kun. Dr. 

Sporto klubo valdybos L. Mendelis, asistuojant ku-
\aidu pirm. J. Šulaitis pa-;nigui Jonui Mendeliui ir ku-
lėkojo visiems, L?t kokiu ;nigui P. Dambrauskui. 

Lūdu prisidėjusiems j^rie šio! Vakare Lietuvių salėje bu 
turnyro surengimo, f obūvy-; vo vestuvių puota. Svetelių 
j 3 be sportininkų dalyvavo, susirinko labai gražus bū-
nemažas skaičius vietos lie-jrys, apie pora šimtų. Buvo 

KAI KURIŲ KRAŠTU 
KVOTOS PAKEISTOS 

Prezidentas pakėlė Grai
kijos kvotą nuo 307 ligi 310, 
SSSR kvotą nuo 2,712 ligi 
2,798 ir sumažino Italijos 
kvotą nuo 5,802 ligi 5,799 
ir Rumunijos nuo 377 ligi 
291. Įsteigė naujas kvotas 
po 100 kiekvienai: Izraeliui, 
Jordanui, Sirijai ir Libano-
nui, išbraukdamas egzistuo
jančią jungtinę 123 kvotą 
Sirijai ir Libanonui. 

Nepaisant politinių sienų, 
kurios egzistavo, kada jis gi
mė, imigrantas, gimęs Bu
kovinoje, dabar priklauso 
SSSR kvotai, o imigrantas,1 

&imęs Dodecaneso salose, 
priskaitytas Graikijos kvo
tai. Nors taikos sutartis į-
steigė laisvą Triesto terito
riją, nėra atskiros kvotos 
šiai teritorijai; ten gimę 

(žmonės priskaityti prie Ita
lijos kvotos. 

* Prezidento proklamacija 
padaugino kvotas nuo 153,-
929 ligi 154,206. ' 

Lietuvos kvota vis pasi
lieka 386, Latvijos 236 ir 
Estijos 116. 

Žinomi Jaunuolio! Kuria Šeimos Židinį 
Spalio 1 d. 10 vai. rytą 

Švč. Panelės Gimimo para
pijos bažnyčioJĮ, Marąuette 
Parke, laike šv. Mišių su
kurs šeimos židinį Edvardas 
Kazlauskas ir Rūta-Angelė 
Šimutyte. Pamergėmis bus 
Glorija Cibulskytė ir Regi
na Benaitytė. Pabroliais — 
Raymondas šhnutis, jauno
sios brolis ir Raymondas 
Buika. "Gėlių mergaitė" 
(Flower giri) bus keturių 
metų amžiaus Zita-Marfe 
Šimutytė, jaunosios vyriau
siojo brolio Leonardo duktė. 

Jaunasis Edvardas Kaz
lauskas yra ger^i žinomos 

Kazlauskų šeimos narys. Jo 
tėvas ir brolis yra uolūs lie
tuvių reikalų rėmėjai. Mo
tina mirė pernai. Patsai Ed
vardas yra L. Vyčių, Vyčių 
choro ir Šv. Vardo draugi
jos uolus narys. 

Jaunoji Rūta Šimutytė 
taip pat *,ra vytė, Vyčių cho 
ro veik'i narė. Taip pat pri
klauso prie LRKSA 163 kuo 
pos. Ji yra baigusi Šv. Ka
zimiero Akademiją. Jos mo
tina (Angelė Šimutienė-Eval 
daitė) taip pat yra tos pa
čios akademijos alumnė (Ji 
yra pirmoji baigusi Šv. Ka
zimiero Akademiją). Jos du 

vyresnieji broliai — Leonar
das ir Jonas — jau prieš ke
letą metų yra vedę. Jaunes
nysis brolis Ray tebegyve-" 

'na su tėvais. 
Abu jaunieji dar tebelan-

ko Loyolos universitetą. 
Beje, laike šv. Mišių, per 

kurias bus sumainyti Ed
vardo ir Rūtos žiedai, var-

• gonais gros muzikas Leo
nardas šimutis. Solo giedos 

\ operos artistas Al. Brazis. 
Taip pat giedos ir Vyčių 
choro mergaičių grupė. 

_ 

N o n d a m r ką D o n pirkti, par-
1 duoti, i&nomuoti. išmainyti, suraa-
| ti arba praneSti, pasinaudokite 
; DRAUGO Claaaified skyriumi. Tūks-
1 tankiai asmeny yra gavę gerus re

zultatus — gausite ir JUs. 
_ ^ 

STUDENTAMS ŽINOTINA 
Imigracijos potvarkių prie 

das, kuris veikia nuo birže
lio 30 d., dabar leidžia stu
dentams lankyti vakarines 
klases; pirmiau jie tegalėjo 
lankyti dienines. 

duota. 

DEMOKRATŲ VADAS 
M j l ^ ^ g m ^ g g ^ B ^ g 

tuvių. visiems linksma ir smagu. 
Taip pat malonu, kad abie-

Naujas BALF-o Skyrius 
pasidžiaugti savo vaikų gra-

YONKERS, N. Y. — Rug- žiąja diena. Dar pažymėti-
sšjo mėn. čia įsisteigė nau- na, kad senieji Černiauskai, 
jas BALF-o skyrius, kuriam > išauginę aštuonis vaikus ir 
duotas 133 numeris. Sky- jau varą penkiasdešimt ant-
riaus valdybą sudaro: Juo- ruosius savo vedybinio gy-
zas Bražinskas, pirmininkas; venimo metus, dar gražiai 
Elzb Stonkūnienė, iždinin- atrodo. Jauniesiems linkime 
kė, ir (Missi Dorotny Meltz, laimės, o tėvams paguodos! 
sekretorė. " ~ 

*4Pirmas skambutis . Dra SKELBKITfiS "DRAUGE" mos artistas Palubinskas J aaua. _ _ . 

VASARINIS DARBAS 
STUDENTAMS 

Studentai 1949 m. vasarą 
galėjo dirbti, jeigu tik mo
kyklos pripažino, kad dar
bas svarbus sau užsilaikyti 
ir užsimokėti reikalingas 
mokslo išlaidas. Mokykloms 
nereikia pasiųsti sąrašų dir
bančių studentų, kuriems iš
duotas darbo leidimas. Tai 
liečia tik 1949 m. vasarą; 
jeigu studentai ateiviai nori 
dirbti po to, turi pasiųsti 
prašymą į Immigration and 
NaturaUzation Service ir 
gali dirbti tik gavę leidimą 
iš Immigration Service. 

• — Common Counoil 

rūpinasi 
vienu 
u. . . 

• eriaiisiu 
Pasaulio 

Jei 

Wiliam M. Boyle yra išrinktas 
demokratų partijos vadu. , Jis 
pakeičia senatorių J. Howard Mc 
Gfath, kuris prieš kiek laiko pa
skirtas vyriausiuoju valstybės 
gynėju. Jis yra 46 metų am-

mt\m 1 

SUSIRINKIMAI 
MARQUETTE PARK. — Šioje 

kolonijoje gyvenančių lietuvių 
tremtinių susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalio 30 d., 8 vai. 
vak. parapijos salėje. Kviečiami 
dalyvauti visi šioje apylinkėje 
gyvenantieji tremtiniai, yP&č tė
vai, turintieji mokyklinio amžiaus 
vaikų. 

Elatiakįte oien. "Draugą," 

esate, drauge, tikrai ligotas, mes^ 
Jums galime tiktai užuojautą pareikšti. 
Esame tabako gamintojai, ne gydytojai. 
Bet jei Jūs nep'aprastai norėtumėte 
užsitraukti lengvutę, švelnutę cigaretę 
— užsidekite Old Gold. Jei Jūs trokštate 
tikrai malonaus dūmo — užsidekite Old 
Gold. Ar ji gera? Beveik 200 metų pa
tyrimas padaro Old Gold tikrai labai 
geromis. 

. » - . • Del "Treat" vietoje "Treatmen!99 

Rūkykite OLD GOLDS 

• 

file:///aidu
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Tremiamieji Kelionėje ir Tremtyje 
Per abi okupacijas Lietu- niiįi šalčio. Kiekviename ba-

voje bolševikai jau įvykdė rake talpinama iki šimto as-
septynerius masinius gyven- menų. Juose nėra jokių per-
tojų trėmimus, neskaitant tvarų. Kitose vietovėse iš 
nuolat besitęsiančia kalinių tremtieji apgyvendinami ma 
trėmimo, kurie normaliai žose trobelėse, kuriose tal-
vykdomi kas menes]. pinama po dvidešimt asme-

Trėmimams dažniausiai nų. Gyvenimo sąlygos su
naudojamos amerikoniškos kurtos tokios, kad paskubin-j 
transporto priemonės. tų ištremtųjų sunaikinimą. 

Amerikiečių „stidcbeke- Tremtiniai nuo penkioli-
riai'' ir „fordai", būdami ga- kos iki aštuoniasdešimt pan-
na patvarūs ir daug prana- kių metų privalo dirbti pa 
šesni už rusiškuosius ,,zy- čius sunkiausius fizinius dar 
zus'\ pasiekia, kad ii pur- buc. Moterims nedaroma jo 
vinais keliais, kiekvieną Lie- kio skirtumo. Jei pasitaiky-
tuvos užkampį. Geležinkelio davo, kad tremiamoji būda-
stotyse tremiamieji pakrau- vo nėščia, tei ji nuo darb~ 
narni į amerikoniškuosius nebuvo atleicžiama iki gira-
keturašius vagenus, kuriuos dyzzz dienos, nuolat prižiū-
rusa paprastai vadina „ame rėtojų plakama ir raginama: 
rikankomis'. Jais bolševikų ,.Skoreij rabotat... nesdoch-
paraigūnai dažnai gąsdina neš, litovskaja sabal:a...\ Jo 
pavergtuosius; „Znaješ, čto įiia mediciniška priežiūra 
takaja amerikanka'\ administracija dažniausia 

-įa^ii ūpina. Laime tiem la 
geriam, kuriuose atriranda 
tremtinių, nusimanančių me 
.Lcinos klausimais. 

Darboviete nuo gyvenomo-

1 rėmimai vykdomi nepa
prastu žiaurumu, ncaplen 
kia.it nei naujegirnių, . nj: 
baigiančių savo dienas senj-
lių. 

Tremiant nesiremiama vai šios vietos kartais siekia ligi 
stybinio saugumo sumeti- 20 km. 
mais, bet turima tikslas pa- Pasitaiko atvejų, kad iš I Badas paverčia žmones vi-1 gėrio durų pakabintų juodų 
grindinai sunaikinti paverg- darbo grįždami nuvargę dar-! siškais gyvuliais. Kai amt | lentų su kreida įrašytom ver 
tas tautas. bininkai pūgų metu pasikly- j šiukšlynų išpildavo adminis-

Kad tremiamieji negali būista ir pasilieka amžinai mie- tracijos pareigūnai šiukšles, 
ti jokie valstybės priešai aiš- goti šiaurėje, palikdami vai- kildavo peštynės dėl silkės 
kiaušiai įrodo kad ir tokios i kučius, verkiančius duonos, galvos ar kaulų, kuriuos su-
iš tremtos šeimos, kaip — Bu Darbas dažniausiai būna trynę į miltus ištremtieji vir-
janauskiene su keturiais ma- miškuos — miškai kertami davo sriubą. Neretam lage-
žais vaikais iš A. Balbieriš- ir paruošiami plukdyti į So-ryje , kur vergavo labiau „pa-
kio valsčiaus, Prienų apskri- vietų Sąjungos pramonės vojingieji", nuo lagerio kie-
ties, ištremti 1946 metais va- centras. Nemaža lietuvių m o buvo nuskinamos ir su-
sario šešioliktą dieną per pir dirba Donbaso ir Vorkutos, valgomos visos žolės. 
mąjį antrosios bolševikinės kasyklose. Darbo sąlygos Tremtine N. pasakoja apie I vieni, kuriuos dažnai reikda 
okupacijos masinį trėmimą yra nepaprastai blogos. Vie- badu mirusį nuo Kaišiadorių | Vo kitiem tremtiniam verk 
šioje apylinkėje. Antras pa- nas Lietuvos partizanas 1944 senuką. Ėjusi ji iš darbo per j šlenančius atitraukti nuo po 
vyzdys — Vitkauskienė su metais buvęs vokiečių pa- mišką ir išgirdusi pakelėje | langais supilto motinos ka-
trim mažais vaikais iš Lei- gautas į kariuomenę, daly- kažką dejuojant. Nusigandu-
palingio, kurie buvo ištrem- vavęs didžiuose mūšiuose| s į į r norėjusi bėgti, bet išgir-

VAIZDAS IŠ LIETUVOS VYČIŲ SEIMO VAKARIENES, ĮVYKUSIOS RUGSĖJO 11 D. NEVVARKE, N. J. 

gų pavardėm administraci 
TOS pareigūnai pirštu ištrin-
davo katorgininkus iš gyvų
jų tarpo. 

