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BRADLEY rnADENGIA

KARO

ADM. HALSEY PUOLA B-36 BOMBONEŠIU GAMYBA

PRANCŪZU POLITINIAI UŽKULISIAI
ČEKOSLOVAKIJOS AREŠTŲ TIKSLAI

KUR IR KOKIO KARO LAUKIAMA
IR KAIP MANOMA GINTIS

AKRON, spalio 13. — tartis su JAV dėl tarptauti
Jungtinio štabo viršininkas nes to ginklo kontrolės.
Specialus DRAUGO korespondentas Paryžiuje
Bet kariškiai turi būti
gen. Bradley kalbėdamas čia
viename susirinkime pareiš- realistai ir paruošti planus
Prancūzijos vyriausybes krize darosi daug sunkesne,
ke,
kad atomines bombos i tokiam momentui,
kada
negu pradžioje buvo manyta. Prezidentas Auriolis buvo
atsiradimas pas rusus ver-'kralto užpuolimas galėtų
pavedęs "pasiinformuoti" buvusiam vidaus reikalų mi
čia JAV peržiūrėti krašto įvykti. Visi JAV gynimo planistrui socialistui Julės Moch'ui, ar jis sugebėtų sudaryti
gynimo reikalams
skirtą jnai buvo paruošti tam mokabinetą.
biudžetą ir atydiiai parink- mentui, kada rusai jau tuMoch yra visiems žino-1t ry rt a p l a:n ą
:
;—ti būsimuosius apsigynimo rės atominę bombą. Tai bumas kaio Ssugeba*
* n o n m a suimti
e D ą S išlaikvti
1 S l a
ginklus.
vo planai pirmajai fazei,
Č l ^
,
^ 150,000 žmonių. "Valymo" ne
ramybę krašto viduje, bet .«• M ^ 7
u
v«Jis pripažino, kad atomi- kada atominę bombą turėjo
išvengs jokia klase. Vieno
mažai kam tepatinka, net ir dai su komersantais yra panio ginklo sprogdinimas Ru- tik Amerika. Dabar prasidesijoje įvyko anksčiau, negu jo antroji faze, kada bombą
patiemg socialistams, kad
va i d ininkai, darbininkariska vadovybė buvo ap-* turi ir Sovietų Rusija. Prijis taptų vyriausybes pirmiint elektualai ir valstieskaičiavusi, bet kartu pa sitaikinimas prie naujos pa
mnku Tad is pirmo bandy-| č i a i
tvirtino, kad JAV apsigyni dėties vyksta greit.
mo nieko neišėjo,
u
^ į £
^
Toliau gen. Bradley išdės
mo
planų
pritaikymas
ato
konsultacijos
ir
vėl
kreipėsi
Auriolis emesiis « ^ Į t o įagrindo WjotiB/kmd neminės bombos rusuose atsi tė savo klausytojams kaip
į Moch, kad dar kartą pa būtų išsiųstas į koncentra
Įsirėmęs rankomis į šonus, Adm. Wm. F. Halsey, darydamas pareiškimą Atstovų Rūmų ginkluo
atrodytų karas ir pasiruoši
tųjų pajėgų komitetui, smarkiai puolė didžiųjų bombonešių (B-36) gamybo3 programą. Komiteto radimo proga jau yra toli mas jam atremti abiem at
bandytų.
cijos stovyklą.
(iš kairės į dešinę): atstovai Melvin Price (D., EI.), PPaul J. Kilday (D., Tex.), komiteto pažengus pirmyn.
Šio "valymo" tikslas yra nariai
Niekas Nedaroma be Trijų
pirmininkas Carl Vinson ir Dewey Short (R., M o.)
(Acme)
JAV karo vadovybė buvo vejais — su atominiais gink
dvigubas: vieną kartą ant
'Atsiskyrėlių*'
apskaičiavusi, kad atominę lais ir be jų.
visados užbaigti su rezisten
Bet visa bėda, kad tuose bombą rusai gali turėti lai
Jei būtų pasiektas susita
;tarė pereiti į Mao Tse Tung
Būtų klaidinga manyti, cija ir padidinti veltui dir
i pusę, palikdami vienų vieną šarvuotuose automobiliuose kotarpy tarp 1950 ir 1952 rimas dėl tarptautinės ato
kad visa Prancūzijos politi bančių darbininkų skaičių,
LONDON, spalio 13. —[ambasadorių atstovauti na- saugu tik nuo revolverio m. Jie pasigamino ją keliais minės energijos kontrolės,
ka sukasi apie prezidento nes suimtieji siunčiami prie
kulkų, o kulkosvaidžio kul- mėnesiais
anksčiau prieš tai Rusijai užsimanius už
Auriolio ir parlamento rū viešųjų darbų, o suimtųjų Netoli Londono laukuose j cionalistinę Kiniją.
bombonešis
Paklausta prancūzų užsie kos padaro iš jo šarvų švei anksčiausiai numatytą 1950 valdyti Europą, pirmą smū
mus.
Aišku, šiose vietose turtas konfiskuojamas vals nukrito JAV
B-50 prikrautas bombų. Žu nių reikalų ministerija, ką carišką sūrį.
gį turėtų patirti sąjunginin
m. datą.
vedami dideli pasitarimai ir tybes naudai.
vo 12 įgulos narių. Bombo
Gen. Bradley taip pat pa kų kariuomenės Vokietijoje.
politikai rodo smarkų akty-| p e r Dieną Dingsta gimtai nešis pakilo iš JAV vienos ji mananti daryti dėl tokio
kinų diplomatų sukilimo,
sakė, kad jo štabas yra pa Tada sausumos kariuomenė
vumą, bet tikrieji užkulisiai
žmonių
oro bazės Anglijoje su bom paaiškino, kad tai yra "ki
turi būti paruošta smūgį at
daręs
apskaičiavimus,
kada
laikyti ir turi turėti pakan
^ o ^ S S s e ^ u f S - , P - dien, dingsta knatai bų kroviniu ir lėkė į vokie niška" istorija, kurią jie pa
Sovietų
Rusija
gali
turėti
kamai taktinės
aviacijos
vena užsidarę "atsiskyrė- bB^±
Suėmimus vykdo čių salą Helgoland krovinio- tys "kiniškai" išspręs.
tiek
atominių
bombų,
kad
laimėti persvarai prieš rum".
Trys iš jų yra labiau-v P ^ 0 8 n a n a l l r ™ 1 ™ _ - išmesti. Ji s buvo pratimų
galėtų
lemti
moderniško
ka
kelionėje> B-50 yra patobu
4H# bombonešius ir naikintu
siai visiems įažįstami: tai ka į.. t U 0 t a r P U u r e ®'^f r , n e
ro
rezultatus.
Bet
kada
tai
lintas B-Ž9 ir pritaikintas
vus fronto zonose.
Bliumas, g e n . d e Gaulle ir Miestuose
P° h c l 3 a P««»«**
nuožahai.
galėtų
būti,
generolas
nepa
"valymas" vyksta atominių bombų vežiojimui,
Jeigu gi garbingo susita
sakė.
Flandin.
WASHINGTON,
spal.
13.
metodiškai pagal sudarytą Šį kartą jis vežė tik paprasrimo dėl atominių ginklų ne
Niekas Prancūzijoje ne sąrašą, "valant" kvartalą tas bombas,
— JAV valstybės sekr. Dean
Bradley toliau kalbėda bus galima pasiekti, tada
PARYŽIUS, spalio 13. — Acheson paneigė naujai su
daroma tiesioginiai ar ne po kvartalo. Suimtieji gru
mas paabejojo, ar Sovietų Rusijos smūgis gali būti at
Prancūzijos automobilių ga organizuotai rytų Vokieti
tiesioginiai
nepasiteiravus puojami į vieną vietą ir tuo
Rusija turės tiek kvailos kreiptas į industrinės Ame
mybos
Delahaye
firma,
ga
jų nuomones.
jos vyriausybei teisę atsto drąsos, kad pradėtų karą su rikos širdį. Šiam atvejui Ajau siunčiami y koncentraci
minanti
liuksusinius
auto
Pirmasis yra senas socia jos stovyklą, kur jie suskirs
vauti tautą, nes toji vyriau nedideliu atominių bombų merika savo apsigynimui
mobilius,
esanti
užversta
listų lyderis ir jei tik koks tomi į tris grupes: tuos, ku
sybė yra atsiradusi ne lais skaičiumi savo karo arsena skiriamus pinigus turi pa
šarvuotų
automobilių
užsa
nesusipratimas įvyksta tarp rie gali dirbti bet kokį dar-, HONG KONG, spalio 13.
vų rinkimų, bet svetimos luose. Rusai, būdami jėgos naudoti priešlėktuvinėms ra
kymais,
šiuo
momentu
ga
socialistų, visad ji s kviečia bą, tuos, kurie gali dirbti — Korespondentų praneši
valstybės galia. Tuo labiau
minami
du
automobiliai toji vyriausybe neturi teisės garbintojai, turėtų suprasti, ketoms, turi apsupti Ameri
mas būti arbitru. Labai daž
kokius baisius rezultatus tu ką, Kanadą ir Arktiką rada
mais iš Tolim. Rytų, komu prancūzų
komunistų
vapas
jį
apsilanko
ir
kitų
lengvesnį
darbą
ir
tuos
fcikalb§tį visos vokiečių
tau
rėtų patirti, jei tą klaidą pa ro tinklais ir paruošti eska
nai
rie visai negali dirbti jokio nistai gaus Kantoną turbūt dams, Thorezui ir Duclos. I ^ v a r ( j u
darytų.
partijų politikai ir galima darbo. Kas daroma su pa be kovos ir tai tada, kada Kiekvienos mašinos kaina
dronus tinkamų naikintuvų
pamatyti prie jo sodelio var skutiniaisiais nežinoma, bet jie bus gerai surikiavę savo
Išeidamas iš tos prielai ilgo skridimo priešo bombo
Acheson pareiškė, kad Atų stovint kurio nors minist manoma, kad jie paprasčiau jėgas aplink miestą, nors $11,200. Kiekviena mašina
sveria 3 tonas, gali važiuoti merika ir kitos valstybes ir dos, jis pasisakė norįs ma nešių užpuolimui atremti.
ro automobilį.
Abiem atvejais JAV laivy
siai likviduojami, kaip ne Kantono apylinkėse dar esą 70 mylių į valandą ir turi toliau rems Vakarų Vokie nyti, kad rusai, pamatę ato
Kitame miestely gyvena naudingi bendruomenei.
apie 80,000 nacionalistų ka trigubus 4 colių stiklus. Ki tijos vyriausybę ir Vokieti minių ginklų gamybos sun nas turi būti pajėgus kon
kitas "atsiskyrėlis", gen. de
reivių.
ti užsakymai priklauso Ye- jos taikos sutarties reikalu kenybes ir tas milžiniškas troliuoti jūras ir tą pajėgą,
Bijoma Titistinio
Gaulle, pas kurį irgi labai
tvirtinimu,
Nacionalistines Kinijos meno karaliui ir visai ei nepradės derybų tol, kol ry išlaidas, kurio s surištos su gen. Bradley
Užsikrėtimo
dažnai apsilanko " svečiai''.
paskutiniai likučiai bėga ar lei diplomatų, reziduojančių tu Vokietijoje nebus panai ta gamyba, galų gale sutiks šiandien laivynas turi. u
Ne taip senai pas jį lankėsi
Pragos radijas, kalbėda išbėgo į visas galimas pu
krikščionių demokratų at mas apie suėmimus, paaiš ses: į Chunkingą, į Formozą karštose šių neramių laikų kintos dabar suorganizuotas ik
režimas.
stovai Bidault ir Schumanas. kino: "Mes nepasitenkinsi ir į britų koloniją Hong vietose.
Artinantis rinkimams (jie me nubaudimu fašistinių Keng, kuri plyšta nuo pabė
bus dar tik už dviejų metų), agentų, bet mes norime su gėlių pertekliaus. Lėktuvai,
de Gaulle pradeda rodyti naikinti viską, kas yra bur- laivai ir traukiniai išeina
* • «i
daugiau aktyvumo.
žuaziška, kas atsiduoda pa iš Kantono su panikos ap
— Senatas nesutiko tvirtinti prezidento paskirtą LePagaliau, tretysis "atsi triotiškumu".
(Nauja "Draugo" Atkarpa)
imtais pabėgėliais. Išvyko į land Olds Federal Power Commission narte-.
LAKE SUCCESS, spalio
skyrėlis" yra Flandin, kuris
Šiandien "Drauge* prade 13. — Saugumo
Taryba
Dr. Adler policijos vardu Chunkingą ir visos atstovy
— 1949 m. Nobelio taikos premijos laureatas anglas
tikisi vieną dieną iš naujo
bes, nes Chunkingas vakar Boyd Orr gautus pinigas ($21,889) skiria pasaulio val dame spausdinti labai įdo svarstė sovietų pasiūlytą
dar
paaiškino,
kad
visi
as
tapti vyriausybes pirminin
mius užrašus, kurie pavaiz rezoliuciją, kad UN nariai
oficiafy'ai paskelbtas nauja stybių federacijos id&jai populiarinti.
menys,
kurie
reikš
simpati
ku. Ypač, jei tik būtų pa
duoja kruvinais faktais rau praneštų Saugumo Tarybai
sostine. Niekas nežino, kur
ją
Tito
išdavystei,
bus
kaip
—
Anglijos
minu
pirm.
Attlee
pranešė,
kad
rinkimų
į
skelbtas amnestijos įstaty tautos priešai raudona gėle- v r a . laikinasis prezidentas,
donosios armijos karių nuo apie savo turimas atomines
parlamentą
šiais
metais
nebus.
mas, tai per sekančius rin žirni pažymėti. Gi komunis- vyriausytes pirmininkas ar
taikas karo metu ir rusų bombas. Tam sovietų pasiū
—
11
šio
krašto
komunistų
vadųteismas
New
Yorke
kimus jis galėtų sustiprinti tų organas "Funkcionar" < * » « * Kai-shekas. Gyventautos pastangas nugalėti lymo nuoširdumui niekas
eina
j
galą
—
vakar
prisiekusieji
posėdininkai
jau
už
savo grupę parlamente.
žiauraus bolševizmo užsimo netiki, tačiau reikia surink
kviečia partijos pareigūnus, ^3U Kantone pasilieka apie sidarė sprendimui padaryti.
jimą pavergti žmogaus sie ti gerus ir įtikinančius ar
"Valymas" Čekoslovakijoje sekti narius su kuo jie drau- * «M- » nekantriai laukia
— Indijos premjeras Nehru, kuris vieši Amerikoje lą žemei ir tamsai, kai tuo gumentus jų pasiūlymui at
gauja ir tuojau pat pranešti n a u ^ seimininkų.
vakar kalbėjo kongreso nariams, aiškindamas savo tarpu ji yra skirta dangui ir mesti.
Kada prancūzų komunis
saulei.
krašto vedamos politikos kryptį.
tai siūlo Čekoslovakijos pa- j centrui apie mažiausią neVisai rusų 'taikos akci
Knygai
medžiagą
yra
pa
— Senato 4r atstoMu rvaalų atstovai bendroje konfe
vyzdžiu sudaryti "demokra- normalumą, kad apsaugojus
jai" atremti redaguojamos
tiekęs
vienas
kunigas,
kuris
tinę" vyriausybę, prancūzai nuo titistinio pužsikretimo
rencijoje nepajėgė išlyginti nuomonių skirtumų del avia
painios
rezoliucijos ir jų
karo
metu
Balkanuose
ko
kratosi nuo tokio pasiūlymo, "mūsų fabrikus, muaų _kacijos grupių skaičiaus. Susikirsta ir del Farm bill ir iš
pravedimui ieškoma para
vojo
prieš
nacius
kaip
par
nes nenori, kad su Prancū- syklas, mūsų armiją, mūsų Kinų nacionalistams arti siskirstyta be rezultatu.
mos delegacijų tarpe.
tizanas
ir
raudonosios
ar
nantis prie visiško pralaimė
zija tas pats atsitiktų, kas respubliką ir partiją .
— Ginče tarp laivyno ir aviacijos tebesišaudonm iš
KALENDORIUS
su Čekoslovakija, lcur dabar
Pasiskaičius čekoslovakų jimo, ypač kada dabar ko sunkiųjų patranku. Dar vis duoda parodymus laivyno mijos karininkų pagalba pu
vyksta milšiniškas "valy- sp audą, aiškėja, kad ten re munistai pradėjo artėti prie karininkai. Tvirtinama., kad ateis komisijai pasakyti sa sę metų slaptai važinėjo po
Spalio 14 d.: Sv. Ralistas.
Rusiją.
Kantono
ir
ruošiasi
išlipti
zistencija kyla ne vien tik
mas .
vo nuomonę gen. Eisenhower, gen. Bradlev, aviacijos
Tat atkreipkit
dėmesį, Senovės: Mindaugas ir GenJau kuris laikas kaip iš iš Bažnyčios, bet ir iš darbi- Farmozoj, kur Chiang Kai- sekretorius Symington ir pats krašto svirimo sekretodre.
skaitykit
"Dievo
Pogrindį"
shekas
norėjo
įsitvirtinti,
Pragos ateina baisiausi gan-!ninku.
Spalio 15 d.: ftv. Terese.
esantieji vakarų valstybėse rims Johnson, žinoma; ateis eftg ir aviacijos kariniu- kiekvieną dieną, nes ten įdo Senovės: Kirbaidas ir Yna.
dai.
Tūkstančiai žmonių j
miau negu meilės romane.
areštuojami Čekoslovakijoje, • Greitoj ateity Anglija kinų diplomatai susirūpino kams.
— J. Lewis vėl atmetė kasyklų savininku nasiūlvraa
ORAS
ir siunčiami į koncentraci- vėl rengiasi įvesti korteles savo ateitimi.
Giedra; šalčiau, bet sau
• Italija veda derybas su
jos stovyklas. Visi šie masi-1 rūbams ir avalinei, kad su- Paryžiuje kinų ambasados pratęsti seną sutartį dviems metams ir baigti streiką.
niai areštai buvo pradėti taupius daugiau tų prekių tarnautojai jau perkėlė šau Bet derybos nenutrauktos ir dali savo reikalavimu J. Anglija sprausminiams (jet) lėta.
Saulė teka 6:01, leidžiasi
prieš kelias dienas ir iki lap- eksportui. Kortelės buvo pa- tuvą nuo dešinio peties ant Levvis Jau esąs atidengęs. Prezidentas paneigė gandus, naikintuvams savo oro lai
D'•l o .
vynui pirkti.
kričio mėnesio, pagal nusta-|naikinto* pereitą pavasarį, kairiojo. Visi iki vieno nu- kad jis rengiasi paimti kasyklas valdžios žinion.
VYT.