Mirusiųjų lavonus apžars-
tydavo čia pat netoli lagerio 
ar darbovietės sniege. Aukš
čiau minėta Bujanauskienė 
katorgą išlaikė tik šešis mė
nesius. Vaikučiai pasiliko 

ti tuo pačiu laiku. Rytprūsiuose, papuolęs Ven-i dus lietuviškai: „Eikš, vai-
Jei kam nors ir pavyksta grijoje rusams į nelaisvę ir keli, padėk man, aš mirštu 

badu". Po krūmokšniais pa
sakotoja pamačiusi nušlijusį 

dėl trėmimo vykdytojų „ge-j ištremtas į Donbaso kasyk-
raširdiškumo-' susigriebti las „turėjo progos" savu ^ 
kiek nors maisto ar drabu- kailiu patirti Donbaso vergų| senelį, kuris dar bandė gel 
žių, tai jie nubuožinimo ne- padėtį. Jam po metų laiko bėti savo gyvybę, raudamas 
išvengia didesniuose surin- pavyko iš ten su aštuoniais į drebančiom rankom žoles. Ji 
kimo punktuose. Minėtų mo- lietuviais ir dviem estais pa-' nieko seneliui negalėjusi pa
tinų: Bujanauskienės ir Vit- bėgti. Jis pasakoja: dėti ,be ašarų, 
kauskienės vaikam buvo ne- Dirbantieji kasyklose pas' j^ j t a tremtinė giriasi pra
leista pasiimti nei kojinių, bolševikus labiau krenta, ne-! i0Dus" nes pavasari pasiso-
nors buvo dvidešimtį la ips-gu kad mūsų krisdavo di-| dinusi'pusantro šimto bul-
nių viršijęs žiemos šaltis. džiausiuose mūšiuose Ryt- L ^ K a i j o s u ž j{ tikisi juos įsigytas įrekes. Rusai 
Tik Balbieriškio gerų zmo- prūsių zemej. I ir kitiem padėti. Neretai I šitiem apvogimam neretai 

po, kai jie išbadėję ten pra
šydavo valgyti. Daug ištrem
tųjų paskęsdavo pavasarį iš
tvinusiose upėse, ruošdami 
miško medžiagą plukdyti. 

Privilegijuotą Padėtį 
Stovykloje Turi Rusai 

Jie yra palaikomi emvėdis-
tų prižiūrėtojų, kurie yra iš
imtinai rusai. Rusų yra dau
guma. Jie neretai susitarę 
atima iš pabaltiecių iš tėvy
nės atsiųstus pinigus ar už 

jperatyvų vedėjai rusai pa
laikydavo savo tautiečius pa 
dėdami jiem įsigyti dides
nius kiekius prekių. 

Lietuviai nepamiršdavo sa 
vo laisvės ir tremtyje. Kan
kinami tėvynės ilgesio trem
tyje 1947 m. buvo pradėję 
leisti laikraštėlį.: „Tėvynės 

i Ilgesys". MVD organai lei-
!dėjus sugavo ir ištrėmė dar 
giliau į Sibirą per du tūks-

! tančius kilometrų. Lietuviai 
I Sibire vieninteliai atsisako 
dalyvauti buvusiuose rinki
muose. Už tai teko apmokėti 
kankinimais ir kelių dienų 
badu. 

Atila ir Neronas yra tik 
šešėlis Stalino tiek žudymų 

GRAIKIJOS NERAMUMŲ GALAS 

nių pastangom pavyko, apei- žiūrėk tai lynas nutrūko, I tremtinės Rašydamos "laiš 
nant sargybas, priduoti vai- tai vagonėliai susidūrė, su-; k u s s a v o ' artimiesiem tėvy-
kučiam skudurų, kurie gynė trindami keletą darbininkų, j n ė j e , neprašo nei riebalų, 
juos nuo sušalimo. tai sprogdinimo užtaisas bu-' 

Visi sugrūdami ankštai į vęs per stiprus, pareikalau-
vagonus, užkalamos durys ir damas kelių gyvybių. Gais-
apraizgomi spygliuotom vie- rai, užgriuvimai, tai beveik 

nei duonos atsiųsti, o tik tai, 
ką kiaulės ėda. 

Panaši padėtis buvusi ir 
su apsirengimu bei apavu. Jom vagonų langeliai. Žiemą kasdieniniai rejlkiniai... Vto- ja į į į '&x£^ju£& 

vartoja peilius, ko kitų tau 
tybių tremtiniai neturi tei 
sės turėti. Jie daugiausia yra 
kriminaliniai nusikaltėliai, 
einą per gyvenimą, kaip tik
ri Stalino suuūs, be jokio mo j 
ralinio balasto. Lietuvių ir 

, -« ^ .~~. »,„, ,,~«—~wV .kitų pabaltiecių tarpusavio 
kelionė būna lengvesne, bet ką daro rusiškas apsileidi-; f a b r i k o darbininkė skundžia-1 solidarumas pasiaukojimas, 
vasarą silpnesnieji užtrokš- mas ir nevertinimas zmo- ^ k a d j{ b ū t ų l a į m į n g į a u s i a s | geraširdiškumas stebina ki
ta, ir pakeliui iš vagonų la- gaus gyvybes. : žmogus pasaulyje, jei ant sa | tų pavergtų tautų atstovus, 
vonai išmetami. Darbo normos dirbantiems; y o k ū n o t u r g t ų n o r s v i € n u s ! K it iem nesuprantama, kai 

Daugiausia išmiršta šiuo yra labai dideles. Jų neispil-i s k a l b i n i u S i \ mūsiškiai, gavę iš namų siun 
etapu kūdikių. Pusiaukelėje dziusieji negauna nustatytos! S u s i d § v § j t i drabu- tinius, dalinasi paskutiniais 
^ ^ ^ m i «™ *-S«.„ — i imamtn nnrmns l^rtn «im»., 'trupiniais, VISI kartu kOVO-1 

darni su nuolat grasančio ba-

Pasibaigus šiaurės Grai- pradžios kurstė ir rėmė So-
kijoje Gramos kautynėms vietų Sąjunga. Ji tiekė mu-
vyriausybės laimėjimu, kaip niciją ir ginklus, siuntė ap-
iš UN sluoksnių pranešama, ginkluotų ir partizaniniam 
graikijos sukilėliai kreipėsi karui paruoštų "savanorių" 
į UN generalinį sekretorių • būrius. Net vokiečių belais-
TrygVe Lie su prašymu, kad vių SS daliniai "savanoriš-
šis tarpininkautų švelnes- kai'' buvo priversti kovoti 
nėms kapituliacijos saly- sukilėlių eilėse, 
goms išsiderėti. Ar šis gero- Sovietų Sąjungos įsitvir-
kai pavėluotas komunistų tinimas Graikijoje turėjo 
kreipimasis į UN susilauks jai didelės strateginės reikš-
atgarsio ir ar turės kokios mes tolimesnuose jos agre-
nors įtakos Graikijos vy- syviniuose planuose. Prasi; 

- « iriausybei, kuri pasiryžus veržimas prie Agejaus jūros 
apimtimi, tiek vartojamais , k u o g r e i č į a u s į a į užbaigti su ir į Viduržemio vandenis, 
metodais Yra uzfūsuoti p a s k u t i n i a i s k omunistų pa- apsupimas Dardanelų ir 
r Z t i ^ o ! S S I U T t f a o«« i sipriešinimo židiniais, tenka . KonstantinopoUo buvo seno-pareigunai vidurnakti aplie- i ,* . . ,T _. .. r

 L.. 
jo benzinu ir uždegė bara- j a b e 3 o t l - Komunistai patys šios Rusijos strateginiai tik-
kus, kuriuose, išvargę po ver | t u o vargiai ar tiki. Tą jų slai, jie pasiliko tokiais 
giškų dienos darbų, ilsėjosi kreipimąsi tanką vertinti tik pat ir "taikingosios" komu-
po 100 „pavojingiausių" ka- kaip politiniai - propogan- nistinės Rusijos. Varžybos 
torgininkų. Iš gaisrų pavyko j dinį veiksmą, 
išsprukti tik 30 procentų R a i p p r a n e š a vyriausybės 
vergų. žvalevbiniai lėktuvai virš l i m u u u ^«"**» ^locymauu, 

Tremtiniam yra pasitaikę j *> n a k r i k u a i l l s u į į i e i į u • ^ P ^ 3 * » Šiame punkte 
Sibire ir kitose vietovėse su- ^ paJoiausių suKiienų, g n e į d i n ė a l 
rasti buvusių cerkvių p ė d s a - ! ^ . ^ ^ 8 ^ y i u ų lauko š a J c e l § %rkrokc>di lo a-
kus. Jose dabar buvo & £ \ ^ J ^ ^ ^ D a h s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ta pasilinksminimo ir paleis-! M išsislapstė rmao Kai s u v e d ž i o t ų s i ,U O K S n įu k u r i e 
tuvavimo vietos. Besilinks-1 nuose ir Epiro aukštumose. , . . . * .. r* 
minantieji už buvusio alto- Iš sukilėliu užimtų sričių ^ l ^ * * P T " ****' 

TS . „ * - i . - i. • • i kedami propogandiniais pa-
riaus atlieka savo gamtinius pabėgusieji gyventojai, ku- . , • • i, • ^ • 
reikalus. : rių priskaitoma apie 650,000, ™ , 8 i r k , u " e ^ ^ i r 

Jei Šiandien operuojama iš' dabar grjita į savo senas a r ^ d a m i tikejo,_ kad stato 
tremtųjų skaičiais, tai 41-jų a p l e i s t a s i r sunaikintas sri- i r k u r j a - J l e turės dabar uz 
metų trėmimo skaičių reikia 1 1 ^ s a v o darbus atsakyti, o iš 
mažiausiai dvidešimt kartų 

del Balkanų pusiausalio ta
čiau, įsikišus USA su Tru-
mano doktrina, bolševikams 

padidinti. 

sugeba per dieną užsidirbti j į a Jf skąlbmius ir viršutinius 
vieną kilogramą duonos. Tie ; da!*T

b0 ryb
1

us- J ,_ 
katorgininkai, kurie yr a iš- < Nepakeliamos darbo saly 
augę bolševikinės Rusijos f o s ' b a d a s i r epidemijos nai 
prieglobstyje, netiki mūsų į k m ? ^gerio sąstatus masėm 
tautų žmonėm, kai šie pra-! K lekvien ą dieną iš prie la 
deda pasakoti, kad nepriklau 
somybės laikais buvo galima 
daugiau per dieną užsidirbti 
negu kilogramą duonos. 

Atlyginimas už darbą 200 
—300 rublių mėnesiui, už 
įuos galima nusipirkti kibirą 
bulvių ir keletą kilogramų 
duonos. 

Stovyklose vyrauja badas. 
Kai dar nebuvo panaikinta 
kortelių sistema, iš bado 
daug numirė vaikų ir sene
lių, nes jie kortelių negau
davo. ,,Kas nedirba, tas ne-

nesį pasirodydavo darbovie 
čių kooperatyvuose maisto 
produktų. Visi produktai bu
vo išperkami per vieną die
ną, po to kooperatyvai sto
vėdavo uždaryti. Ir čia koo-

atskiriami nuo šeimų vyrai, maisto normos, kartu suma-, v. 
Netoli Maskvos ant vagonų imamas uždarbis. Nustatyk Zlam; s u k u r i .ais J'e buvo įš-
durų užkalami užrašai, kad, tą normą gali išpildyti tik I r ^ S .* n a u ^ s l u v a m a s i iš 
lietuviai vyksta savanoris-' fiziškai stiprūs vyrai, kurie t r ^ n i ų maišų, kurie atsto- do smekla. Dn kartu per me-
kai į... respubliką. Dar sava 
me krašte tremtiniai surū 
šiuojami pagal „pavojingu 
mo'* laipsnį. Patiem ,,pavo 
jingiausiem*' paskiriamos p* 
čios blogiausios gyvenimo są 
lygos. Visi, pasiekią jų ištri 
mimo vietas, buvo priverst 
pasirašyti, kad jie išvyko sa 
vanoriškai, ir kartu išduot 
dokumentai, nurodą jų ,,sa 
vanorišką" išsitrėmimą de 
šimčiai metų, per kuriuos 
jie neturi teisės be MVD ži 
nios iš paskirtos vietovės pa 
sijudinti. Už atsisakiusius 
dėti parašus ant panašu; 
blankų buvo priversti pasi
rašyti kiti. 

Neretai paskutinį kelic 
galą iki dviejų šimtų kilome-

praktikos jau žinoma, kad 
ir tųi, kurie pabėgo pas bol-Dar prieš metus laiko 

beveik pusė visos Graikijos ševikus, Stalinas taip pat 
Nauji Laikai, Nauji Vaizdai b u v o u ž į m t a Markos komu- nepaglostys. 

Anglijoj vienos protesto- n i s t ų # "Generolui" Markos Graikijos generalinio šta-
V i m bažnyčios spalvuotuose susidraugavus su Jugoslavi-, bo pranešimu, tardant suki-
c"! , ^^i:.__ ,.^ - - - "'lėlių belaisvius nustatyta, 

kad sukilėlių vadas yra pa
bėgęs į Albaniją. 

trų tremtiniam tenka įveik-1 valgo", — vyravo bolševiki-
ti peštiem, brendant per gi- nis posakis, 
lų sniegą. Visi apgyvendina- Sunkiausi metai ištremtie-

dažniausiai pačių pasi-, šiem buvo 1942 ir 43, kurni pasidirbtuose lentiniuose ba- riais jie gaudavę dienai tik 
rakuose, kuriuose reikia pa- saują miltų ar saują avižų 
kelti neįprastų mūsų krašto dienai, ką sumaišę su snie-
žmonėm šešiasdešimt laips- gu kepdavo ant kastuvų. LIETUVOS KAIMO SENAS GYVENAMAS NAMAS 

languose biblijos asmenys j ^ komunistų " maršalu" 
papuošti šių laikų drabu- : ̂ ^ j i s « d ė l U g o s » , b u v o p a . 
žiais. Vaikai yra nupiešti s šauktas į Maskvą ir daugiau 
skautų "meškiukų", mer- Graikijon negrįžo. Karui 
gaičių vadžių bei choro ber- Graikijoje vesti Maskva pas-
niukų uniformose. _ kyrė naują "generolą" Gue-

rilos, kuris buvo dar žiau
resnis negu Markos. Iš Ispa
nijos pilietinio karo galime 
suvokti, kas dėjosi srityse, 
kur siautėjo komunistų gau 
jos. Nuolatinis gyventojų 
terorizavimas ir valstybinio 
turto naikinimas pasireiškė 
aukščiausiam laipsnyje, ko" 
pagaliau dabar atėjo galas. 

Graikijos komunistinio 
sukilimo likvidavimas ne 
vien tik graikams turi dide
lės svarbos, kurie dabar ga 
lės pradėti savo krašto at
statymo darbą, bet ir ben
drai Balkanų konsoiidariza 
cijai ir net visai Europai ne
paprastai svarbu. Dabar jau 
niekam nepaslaptis, kad 
Graikijos sukilimą nuo pat* 

Ltiiju Sekios — Indėnų 
Skanėstas 

Oregon valstybėj, Kala-
math ežerų ragione, Wocus 
vardo vandens lelijų sėklos 
yra didžiausias skanėstas 
apylinkėj gyvenančių indė
nų. Kiekvieną rudenį jie 
iaug prisirenka tos sėklos 
žiemai. 

Kaktusų Kolekcionierius 
L. A. Riddle iš Waco, 

Texas, yra vienintelis gal 
amerikietis, kuris renka į-
vairių rūšių kaktusus. Ant 
jo žemės sklypo auga 5,000 
skirtingų rūšių kaktusų. J-
iomiausias kaktusas yra 
vadiramas **barrel". Jis 
3veria 400 svarų ir jau 
trys metai, kaip auga be 
vandens. 

> 
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! CLASSIFIED&HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
BUSINESS SERVICES 

Susiorganizavo Moksleiviai Ateitininkai 
CLEVELAND, Ohio. — prezidiumą sudaro: pirm. — 

Į Clevelandą iš tremties yra Dr. A. Tamošaitis; vice-
atvykęs nemažas būrelis a-1 pirm. — P. Muliolis; sekr. 
teitininkij, kurie rugsėjo 25 J. Daugėla. — S. G. 
d. turėjo savo pirmąjį su-1 
sirinkima. Po trumpų Dr. j Keturiasdešimt Valandų 
A. Damušio ir kun. Dr. K. | atlaidai Šv. Jurgio parapi-
Širvaičio programinės min- jos bažnyčioje bus pradeda-
ties kalbų jaunieji ateitinin- mi spalio 9 d. — sekmadie-
kai išsirinko valdybą, kuri nį ir bus baigiami antradie-
pareigornis šiaip pasiskirs- nj — spalio 11 d. Atlaidų 
tė: pirm. — Ramutė Nasvy- j metu pamokslus sakys tėvas 
tytė; vice-pirm. — D. Sta- Andriuška, MIC, vienuolis 
imkis; sekretorius — Nijo- marijonas, 
lė Vedegytė; koresponden-. Elenute Gaižutyte, 8 me
tas, iždininkas ir spaudosj tų amžiaus, Šv. Jurgio pa-
reikalų tvarkytojas — A.! rapijos pradžios mokyklos 
Barzdukas ir Nijolė Balčiu- mokinė, susirgo "polio" liga 
naite — meno ir parengimų ir po trijų dienų mirė mies-
reikalams. Susirink u s i e j i to ligoninėje. Jos broliukas, 
trumpai apmetė savo atei-j Petriukas, irgi serga ta pa
ties veikimo gaires. <k Atei- čia liga, bet švelnesnėje for-
ties" klubas yra pasiryžęs moję. Viešosios sveikatos 
savo jauniesiems bičiuliams, organų nurodymu Elenutės 
esant reikalui, patalkinin- j laidotuvės buvo atliktos tik 
kauti, padėti ir juos parem- privačiai. Jos palaikai buvo 

CAVANAUGH'S 
SHRIMP HOUSE 
5716-18 So. Kedzie Ave. 

The Cavanaughs are back 
with their old eooking staff 

STEAK — LOBSTER & 
CHICKEN DINNERS $1.25 

Sca Food Fried Chioken 
Bar-B O Becf Hamburgers 
Frankfurters & IVnk<<l Renns 

Steak Sandwiche* 
CARRY OUT ORDERS 

REPUBLrC 7-9542 
Oipen daily 11 a.m. to 2 ;i.m. 
Saturday.H 11 n.m. to 4 a.m. 

CFVT-RAMMV H L D Y M ^ 
PATAISYMAI 

Visokie rentralinel .šildytuvai tai
somi. Peržiūrėjimai įkainuoti vel
tui, raštu duodami įvertinimai ir 
šildytuvu stoviai. Plyftlai šildytu
vuose bronzų taisomi. Naujos ar 
senos dalys Įdedamos. 
O. 1<\ Smitli YVelding Knmpnnijn 

šilu kitę: Maywood 4473 

"Providing Careers for hund-
red of Lithuanian * Bohemian 

Folks". 

išlydėti iš ligoninės tiesiog 
į kapines. Religinei laidotu
vių daliai vadovavo kun. K. 
Širvaitis. 

ti. 
Jei kurie moksleiviai atei

tininkai, gyveną Clevelande, 
nebuvo pakviesti į pirmąjį 
susirinkimą, arba mokykli
nio amžiaus jaunuoliai-ės, Gražinos Natkevičienės, 
norintieji įstoti į kuopelę, mirusio Lietuvos pasiunti-
prašomi kreiptis j D. Sta-įnio Maskvoje žmonos, duk-
niškį, 1334 E. 66, tel. HE relė šiais metais pradėjo 
5357. mokslą Šv. Juozapo Akade-

mijoje, Adrian, Michigan. Ši 
Įsteigtas sporto klubas mokykla yra vedama sese-

* 'žaibas' '. Keletos sporto en rų domininkonių ir yra la-
tuziastų sukviestas sporto I bai gražioje vietoje. Šiuo 
reikalams susirinkimas rug-j laiku Natkevičienė yra vi-
sejo 25 d. nutarė įsteigti rėja vienoje amerikiečių šei-
Clevelando lietuvių sporto, moję University Heights, 
klubą ''Žaibą'\ Susirinkime Clevelande. Dukrelė buvo 
dalyvavo 28 asmens. Visiems baigusi Austrijoje vokiečių 
sporto reikalams tvarkyti pradžios mokyklą. 
išrinkta valdyba iš Nasvy-: 
čio, J r.; V. Januškio ir Jutui- Lietuviukai tremtinukai 
valkytes. Pradžioje klubas šv. Jurgio parapijos mokyk-
pasitenkins krepšinio, stalo; loję yra linksmi ir paten-
teniso ir šachmatų sekcijų! kinti. Šeštadieniais jie ren-
suorganizavimu. Susirinki- kasi mokytis lituanistikos, 
mas praėjo pakilioje ir spori Kitomis dienomis jie uoliai 
tiškoje nuotaikoje. Sveiki- j lanko Šv. Jurgio parapijos 
name naująjį Amerikos lie
tuvių sporto klubą: 

BE A 
CARBURATOR SPECIALIST 

AND AN 
AUTOMOTIVE ELECTRICIAN 
We specialize in Teaching: How 
to Rebuild Carburators, Distribu-
tors, Regulators and Diagnosing. 

A State Aproved School. 

GEORGE R. WILLY,S 
SCHOOL OF CARBURA
TORS AND AUTOMO
TIVE ELECTRICITY 

12158 South \\>stern Avenue 
Blue Island, Illinois 

Mr. Willy's will be glad to per-
sonnaly discuss your career 

problema with you. 

BUSINESS SERVICES 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on radios. Televisions, 
Refrigerators, Waahing Machines 

and furniture. 
See us before you buy. 

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

Mes paimsime sens. ifl«»u 
» prekę Iškeitimui 

A. C. Novak 8C Sons 
3428 West 63 rd St. 

Tel. SEpubUc 7-2650 
CHICAGO 29. DLL 

MODELISTAI 
Leiskite man išryškinti jūsų idė
jas, modelius iš metalo, medžio, 
plastic. Taipgi padėsiu jūsų pie
šime ir kūryboje. 

A. NUNEMAKER 
DEarborn 2-4065 

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

"Draugas" Agency 
28 E. Jackson Blvd 

WEbster 9-S196 

R E A L ESTATE 

S K AMR COTTAGE, NETOLI 
26TH IR KARI/OV ' 

<H kvartalo nuo 26th gatves ir J 
vakarus nuo Pulaski) . 

įkainuota greitam pardavimui 
$6.85<i.— 

Frank Kosta. 3859 W. 26th St. 
Tel. I.A\vmlale 3-1100. 

MEDŽIU APSAUGA 
Dabar yra patą laikas nuplauti 
per ištisus metus žaliuojančius 
medžius (evergTeens- ir kitus me
džius ir juos įtręšti. Mes esame 
specialistai pašalinime parvojungų 
medžių iš šakų. Ekspertai atlie
ka darbą. 50c. daugiau. Dykai 
apskaičiavimai. G. Ado maitas. 
BElmont 5-2997 

Įsigykite daugiausia u/ savo 
pinigus. 

Mes parduodame naujas ir var
totas mašinas visokių išdirbyseių. 
Taipgi keičiame mašinas ir duo
dame išsimokėsimais. 

NATIONAL A I T O 
DISTRIBCTORS 

69.15 S. VVcstern Avemie 
\VAlbrook 5-S400 

SAVININKAS PARDUODA 
Gerai užlaikytas vieno ir pusės 

aukšto kampinis nuiro namas—Ga-
ge Park. Netoli gero susisiekimo., 
niokyklg ir bažnyčių. 6 kamb. — tile* 
maudynė — pirmame aukšte. 3 di
deli kamb. ir maudyne — antrame 
aukšte. 2 karų mūr. garažas. Karšto 
vandens šilumo — alyva apšildoma. 
Innuliuotas naujas stogas. 

5700 S. ARTESIAN. 
Tel. PRospott 6-0697 

EDISON PARK 
I 1 Rm. early americain Cape Cod. 

gas Ht.; Carpeting; i Bedroom and 
Powder Rm. down; 2 Bedrooms and 
full bath up: Cab. Kitch; Large 
breakfast Rm.; Naf l fireplace; 2 
car garage. Landscaped; Ix>t 50x147. 
Outside fireplace; 1 hi blks from St. 
Julianan Parish; Priced by owner 
$19,800, 

NEWCASTLE 1-2669 

VICINITY IN LAWNDALE 
A brick home wfth income 

Store with side entrance to 
Pive room flat. Suitable for any 

busineae. Now operated as a 
BARBER SHOP 

Fully eąuipped. Garage. 
Reasonably prised for ąuick sale. 