ARŪNAS

Nelaime su B-50

Rytų Vokietijos Vy
riausybe Neturi Teises
Raudonieji Šarvuotuo- Atstovauti laut&s
se Automobiliuose

Kantonas Teks be
Kovos

NAUJAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

Kinii Diplomatai
Keičia Gaires .

.

•
.

«*

Dievo Pogrindis" — Organizuojamas! Prieš
Rusijos "Taikos
Įdomesnis už Meiles
Akciją
Romaną

\
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Penktadienis, spalio 14, 1949

DIENRA8TB3 DRAUGAS, CHICAGO, LU2NOIS

LĖKTUVU SKERSAI ANDŲ KALNUS

GANDAI APIE NEW YORKO MERO VESTUVES

RAYTHEON

Kaip paukštis valandai sulaikė mūsų lėktuvą. — Snieguotu
viršūnių apsuptoji Čilės sostine. — Saulėleidis
Christobal kalne.

Tedevision setą** 1950. Ištobu
linta*. Perduoda paveikslą la
bai aiškiai. Lengva akims. Ne
reikia aerial. tiktai prijtingk
prie elektros saketo, kaip pa
prastą lempą ir Televizija vei
kia. Garantuota ilgiems me
tams.

DR. J. PRUNSKIS

DR. CHARLES SEGAl

Akinius
Pritaiko

GYDYTOJAS IB CHIRUBOAS

Dr. J. J. Smetana, Jr.

4740 So. Ashland A vena*
(Antra* aukštas)

Akis
Egzaminuoja

OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland
Avenųe

Oftso Tcsefo***:

YAnls 7 - M M

Jei neatsiliepia saukite—
Bea. TeL: Mldwmv S-2884
OFISO VALANDOS:
Nao 18 lkl 1» *aL ryto, aao i iki «
vaL popiet; auo T Iki f:M vai. vak

VALANDOS:
Liūdna buvo, kai dviemis^kurį supa kalnai, su žibanPlnnmd., Antrad., Kotvirtsd.,
automobiliais vykome į Bue- čiu sniegu viršūnėse. SannoSmsS auo l t Ud 11 r a l .
Penktad. 4:30 Iki 19—1:30
nos Aires aerodromą. Lietu- tiago miestas įkurtas 1540
Dirbtuvės kaina 7-0X $129.95
iki 8:00
viai čia taip mieli ir vaišin- metais, kaip skelbią vienas
Mantel 701 . . 10" . . $189.95
TeL KEdde S-2868
Tremta dieniais uždaryta
Mantel IIOI . . 12".. $249.95
Šeštadieniais 3 : 3 0 Od 13 — 1:30
gi Ir mes dar galėjome visą užrašas paminkle ant šv. LuConsole n 0 2 . . 12" . . $279.95
iki 4:00 iv M.
valandą ilgiau pasilikti de\ cijos kalno,
Parduoda už grynus pinigus ar
to paukščio, kurs sulaikė
^ ^
_
Aklų Specialistas
imnazisčių
lengvais išmokėjimais po $2.00
GYDYTOJA IB CHIBUBOI
į
savaitę.
lėktuvą. Atsitiko taip: pnes g u m a
Laikomas Pasitarimui
m i s uniformomis,
4146 Archer A ve,
CHICAGO, ILLINOIS
pat išskrendant buvo pašteštomi
aukfiu žibančioCAnal 6-0523, Platt Bldg.
T
eL L A f a y e t t o 8-SS16
bėta, kad užpakaliniame vai- JJJ
mis vienur
kitur
Tai.: pirm^ antrad., k et v., 11 1: S*
re paukštis susukęs ? « * * • ' m a t y t i darbininkai
kurie
Ir | - t rak., pcakt Ir *ŠL
lt-~t:f
prinešdamas šakalių, yirvu- ^ ^
^
^
Q
simetę
6234 Archer Eoad
čių, šiaudų. Turėjo net ati- ^ ^ ^ g k
kurios vi.
ABGO, ILLINOIS
DANTISTAS
dengti vieną šoną. kol is- ^ ^ y r a į š p i a u t a s k y l s
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Libijos Nepriklausomybė Ir Lietuva
Jungtinių Valstybių atstovas formaliai įteikė Jung
tinių Tautų asemblejai rezoliuciją, kuria prašoma Li
biją atstatyti nepriklausoma valstybe 1952 metais.
Neabejojame, kad Jungtines Tautos šį prašymą pa
tenkins. Ir gerai, nes kiekviena tauta, ar ji didele ar
maža, turi teisę į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.
Po antrojo pasaulio karo jau kelintai tautai yra su
teikiamos nepriklausomos valstybes teises. Pažymėti
na, kad jos yra suteikiamos ir tokioms tautoms, ku
rios niekuomet istorijoj nėra buvusios nepriklausomo
mis. Ir tai yra gerai.
Ta pačia proga pravartu priminti arba, teisingiau,
pakartoti skirtumas, koks yra tarp vakarų demokra
tijų ir Sovietų Rusijos. Skirtumas kolosaliniai didelis:
demokratijos tautas laisvina, sovietai — pavergia. De
mokratijos laisvina ir pačias mažiausias tautas (ir
niekuomet nebuvusias nepriklausomomis), kuomet so
vietai senas tautas ir prieš karą buvusias laisvomis ir
nepriklausomomis pavergia ir jas naikina.
Ir, štai, tokia Libija bus nepriklausoma, kai Lietuva
ir kitos Baltijos valstybes yra okupuotos ir naikina
mos. Taip yra ir su kitomis senomis ir net pusėtinai
didelėmis tautomis už geležines uždangos. Teisybė rei
kalauja, kad visos tautos, ypač tos, kurios jau prieš
antrąjį pasaulio karą buvo nepriklausomomis, būtų iš
laisvintos, atstatytos. Del jų išlaisvinimo turėtų kovoti
Jungtines Tautos ir paskiros valstybes. Tuo tarpu, kaip
žinome, per pirštus tebežiūrima į tai, kas vyksta už
geležines uždangos, nes vis dar bijoma užrūstinti rau
donoji meška, kuri tebesišvaisto Jungtinėse Tautose
su jai duota veto teise.
Bet, tikėkim, kad ši nelygybe, ar anksčiau ar vėliau,
bus išlyginta. Juk, jei Jungtines Valstybes ligšiol ne
pripažino ir nemano pripažinti Maskvos smurto (Lie
tuvos įjungimo į sovietiją), tai reiškia, kad, atėjus
tinkamam momentui, ir griežtesnį žodį tars ne vien tik
dabartines skaudžios mūsų tėvų krašto ir kitų okupuotų
kraštų žmonių padėties, bet ir dėl jų teisių į laisvę ir
nepriklausomybę. Tikėkime, kad teisingumas neleis Dė
dę Šamą pasilikti šališku — reikalauti tokiai Libijai
nepriklausomybės ir pamiršti senąją ir savo praeitimi
garbingąją Lietuvą.