Ovner retiring. Terms. 
WOLF AGENCY 

3217 C e r m a k R o a d 
B I s h o p 7 -8686 

4608-10-14 So. Kedvale Ave. 
Reikia įmokėti tiktai $1500. 

Naujas 4 kamb. mūr. Bungalow. 
Yra 2 kambariams vietos viršuje. 

Cab. virtuv*. Del platesnių informa
cijų — 

Pašaukite: — 
MR RIO 

PRosport 6-6166 

COLUMBIA ROOFING CO. 
3319 So. Morgan SL 

Tar-gravel and asphalt stogų den
gimas. 

Sheet metai darbas. 
Prieinamos kainos. Greitas patar

navimus. Dykai apskaičiavimai. 

Pašaukite YArds 7-0706, neat
siliepus pašaukite LAfayette 
3-4557. 

2 AIKSTV MEDINE REZIDENCI

JA, 9 kamb. Furnace šilima stokerlu. 
Galima perdaryti į 2 fletus. 
9 vaismedžiai. 
Įkainuota, greitam pardavimui 

$18.000.— 
Paskambinkite — 

PEnsacola 6-2593 
5647 \VEST L A V U I N C B 

F R A N K B. KELLAM 
855 W. 54th St. 

Karpenteriavimas — Pataisymai 
Pertais>Tnai. 

Pirmos rūšies darbas. Greitas patar
navimas. Dykai apskaičiavimas. 

Pašaukite BOulevard 8-0536 
dienomis arba A Bertiem 

4-4784 vakarais. 

HEMORRHOIDS (PILĖS) 
VARICOSE VEINS**, LEG I L -
CERS. Succesfully treated by the 
very lastest methods. No eutting 
or burninjc. You1 loose no time from 
work. 
The lasiest the safest and the 
least painful treatment known to 
medical science. 
DR. J. LELAND CLYNE 

10901 S. \Vestern. Chicago. 
Kxcept Wed. and Sat. Evenings. 

Hours — 2 to 4. 6 to 8 P.M. 
Except Wed. & Sat. E"vening^i 

Ask for Dr. Clyne. 

N E AR 69TH & O AKLE Y 
5 room briok. 
Octagon front bung^.low. Extra 

room in attic. Steel conatruction. 
H. W. heat; hardwood trim & floors. 
Newly decorated. Enclosed rear 
porch. 

Price $11,500. Immediate poss. 
Mtw ASKILL CO. 

3019 W. 63rd Str. HEmlock 4-7204 

6 RM. F R A M E HOUSE S 

mokyklos pamokas. Pažy 
metina, kad peKraukų me
tu jie žaidžia lietuviškus 

Organizuos pagalbą nau- žaidimus ir yra suorganiza
vai atvykusiems. Clevelando vę net europietiška ' 'fatbo-
Tremtinių Draugijos inicia-jlą', prie ko net keletas ir 
tyva buvo sukviestas visų j vietinių lietuviukų yra pri-
šalpos organizacijų—B ALF,; sidėję. Jie spiria "futbolą" 
LRKSA ir SLA — pirminin- j taip, kad net smagu žiūrėti, 
kų pasitarimas, kaip pade- "Jįe nenori niekam pasiduo
ti naujai atvykusiems trem-1 ti". 
tiniams butų, darbo gavimo 
ir eventualiai pinigines pa- Bendras visų trijų BALF-
ramos reikaluose. Kad šie; o skyrių vakaras įvyks tre-
reikalai greičiau ir efektin-; čiadienį, lapkričio 23 d. (Pa-
giau būtų sutvarkyti, Trem-• dėkos dienos išvakarėse), 
tinių Draugija, pritarus vie- Į Lietuvių svetainėje, 6835 
tinems lietuvių šalpos orga- Superior St. Bus įvairi ir 
nizacijoms, šiomis dienomis 
kvies platesnį visuomenes 
susirinkimą. 

MODERN ROOFINC. CO. 
4341 So. Spaukling \ \ . 

Asphalt — Smalos ir Žvirgždo, 
Shingles ir Roll Roofing, 
Siding — Gutters Dovvnspouts. 

Dykai Apskaičiavimai. 
IiietuvLs Savininkas . 

Pašaukite LAfayette 3-4411. 

Nauji ir Vartoti Aliejiniai Pečiai 
ir Gazinlai !*••< i:u 

Apartnientiniams pastatams ir 
namams. 

Tikri bargenai. Viskas garan
tuota 

OIL B I R N E R EXCHANGE 
733 AV. Wa»hington Street. 

M A R I E S FIX)WER SHOP 
Mūsų draugiškas patarnavimas 

leidžia jums pasijusti svetimu tik 
kartą. Mes esame specialistai su
daryme vestuvinių bukietų, Kor
sažų, Laidotuvėms gčlių. 
E D W A R D Ir MARIE ANDREK, 

savininkai. 
5961 S. Halsted St. ENgl. 4-6911 

Realty Sewer >Iafntenane«» 
Catch Basins Built. Repaired, & 
Cleaned. Clogged Sewers Opened. 
We Prevent Flooding of Base-
ments. 

LICENSED AND BONDED 
F. H. A. TERMS 

3345 W. Madison St. 
SA( RAMENTO 2-3567 

VISOKIOS R C a E S 
K A R P E N T E R I O DARBAI 

Gonkos, stogai, beismontai, viS-
kos, langai ir kitos rūšies patai
symai. Garantuotas darbas. Pigios 
kainos. Dykai apskaičiavimai. 

THOMAS E R I K S E N 
9153 S. Loomis CEdar. 3-2351 
Pabandykite mano darbą, viena 
kartą., žinau, kad būsite patenkinti. 

PROGOS — O P P O R T Ū B r m E S 

PROGOS — OPPORTTJNTTIES 

įdomi programa. 
Ciurlioniečių vis daugiau 

atvyksta. Šiomis dienomis 
Kultūrines veiklos reika- atvyko ir pas M. Drosučius 

lais. Kad tarp Clevelando, apsistojo Juozas ir Aldona 
vadinamųjų senųjų lietuvių Stempužiai ir skulptorius V. 
ir tremtinių yra darnus su- j Raulinaitis. Tik keturi an-
tarimas, parode Clevelando samblio nariai liko neatvy-
lietuviškosio.s visuomenes kę. 
veikėjų pasitarimas kultu-į Ciurlioniečių šokėjų grapš 
rinei veiklai pagyvinti. Iš pereito antradienio vakare 
50 dalyvavusių pusę sudarė j gražiai pasirodė Tarptauti-
vietLniai lietuviai, kurie, kul niam Institute kitataučiams. 
tūros klausi:^ r s sprendžiant, I 
aktyviai pa3ireiške. Pirmi- "Dainos" choras nutarė 
ninkaujant Dr. Tamošaičiui, įr toliau veikti, nors kai ku-
prof. Ign. Malinauskas pa-1 rie choro nariai įstojo į A. 
darė pranešimą apie Cleve- i Mikulskio vedamą chorą, 
lando lietuvių kultūrinį cen-1 sumažindami "Dainos" cho-
trą, Jkuris apjungtų visus Į r ą # 
lietuvius. Nutarta steigti Lietuvių radijo programo-
Lietuvių^ Kultūros Fondo i 8e žada pasirodyti A. Mi-
Clevelando skyrių, apie ku-jkulskio vedamas vyrų kvar-
rio pobūdį referavo J. Dau- tetas. Lietuvių programa 
gėla. Išrinkta 15 narių ko
misija steigiamam susirin
kimui sušaukti. Komisijos yra P. Nasvytis. — M. D. 

duodama iš stoties WSRS 
(1490). Programos vedėjas 

RESTAURANT 
Good Going- Business. 
Very Good Location. 

on 63rd S t near Halsted 
VVell Established. 

Priced For Quick Sale. 
Leaving for California. 

633 \V. 63rd Street 

Tikras pinigų dirbėjas tinka nvani as
meniui — Geroje vietoje taverna ir 
restoranas. Gera klijentūra. Nepa
prastos pajamoa Gerai įrengta su 
shuffle board game — televizija, 
taipgi įskaitomas ir 6 kamb. butas. 
Puiki proga. 

Pašaukite: — 
B l< kingham 1-1829 

GROSERNfi IR DEI/ICATESSEN 
KRAIITL'Vft PARDAVT.MUI 

Gera vieta. 
Moderniški įrengimai. 
Prieinama nuoma. 
Gera sutartis. t 
įkainuota pardavimui. 

3136 N. CICERO AVE. 

KIRPYKJLA 

Įsteigta jau 19 meti*. Gerai įreng
ta. Žema nuoma. Labai gera vieta 
butvusiam kariui. įkainuota parda
vimui. Reikia pamatyti, kad įverti
nus. PaSaukite po 7 vai. vak. 

1611 N. Wood Street 

TAVERNA IR NAMAS 
PARDAVIMUI. 

Kampas. Geras biznis. Savinin
kas nori iš biznio pasitraukti. 

1942 S. Carpenter St. 

TAVERNA — Maždaug $15,000 
į mėnesį apyvarta. Labai geroje 
vietoje — netoli tramvajaus li
nijų. Jsteigta virš 12 metų. Par
duos pigiai. Reikia skubiai par
duoti. 

430 E. 4Srd St. 
Tel. Uvingston 8-9518 

LIKIERTŲ KRAUTUVE 
Cocktail Loiuige. 

Savininkas pasitraukia. 12 metu to
je pačioje vietoje pietinėje miesto 
dalyje. 

Prieinama nuoma. 
Galima užimti už $3,500. » 

grynais pinigais. 
Pašaukite CAlumet 5-1637 

BATŲ TAISYMO DIRBTUVE 
Nauji Landis įrankiai 

3 gyvenamieji kamb. užpakalyje. 
Prieinama nuoma. 

Apleidžiame miestą. 
Bargenas greitam pardavimui. 

5215 Irvlng Park 
SPring 7-6408 

BARBER SHOP 
4 Chairs 

Modem Equipment 
Rcasonable Rent 

Priced for ąuick Sale 
548 E. 47th St. 
Drevei 3-3622 

Vlc. 101 St. and Ave M. 
Full basement. 
4 Rm. Modern apt. on 2 Fl . H. A. 

Auto Oil Ht. 
Can be had furn. or unfurn. 
Priced for quick sale by owner. 

P h o n e saginaw 1-487S 

TIKRAS BARGENAS 
Nauja, moderniška 2 aukštu € 

kamb. rezidencija. Galima krausty
tis, 1M tile maudynes. Mainys J 
lotus. Atdara sekmadienį apžiūrė
jimui. 6634 S. Francisco Ave. 

Du savininkai skiriasi, priversti 
skubiai panluoti . 

Dvejų fletų po 6 kamb. m ū r i n į 
octogan priekiu narna. Labai dide
li kambariai. 2 karų medinis gara
žas. Centralinis apši ldymas—stoke
riu. automatiškas karšto vandens 
šildytuvas. Tuojau galima užimti 
abudu butus. Paskambinkite bet 
kuriuo laiku. Mr. Kummers. 614S S. 
Klltlare A., Tel. POrtemouth 7-8974 
j i — » » ^ « i — • m i • - « — o ^ • • 

PARDAVIMUI 

P O P CORN MASINA 

Kaip nauja. Parduos nebran
giai — tiktai už $350.— arba ge
riausi pasiūlymą grynais pinigais. 

Pašaukite — — 

LEMONT 477W 

PRPVATITS ASMUO N E B R A N 
GIAI P A R D P O S 

2 Kelvinator Ice Mašinos 
K H. P. labai gerame stovyje. 

Abudu parduos už $175.— 
2 Dayton Svarstykles už $65.—. 

Labai gerame stovyje. 
Paskambinkite JUniper 8-8531 

REIKALINGA KAMBARIAI 

PLEASEt 
Help these fine people. A Qulet re-
fined elderly couple need a 4 room 
unfurnished apartment very badly. 
Mus have it by the 30th of Sep-
tembfer. Lakeview distriet. They are 
a quiet couple. Help them. They 
will prove to be the tenants you 
have been looking tor! 

WEUington 5-1ST1 

GROCERY 
and some meats. 

This is a excellent business for 
two. 

Includes 2 story building, with 
five room apartment above. 

Priced to sell ąuiekly. 
Call for appointment — 

• South, Shore 8-6726. 

Groserng ir mėsos parduotuve— 
Mid\vest store. Lenkų apygyven-
dintoje apylinkėje. Labai gerai 
einantis biznis. Galima gauti ir 
butą. Gera sutartis. Įkainuota 
pardavimui. 
Paskambinkite HUmboldt 6-3283 

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

Garsinkites dien. "Drauge" 

Lietuviškame Pieno Kimšte 
Pp ie Tmvnsand, Wis. 159 ak. pieno 
ūkis. 8 kamb. namas. Kiti trobesiai 
geri. 47 akeriai dirbamos žemės. Li
kusioji dalis — 14.000 — miško. 

18,000. moderniški įrengimai J-
skaitomi. Puiki proga givenime tin
kamam asmeniui. Savininkas pri
verstas parduoti. Pardavimo prie
žastis — liga. Kaina 116,000. Pa
skambinkite savinkui LAf. S-1803. 

or Wrlthe Dolores Zbanee»1<i 
2908 U . 38 Plaee, Chirago 32. III. 

B ROOM MODERN BRICK 
B l N G A L O W . 

On 1 floor. 
Cab. Kitch; Auto Ht.. Large 

garage; 
Priced for quick sale $13,000, 

By Owner. 
5753 W. Patterson — 

Avenue 3-4870 

R E A L ESTATE 

7 1/2 room resldence, B roonvi furn. 
inel. Telev. RK, Gen. Bl«ctr. Kadio, 
Refrig. and stove, Ven. bllnds. <'an 
c<mvert to income prop*»rty. Imm. 
poss. I^-aving town. prie«» $14,500 
or $U.6«i«i without furnftur*-. 

By Owner 

G35» HAFT ST. 

3 kamb. medinis Cottage 
ir 3 karu karaias. Lotas 70x125 
p€dų. 

Jkainuotas greitam pardavimui. 
Savininkas parduoda už $4,900. 

.9442 Ir \ ing Park Rd. 
SchiUer Pmrk 

Pašaukite. Ciladstonc 5-98041. 

«TAI SVMH BARGENAS 
2 fletų mflr. namas. 2 fletai po 6 
kamb. Naujas 2 kary Insuiiuotas 
garažas, a luminum langai ir screen 
fomb., stogas insuiiuotas. Karštas 
vanduo, furnace'as. blower Ir ther-
mostat. Kieto medžio grindys, ap
darytos gonkos. Lotas 25x239. Par
duoda savininkas. 

2037 N. Kedzfe. 

3357 S. MORGAN 

Tavema ir medinis namas: 6 
kamb. viršuje ir, 2 kamb. užpaka
lyje. 

2 karu garažas. Įkainuota savi
ninko greitam pardavimui. 

Paskambinkite YAnk» 
arba Mr*. Bandau>kas. 

-6120 Mr. 

SAAININKAS P A R D I O D A 
Wooddale, Central ir VVashington 

gt. naują 6 kamb. namą, eonerete 
skiepas, V» akerio žemes, 80 vais
medžių. Netoli mokyklų ir susisie
kimo. Važiuokite Irving Park Rd. 
iki Central Ave., — tada pasukite 
| šiaurę iki Washington. Atdara 
sekmad. lo iki 5 vai. vak. arba 
paskambinkite mio 2 iki 6 vai. vak. 
kitomis dienomis VAnBureu 8-4593. 

LOMRARD — NETOI^I 
NORTH A VENĮ E. 

2 lotaJ( kiekvienas po SOsltfi 
p€dų. 

$285.— arba $500.— už abudu.. 
Įkainuota greitam pardavimui. 
Savininkas parduoda. 
Paskambinkit*- M w.a- i l . 1-4911 

RRIGHTON P A R K E 

Bizniavos namas, krautuvė Ir 4 
kamb. Pirmas aukštas karštu van
deniu apšildomas. 6 kamb. antra
me aukšte. Parduosiu arba mainy
siu ant vieno ar dviejų pagyveni
mų privatiško namo. 

Paskambinti savininkui Vlrgfnia 
7-2141. 

PAJAMOS 
Gera pnoga nupirkti pietvakari

nėje miesto dalyje 1'-• aukšto mūr. 
namą. 11 metu senumo. 2 apart-
mentai: 4 ir 3 kamb. Netoli mokyk
lų ir gero susisleJcimo. 56th ir Pu-
laski apylinkė. 

D E F R A M E & CO. 
TH. RF.pubhV 7-1360 

MODERN ROOM BRICK 
2 story" residence. 

Oil Ht. Auto. gas H.W. Hts 
Cabinet Kitchen. Full basement 

Carpeted, alum. storm windowa. 
and sereen. 2 car garage. 

Lot 25x125. Priced by owner 
Call after 6 P M 

ESsex 5-0964 

DABAR BET KAS GALI PAKITUOTI LANGUS 

DUO-FAST PUTTY PEILIU 
Leng\ai Vartojamu su Šituo Labai \ 

Atlieka darbą labai gerai. Jokio pa- J t l e d » xief^ d o l e r » - p * * ^ , l e 

tyrimo nereikalinga. Uždėkite kitą j Duo-Fast P-K. 
su peiliu. Suspauskite ir aptrimuo- . 
kitę su V-galu. Vienas paspaudimas vardas 
atl ieka visą darbą. Sunky darbą pa- Adresas 
verčia lengvu. 
T T K « 1 (U\ a r b * PatJ"8 užsisakykit. ] Miestas & Valstyb€ 
l i n ?A-WV. Matykit savo dealeri i 

R. J. MRIZEK COMPANY 
Baker of the Famous 

MRIZEK RYE BREAD 
POTATOE B R E A D — DONTTS, O O F F E E 

CAKE and our famous " P O F N D C AKĖS" 

J J.f j 
City wtde dellvery to Restaurants and 

Grocery Stores. 

Ask at Your Store for Mrizek's Kye Bread 

1801 S. California Ave. CRawford 7-1920 

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI 
Kaina po 75c Vienas 

Pirmyn Choras Spaudos Baliaus Valsas ir Tykiai Nemunėlis Teka 
Jūra ir Karvelėli — L. K. M. Choras. 
Kur Bėga ŠeSupg ir Draugai Į Kovą — L. K. M. Choras. 
Dzinguliukai ir Gyvenk. Juokis ir Mylėk — Duetas su Orkestrą. 
Geismai Svajonės—Duetas su Orkestrą ir Oželhi—Kvartetas su Orkestrą. 
Vainikai — Dalis I ir Vainikai — Dalis II — Lietuviu Orkestrą. 
Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę ir Kam šeri Žirgelį—A. Vanagaitis Ir 

J. Olšauskas 
Mylėjau Mergelę ir Močiutė Mane Bar€—A. Jesavfto Orkestras 
Plaukia Mano Laivelis ir Jaunoji Mergelė—A.Jesavito Orkestras. 
Pas Darželį Trys Mergelės ir Lietuviška Polka—A. Jesavito Orkestras. 
Kur Bakūžė Samanota ir O Naktis Tyli — Clemenaas Andreikus. 
Lietuviškas Kadrilius ir Polka Klumpakojis—Lietuviu Tautiškas Orkest. 
Petronėlės Polka ir Vilniaus Polka — K Saukevičius. 
Eisim Laukan ir Pragėriau žirgelį — A. Vanagaitis Ir J Olšauskas, 
Storų Boby Polka ir Butkiškių Polka — Pensylvanijoa Angliakasiai. 
Lakštutė Polka ir Sabas Gud—Polka—Worcesterlo Lietuviškas Ork. 
Marytės ir Jonuko Daina Ir Žemaitėllų Polka 

A, Saukevičius. J. Wichalonis. M. Urbas.—A. Saukevičius ir M. Urbas. 
Stoviu Prieš Tave ir Oi Mergelė 

A. Saukevičius A. Saukevičius ir M. Urbas 
Augo Miške Baravykas ir Pupų Senis — Jonas Butėnas. 
Jurgio Polka ir Ūkininku Polka—Pensylvanijos Angliakasiai . 
Plikių Polka ir Toks Vaikinas. Polka—Maha. Lietuviška Mainierių Ork. 
Svetima Padangė ir Studento Sapnas 

S. Pauras ir J. Giraitis Jonas Glraltia 
Aržuolinlai Pamatai Ir Mokslas Darbas Žygiu Šuoliai 

Stasys Pauras S. Pauras ir J. Giraitis. 
KAINA po $1.25 Vienas 

Lietuviška Veselia. Dalis I ir Lietuviška Veselia, Dal is II. 
Lietuviška Veselia, Dalis III ir Lietuviška Veselia. Dal is IV. 
Lietuviška Veselia, Dalis V Ir Lietuviška Veselia, Dalis VI. 

Mahanojaus Lietuviškas Mainierių Orkestras. 
Prisiuntimas ir supakavimaa kainuoja $1.00. J Kanadą $2.00 Užsisa
kant kitur — pinigus ar money orderį reikia prisiųsti iš ka lno Re
kordų katalogą neturime. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
8241 SO. HALSTED ST. CHICAGO 8, ILLINOIS 

file:///VAlbrook
file:///VEST
file:///Vestern


Penktadienis, rūgs. 30, 1949 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

ATVYKSIĄ 227 inuvui ramut įSemausios Kultūros Kraštas - Kinija 
Rugsėjo 25 dieną laivu „Gene- i Kamaitis, Juozas, 1117 So 16 

ral Howze" iš Vokietijos į New St., Sheboygran, Wis. 
Yorką išplaukė šie lietuviai tt-em- Kauliniai, Pranas, Brone, Leo-
t i n i a i : -toia, Manja, Vincas, Pranas, Juo-

Janušauskienė, Marija, 50 W. -^as ir Liucija, Kensselaer, lnd 
Sixth St., Boston 27, Mass. Kavaliau^Kai, Jonas, Zofija, Jo-

kozlovvski, l imina ir Danuta, 38 nas, Hutą, Juozas ir Rimantas, 
Thiid St., Elizaoetn, N. Y. Kensselaer, lnd. 

Malinauskas, Romualdas, 254 Kai aliai, jonas, Marija, Alfon 

J . P A B E D I N S K A S 

VV. 118 St., Chicago, 111. 
Markienė, Antonija, 3232 Wel-

ler Ave., Baton Rouge, L»a. 
šileikiai, Jonas, Valerija, Lai

mutė, Aldona, Audronė ir Riman
tas, RFD 1, Box 205. Hammond, 
La. 

Talalai, Jonas ir Ona, Box 108, 
Kenosha, Wisc. 

Tomkevičiai, Gabrys, Bronė ir 
Dalia, 3226 VVeller Ave., W. Seat-
tie, VVash. 

Daulys, Kazys, Rt. 2, Otsego, 
Mich. 

Galinauskai, Petras ir Agutė, 
422 River St., VValtliam 54, Mass. 

Januškevičiai, Ksaveras ir Rosa, 
155 Church St.. Bynon, Penna. 

Kardokai, Jonas. Petronėlė ir 
Vida-Zita, Baltimore, Mar>'land. 

Kavaliauskai, Pranas, Ona, Re
gina, Stefa, Vida ir Elena, Gret-
na, Nebraska 

^as, Rūta ir Albertas, 1754 W. N. 
Ave., Chicago 22, lil. 

Maže.kos, Pranas, Valentina ir 
Andrius, Maspetii, L. i., N. Y. 

Meškauskas, Liudas, 248 Lexing-
ton Ave., Eddistone, Pa. 

Pauliukoniai, Magda ir Petras, 
70 Vale St., VVorcs., Mass. 

Padolskis, Kostas, 398 So. First 
St., Brooklyn, N. Y. 

Ramanauskas, Antanas, E. St., 
Lcuis, 111. 

Šiurpiajai, Julius, Emilija ir 
Jonas, 4531 So. Francisco Ave., 
Chicago, 111. 

Vilčinskai, Romanas ir Silvija, 
40 Soundwiew Crest, Manhaset, L. 
L, N. Y. 

Budnikai, Vaclovas ir Julija, 
Elizabeth, N. Y. 

Dovydaitis, Antanas, 803 Cam-
bridge St., Cambridge, Mass. 

Etcrienė, Andrius, 246 E. 8th 
Kovaliauskai. Bronislavas i r ' St., So. Boston, Mass. 

Ona, RFD 2, Freesoil, Mich. Garsiai, Vladas, Angelą, Algi-
Kybaitas, Karolis, 49-51 Stan- Į mantas, Šarūnas ir Jūratė , 38 Pro-

ton *St.. New York 2, N. Y 
Lapes, Petras. Justina. Algi

mantas ir Regina. New York, N.Y 

vidence, VVorcester, Mass. 
Jakuliai, Zigmas, Eugenija ir 

Eugenijus, Pattersonville, N. Y. 

vėduoklės, papročiait išsivy
stę per tūkstančius metų, 
pamažu išnyksta Indijoje, 
Indokinijoje, Birmoje... 