Komunistams Austrijoj Pralaimėjus
Maskva ir jos kontroliuojamos komunistinės partijos
kituose kraštuose pusėtinai žemai nuleido savo nosis,
kai Austrijos rinkimuose į parlamentą laimėjo tik ke
letą atstovų. Juos ten žiauriai (balsavimo būdu) su
pliekė Žmonių Partija (pirmoj vietoj) ir socialistų (ant
roj). Maskva dėjo didžiausių pastangų (ir daug pini
gų), kad laimėti Austrijos rinkimus. Bet laimėjo tiek,
kiek " Zablockis ant muilo* \
Ir kituose, kad ir komunistų kontroliuojamuose kraš
tuose už geležinės uždangos komunistų partijos būtųi
sutriuškintos, jei žmonėms ten būtų duota laisvės pasi
rinkti ir partijas i r jų kandidatus. Net pačioje Rusijoj
komunistai prakištų, jei jos gyventojai galėtų laisvai
savo valią pareikšti.

•

Hearsto Spauda Ir ALRKF Suvažiavimas

/

ALRKF Tarybos suvažiavimas, buvęs spalių mėn. 6
d., Philadelphia, Pa., priėmė nutarimą padėkoti p. William Hearst ir jo leidžiamų dienraščių bei žurnalų re
dakcijoms už vedamą, kovą prieš komunizmą ir taip
pat už pavergtųjų tautų, inimant ir bolševikų okupuo
tosios Lietuvos išlaisvinimą.
Ši padėkos rezoliucija su Stasio Piežos, ALRKF pir
mininko ir Herald-Ameriean redakcijos nario, pasta
bomis buvo įdėta į visus p. Hearsto dienraščius, lei
džiamus New Yorke, Bostone, Chicagoj, Pittsburghe,
Detroite, Los Angeles, Milwaukee ir kituose miestuose.
Tuo būdu ir ALRKF Tarybos suvažiavimas ir bolše
vikų pavergtosios Lietuvos vardas buvo plačiai po
visą kraštą išgarsintas.
Praėjusio sekmadienio "The New York Times Ma
gazine" įdėjo gerą M. S. Handler straipsnį apie Kominformą, kaipo Kremliaus įrankį.

•

NEUŽMIRŠKIME TĖVYNĖS NELAIMIŲ IR VARGŲ
Iš rytų atplūdusieji į Lietuvą rusai-bolševikai nadkinte naikina lietuvių tautą, jos tautinę kultūrą ir kas
dieninę gerovę. Paskutiniais metais keli šimtai tūks
tančių nieku nekaltų ir padoriausių lietuvių prievarta
išvežti į šiaurės Sibirą, o į jų namus ir sodybas atkelti
rusai-kolonistai. Daugybė mūsų tautos žmonių sugrūsti
kalėjimuose ir baisiausiose koncentracijos stovyklose.
Labai daug lietuvių* nukankinta ir išžudyta. Lietuvių
ūkiai, namai, įmonės ir kitoks turtas komunistinės val
džios atimtas ir dažniausiai vėjais paleistas. Visokios
mokyklos, kultūrinės įstaigos, tautinio meno kūrybos
pasireiškimai išnaudojami rytietiškojo bolševizmo pla
tinimo reikalams. Mūsų šaunioji jaunuomenė ugdoma
visai svetimoje nutautėjimo ir bolševizacijos dvasioje.
Meno pasaulio veikėjai verste verčiami tarnauti Mask
vos diktuojamiems tikslams. Lietuvoje nėra jokios lais
vės ir visi žmonės paversti vergais. Lietuviai neturi
nei žodžio, nei rašto!
Šioje baisioje mūsų gimtojo krašto būklėje visi lais
vėje gyvenantieji lietuviai privalo jausti didelę atsa
komybę už savo gimtosios žemės, tėvų, brolių, seserų
ir kaimynų išlaisvinimą. Jie privalo kovote kovoti dėl
Lietuvos laisvės, dėl jos šviesesnės ateities. Kjr mes
begyventume — Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Ka
nadoje, Pietų Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, Aus
tralijoje, Vakarų Europoje ar kur kitur, negalime nie
kuomet užmiršti savosios Tėvynės nelaimių ir vargų.
Negalime pakęsti atėjūnų rusų mums daromų baisiau
sių skriaudų, bet turime žodžiu ir raštu pasakoti de
mokratinių kraštų visuomenei apie lietuvių, jų turto
ir kultūros naikinimus, apie Lietuvos išlaisvinimą iš
svetimųjų okupacijos.
Europoje veikia Vyriausis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas—VLIK-as, Jungtinėse Amerikos Valstybėse ko
voja Amerikos Lietuvių Taryba—ALT, didžiosiose pa
saulio valstybėse budi ir Lietuvos reikalus gina Lietu
vos Respublikos atstovai. Tuo būdu visa Lietuvių Tau
ta, atstovaujama šių centrų ir įstaigų, kovoja prieš sve
timųjų okupantų užmačias. Šie vyriausieji mūsų orga
nai nuolat atlieka momento reikalaujamus veiksmus
Lietuvos išlaisvinimo kovoje. Visomis jėgomis ir pini
gais remkime šių vyriausiųjų mūsų įstaigų žygius ir
darbus.
LIETUVIŲ KONGRESO UŽDAVINIAI
Amerikos lietuvių vyriausioji organizacija — Ameri
kos Lietuvių Taryba — ALT šaukia Visuotinį Ameri
kos Lietuvių Kongresą 1949 m. lapkričio mėn. 4, 5 ir 6
dienomis New Yorko mieste. Šio kongreso pagrindiniai
tikslai:
1. Pareikšti organizuotosios Amerikos lietuvių visuo
menės nepalaužiamą nusistatymą išlaisvinti savo seną
ją Tėvynę iš bolševikinio priešo okupacijos ir tuo būdu
apsaugoti lietuvių tautą nuo išnaikinimo;
2. Pareikalauti Amerikos ir kitų demokratinių kraštų
vyriausybių pasmerkti nekaltų žmonių žudymą ir de
portacijas Lietuvoje;
3. Prašyti Jungtinių Amerikos Valstybių aukštąją
Vyriausybę priversti Sovietų Sąjungą nedelsiant ati
traukti savo kariuomenę ir policiją iš Lietuvos ir kitų
Pabaltes kraštų;
4. Kreiptis į pasaulio žmonių sąžinę, kviesti demokra
tinių šalių veikėjus bei vyriausybių narius prisidėti
prie šių reikalavimų įgyvendinimo ir prie kovos su
Vakarų kultūros ir civilizacijos duobkasiu-bolševizmu.
KOVON PRIEŠ TĖVYNĖS PAVERGĖJUS!
Kaip 1905 metais gruodžio mėn. pradžioje senojoje
Lietuvos sostinėje Vilniuje susirinko virš 2000 delega
tų į Didįjį Vilniaus Seimą, pasiryžo griežtai kovoti
su carinės Rusijos priespauda, padarė svarbių nutari
mų ir juos paskleidė visoje Lietuvoje bei sužadino visą
Lietuvių Tautą drąsiai žengti savosios laisvės keliu,
taip ir šis Visuotinis Amerikos Lietuvių Kongresas su
burs visus laisvę mylinčius lietuvius kovoti prieš bai
sųjį rytų bolševzmą ir tars svarų žodį dar galutinai
neužliūliuotai demokratinei pasaulio kraštų visuomenei.
Bolševizmas žlugs savo vidaus netvarkoje ir užsienio
persekiojamas.
Todėl visi savo žodžiu, darbu, lėšomis paremkime šį
Visuotinį Amerikos Lietuvių Kongresą. Siųskime jam
pasveikinimus, pasiūlymus, paskatinimus, gausiai ja
me dalyvaukime, paremkime šia proga Lietuvos išlais^vinimo kovą bent kiek žymesne pinigine auka.
Tenelieka nė vienos Amerikos lietuvių tautiniai-demokratinės organizacijos, kuri nepasiųstų į šį kongresą
savų atstovų ir nepaskirtų Lietuvos išlaisvinimui savo
sios aukos!
Tenelieka nei vieno susipratusio lietuvio, kuris ne
skirtų šia proga svarbiajam tautos reikalui savųjų cen
tų ir dolerių!
Laisvųjų kraštų lietuviai savaip teremia šį svarbųjį
Lietuvos išlaisvinimo žygį!
— Dr. Kazys Grinius,
Buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas
P. S. Kitų lietuvių laikraščių prašau šį atsišaukimą
persispausdinti.

TĖVUI JURGIUI Pasakojant
Para*e
GRETTA PALMER

Nuotaikų Pataisymui
VYT.

I&vertt
O. LABANAUSKAITE

VYTENIS

Fizikos dėsnis: jei spekt
ro spalvas suliesim į vieną
— gausim baltą. To paties
atsieksim, jei atatinkamomis
spalvomis nudažytą medžia
gą greit suksim. Pasirodo,
kad naujosios vokiečių res
publikos vėliava — juodaraudona-geltona (SchwarzRot-Gold), pradėjus judėti,
duoda rudą spalvą, visai to
kią, kaip naciškųjų rudmarš
kinių uniforma...
• ir *
Kodėl Vokietija sunaudo
ja mažai benzino? — Nagi
todėl, kad visą laiką žemyn
važiuoja.
• •
*
Išvažiavimo proga skubiai
ieškau gyvenimo draugės.
Atsiliepti tik tokioms vokie
taitėms, kurios nekreipia dė
mesio 3k?!bimus. Vventorfo
pereinamoji stovykla.

Savo ir kitų šioje knygoje minimų asmenų tapatųbis negaliu atidengti, nes daugelis tų asmenų,
su kuriais aš susitikau slaptame pogrindžio veikime,
šiandien teblra Sovietų Rusijos or jos kiislinginkį
valstybių Įkaitai.
— AUTORIUS
*

PRAKALBA
Pirmą kartą šios knygos autorių pažinau prieš du metu su
viršum. Nuo to laiko mudu palaikėme tiesiogini ir netiesioginį
ryšį ne tik čia Amerikoje, bet ir Kinijoje, kurią abudu lankėme
pereitą pavasarį. Jis yra kroatas kunigas, aštuoniolika mėnesių
praleidęs incognito kaip karininkas su raudonąja armija, iš ku
rių šešis mėnesius keliavęs po Rusiją.
Aš tvirtinu, kad šitos dvasines Odisėjos anapus Geležinės
Uždangos istorija yra tikra. (Iš tikro, ji yra tokia tikra, kad
šis kunigas negali pasisakyti viešai savo pavardes: slaptumo
reikalas didėja politinei tiranijai didėjant.) Aš žinau autoriaus
tikrąją pavardę ir dioceziją, kuriai jis kaip kunigas priklauso.
Apie jo patyrimų tikrumą esu gavęs Bažnyčios institucijų pa
tvirtinimą.