Įvykis veja įvykį Kinijoj, 
o mes klausiame savęs: 

Prieš kiek laiko įdomios lyšius. Vieni pasiekė net iki "Kas laimės? Kas bus iš Ka-
mintys aįfe Aziją tilp: ispa- Kryžiaus Karų, kiti iki Ka r oiį0 Markso ir Budos gimi
niškajame "ABC", kuriame rolio Didžiojo, tik vienas Ki- jungimo? Ar atsiras tarp 
autorius primena baltie- i ijos ministeris iš manda- Tibeto vienuolyno kolekty-
siems, jog jų iškeltos ir taip gumo tylėjo, nes žinios apie vinių ūkių, sovcho^ij? Ar 
svaibicm.s iaikemos idėjos jo prosenelius siekė antrą galės "trijų tūkstančiu kny-
yra tik kūdikiniai palygi j šimtmetį prieš Kristaus gi- gų žinovas" mandarinas lai-
r.us su senąja Azijos išmin- mimą. mėti prieš politruką?" 

! timi. Kai pradžioj šio šimtma-
Mes vakariečiai esame lyg čio Kinija pasiskelbė respu-

tie "nouveau riche" pasauli- blika, naujoji vyriausybe 
nes kultūros atžvilgiu, paly- j pakvietė visą diplomatinį 
ginus su kinais. Kai mes dar j korpusą apžiūrėti plač'uo-
kalkejome akmenį, jie var- sius karalių rūmus Pekine, 
tojo vizitines korteles ir I Dideliam savo nustebimui, 
spausdintas knygas. Kinai besižvalgydarni po sales dip-
per naujus metus džiaugs- lomatai užtiko apiulkėju-
mingai šaudė paraku ("bai-isias medines dėžes, ant ku-
giasi metai patrankoms gau-! rių matėsi trys lelijos ir 
diiant" — iš XI amžiaus), Prancūzijos karaliaus her

bas. Tos dėžės ten gulėjo 
neatidarytos nuo XVIII am
žiaus. Jas atplėšus pasirodė 
įvairios gėrybės: puikūs 

- 1 

UODČSIO "M LA N D O/ 
Saukit* 

MA2EIKA* EVANS 
lAfPOTtfVflĮ DftfKTOtfAf 

6845 S. VVESTERN AVE. 3319 LITUANICA AVE. 
PRospect 6 - 0099 YArds 7 - 1138 — 7 - 1139 

Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse Kausimu 
koplyčia arčiau jfl#Ų namu 

METINES MIRTIES 
Sl'KAKTUVftS 

MZtpi 
JONAS 

A. A. 
SKURDELIS 

kai tuo tarpu europiečiai 
dar nebuvo išradę kilpinio 
ir vos tik pradėję gamintis 
šarvus. 

Lukoševičiai. Viktoras, Natalija ; Jaurzemiai, Karolis, Sofija ir Ni 
ir Boleslovas. 7014 S. Talman jolė, 3352 "V" St., Omaha, Ne-
Ave., Chicago, 111. braška. 

Lusaičiai, Juozas. Bronislava, Kamaitis, Sergijus, 618 Coney 
Aldona ir Jonas, 1224 Mt. Ver- Island Ave., Brooklyn, N. Y. 
non St., Philadelphia, Pa. Kasperavičius, Juozas, Box 182, 

Meškauskas, Antanas, 42 Logan Dickinson, North Dakota. 
St.. VVilkes Barre, Pa. Kiškis, Antanas, 126 Endicott 

Miklaševičius, Kęstutis. 21 The st . , VVorcester 4, Mass. 
Terrace, Manhasset. L. J.. N. Y. į Markauskas Algimantas, 5160 

Navickai, Feliksas, Izabelė ir Lafayette Rd., Indianopolis, lnd. 
Irena, Riverhead, Long Island, N. Merkytė, Aldona, 50 Providence 
Y. St., Worcester, Mass. 

Pavilionytė, Adelė. 5405 S. Kil- Mickevičiai, Kazimieras, Ona, 
darė Ave., Chicago 32, 111. Eugenija ir Jonas, RFD 2, Put-

Pranckevičiai, Dionyzas. Virgi- į nam, Conn. 
nijus ir Violeta. 88 Elders Lane, ! Morkūnienė, Agnietė, RFD 1, 

Jei mėnulyje būtų astro- F - r c e l a n o išdirbiniai, kili-
nomų, kurie su savo teles- mai, groja laikrodžiai, grakš-
kopais stebėtų žemę, jiems čiausi baldai ir meniškai 
pasisektų pastebėti tik Kinų ! dekoruotos vazos. Buvo tai 
Sieną, kaip vienintelį žmoni- j Liudviko XV, Prancūzijos 

Brooklyn, N. Y. 
Puodžiukaitis, Gediminas. 107-

Box 204, Hammond, La. 
Widros, Emilis, Ona, Ane, Da-

39. 115 St., Richmond Hill, L. L, nutė ir Paul, 1521 Alabama Ave., 
N. Y. Sheboygan. Wisc. 

Puodžiūnas. Jaunutis, 511 Babitt 
Road, Euclid, Ohio. 

Radvinauskas, Julius, Omaha, 
Nebraska. 

Laivu "General Heintzelman" 
rugsėjo 22 d. iš Vokietijos į Bos-

? ras a. ^ toną išplakė šie lietuviai tremti-
Simanavicius, Juozas, 1219 West \l. , l 

— mai: Court St., Seranton, Pa. 
Šurkus. Stepas. 35 Pond St., 

"VVorcester, Mass. 
Urbonavičius, Jonas, Port Jef-

ferson, N. Y. 
Varnauskai, Nina, Aleksandra, 

Viktoras ir Vladas, 497 Highland 
Ave., YVaterburry, Conn. 

Bardauskas, Anupras, Chicago, 
111. — — i 

Brazaskaitė, Janutė. 4040 Mon-
ticello Ave., New York, N. Y. 

Kirss, Helena, 7201 Dellenbaugh 
Ave., Cleveland, Ohio 

niai: 
Adomaitis, Jonas, 77 Martland 

Ave., Brockton Mass. 
Aleksonis, Vladas, 46 Lafayette 

St., VVorcester, Mass. 
Ašmytė, Ieva, Decorash, Iowa. 
Benkiai, Albinas, Eugenija, Al

binas, Zigmas, Aksenija, Juozas ir 
, Danutė, Rennselaer, lnd. 
l * ^ Paniūnaitė, Danute, 228 Gro-

ve StTBrooklyn, N. Y. 
Jančiauskas, Bronius, Willis-

ton, Ohio. 
Katilius, Kazys, 2718 Summer 

Martinionienė, Ona, Cleveland, ' St., Samford, Conn 
Ohio. Kopliauskai, Vladas, Adrzej ir 

Neimerytė, Lidija, Iowa. , Jolanta 2259 South Western Ave., 
Sabaliauskas, Juozas, 835 Grace Chicago 8, 111. 

St., Chicago 13, UI. Lukšas, Ignas, Johaną ir Alina, 
Smetoniai, Kasparas ir Ieva, 2 1 5 Green St., Schenectaday, N.Y. 

3206 South Halsted St., Chicago, Martinaitytė, Stasė, 1600 E. 
111. Park Way, Brooklyn 12, N. Y. 

Acas, Vincas, Rt. 4, Chardon, ) Meižiai. Bronė, Dionyzas ir Ju-
Ohio. I liūs, 26 Holbrook Ave., Brockton, 

Aleksandravičius, Pranas. 98 l Mass. 
Forest Hills St., Jamaica Plain, • Mozeriai, Marija ir Adelė, 1010 
Mass. I N. 8 St., Springfield, 111 

jos darbą jiems matomo dy
džio. 

Tūkstantinė Praeitis 
Prisimena vienas balius, 

vykęs Skandinavijoje, kuria
me Prancūzijos, Anglijos ir 
Vokietijos atstovai šneku
čiavosi apie garsiuosius Eu
ropos vardus, su kuriais 
stengėsi atrasti giminystės 

St., Brooklyn, N. Y. 
Siemaška, Liutavaras, 228 Gro-

ve St., Brooklyn 21, N. Y. 
Strezegovskis, Joseph, So. Sixth 

St., Springfield, 111. 
Untuliai, Juozas, Petronėlė, 01-

ga ir Vytautas, Rennselear, lnd. 
Užkuraitytė, Marcelė, 6812 S. 

Washtenaw Ave., Chicago 29, 111. 
Bagdonavičius, Aloizas, 6905 Su-

perior Ave., Cleveland 3, Ohio. 
Cukurienė, Joana, 732 W. Cer-

mak, Chicago, 111. 
Dėdinai, Juozas, Kunigunda, Juo 

zas ir Jonas, 132 Main St., Hart
ford, Conn. 

Dzetaveckaitė, Ona, 842" Glehmo 
re Ave., Brooklyn 8, N. Y. 

Gurinai, Aleksandras, Jadvyga 
ir Petras, 732 W. Cermak, Chica
go, 111. 

Jakovickaitė, Lidija, 6 Marion 
Ave., Albany 3, N. Y. 

Juodka, Feliksas, 3321 W. 51 
St., Chicago, 111. 

Korzeniauskai, Aleksandras, Ra
sa ir Olga, 5418 So. 33 St., Oma-
ht, Nebraska. 

Krikščiūnas, Kasparas, Route 2, 
Box 66, Lydon Station, Wisc. 

i 

karaliaus, dovanos Dangaus 
Sūnui, bet Kinijos impera
torius neparodė jokio noro 
šias dėžes atidaryti ir tuos 
daiktus pamatyti. Kokios 
svarbos gali būti dovana pa
prasto kunigaikščiuko, ku
rio žemė galėjo tilpti ma
žiausioje imperatoriaus pro
vincijoje ? 

Poettj Tauta 
"Tol, kol mano tautiečiai 

nepasisavins vakariečių ra
šybos, jie bus poetai, kaip 
jie dabar kad yra", kažkada 
pasakė kinų ambasadorius 
Limoje, "nes mes nerašome, 
o tapome savo- išsireiški
mus". 

Nuo seniai kinai bijosi 
baltųjų, nes daugelio nelai
mių priežastimi buvo vaka
riečiai. Vieno karo metu pri
pratino prie opiumo, o dabar 
iš vakarų slenka raudonasis 
maras, irgi baltosios rasės 
padarinys. Proletariškoji 
mašina įriopliojo į auksinių 
varpelių kraštą ir Mandžiū-
rijoje pastatė pįrmą pamin
klą mašinai: tanką iš ce
mento ir bronzos. 

Kas Laimės? 
Simboliškai, š v e n t i e j i 

JaJu sukako vieneri metai, 
kai neįrailestingra mirtis atsky
ri iš mūsg tarpo mylimą vyrą. 

Netekome savo mylimo spa
lių mėn. 8 d. 1948 m. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
Jo niekad negalėsime užmiršti. 
L.ai gailestingus Dievas suteikia 
jam amžiną atsilsį. 

Mes, atmindami jo liūdną pra 
siSalinimą iš m ŪSŲ tarpo, už
prašėme gedulingas šv. Mišias 
(su egzekvijomis) spaliŲ 1 d., 
šeštadieni, Nekalto Prasidėjimo 
Panel€s Švenč. parapijos baž
nyčioje* 8:00 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Jono Skurdelio sielą. 

Nuliūdo: žmona Kazimiera 
(no tėvais Ki><»imitė). Sesuo, 
Pusbroliai, Pusseseres, žvoge-
rial ir kiti Gimines. 

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS PftOS: 

A N T H O N Y B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

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

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

Mūsų patarnavimas y ra greitas, mandagus i r 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas. 

Choniaukos, Otilija. Otilija, Da
lia ir Regimantas, 48 Aetna St., 
VVorcester, Mass. 

Mikolėnas, Alfonsas, 1 Highland J 
Plaee, Yonkers, N. Y. 

Olšauskaitė, Janina, So. Bend, 
Gedgaudai, Vincentas, Stasys, Indiana, 

Algirdas, Gražvydas ir Mindaugas, Povilaitytė, Cese, 6828 S. Oak- ] 
Minnie Plantation. Donaldsonville, ley Ave., Chicago 36, 111. 
Louis. Rimavičiai, Jule ir Danute, 473 

Jablonskiai, Jonas ir Marija, 324 | Spring St., W. Bridgewater, Mass. 
Wharton St., Philadelphia, Pa. Senikas, Kazys, 179 S. Second 

I Klausykite ką sako VIENINTCLS LIETUVIŲ 
J RADIO PROGRAMA 
i I I \J\ f< \J U I Is j Tr*ns,ilJ°Jama KASDIEN 18 m. 

*4 -Į Įsteigė komp. Antanas 
^??w Vanagaitis. Jo darbą tę

sia L. Vanagaitiene. 

8 PROGRAMOS SAVAITĖJE: 
Kiekvieną vakarą. 9:30 vai. 
Sekmadieniais 1:00 vai. p.p. 

Ketvirtadieniais 
Kxtra Programa . . . . 7 iki 8 v. T. 

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

6755 SO. VVESTERN AVE., CHICAGO, ILL. 
Telefonas — GKovehill 6-2242 

Kruveliai, Stanislovas, Aleksan- d r a m b l i a i , i m p e r a t o r i š k o s i o s 
dra ir Aldona, 256 High St., Tor- | 
rington, Conn. • 

Pautienyte, Joana, 1218 Sumit j 3 
Drive, Lexington, Ky. 

Petravičiai, Vladas ir Ona, 1032 
S. Maplewood Ave., Chicago, 111. 

Pliopliai, Jonas i r Birute, 173 
George Ave., Wilkes-Barre, Pa. 

Ramanauskai, Emilija ir Leonas, 
Preston, Minn. 

Ruikiai, Vytautas ir Sigita, 222 
Orchard St., Franklin Park, N. Y. 

Šalčiai, Paulius, Brone, Vytau
tas ir Jonas, Luzerne, Pa. 

Sinkevičius, Eugenijus, 25 Lafa
yette St., Worcester, Mass. 

Urbonas, Alfonsas, 519 Broad-
water Ave., Billings, Montana. 

Žmuidzinai, Vytautas ir Marty
ne, 9 Oakland Place, Stamford, 
Conn. 

Gečai, Viktoras, Irena i r Elena, 
5805 S. Maplevvood Ave., Chicago 
29, 111. 

NUO UŽSISENf^USIŲ, ATVIRŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ODOS LIGŲ 

Tie, kurte kenčia nuo SENU. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Ji© 
negali ramiai sėdėti ir mintimi* 
miegoti, nes Jų užsisenSjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalint i tą 
niežėjimą Ir skaudėjimą senu atvi
ru ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
me ir. galėsite ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite jas taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SiS. Taipgi pasalina perfiėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplySimą 
tafpJršcių. Jos vra tiokanios var
toti nuo džiustamMos Ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gyduolės nuo 
visų Išviršinių odos 
ligų. LEGULO Oint
ment suteiks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų ir 
niežinčlų kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75c, 
$1.25 Ir $8.60. Pirki
te vaistinfise Chicagoj 
ir apyllnk©s© arba 
atsiųskite money or-

LEGLTLO, Department D 
4847 W. 14th S t Cicero 50, Iii. 

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

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

4MBULANCE DIEN4 IB NAKTJ 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — ( 

Si Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 
Didžiausias paminklams 

planą pasirinkimas mieste 

Telefonas CEdarcrest 3-6335 

<f 
PERKRAUSTOME BALDUS. 

Parduodame Anglis ir Pečiams Aliejų 

STASYS FABIJONAS 
Patarnaujame Gerai ir Pigiai 

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

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
JUMS IŠ DIRBTUVES! 

Ufcriaakykitę gra*q paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog Ii Uos vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklu* pristatome | vteas kapines arti ar te* 
Nuo akmens ilifikavlmo iki raidžių Iškalimo Ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY 
tyvis darbas yra paremtas 46 metu patyrimo. 

\plankykits ana Ir pamatykite moau darijo pavys* 
dsius. Dfrbtuva yra ttšsr. visomis tiesomis kr ftos-
«ls valandomis. 

BITTIN AND KAMENSKY 
MONUMENT V/ORKS 

3938 W. l l l t h STREET — Tel. BEverly 8-0005 
Pirmoji paminklu dirbtuv* nuo Bv. Kasimiaro kep. vartą. 

J1 

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

Tel. LAfaye#e 3-0727 
TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED 

KOPLYČIOS 
wwNw>eieexwpss«ss»ws«M^s*sise—' sJaswsw«*'Swes»se'es'» * m u t i m 

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

n a Kaa Šeštadieni Noo 9:15 Ik J : M Vai. Kyts>. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AinbnJansQ patarna
vimas yra teikiamas 
diena Ir nakt). Rei
kale saukite mus. 

Mes turime koplyčias 
• 1 s o s e Chicagos Ir 
Roselaiido dalyse Ir 

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2314 W. 23rd PLACE Phone: Vlrgiala 7-0672 
10756 S. MICHIGAN PUllman 5-1270 

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

• — — — • • 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Tel. Olympis 1003 

POVILAS h RIDIKAS 
3354 S. HALSTEP ST. 710 W. 18th STREET 

Telphone: YArds 7-1911 

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

ANTANAS M, PHILLIPS 
3307 8. LITUANICA AVE. Phone YArds 7-4908' 

JULIUS UULEVICIUS 
4348 So. California Ave. Phone LAfayette S-3572 

LEONARDAS A. EZERSKIS 
1646 West 46th S t YArds 7-0781 

• 

file:///plankykits
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IS ART! IR TOLI PUIKIOS GALIMYBĖS GYDYTOJAMS 

mus 
Tremtiniu tradicinis 

šeštadienių suėjimas šį šeš
tadienį, spalių 1 d., neįvyks, 
nes Lietuvos Vyčių sale yra 
užimta kitu parengimu. 

X Dr. P. Mačiulio, mūsų 
dienraščio bendradarbio, sū
nus A. Mačiulis šiomis die
nomis priimtas į Illinois U-
niversitetą ir pradėjo studi-

— Tūkstančiai tremtinių 
atplaukia į Ameriką. Gavo
me žinių, kad rugsėjo 25 d. 
laivas "General Howze" 
išplaukė į New York. Veža 
1,357 tremtinius. Tą pačią 
dieną laivas "General Bun-
dy" išplaukė į Kanadą. Ve
ža 842 tremtinius. Rugsėjo 
26 d. į New York išplaukė 
laivas "General Ballou". 
Veža 1,272 tremt. Tą pačią 
dieną kitas laivas "General 
Eit inge" išplaukė į New 
Orleans. Šis laivas veža 1,-

C H I C A G O J E 

juoti electrical engineering 3 1 9 tremtinių. Rugsėjo 30 
d. į Boston išplauks laivas 
"General Steward". Veža 

kursą. 
X Sasnausko vyrų chorą 

šiomis dienomis papildė žy- 1,085 tremtinius. Tą pačią 
mi balso pajėga — bass-ba-Į dieną kitas laivas "General 
ritonas Mečys Mikutai'-is,! Muir" išplauks į New York. 
kuris tremtyje yra studija- Į Šiuo laivu atvyks 1,222 
vęs dainavimą, o dabar Chi- tremtiniai. 

Vienoji puikiai (rengtoje J. v. armijos ligoninėje du rucLologistai 
studijuoja pacijerito nuotrauką. Jauni gydytojai, netarnavę kariuo
menėje, kviečiami tuojau įstoti j J. V. armijas arba karo aviacijos 
medicinos dalinius. 

LATVIŲ TELIKO TIKTAI 

Klaida gali brangiai kai
nuoti. Wm. Butcher iš Tulr 
sa, Okla., atvyko į Chicago 
susituokti su Misa Ruth 
Frankie. Vienam bare jam 
belaukiant sužadėtinės, ieš
kodama vagių, policija jį įta
rė ir pradėjo klausinėti. 
Butcher tuo metu norėjo 
užsimokėti už gėrimą ir sie
kė ranka į kišenių. Policija 

tėjęs kelia miestui bylą. 

Paskutiniu metu labai su- jamos septynios pavardės). 

— Frank Gudelis, Lietu
vos Vyčių centro iždinin
kas, ir Federacijos skyriaus 

cagoj ba'są lavina pas žymų 
mokytoją. 

X Don Varno postas, A-
merikos Legijono, spalių l! pirmininkas, Dayton, Ohio, 
d. rengia sporto karnivalą; taipgi Juozas Janulaitis, L. 
prie 67-tos ir Washtenaw Vyčių centro buvęs v. pir-
gzevių. Karnivale bu s įvai- mininkas, labai gražiai at-
rios rūšies sporto. Vaikui r § m § k a ž k o k i o <<$econd 
sekcijoj laimėtojai gaus do- Gareration" šmeižtą įdėtą 

į "Dayton Journal" Phila-
delphia, Pa., įsikūrusių trem 
tinių adresu. L. Vyčių or
ganizacija turi Lietuvos Rei
kalui Komisiją, kuri seka 
svetimtaučių spaudą ir re-

vanų. 
>; Alice Gedeikienė, par

davusi savo namus Los An
gelei, Calif., atvyko gyven
ti į Chicago, nes čia jos duk 
te lanko katalikišką lietu-
viPką akademiją. A. Gedei- aguoja į kiekvieną rastą ** ***™ T * ? laiSkJ* ? 
kienė vis tik sako. kad Ka- a pie Lietuvą ir lietuvius. l k d a b a r t e a t s a k a u - M a t > 

mažėjo gaunamų iš tarybi
nės Latvijos laiškų skaičius, 
nes čia ir anapus gyvenan
tiems latviams paaiškėjo, 
kas gresia tokių laiškų au
toriams ar siuntėjams. Vis 
dėlto "Latvija" skelbia vie
ną laišką, gautą ne psr 
paštą, bet atėjusį per parti
zanų ir jiems artimų žmo
nių rankas, štai to laiško 
rašyto š. m. birželio mėne
si iš Vidžemės, charakte
ringiausios vietos: 

"Broli! 
Jau metai laiko praėjo, 

lifornijoj jai smagiau buvo 
gyventi. 

X Birutės Choras, direk
toriui Jonui Byanskui vado-

Už gerus padėkoja, klaidas 
pataiso, o šmeižtus atremia. 

— Lietuviai tremtiniai į-
sikūrę Hartford Conn., su-

vaujant, ruošia operetės šauktame susirinkime nuta-
"Kaminkretis ir Maluninin- r ė d ė t i g p r i e ]ietavių p a r a . 
kas' perstatymą spalio 9; i j o g c h s u r u o š t i v a i d i . 

aš vis dar iki šiol norėjau 
gyventi... Gi pas mus, jeigu 
kas gauna laišką iš užsie 

Jų vietas užėmė rusai, ku
rie viską vagia ir skundžia 
latvius bolševikams. Šiam 
reikalui laisvai vaikščioja 
ir dalis vokiečių; belaisvių. 
Šie dirba prie geležinkelio 
darbų. Iš ūkininkų prašo 
duonos ar šiaip jau ko val
gyti. Gavę apie savo gera
darius praneša MVD. 

Pereitą pavasarį aš bu
vau Rygoje, bet dabar ne
galiu ten nuvykti,\ nes kiek
vienai kelionei reikalingas 
specialus leidimas, o aš čia 
neturiu vilties jį gauti. Ry
ga tebėra griuvėsiuose ir 
yra tapęs labai nešvariu 
miestu. Žmonės gatvėse 

Sudaryta Chicago apsau
gos komisija. Mero pastan
gomis sudaryta Chicago ap
saugos komisija atsitikime 
atominio karo. Į komisiją 
įeina dvidešimts vienas as
muo po vieną, iš miesto ta
rybos, įvairių miesto de
partamentų, k. a. sveikatos, 
policijos, gaisrininkų, vie
šosios gerovės įstaigų ir t. 
P Dabos įstetym* B o e i n g 

\ 11•' \ s e. Valstybes darbo 
Užgesina pečius. Dėl plie- j departamento direktorius į 

no darbininkų streiko, ku
ris turi prasidėti penkta
dienio naktį, Carnegie-Uli-
nois Steel Corporation pra
dėjo užgesinti pečius, šioj 
plieno liejykloj dirba 37,-
000 darbininkų: 22,000 Gary, 
Ind., ir 15,000 Chicago 
fabrikuose. 

Vos praplaukė upės žiotis. 
Sherman viesbutyj vakar 
prasidėjo AJV Pakraščių 
Sargybos Sąjungos suvažia
vimas, kuriame dalyvauja 
virš 300 atstovų. Ta proga 
į Chicago atplaukė moder
nusis pakraščių sargybos 
ledlaužys Mackinaw, kuris 
vos-ves praplaukė Chicago 
upes žiotis. 10 milionų do-

pamanė, kad jis siekia savo j lerių laivo plotis yra 72 pfc-
revolverio ir pašovė. Nuken- \ dos, o upes žiočių — $0 pė

dų. 