Kai aš šį tą sužinojau iš tėvo Jurgio pasakojimų apie slap
tą religinį gyvenimą Rusijoje, pagalvojau, kad verta tai būtų
• •
•
paskelbti ir plačiau. Tuo tikslu aš jį supažindinau su vienu savo
Langų valymo firma Ry
draugų, Gretta Palmer. Ji tapo jo bendradarbe šią knygą rašant.
tų Berlyne. Specialus sky
rius: įstaigų valymas.
Turėjusiems su Rusija religinius ryšius ši knyga nepasasakys nieko naujo; bet tokių žmonių yra tik mažas būrelis.
• •
*
Pigiai parduodamos "Eu Didelei gi daugumai skaitytojų, kurie semia žinias apie Ru
ropos Tautos" — paskubė siją tik iš radijo komentatorių ir politinių faktų aiškintojų,
kite, nes liko tik keli egzem šios knygos žinios bus labai naujos ir nepaprastai įdomios.
plioriai.
Stiprus ir komunistinio persekiojimo nepalaužtas rusų
• •
*
tautos religingumas yra viena svarbiausiųjų mūsų eros tiesų.
Švenčių proga mūsų kli- Apie tai jau buvo žinoma prieš kiek laiko iš konfidencialių
jentams linkime geros sėk šaltinių; tokių žinių ištrūksta iš Rusijos daugiau, negu pa
mes. Laidotuvių biuras, Tu prastai manoma, bent jau daug daugiau, negu žmones jų nu
ringi j a, Rytų zona.
girsta. (Įdomu pastebėti, kad niekas nekalba Rusiją esant už
• •
*
darytą geležinėmis durimis, bet vis sakoma, kad ties ja nuleista
Maskvos "Pravda" įsidė Geležine Uždanga. Geležinės durys sunkiai pralaužiamos, bet
jo rašytojo Uja Ehrenburg užlįsti už uždangos ne taip sunku.) Šios prakalbos autorius
paruoštą ''Taikos Šventei" yra gavęs iš bažnytinių, bet ne katalikiškų, šaltinių pavardes
straipsnį, kuriame tas ko- MVD agentų, plaukiančių į Vakarų Europą apsimetusių kunimunistiškasis "taikos" apaš gaiš. Po metų šį faktą patvirtino vienos didžiųjų demokratinių
talas šitaip rašo: "Mes vi valstybių žvalgybos skyrius. Panašios žinios mane pasiekė ir
somis jėgomis, o jei reiks paskutiniais metais. Jos visos patvirtina šioje knygoje pasakoja
ir ginklus panaudoję, pasau mus faktus.
•
lyje taiką išlaikysim. Mūsų
Tėvas Jurgis yra pirmas, kuris paskelbia viešai ne tik apie
sandeliai pilni g i n k l ų ir
sprogstamosios
medžiagos. Rusijoje vykstančio paslaptingo dvasinio gyvenimo smulkme
Mūsų plačiosios tėvynės ma nas, bet nupasakoja ir kaip jis apie tai patyrė. Yra daugybe
sės paruoštos by kokiems politinių pabėgėlių pasakojimų apie Rusiją; čia yra pirmas re
galimumams. Mes turim pa liginio pabėgėlio pasakojimas.
kankamai žmonių visam pa
Ši knyga apvils tuos, kurie propagandos įtakoje tiki, kad
saulyje, kad pirmomis karo Rusija yra palanki religijai. Tiesa, Ortodoksų Bažnyčia Mask
dienomis galėtume paraly- voje pripažinta, bet tik komunistų užsienio politikai pasidavimo
žuoti priešo aps i g y n i m o kaina. Šita naujoji bažnyčia, komunizmo marionetė, vieno Eu
veiksmus. Mes kariausime ropos laikraščio vykusiai buvo pavadinta "religiniu kominforžemėje, ore ir vandenynuo mu ateistinio imperializmo tarnyboje". Pabrėžtina, kad kartu
se ir visur ten, kur tik pa su politiniu pavergtos bažnyčios pripažinimu yra stiprinama ir
sirodys priešas. Mes paau- antireliginė propaganda. 1948 m. birželio 29 d. Pravda skelbė,
kosim, jei tik reiks, ir pusę kad komunistų partijos centro kimitetas pritaria ateistinės
raudonosios armijos, kad
veiklos pagyvinimui. 1948 m. birželio 15 d. Bdševik įspėjo, kad
taiką išlaikytume ir kad vi
"propagandai susilpnėjus, tautoje atgijo visokių rūšių prietarai".
same šios žemės rutulyje
Tų pačių metų birželio 11 d. sovietų mokytojų laikraštis Učlkaro kurstytojus surankio
tume ir liaudies teismui ati telskaja Gazeta atspausdino nurodymus, kaip vesti mokyklose
duotume. Tenebando mūsų bedievišką propagandą. Rusijos Ortodoksų bažnyčia niekada
priešai ginkluotis, nes jie del to dalyko net protesto nepareiškė.
jau pavėlavo. Šiandieną su
Nepriklausomai nuo kunigo Jurgio tvirtinimo, bet visai iš
mumis jau jokia valstybė kitų šaltinių yra žinoma, kad daug ortodoksų dvasininkų ir papasaulyje susilyginti negali s a u l i e č i ų Rusijoje nepripažįsta marionetinės bažnyčios ir savo
ir todėl karu negrašina. Mes , reiįgjuj gyvenimą organizuoja visai nepriklausomai. Pažymėtina
jaučiamės saugiai, kaip nie- e s a n ^į religinė grupė, kurios nariai vadina save Jurodyvy (ne vi
kad iki šiol". Taigi taika ir sai sveiku protu apsigimęs.) Jų esą iš katalikų, protestantų ir
ramybė šios žemės žmonėms. ortodoksų tarpo. Šie švento gyvenimo žmonės bando kaip ga
• *
•
lima geriau sekti Kristų Getsemanės sode, suprasdami, kad pik
Bolševikų suruoštoje pra tas negali būti nugalėtas fiziškai, bet tik dvasiškai. Jie beveik
eitą sekmadienį v a n d e n s visi yra kandidatai į koncentracijos stovyklas. Jie imasi ant
sporto šventėje Elbės upėje savęs tiraniškojo rėžimo daromas blogybes, tikėdami jas su
antrą premiją už išbuvimą naikinsią savo aukos ū* kančios gyvenimu lygiai taip, kaip Kris
ilgai pasinėrus vandenyje tus išgėrė kančios Taurę iki pat paskutinio lašo, kad Taurėje
laimėjo rusas Paniuškin. Jis nieko nebeliktų ir joks piktas nebenutikštų ant žemės. Taip ir
pasinėręs išbuvo 3 min. ir 6 Jurodyvy rma ant savęs visų žmonių nuodėmes ir piktybes.
sek. Pirma premija paskir
Koncentracijos stovyklose jie pasakoja naują Šv. Jurgio
ta liaudies milicininkui Mul- ir smako istoriją. Jie sako. kad šv. Jurgis jau buvo beveik ne
leriui, kuris dar ir po šiai sunaikinąs smaką, tačiau Kristus sulaikęs jo kardą, kadangi
dienai iš vandens nepasiro smakas dar nebuvęs pilnas piktybės. Jei jis būtų buvęs per
dė.
anksti sunaikintas, žemėje dar būtų pasilikę pikto. Kai pikty
bės taurė bus pilna, Kristus leis šv. Jurgiui sunaikinti smaką.
Šitas pasakojimas liudija, kaip giliai šių dienų Rusijoje yra
Boikotavo 8 c Mėsą
vertinama Kristaus kančia. Toji tradicija eina iš priešbolševiVVheeling, W. Va., laikraš kinių laikų; jos reiškėjai yra: šv. Nilus, arkiriejus Avakum.
tis praneša, kad 1853 metais šv. Tychon, šv. Serafimas ir, vėlesniais laikais, tėvas Jelchaniniv.
Philadelphia,
Pa., mieste kuris taip išreiškia savo mintį: "Mes turime gyventi ne pavir
buvo susiorganizavus anti- šutiniškai,, bet labiausiai įtempdami visas savo fizines ir dva
mėsos valgymo
draugija, sines jėgas. Stipriausiai panaudodami savo pajėgas mes savęs
Jos nariai buvo prisiekę ne neišsemiame, nesunaikiname, bet priešingai, padidiname savo
pirkti jautienos, kurios sva galios šaltinius".
(Bus daugiau)
ras tuomet kainavo 8 centai.

v
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VISA ŠEIMA ĮSIRAŠC I LRKSA

Lietuviškai Kolonija Auga Ir Stiprėja
CLEVELAND, Ohio. — gia vakarą. Netrukus įvyks
Mūsų brolių amerikiečių ir į ir ''Dirvos ' parengimas. Lap
naujai atvykusių tremtinių kričio 23 d. visi trys BALi*"
dėka Clevelando lietuviškoji \ skyriai ruošia savo metinį
kolonija padidėjo beveik 600 vakarą, kurio metu numatogalvų. Kas savaitę ir dabar mas pastatyti dramos veikadar atvyksta po keletą as- las.
menų. Atvykusieji, nežiūrint
^
Kolonijos veik§jai
J
nepalankios
konjunktūros. , j d a r y t i k n o d a u į a u s į 7 8 u vieni sunkiau, kiti lengviau tariMu tremtiniaml Nurodoįsikuria, gauna darbus. Cle- ma, kad jei į mūsų brolių
yelandas šiuo atžvilgiu yra, V o k i e t i j o j ^ h.« A u a ^ i j o j e ».
tur but, viena is geriausių
^ J Dr
{
VŲ
m
vietų Amerikoje.
££ klJ
^
A
bamušia
Prieš savaitę laiko čia at- gelaitis, P. Ziūris, M. Drovyko gen. P. Plechavičius su sutis, Pr. Drosutis ir kiti,
žmona ir dviem sūnumis —i tai šiuo metu nebebūtų Eustudentais. Gen. P. Plecha- ropos stovyklose gyvenančių
vičius lietuviškai visuomenei brolių, kenčiančių baimę ir
gerai pažįstamas iš Nepri- neviltį.
— S. G.
klausomybes laikų ir susilaukęs pagarbos dėl savo
Dr. Edmundas Juodenas,
griežtos lietuviškos laikyse- Lietuvoje buvęs apskrities t ė Viktoras Šimaitis, žmona Juzefą, sūnus Stasys-Ramutis ir duk-

n o s vokiečių o k u p a c i j o s m e F
„ i v
, . Jv
tU, \1Z k ą bUVo v o k i e č i ų SUi m t a s ir kalintas Rygos kalejime.
Laikinai apsistojo
v.
., -,-, * . -

gydytoju ir Vokietijoje Kas- j
k?na-Danutė. gyveną Chicagoje, visi įsirašė j LRKSA. Toji graBJvj^jiM. ii » v a i t » j U j v
«« a § e i m a g e r a i supranta lietuviškos organizacijos ir apdraudos svars e l l O - M a t t e n b e r g O S t o v y k l o s b ą Amerikoje. Nė vienas lietuvis negali likti neapsidraudęs,
ambulatorijos vedėju, g a v o
Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimas Amerikoje yra fraternalė
r e z i d e n t o v i e t a Altoon'os, P a . I
apdraudos organizacija. Tos didžiulės, pajėgios, modernios or..
...
-i L.; I ganizaciios narių vajus
vyksta dabar visoje Amerikoje. OrganizaT • i •
ų
J
seniau
atvykusieji
lietuviai,
Čia gimę
ir augę
ir Inaujieji
ateiviai—
pas žinomus veikėjus P. Žiu- l.gomneje. Linkime sekmin-. * oriai ^ eikėjaif vald ybos prirašo
naujus
narius.
LRKSA,
įsirašo
tremtiniai.

! Dėmesio Norintieji
Studijuoti Lituanistiką
JAV yra susispietęs nema
žai lietuviškosios studenti-1
jos būrys. Ir jis dar diena,
iš dienos auga. Daugelis iš
jų, įsikūrę ir tvirčiau atsi
stoję ant kojų, stengusi tęs
ti ir užbaigti savo pradėtas
studijas. Jie gali lengvai pri
tapti prie vieno ar kito uni
versiteto. TatVau kur kas
blogesnė padėtis šiuo atve
ju yra studentų lituanistų,
nes ne viename JAV univer-j
sitete nėra lituanistikos ka
tedros
(skyriaus).
(Nors
kai k u r J&V ir paskaitomas
retkarčiais
koks
lietuvių
kalbotyros dalykas, bet tik
kaip priedas prie lyginamo
sios arba slavų kalbotyros).
Todėl yra dedamos kon
krečios pastangos šiam klau
simui išspręsti. Tačiau, kad
viskas tikriau ir greičiau
riedėtų, yra skubiai reika
lingi duomenys, kiek atsi
rastų norinčių tęsti arba pra
dėti lituanistines studijas.
Tad besiinteresuojantieji
yra prašomi pranešti savo
pavardę, vardą, gyvenamąją
vietą ir, jei jau yra lituanis
tiką studijavę, išklausytų
semestrų skaičių šiuo adre
su: Stud. phil. K. Ostraus
kas, 1383 Madison S t , Brooklyii 27; N. Y.
Tikimės, kad ir vietinių
Amerikos lietuvių akademi
nio jaunimo tarpe susilauk
sime nuoširdaus pritarimo.

rius, kurie yra parsikvietę. go darbo!
vei
keliasdešimt tremtinių.
Prieš trejetą savaičių Cle- , Atgiavinama ^ k s č i a u
velande įsikurt ir buv. V. D.' 1 " 1 ? 1 "Sandaros kuopa Cleelande
T a m r e l k a I m spalio
saJ
Universiteto
rėkto- vkiamas
- susirinkimas
rius prof. inž.Kaune
V. GravrogMARQUETTE PARK. —
Lietuvos Vyčių Chicagos i rios tikslas yra darbuotis
28 d Lietuviu
kas, kuriam atvykti sudarė
^ ^
apskrities seimelis įvyksta' Dievo garbei ir Lietuvos Parapijos choras, suorgani
galimybes buvęs jo studen
zuotas prieš nepilnus dvejus
Tremtinių
Apgyvendinimo,
šeštadienį,
lapkričio
19
d.,
naudai.
tas prof. Dr. A. Darnusis.
metu s varg. Antano Giedrai
— J. L. J.
P7bršžt7na, k a d i . Damušjs', K o m i t e t e apie kurį anks-l i r sekmadienį, lapkričio 20
čio vadovybėje, nuolatos au
ciau ras ta
arel oim
a
pats būdamas tremtinys, p a - '
y ' P
š
s P " d.
ga ir tobulėja.
slskirste taip:
jege sudaryti pe r šešiasdeSeimelio rengimo komi
Choro susirinkimai įvyks
Komiteto
pirmininkas
P.
^nnt darbo ir buto garanti
sija jau sudarė programą.
ta kiekvieno mėnesio pas
Muliolis, tel. UT-12345; sek
ja.
P m š kiek laiko atvykęs' retorius B. Bartkūnas, tel.
Šeštadienį, lapkričio 191 J - J ^ ^ S J 4 - " " kutinį penktadienį tuoj po
gen. VI. Jsagius-Nagevičius HE-7722.
d., įvyks dvi sesijos, kurio- Kiški Valley Kolumbo Vy pamaldų. Aptarus einamuo
R
&
&
vienų m
metų
gy sius reikalus, įvyksta vai
__
.
.įsiku..
i ~Darbui
, . surasti
, . sekcijos
i ...
• s e dalyvaus
_\
...
.
. ccių
m kkuopai
u o n a i vikriu
e t u P-V
pas Karpių
palengva
pir
tik
organizacivavimo sukaktį, kuopos ka šės. Choro pirmininkė yra
ria ir planuoja suorgani^uo- mininkas M. Drosutis; na- jos kuopų delegatai.
pelionas kun. Joseph Her- E. Samoškienė. Choras da
ti V. D. Muziejaus pavyzdžiu riai: A. Banys, A. Smigle ir
;
Vakare įvyks šokiai Da- degen, O.S.B., šį sekmadienį, bar rengiasi įsigyti rūbus
lietuvišką muziejų, kuris vie B. brosutiene; tel. KE-4698
riaus-Girėno salėje.
.spalio 16 d., 11:30 vai. ryto koncertams ir kitiems pasi
tiniams gyventojams turėtų arba EX-0417.
! laikys iškilmingas šv. Mi- rodymams.
byloti apie Lietuvos praei- j Butams surasti
sekcijos
Sekmadienį, lapkričio 20 šias šv. Gertrūdos bažnyčioŠiuo metu vyksta naujų
ties didybę, ir surinkti me-ipirm. K. Štaupas; nariai: J
10
P
džiaca apie S
£
S S * T E a T « :
f"
^
^
!***>
* fc
™°^
»"***
^ narių vajus. Choras dabar
viu dirbus mūsų Tėkmės ir KE-8794 arba EN-1827.
£ " * v t s v e c m dalyvaus Edmund Cuneo O.S.B
* turi jau 60 narių. Nemažą
lietuvybės labui
Baldams ir kitiems reik-1 •*• Mišiose. Posėdyje 11 Šv. Vincento kolegijos. Vy- choristų daŲ sudaro trem
m e n i m s 3 ekcijos pirm. J. Sa vai. rytą bus renkama nau- jciai ir jų žmonos priims sv. tiniai.
Clevelandas vis pasipildo l a s e v i c i e n ė . n a r i a i : p. štau- ja Chicagos apskrities vai-;Komuniją,
Choro metinis šokių vaka
naujomis jėgomis. ĮsiliejuBartkūnas; telef. dyba.
R
Vakare įvyks iškilminga ras įvyks parapijos salėje
sios naujos pajėgos Clevelanli^Tr iKQQ „„u„ VT? Q7QA
vakarienė ir šokiai VFW
MU 1593 a r b a KE 8794
spalio 28 d., penktadienį —
do lietuvių kolonijos g y v e - i "
"
'
Į Po pietų 2 vai. prasidės
osto name
didysis
seimelio posėdis, P
"Halloween Night". Už ge
nimą išjudino. Atrodo, kad
Labai svarbu, kad šio ko
riausius kostiumus bus ski
ateinančią žiemą Clevelando miteto veiklą remtų visa Cle kurin kviečiamos visos lie
riama dovanų.
lietuvių kolonijos gyvenimas; velando lietuvių visuomenė tuviškos katalikiškos orga
bus gal judriausias j o s isto- Sužinoję, kad ku r galima nizacijos, jų delegatai ir
Pereitą penktadienį po re
gauti darbą, butą arba kas svečiai. Šio posėdžio pro
Stanislovas Stankus, Jr., peticijos choras surengė ve-j
rijoje.
Tremtinių iniciatyva šį turite atliekamų baldų, pra- grama susidės iš sveikini paimtas kariuomenėn antro dėjui A. Giedraičiui vaišes
penktadienį šaukiamas Lie-; neškite nurodytais telefo mų, pranešimų, diskusijų ir jo pasaulinio karo metu, žu jo gimimo dienos proga. Cho |
t'ivij Kultūros Fondo stei-^nais.
vo už savo gimtojo krašto ro pirm. E. Samoškienė cho
rezoliucijų priėmimo.
giamasin susirinkimas. Fonlaisvę Europoje. Jo- palaikai ro vardu įteikė jam dovaną.
Sekmadienį vakare sei 1948 m. buvo parvežti Chi- Choro narys A. Šimkūnas
do tikslas — koordinuoti ir
Andrius Šliokaitis, gyven.
remti lietuvių kultūrinę veik \ 1520 E. 38 St., staiga mirė melis bus iškilmingai už cagon ir su karinėmis iškil paaukojo visus gėrimus, už
lą. Gražiai veikia •'Ateities" j spalio 5 d. Palaidotas spalįo baigtas
vakariene Ever- mėmis palaidoti Šv. Kazi ką choras jam nuoširdžiai
Klubo vedama lietuviškoji 8 d. Kalvarijos kapinėse. Ve- green Country Club patal miero kapinėse. Šiais metais dėkoja.
mokykla. Netrukus prasidės I lionis buvo veiklus vietos ka- pose.
jo tėvai pastatė gražų ir
— Choristė
i r vidurinių mokyklų moks-1talikiškose draugijose; buvo
brangų paminklą. Žuvusiojo
leiviams lituanistikos dalykų j BALF-o 55-to skyriaus pir- Visi kviečiami dalyvauti motina, sesuo ir tėvas daž
dėstymas.
mininkas. Clevelandi e č i a i šiame seimelyje ir visoke- nai nuvažiuoja į kapines ir
Spalio 14 d. Tremtiniu liūdi netekę judraus veikėjo. riopai paremti lietuviškąją : gražiai prižiūri jo kapą.
MARQUETTE PARK. — TT.
Draugija Lietuvių salėje ren1
— M. D. jaunimo organizaciją, ku-1
— J. A. Vilkišiug Marijonų Bendradarbių 5-to sky

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskrities Seimelis

Draugo" administracijoj gaunamos šios
lietuviškos maldaknygės:
1. DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P.
M. Juras, išleista Bostone, 1945 m., psl. 788
$4.00
2. RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P. M. Juras
išleista Bostone, 1948 m., pel. 544
$3.00
3. MALDŲ RINKINĖLIS, sudarė ir išleido kun, J. Koncevl
čius, išleista Čekoslovakijoj, 1927m., psl. 336 baltais viršeliais $1.50
4. MALDAKNYGE, sutvarkė Amerikos Lietuvių R. K. Kunigų
Vienybė, išleista Chicagojfc, 1935 m., psl. 256
50c
Galite iškirpti šf skelbimą ir norimas maldaknyges užsakyti api
brėždami maldaknygių eiles numerius rutuliukais.
kartu su oisakymu.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave.
Chkyigo 8, HL

...f'-:-~C

Ji

"O^vi

^Xj

Saturday

PARAPIJOS CHORE

Kolumbo Vyčių Šventė

is the day to say "be happy"

tcith

II o ir v r s
Tak tokia Rrali i d ė j a . . . speciali diena
Specialiai patinkamiems asmenims, kurie yra
labiausiai "speciale" jums. ŠIANDIEN PAT
nutarkite siųsti Gftl-ES. Jūsų salininkas
turi gražiausi pasirinkimą Rudeninių gėlių
ir korsažų Rožių, Gvaiidikų ir kitų
Saldžiausios Dienos proga.
Pasiniatykite arba paskambinkite
Gėlininkui šiandien.

savo

Lai- Ui būna SALDŽIAUSIA 1)1 KNA metuosv
jūsų Mylimajai žmonai • l očvei • 8n\«»
Molinai • ar Draugams Ugooinėac

Say it HIUI Floviet*
Jūsų Gėlininkas Gali TELEGRAFUOTI GĖLES Betkur.
Paklausykite Florist s Sports Heport, \YBBM. šcštad. • v.v.
• ••••

PAMINKLAS KARIU

^0-

SUSIRINKIMAI

riaus mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 16 d.,
2:30 vai. po pietų parapijos sve
tainėje
(68 St. ir Washtenaw
Ave.) Rėmėjai ir bendradarbiai
prašomi dalyvauti susirinkime.
—Valdyba

LAIMĖJO BCGNININKŲ PIRMENYBES

l

Vi V* tb,ooo.
*1
»BW*
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Europoj Ir Futbolas
Politika

Jungtinių Tautų generalėj esamblejoj [pranešta*,
kad Europos futbolo rung
tynėse Norvegijoj meisterio
vardą laimėjo Jugoslavija.
Tačiau, kai kuriose Euro
pos valstybėse spauda tą
laimėjimą priskaitė Čekos
lovakijai, o kitose tiktai
faktą pažymėjo, bet laimė
tojo vardą išbraukė.
LJthuanian-American Drum Corps, Worecster, Mass., laimėjo pir- parapijos, VVorcester, Mass., kur klebonauja kun. K. Vasys.
mą vietą būgnininkų pirmenybėse, įvykusiose Fitton Field. Varžy<"Worcester (Mass.) Telegram" klišė)

bas stebėjo 16,000 žiūrove. Šie būgnininkai vra iš AuĮros Vartų,

SKELBKITES
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draugas!