Beliko tik 23 šeimos. Con-
gress gatvės ruožu, kuriuo 

sakė bausti visus bowhng j Pradedama vesti į vakarus 
alleys savininku^, kuif) ?! »uperhighway, tarpe Des-
"pin boy" samdo jaunesnius i P*&in<* i r Paulina gatvių be-
kaip 16 metų jaunuolius. l l k o t l k t a i 2 3 šeim<>B i r ke~ 
Šis darbas yra pavojingas į l e t a s P i e n i ų . Kitos 755 
ir jį turi užimti vyresnio **imo& jau išsikėlė ir jų na-
amžiaus jaunuoliai. 

Baisi nelaimė žmogui. 
Edward Pertermihl, 45 me
tų, 2609 Schubert st., 

Nauja busų stotis. Chica
go Transit Authority užgy-
rė seniai pageidaujamą nau
ją busų stotį Lincoln par-

mai paruosti nugriovimui. 
Ateinantį mėnesį bus įsaky
ta gyventojams išsikelti iš 
ruožo nuo Paulina iki Sa-
eramento. 

k'e, tuojau už Chicago His-
spaustuvninkas, grįždamas j t o r i c a l Society rūmų. Visą [ Pirmas šventraštis isver 
is darbo Maplewood stotyje ^iką U m Priešinos t 
norėjo pagauti jau pradeju- m u namų savininkai. 
sį eiti traukinį. Paslido, pa 

laiką tam priešinos ten esa- stas į angių kalbą 1534 me-

teko po vagonu, kurio ra
tai nupiovė jam abi kojas. 

Čia reikia visiems pri
minti priežodis, kad nesku
bėdamas visuomet toliau 
nuvažiuosi. 

Keisti nuotikio ieškotojai. 
Detektyvai užklupo du jau-

vaikšto be vilties ir be ū- nuolius: R. Salaman, 16 me-
po, visi nuleidę galvas. Kir-

nio, patenka į prekinį vago- c henšteinas pranyko, o su 
ną, o iš čia jau į Sibirą ar J U 0 i r daugelis kitų iš "vir-
Kaukazą. Daugelis vien dėl- šūniu^. 
to ten nuvyko ir dar mi

nimą, rengti kitokias pra-

Nežinau, ar aš galėsiu 

me su savo likimu ir nusto-

d., 5 vai. vak., Lietuvių Au-
torijoj. Operetę režisuoja, 
žymi muzikantė ir daininin- m o ^ ' d e t l P ^ S U įtai
kė Genovaitė Giedraitienė, kvietimui pasilikusių) Vo 
Dalyvaus rinktini artistai, I kieti joj tremtinių ir t. p 
taip kad perstatymas žada Pavyzdžiu nurodytas trem- j jome laukti pagalbos iš 
būti gražus ir įdomus. | tinys J. Brazauskas, kuris anglų ar amerikiečių, nes 

! jau surado apie 14 darbo ir 
X Mr. ir Mrs. Versin, 'Ka-. b u t o g a rantuotojų. 

lifornijos Lietuvio' praneši
mu, iš Los Angeles, Calif.,,' — Pranas Lubinas, kuris 
persik?lė gyventi į Chicago. j kaipo sportininkas-krepšinin 
Los Angelėse abu priklau-|kas yra žinomas ne tik A-
se Lietuvos Vyčių kuopai, merikoj, bet ir Lietuvoj 
Tikimasi, kad Chicago j įsi- (1939 m. Lietuvos valstybi-

vyks. Ką mes galime padą-j T a u š į l a i š k ą i š s i u s t i t n o r s 

ryti? šiandieną jau taip y- i r t u r i u t a m v i e n ą k e l i ą : 

ra. Turime laikyti sukandę Į mūsiškiai, kurie miškuose 
dantis. Palengva Sjfciprato- J gyvena, sueina su lietu-

kūrę taip pat priklausys vy
čiams — jei ne kuriai jau

nė komanda, kurioj jis lošė, 
laimėjo Europos krepšinio 

nimo, tai seniorų kuopai, j meisterio titulą), yra įsikū-
Seniorų kuopos susirinkimas r e s LoS Angeles'e, turi sa-
įvyks Lietuvos Vyčių salėj, | v o n a m u s į r j a u s e n i a i dir-
spalių 5 d. 

X Vladas Jakubenas, vie
nas iš žymiausių lietuvių 
kompozitorių, šiomis dieno
mis pradėjo priimti studen
tus, kurie nori lavintis for-

ba 20th Century Fox Stu-
dio kaipo kameros asisten
tas. 

— KUn. J. Prunskis, ku
ris dabar keliauja po P. A-

tepionu arba muzikos teori-1 meriką, Sao Paulo, Brazili
joje. Jo "studio" randasi 410 joj, su vietos lietuvių dva-
So. Michigan ir galima jį į šios vadu kun. Ragažinsku 
pasiekti paskambinus Harri- buvo priimtas vietos dien-
son 7-2303 arba Midway 3- raščio "A Gazeta" redakci-
5551. Vladas Jakubenas yra j o s . Redaktoriaus pasikal-
baigęs aukštus muzikos moks bejimas su kun. Prunskiu 
lus Rygoje Berlyne ir pro- i e d a b a r t i n e Lietuvos pa-
fesonavo Kauno Muzikos d § t - ^ > p r i e m i m o n u o . 
Konservatorijoje 11 metų. , , . . . 
~ . - 4. ^ J r^u- trauka, ant rytojaus buvo 
Prieš atvykdamas i Chica-! . j . ^ . ' . .. v.r J 

gą, jis koncertavo Vokieti- ] * d e t l * ^ikrasti. 
joje ir Anglijoje ir akompa-1 _ "Drauge" rugsėjo 27 
navo Lietuvos Operos artis- d tilpo sąrašas tremtinių, tams dainininkams. 

X Lilija Barčaitė, dramos 
kurie rugsėjo 21 d laivu 
4'General Sturgis" iš Vokie-

artistė vaidinusi ' vokiečių j tįJQs išplaukė į New York. 
kalba Vokietijos scenoj, šio-1 Vakar gavom žinių, kad tas 
mis dienomis su savo moti-! laivas šiandie atplaukė į 
na atvyko į Chicago. Pradė
jusi teatro meną studijuoti 
Kaune, vėliau tęsė studijas 
vienoj Bavarijos Dramos Mo 
kyklų, kurią užbaigusi buvo 
kontraktuota į vokiečių te-

New York, kur naujus at
eivius pasitiko mūs organi
zacijų atstovai. 

— So. Boston, Mass., lie
tuvių parapijos kunigai Dor-
chesteryje pradėjo metinį 

atrą Regensberge. Kiek ži-, parapijiečių lankymą ke-
noma, tai pirmoji lietuvaitė, j lėdojimą. Parapijiečius lan-
dirbusi vokiečių teatre. At
vykus į Chicago įsijungė į 
Lietuvių Teatro darbą ir da
lyvaus veikale "Tėvas", ku
rio vaidinimas įvyks gruo
džio 3 d., Eleventh Street 
teatre. 

ko vakarais. 
— Sipoviclai iš Cambri-

dge, Mass., Dorchesteryje, 
prie pat jūros, įsigijo gražų 
namų, į kurį jau persikraus
tė gyventi. 

esame jais labai apsivylę. 
Daugelis mūsų tautiečių 

jau sutinka su dabartiniu 
savo "likimu, tačiau vis dar 
yra tokių, kurie pasirenka 
laisvą gyvenimą miške. Ta
čiau ir ten anksčiau ar vė
liau suranda juos MVD dė
ka šunų ar blogų žmonių. 
Toks jau mūsų gyvenimas 
šiandien, toks bus ir rytoj. 
Taigi tu gali būti laimingas 
dar galėdamas ten gyventi 
ir dirbti kad ir anglių bei 
geležies kasyklose. 

Tavo keturi draugai (laiš
ke išvardijamos 4-ios pa
vardės) 1946 m. buvo su
šaudyti. Vienas blogos va
lios žmogus išdavė juos 
raudoniesiams, girdi, jie eina 
su partizanais. Tu pažino
jai puikią mergaitę S. iš 
gimnazijos laikų. Ji, drauge 
su daugeliu kitųę latvių 
mergaičių, tapo raudonar
miečių auka: jos visos iš
prievartautos. Kiekviena juj 
turėjo patenkinti 12-os 
mongolų ar rusų reikalavi
mus. Po to S. dingo ir po 
kiek laiko rasta negyva ka
pinėse: ji buvo nusižu
džiusi. Daugelis latvių mo
terų, kurios nemėgo rusų 
daugiau už viską pasaulyje, 
šiandien augina jų vaikus. 
Rusai nušovė Jų ^tėvus, 
brolius, vyrus ir kitus arti
muosius. 

Tavo žmoną MVD suėmė 
po to, kai ji atsisakė pa
tenkinti jų gyvuliškas už
gaidas. Kartą paraše ji iš 
N. N. miesto Sibire trum
pą laiškutį savo tėvynėje 
likusiai motinai, kuriame 
nė žodžiu neužsimena apie 
gyvenimą ir darbą. 

Čia nebėra daugelio iš 
mūsų draugų (Vėl išvardi-

viais ir lenkais. 
Dažnai iš SSSR atvyksta 

naujų kariuomenės telkinių 
ir ginklui ešalonai. Vaizdas 
panašus kaip 1941 m. pa
vasarį. Atrodo, kad gali 
kilti karas. Kuršių krašte 
ir žemgaleje yra daugiau
sia karių, rusų civilių;. Ir 
vokiečių belaisvių skaičius 
čia yra padidėjęs. 

Jūs latviai, kurie šiuo 
metu laisvame pasaulyje e-
sate, turite visomis jėgo
mis tvirtai laikytis, nes ži
nokite, kad Tėvynėje yra 
likę nedaugiau kaip 800,000 
latvių..." 

tų, ir T. Collins, 15 metų, 
kurie išsikasę grabes tarpe 
Chicago and Northwestern 
geležinkelio bėgių ir išgirdę 
ateinant traukinį atsigulda
vo. Jiems įdomu buvę žiū
rėti, kaip traukinys pralėk
davo. 

STASYS LITWINAS SAKO: 
r ' T N K ' D R ' R T A 1 GERIAUSIAS LAIKAS 

U£\MJI\SI — P I M T i VISOKIOS RCSIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogam* Reikmenys — Imolnoto Plytu-ISvalido» Sidlngs 
— Langę — Darę — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varniso — Enamelio — Geležiniu Namams Reikme**-
H»rd ware — Plelsterio — Cemento — Šratą — Visokios 
Rašies Insuliacijos Materiolo — Štormo Langą — Kom
binacijos Daro — WaDboard — Plaster Board — Vams-
dfio Ir Daug Kita Reikalinga Dalyko. Pastteiraoklte! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASYS UTWINAS, P r m 

8039 S. HALSTED ST TEL. VICTORY 127* 
VALANDOS: Nuo 8-toe vai. ryto iki 6-tot vai vak 

Sestad. — 8 vai. iki 3 vai popiet 

TONY MARTIN, Ekrano, Radijo 
ir RCA Victor plokšteliu artistas 
sako: 

Mano Mėgiamiausias 
Yra 

SCHENLEY 
skanesnis, švelnesnis, 
daugiau džiuginąs' 

Tikrai Įdomu 
Be Išminties Dantę 

Roy Dahl iš Spokane, 
Wash., savo kongresmono 
buvo rekomenduotas į West 
Point militarę akademiją. 
Protiniuose iš fiziniuose 
kvotimuose jis gavo 101 
"point". Priėjus bet gi prie 
dantų pasirodė, kad jis ne
turi abiejų vadinamai "iš
minties" dantų ir del to ne
priimtas i akademiją. 

Panaikino Briedienos 
Racionavimą 

Šiomis dienomis Norvegi
jos vyriausybe panaikino 
briedžiui ir elnių mėsos ra
cionavimą. Norvegijoj labai 
daug suvartojama briedie
nos ir elnienos mėsos. 

--
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Suvažinėjęs Žmogų Pats 
Mirė 

Oliver Brastovv iš Water-
town, Mass., automobiliu 
suvažinėjo žmogų. Kai nu-
kentejusjį nuvežė į ligoninę 
ir sugrįžo prie automobi
lio, jj patį ištiko širdies ata
kas ir vietoj mirė. 
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Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus! 
P R A D B K T A U P Y T I Š I A N D I E N ! 
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