"DRAUGE"!
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHKJAGO, ILLINOIS

Penktadienis, spalio 14, 1949
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jo divorsų dėl atlyginimo,
kurį jiems tenka mokėti
šeimos išlaikymui.
Kitaip
divorsių skaičius padidėtų.

NENORI BCTI SEKAMAS

Ar Tik Moteris Kalta Del Šeimos Nesutikimų?

25 METAI AIAMMKAMS SKAUTAMS

1924 m. spalio 16 d. Lie cJėjus emigracijai,
or-jos
tuvos Universitete Kaune veikla nenutrūko, tik įgavo
Pilnai sutinku, kad Baž įsteigtas pirmasis akademi kitas formas ir persikėlė į
nyčia yra aktyviausia ko nis skautų-čių vienetas — .užjūrį. JAV, Kanadoje, Aus
votoja su divorsais. Deja, Studentų Skautų Draugovė, tralijoje, Italijoje, Anglijoje
Jei norim geresnio šeimų
turime tvirkinaniių prie kuri savo veiklos nenutrau j įsteigtos seniūnijos ir pa
sugyveSnimo,
reikia
joms
Aukščiau minėtam straip
monių— bloga spauda, ki kė ir iki šiol, nors ir persior skirti įgaliotiniai. Tokiu tai
duoti
stiprų
ramstį,
kurį
sny autorius, nepakanka
nai ir kitos priemonės, ku ganizavusi į kitas formas. būdu pavyko apjungti dau
duoda
tik
tikėjimas.
mai rimtai ir giliai apsvars
rios tvirkina jaunimą, tai Taigi poryt sueina lygiai gelį studijuojančių, pertrau
tęs faktus, padare perdaug
gi ir šeimas. Bet tos prie 25 metai, kaip ši organizaci kusių studijas ar jas baigu
Moterys labai pageidau
greitas išvadas, kurių sun ja, kad vyrai daugiau ver
monės yra vyrų
rankose. ja veikia.
sių akademikų skautų. Ry
ku nepaneigti.
Kasgi
pagaliau
buvo
ir
tie
šio palaikymui ir organizaci
tintų nors kartais ir smul
Netenka
daug
aiškinti,
ko
divonsų įstatymų leidėjai?
nių reikalų stiprinimui bei
Kokia statistika įrodysi, kius, bet labai nedėkingus
kią
didžiulę
reikšmę
Lietu
Ar moterys? Juk ir patį
kultūrinio — patrijotinio
kad moteris, o ne vyras kal ir varginančius namų ruo
vos jaunimo auklėjimo dar darbo vykdymui daug pade
Kristų
vyrai
klausinėjo,
tas del šeimos nesugyveni- šos ir vaikų auginimo dar
kokių
reikia
priežasčių], be turėjo ir tebeturi skautų da Vak. Vokietijoje punk
mo?
bus,
ij.
kad būtų galima palikti sa organizacija. Gi akademinis tualiai kas mėnuo leidžia
Kuo pasiremdamas jtikinJie neprivalėtų pykti, kad Sigmund Engei, 72 metų sukčius-moterų apgaudinėtojas, paleis vo žmoną. Kada Kristus skautų sąjūdis stovi lyg šio mas ''Vyčio" biulefenis.
si, kad moteris nueidama į i moteris nori pasipuošti irtas iš kalėjimo už $50,000 užstatą, pakėlė triukšmą, kam jį seka jiems išaiškino, kad jei kasgražaus darbo viršūnėje. Šio
Organizacijos garbės na
(Acme) paleistų savo žmoną ir ve sąjūdžio nariai — Skautų
kiną vaikais mažiau rūpina-1 k i e k išsiblaškyti. Mylėk ša užstatą davusiųjų sekliai.
si, negu vyras saliūne sėdė- v o a r t į m ą , k a i p p a t s s a V e .
stų kitą, jau paleistuvautų; "Vyčio" korporacija ir Stu rių tarpe matome Liet. Skau
damas.
.
Q žmona juk tikrai pats ar- ri minty, sakydamas, kad yra priaukojusios labdary- tai vyrai sušuko, kad iš vi denčių Skaučių Dr-vė per tų įkūrėją P Jurgėlą, prof.
eilę metų aktyviai dalyvavo Kolupailą, prof. Končių, ra
"moteris yra šeimos vieš-j bei, sušelpusios nelaimingų so vesti neverta...
Kuo pasversi europietės timiausias iš artimųjų.
tiek Lietuvos Skautų, tiek šytojus Vydūną, Vikt. Ka
pats". Matyti jis vyrą nori žmonių, studentų, rėmusios
moters rimtumą ir amerikie
—O. Gaivydiene padaryti kaž kokiu nelai- ' p a r a p i j a s ,
Šiaip ar taip, ir šių neakademiniame gyvenime. Sa mantauską. Mirusieji Gar
vienuolijas
tės lengvabūdiškumą?
mingu kankiniu, kuris, kaip spaudą! Ir savo žmoniškam gerovių laikais vįstiek baž vo veiklos nebuvo sustabdę bės nariai: kun. Julijonas
II
jis sako, turi dantis sukan pragyvenimui jos turi su- nyčioje matome daugiau netgi okupacijų metais, ak Lindė-Dobilas ir prof. prel.
Ar priversi Katalikų Baž
nėra
visuomenės moterų, o smuklėje dau tyviai įsijungdami į rezis BĮ. Česnys.
nyčios įstatymų laikytis jų
dęs tūpčioti prieš moterį. taupų,
giau vyrų. Gi girtybė —vi tencijos darbą Lietuvoje.
našta.
nepripažįstančius ir
^ ^ \ WVA
II viso šiuo metu Akade
y 2 Sv ^ Z r S T ^ Jeigu taip kur pasitaikytų^
sų
nedorybių
motina.
darysi nereikalingą civilinei *
^
£T*
*•
•,,
tai visgi būtų nenormalu.'
#
Studentiški skautų-čių vie minis Skautų Sąjūdis trem
Straipsnio
autorius, iš
metrikaciją?
dermos
šeimos
Rūpesčiai
,
;
Bendrame
šeimos gyveni
Tat ir šiuo reikalu tegul netai Lietuvos Universite tyje jungia per 200 aktyvių
noriu ir as pridėti savo me turi būti bendradarbia daręs moteris už neva tin
patarlę: tuose buvo labai mėgiami ir ir pasyvių narių, kurių tar
Ar galima kaltinti mote-; grašį.
i i B vimas, o ne diktavimas. giniavimą namuose, pyksta būna pagal seną
rį, kuri eina dirbti už šei- į
! Vienas kitam patarnauja ir ant tų, kurios dirba fa "Apie kitus kalbėk ir į sa nekartą vadovaudavo akade pe daug skautų-čių organi
miniam gyvenimui. Greitai zacijos žinomų vadovų.
brikuose.
Argi
teisinga ve pažiūrėk".
mos ribų, nes jai sunku' Neginsiu kai kūnų netmjų veikla išplito Vilniaus ir
laukti, kol vyras " i š savo| k amų moters elgesių; ne iš pagarbos ir meilės, o ne tvirtinti, kad tų žmonų vy
—E.
Satnienė
Tremtyje ASS savo svar
;
iš
baimės
ar
prievartos.
Jei
Klaipėdos
aukštosiose
mo
rai grįžę iš darbo plauna
malonės" duos jai pakanka- ginsiu,
kad ji apsimauna
santykiai
yra
kitaip
susikyklose. Per jų eiles perėjo biausiu šūkiu pasirinko kovą
mai lėšų šeimos užlaikymui ?j kelnes . ir atsisėda saliūne
indus, grindis ir atlieka vi
ne vienas šimtas mūsų aka dėl Lietuvos laisves ir lietu
šalia vyro, kad įsikandusi dėstę, apie šeimos laimę są namų ruošą, o žmona
Į V A I R E N Y B Ė S deminio jaunimo, išugdyti"a- viškumo. To siekia organi
Vyrai, paprastai, žmonos cigaretę švaistosi po virtu- j negali būti kalbos.
skaito romanus ir išlekia į
Skandins Atomo Liekanas mi visą eilę jaunesniojo zuodami, kur tik aplinkybės
darbo namie nevertina. Na- j v e a r g ^ į p r i e i o p šio, nors
Pažiūrėkime, ar labai lai kiną. Jei taip kur pasitai
leidžia, skautų-čių vienetus,
mokslo
personalo
narių,
vi
mų ruoša ir vaikų priežiūra k a i k a s i r p a S akys, kad čia mingi tie, kurie tų "vieš k y t a reikėtų apgailėti. Bet
Britų vyriausybė dabar
inžinierių, kurdami draugoves.
jiems joks darbas. Jei ji yra n § r a p r a sikaltimas, o tik pačių" moterų visai netu jei abu dirba kur fabrike gamina ilgą vamzdį, kuris suomenininkų,
žurnalistų, teisininkų, ekono
namie, o ne fabrike, ji ne-1 m o d e m i ų j ų laikų reiškinys,
Akademinis Skautų Sąjū
ir
abu
grįžę
pasidalina
na
ri.
Pasidairę
tik
po
New
bus
nulesitas
į
jūros
dugną.
gali būti pavargus, bet vi- j ^ ^ t į k l a i k a t U g n u o m a _
mistų, gydytojų ir kitų pro dis y r a griežtai nepartiškas
Yorko
Bowery
ir
Chicagos
mų
ruošos
darbais,
tai
kas
Į
šį
vamzdį
bus
sudėti
liku
fesijų žmonių.
ir nėra susirišęs nė su viena
nes, kad ka« pakenčiama bei
sutikti su šypsena ir patar- a t l e i s t i r a v y r a m 8 t n e visa- Madison, pamatysim, kas čia nuostabaus — taip ir čiai radioactive iš atomo
politine srove. Jo jėgos, kaip
ten
sudaro
tą.
keistą
publi
turi
būti.
Juk
ir
moteris
Tremtyje
Akademinio
tyrimo laboratorijos Sellanavimais, nes j * atnešė do- ^ t i n k a m o t e r i m s . Bet „
ir visų skautų,
skiriamos
ką,
kuri
nei
tautai,
nei
val
dirbo
8
valandas
už
namų,
Skautų Sąjūdžio skyriai at
leri
visa
¥*
««— tiesa
+-<- J,
T Voldemaro stybei garbės nedaro. O gi tai kodėl ji tik viena turi field, Cumberland'o provin gimė 14-oje Vokietijos uni-j Dievui, Tėvynei, Artimui.
cijoj. I š SiUafield'o vamzdis
Kada; namų rūpesčių iš straipsny?
vyrai, kurie žmonų neturi grįžusi namo padaryti vi bus nuvestas net į Atlantą. versitetų ir sutraukė neina-] Sidabrinio jubiliejaus pro
varginta žmona nori pasiŠtai Voldemaras sako, arba nėra turėję. Jei nuei- sus namų ruošos darbus, o
žą studijuojančio jaunimo ga linkėtina ASS nariams
puošti, vyro akimis žiūrint kad "dažnokai moteris yra sime į miestų neapmoka
dalį. Įkurtas ir centrinis or pasisekimo ir daugiau lietu
vyras
belaukdamas
vakarie
Tebūnie
t
a
v
o
/
pirmoji
tų išlaidų galėtų ir nebūti, šeimos viešpats, o vyras mas ligonines ar kitas pa
ganas, kurio pirmininku iš viškojo Vyčio dinamikos.
nės
gali
skaityti
knygą
ar
mintis
apie
kitus,
o
tik
ant
nes y r a būtinesnių išlaidų. dažnai kažkas panašus į
rinktas žinomas profesorius
našias Hstaigas, jpamatysij- išeiti kur pas kaimyną a r į roji apie save.
Žmona dažniausiai nusileiverg
skth. Ignas Končius. Prasi- Platinkite dien. '*Draugą"
me, kiek čia tokių, kurie saliūną? Tegul būna t a s
(Iš skautų įstatų)
džia, bet ji pasidaro*nuobo-[
T
di ir neįdomi, palyginus su] Vargiai kas tikės, kad neturėjo nei žmonos nei j pats mastas abiemi pusėm
matuotL
linksmų, puošnių merginų I silpnesnioji pusė gali pa- vaikų.
pasauliu.
'vergti stipresniąją. Jei taip
Teneįsižeidžia gerieji vy
Nesu divorsų
šalininkė.
ut
ų k
rai.
Žinau,
kad
ir
viengun
Divorsai yra pikta dėmė
Sunku čia suminėti visi * £ ^ ™
^ S ?
kra tu
galimi užmetimai vyrui bei f
Matymai negintų gių tarpe yra tvarkingų, ant mūsų visuomenės kū
m(>teru
n u o
tėvui. Pagaliau gi tokiais ar
.
P a l a i k a n č i ų gerai gyvenančių. Bet jei no. Bet ar tik moterys sie
panašiais dalykais šeimų ne- ^
t a u r u m ų a r įsnaudo- jau klausimas pakeltas, rei kia divorsų? Divorsų pra
lmo
sutikimo ir dažnų skyrybų j J - K u r m o t e n i į s i  kia į jį pažiūrėti iš visų šančios moterys ne visos
ne lnamos
pusių.
klausimo neišspręsim. R e i - ! k o s i o s t e i s § s
S
prašo tik tam, kad jom nu
ten
03
r a ver
kia ieškoti gUesnių priežas-!
J y
S ° Padėty.
Dabar žvilgterėkim į tas, sibodo vyras, kaip Volde
Ten
vyras,
o
ne
moteris,
čių. Moderni šių dienų šei
maras sako. Deja, divorsų
kurios
neturėjo
to
"vergo"
ma serga tomis pačiomis li tuojau pasidaro "viešpats". vyro, kuris jom vergautų prašančios turi ir labai
gomis, kaip i r visas šių die Ir savo " teisėmis" jis mo ir pragyvenimą uždirbtų, į rimtų priežasčių, nors y r a
nų pasaulis.
Ne moteris kai ka greit ir be atodairos pair kvailut. Bet a r nėra jų ir
44
netekėjusias
moteris
ir
naš
nevertai išnaudodama' sinaudoti. \Laime, jei doras
pas vyrus? Reikia tik pasi
ta
Kiek tokios moterys džiaugti, kad vyrai prisibiias teises" del modernios ir šelnesnis žmogus, o jei les.
lygias
šeimos tragedijos, bet ma- aistrų nevaldąs, praktiškas
terialistinė pasaulio dvasia, gyvenimas pasidaro ištisa y
Nh
kaltas auklėjimas be tikėji-1 kančių grandinė.
m0.
Nežinau, ką autorius tu-

J. Voldemaro Straipsnį "Modernios šeimos
Rūpesčiai" Paskaičius

-
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Jei malonumas,
ne skundai
gydytojui yra
Jūsų siekimas
užsidekite

•

ĮDOMIOS KNYGOS

Jr

"DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE GAUNAMOS
Kun. R. W. Alexander, MISIJONIERIAUS UŽRAŠAI,
apysaka, vertė Broliai Marijonai, išleista Chicagoje,
lyzi m., psi. -lyu • • . • • • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • ^x.ou

c

M. Gustaitis, MEILfi, poema, išleista Chicagoje, 1914
m., psl. 25

Old Goki!

.25

J. Slovackis, ANHELLTS, poezija prozoje, išleista Ma
rijampolėj, 1923 m., psl. 52
35
SFINKSŲ IR PIRAMIDŽIŲ ŠALIS AIGIPTE, iš rusų
kalbos vertė Ąžuolas, išleista Chicagoje, psl. 84. . . . , .25

,-""***

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

AND LOAN ASSOCIATION

norite vaišių, vietoje vaistų —
šios vaisęs Jums patiks! Old Gold yra
tokios švelnutes, minkštutes ir tikrai
geros, kokias tiktai beveik 200 metų
patyrimas gali jas padaryti. Old Gold
yra pilnutėles rūkomo malonumo, kuris
gaunamas tiktai iš vieno dalyko - ge
riausio pasaulio tabako.Tokia yra trum
pute mūsų istorija. Laimingą josios
pabaigą patirsite, kai užsidegsite Old
Gold cigaretę... Padarysit© tai šiandien?,

Kun. J. F . Jonaitis, KETURI ANGELAI, dalyvavusio
Didžiajame Kare pasakojimas, išleista Kaune, 1927 me
tais puslapių 72
75
IŠ ADOMO MICKEVIČIAUS RASTŲ, mokytojams pa
rinko M. Biržiška, išleista Vilniuje, U919 m., psl, 248,. 1.50

TAUPjYK SAUGIAI.. .mes per 40 metų visiems išmokėjome
ant pareikalavimo

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

Turtas virš 22 milijonų doleriu. Atsargos fondas virš 2 milijonų.
U. S. Government Securities ir cash virš 12 milijonų.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA
Narys Federal Savings and Loax* Ins. Corp.

"DRAUGAS"

JUSTIN MACKIEWICH, PKESIDENT IR MGB.
4192 Archer Aveniu*
Chicago 32, Illinois

Sv

Jc i Jūs

Vysk. P. Bučys, M.I.C., X X I X TARPTAUTINIS EU
CHARISTINIS KONGRESAS, Sydney, Australijoj, įspū
džiai, Mšleista Chicagoje, 1929 m., psl. 244
1.25
Kun. A. Petrauskas, PRAEITIES PABYROS, atsimini
mai iš 1905-1914m. išleista Chicagoje, 1934m., psl. 192 .50

STANDARD FEDERAL SAVINGS
Namu Paskolos Už Žemą Nuošimtį

TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141.
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4.
Trečiadieniais nuo 9 iki 12 dieną, Ketvirtad. nuo 9 iki 8 vak.

Galite iškirpti šį skelbimą ir norimas knygas užsakyti apibrėž
dami knygų eilės numerius rutuliukais. Pinigus siusti kartu
t** skelbimu.
^ :

MŲ*
-'

*^_

2334 So. Oakley A ve.
Chicago 8, IU.
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Toronto Parapijos
"Caritas" Vakaras

Kev. C. A. Matulaitis, 2384 So. Oakley Ave. Chicago 8, UI.
Noriu įstoti j Lietuviškos Knygos
(

) Metinius Rėmėjus

(

) Amžinus Rėmėjus

< ) Garbes Remejua
) Lietuviškos Knygos Globėjus
Pridedu knygoms leisti auką $.
Siunčiu viso $ . .
Vardas Pavarde

Oscar Yarbrough iš Washington, D. C , šiomis dieno
mis užpatentavo nepaprastą
aparatai, kurį uibidejęs žmo
gus ir vandenyje panėręs
gali kvėpuoti. Aparatas nė
ra labai sudėtingas ir sun
kus.

Preston, P e a k a r 
ba Zerone Šiandien
DYKAI — DYKAI Vaikučiams
1/2 tuzino pieštukų su
kiek/Vienu pirkiniu.
r»9Ui Ave. & Cerniak Rcl., Cicero
Paskambinkite Olympic 7037
Atdara ikaedien ir Sekmad. n u o
7 vai. ryto iki 11 vai. vuk.

DĖMESIO, B I Z N I E R I A I I R
NO USAVYBIV SAVIN IN KAI!
Alyva kūrenamas furnace su 13
dalių boiler'iu $560. 80 Mohagrany durys $5.00 i r daugiau. Res
toranams pečiai su 6 liepsnelėm, *
2 keptuvėmis—$75. 6 liepsnelių
ir 3 keptuvių — $90.—
25S7 West L a k e Street
HAymarket 1-8448

Kitiems pamoka. 26 metų
vyras, kurį moteris polici
ninke sugavo gatvekaryje
pavogusį iš kitos moters ran
kinuko pinigus, teismo nu
Norėdami ką nors pirkti,
baustas kalėjimu ištisiems
parduoti, išnuomuoti, pra
metams.
nešti, surasti, išmainyti, ar
ba išgarsinti — pasinaudo
Paskelbė išeisiąs | poilsį. kite "DRAUGO'' Classified
Vyriausias miesto teisėjas skyriumi. Tūkstančiai asme
Ed. S. Scheffler
paskelbė nų yra gavę teigiamus rezul
jau nekandidatuosiąs 1954 tatus; gausite ir jūs. Paban
metais, kuomet pasibaigs j o dykite !
tarnybos laikas. Jis yra 54
metų.
Platinkite dien. * 'DRAUGĄ

1949 m.

men.

—*—^—»—•+————m m
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REAL

— OPPORTUmrraEB

ESTAI E

OORXER 5 R M . B R K . BUKO.
TAVERN
Extra R m . a p Including complete Flxtur*»s also Enel. rear poreh;
Steam Table, 65 Foot Bar, 6 T a p - •tairs. Fully insulat«*d; Oil K . W .
pits, Dlrect Draw.
heat; auto wat< rh*ater. Ven. bltnds
VVonderful liOcation F o r Luneh- and raistor covers throurhout. F r į room.
gidaire and T.T. stov#>; 2 car Br.
garag*. Ix>t 30x16<«: n«*ar 7»th 8t.
Reasonable Rent.
shopping distr.;
8t. Dorothy and
Oold Mine F o r U v e Party.
Ruggles
s^hool.
Priced
for quiek
K«y a t M M W . Divtsion 2 n d IToor
sale.
by
owner.
H l m b o l d t 6-.V>:t:t.
ABcrrieen 4-0106
and RESTAFRAVT

4 Room apartment above.
Reasonable Rent—4 1/2 year L*as*>.
Corner Loeation.
Shopping District.
Sacrifice for $8.000.

m • II—i•

POLISHERS AND BUFFERS
Akortinis darbas (pieee work)
Geras atlyginimas
Nuolatinis darbas.
Kreipkitės tuojau j

IMS

We*t. C'arroll Aveniie
C Anai « . 9474

GROCERY
Delicatessen—Meats
In 135 Apartment Building
Established 25 years
Rent $3.000 Leaving town
5824 West Lake Street
ESterbrook 8-9365

CONSOLIDATED METAL
PRODUCTS
1228 W. Lake St.

515 S. CAMPBELL AVE.
Hmoketi tereikia fioon. 6 kamb.
namas. Naujai išdažyta. Garu a p 
šildoma. Pilnas bHsmontaa, Didelis
kiemas. Tuojau galima užimti. Ap
žiūrėjimui paskambinkit*
Mr. Mareli — R o o m 1107
13t X. Clark St.
Tel. FRanklki 2-8MS

Ohio — Ashland Ave. Apylinkėje
6 kamb. mūrinis namas.
$1500. Įmokėti
Mr. Mareli
Kambarys 1107
1S» X. Clark St.
TH. FRanklin 2-KHSS

REIKALINGAS VYRAS
ŪKIO DARBAMS
Reikalingas nevedęs vyras bend
V1C. 77TH A N D NORMAL.
riems ūkio darbams. Geras atly
Restoranas pietinėje
miesto
ginimas, kambarys, maistas. Krei
10 Rm. frame, auto. h«»at and h o t
pkitės — Marian Farm, Hinsdale, dalyje. Gerai einantis biznis. Su water!
porch«»s; 50 fl. lot.
tartis vieniems metams su nu Ideal Enclosed
Illinois.
for rooming house;
pirkimo teise.
2 kitehens and some furniture
Full prtce $10.750.
Kreipkitės į:—
CKIUI DARBININKAS
Mr. VYattonville,
A- R I D D E R H O F F
Reikalingas darbininkas ūkyje
RAdcliffe 3-9559
TRiantfe 4-9413.
netoli Chicagos. Gali bfitl ir ve
dusi pora. Platesnėm informaci Gerai apmokanti kepykla parda
V K \ 73rd and C A I J F O R M A
vimui. 3 vyrų dirbtuve. Įsteigta
jom paskambinkite: —
1 floor plan—5 Room Brick
prieš 35 metus. Pirkėjas gali už
2 unfinished rooms upstairs:
Contraetor's o w n House.
imti
ir
butą.
Gera
proga
jaunai
Hl'dson 3-9223
Excellent condition.
porai arba pusininkams. Plates
Gas forced Air heat.
nėms informacijoms ateikite į—
I^arge lot, €2x125
PARDAVIMUI
636 W. 43rd St.
Privatus savininkai
priverstas
parduoti visus r o s t o m n o fiKeierius
u i $875.— arba geriausi pasiū
lymą. Vienintelė pardavimo prie
žastis — n a m a s y r a griaunamas.
Paslmatyklt s u Betty Stoak H o u s e
S52 N . State St.
M l e h l g a n 2-6400

RECORD and SPORT SHOP
Very g-ood Locatton.
See t o Appreeiate.
Reasonable Rent. Good Lease.
Mušt
Sell—Illnes—$12.000
Owner.

3217 West l l l t h Street
Hllltop 5-4645

C H E V R O L E T — '47 metų. 4 d u 
A I T O R E P A I R SHOP.
rų. Mažai išvažinėtas—tiktai 12.500.
1-ihai gerame stovyje. Prlfvatus s a  Tires, Accossories. Sportine Goods.
vininkas. Parduos už geriausį p a  2 Stores, Garage.
Well Established
siūlymą.
Reasonable Rent.
Good I^ease. A
Real Opportunity. Mušt s e e t o app
SKambinkite dienomis: —
reeiate.
HfhliM'y 3-0900
Leaving Ctty.
Vakarais: —2547—19 Wcst Fullerton A v e .
NE\vcastIe 1-0896
Diekens 2-3080.
Vienas 9 x 1 2 Saron k kilimas—Kor
tomis lofttis stalelis odiniu viršų, s i 
d a b r i n i s lapės žaketas, dydis 14-16.
Privatus a s m u o nori skubiai par
duoti. Paskambinikin-— \YKlliii£ioit
5-5025.

APPL.IANCE R E P A I R STORE
Good loeation.
Established business.
Parts, stock, fixtures, tools. ete
Will sacrifice f o r quick sale
by owner, Reasonably priced

ADVANCE APPIiLANCE SERVICE
PARDAVIMUI
5902 W e s t Chteafto A v e .
MAnsfield 6-3535
Sofa, moderniškas miegamojo
kamb. komplektas,
springsinis
GAS STATION
matracas, apvalus drum stalas—
and
esctensole stalas. Visi pavyzdžiai
IEL OIL ROUTE
parduodami nupiginta kaina.
Paskambinkite

DElavvare

9v\
Including

2 trucks a n d full
eąuipment. Well established.
Real moneymaker.
Rent $50.— 5 year lease.
Priced t o SeJl

7-4270

Reikia

šią savaitę parduoti.
Kaina $3,500.
Mėsos parduotuves fikčierius, var
totus tiktai vienus metus, 2 svar
stykles, registrą m a l i m o mašiną,
piaustymo mašiną, Double Duty
18 pSdu display case — Šaldytu
vas—deep Freezer, Electrinj Piflklel}, Walk. In eooler. P a s k a m 
binkite Downers Grove 1595 W .

2540 West Armitage
TAVERNA
Judri vieta ant Belmont Ave. Ne
seniai gautas leidimas.
Labai
puiki proga dviem partneriams.
Įkainuota pardavimui.
844 Belmont Ave.
Tel. DIversey 8-9756

Apleidžiame miestą — Parduoda
me gražų riešuto medžio miegai mojo kambario komplektą, Alo 9
kūb. pėdų šaldytuvą. Viskas kaip
nauja. Privatus savininkas. Par
duos nebrangiai.
Paskambinkite Klclkl 6-9135
OLDS — '46—i durų sedan
hydraulic, radio, šildytuvas. Ge
rame stovyje. Švarus. Privatus
savininkas parduos nebrangiai—
už $1025.—

Loop Office;
Stock Room.
Reception Room.
Private office.

Suitable for Doctor's office
Excellent loeation.

2801 Mflwaukee Ave.
also

5960 West Cermak Rd.

Naminis bar'as—šviesaus medžio, •
pėdų. 4 JtSdės s u raudonos odos a p 
mušalu.
Privatus a s m u o parduos
nebrangriai p a s k a m b i n k i t e —
SOuth
Shore 8-4318.

N.E.

4-7290

Perskaitę dienraštį 'Drau
gą' t nenumeskitejį, bet įtei
kite jį savo prieteliui.

15529 S. Halsted SU Phoenix, 111.
— GRAND OPENING —
Friday, Sąturdęy, Sunday Oct. 14-15-16th

Cor. Austin.

Phone STate 2-1432

Geros kokybes baldai — 4 gabaalų Mahagony miegamojo kam
bario baldai — vartoti tiktai 2
mėnesius. Kaina tiktai $750. Sa
vininkas
parduos
nebrangiai.
Parduoda už geriausį pasiūlymą.

ELMER NELSON * BLANCHE TRAKAS, Prop.
Formerly of Roseland

785 SQUARE FT.

IDEAL SPACE

Paskambinkite: —
BRiargate 4-7960

Paskambinkite ENglewood

KENDUOJASI

Heyworth Bldg,
29 East Madison Street
Phone STate 2-7303

——^—

WEIX0ME to Welcome hm!

l

PROGOS

H E L P WANTE1> — VYRAI

• Graikų generalinis eta>- Jr
bas praneša, kad krašte be
liko tik 1,800 komunistų
partizanų.
Su kuo sutapsi, tokiu
pats patapsi. Sutapk su
"Draugu", būsi šviesus lie
tuvis, naudingas Dievui, tė
vynei ir visuomenei.

'

TAVERN

»

'

Adresas

l l l ^ ^ — * — * —

* "D B A U G O" *
DARBŲ
SKYRIUS

See us before you buy.
We also nave a few uscd refri
gerators, waahers and vacuum
cleaners priced as low as $15.—
Come in to the top house for
values and see for yourself. /

ĮSTEIGTA ŠALPOS ORGANIZACIJA

Spalių menrsyje pasirodys paveiksluoti 'Istoriniai
Padavimai", kuriuos spaudai paruošė D-r a s Balys, In
dianos Valstybes Universiteto profesorius. Jie bus įrišti
gražiais viršeliais, primenančiais Lietuvos gamtą. Knygos
kaina $1.25. "Draugo" skaitytojams bus atiduota už
$1.00, o Lietuviškos Knygos Remegai ją gaus už 75c. Ir
visas kitas lietuviškas knygas, Lietuvių Katalikų Spau
dos Draugijos leidžiamas, Lietuviškos Knygos Rėmėjai
gaus labai papiginta kaina.
Prieš Kalėdas manome išleisti prof. A. Vaičiulaičio
naujų novelių knygą. Paskui seks kitos knygos. Per dvy
lika mėnesių išleisime knygų už $7.50, kurias L. Knygos
Rėmėjams atiduosime už $5.00, jeigu jie iš kalno įneš
metinę L. Kn. Rėmej o duoklę.
Niekad nėra vėlu įstoti į Lietuviškos Knygos RSmejus!
Jūsų metai bus skaitomi nuo pirmos Jums prisiųs
tos knygos.
Metiniai Lietuviškos Kn. Rėmėjai moka metams $5.00
Amžini Liet. Kn. Rėm. (dešimčiai m.) moka $50.00.
Lietuviškos Knygos Gerbės Rėmėjai aukoja $100.00.
Lietuviškos Knygos Globėjai aukoja $500.00.
Visi Liet. Knygos Rėmėjai kas metai gaus naujų kny
gų už $7.50
Pinigines r-ašto perlaidas, čekius ar net gyvus pinigus
siųskite adrp«5ti:

Ii fci bll • •

i m

Dėkui Už Patarimą
Atvyko Chicagon smar
BIGSAVINGS
' D R A U G A S " HELP WANTED
kus blaivybes platintojas.
ADYEKTISING DEPARTMENT
Daugelyje vietų; turėjo ilgo
BIG
DISCOUNT
"Draugas" Agency
kas paskaitas. Atrodė, kad
on radios, Televlsions,
28 E. Jackson Blvd
jam neblogai sekasi. Džiau
VVEbster 9-8196
gėsi pasisekimu ir jisai ir Refrigerators, VVashing Machines
and furniture.
jo klausytojai.

Bet štai užklydo jisai į
šiaurinę miesto dalį. Ten,
perkūnais svaidydamas, kal
TORONTO, Ont. — Dide-| Parama Jos Reikalingiems bėjo jisai:
Mes paimsime sena. 1&«Q
— Pasakykit man, kas tu
an
u
W 1t o kil
8 reika
prekę Iškeitimui
ite, buvo
^^ ^?!l^!!į^!j
° gyva
- ri daugiausia pramogoms
didžiausias reika
las suburti būrelį žmonių, las šalpos organą sutverti. pinigų? Kas turi gražiausią A. C. Novak & Sons
Šios iniciatyvos emesi To parapijoje auto mašiną? Nekurių tikslas būtų rūpintis ronto
lietuvių parapija. Šiai
3428 West 63rd S t
į ekonominį skurdą pateku parapijos karitatyvinei gru . žinote? Smuklininkas. O kas
siais asmenimis ir šeimomis. pei yra duotas Toronto Lie l dėvi brangiausius kailinius?
Tel. REpubiic 7-2650
Kitaip sakant, reikėjo To tuvių Parapijos Caritas var Kas mažiausia dirba? I r gi
CHICAGO 29. ILL
ronte įsteigti toks karitaty- das. Joje darbuotis yra pa
vinis organas, kuris sugebė kviesta daug energingų ir nežinote? Ugi smuklininko
tų padaryti savo ižde pini ypač šalpos darbą mylinčių žmona. Kasgi apmoka jiems
M O D E R N ROOFING CO.
4341 S o . Spaulriing Ave„
gų ir pagal savo išgales sku ir suprantančių žmonių. Ca tuos malonumus? Jūs, bran
Asphalt — 8malos ir Žvirgždo,
gieji,
tikrai
jūs.
biai ir tiksliai padėtų tiems, ritas pagalba numatoma
Shinglea ir Roll Rooflng,
Siding
— Gutters — Downspouts.
kurie tikrai yra atsidūrę kiekvienam lietuviui, nežiū
Praėjo mėnuo. Sutinka
Dykai
Apskaičiavimai,
skurde.
Lietuvis Savininkas .
rint jojo amžiaus, religinių paskaitininką švariai apsi
P a l a u k i t e LAfayette 3-4411.
ir politinių įsitikinimų. Žo rėdę žmonės: vyras su žmo
Reikia Pagalbos Ir čia
Tokia pašalpinė organiza džiu, Toronto parapijos ka na, ir labai dėkoja už pata
talikiškoji Caritas stengsis
cija Toronte iki šiol buvo padėti kiekvienam, kuriam rimą.
S E N I E N O S ATN Al MINAMOS
PATAISOMOS
lietuvių moterų "Dainos" tokia materialinė pagalba y— Labai džiaugiuosi, kad
PERTAISOMOS
grupa. "Daina" y r a daug ra tikrai reikalinga.
Dykai apskaičiavimai
judu metėte gėrę...
LA8SA Fl"RNTTCRE
pasidarbavusi lietuvių šelpi
REIMIR SHOP
— Ne tai, tamsta, bet jū
mui tremtyje. Tačiau iki šiol ! Toronto parapijos Caritas
659 AV. 69th St.
Toronto lietuviai neturėjo spalio 15 d. rengia vakarą, sų pasiklausę, įsigijome ge
A B rdcen 4-1754
organo, kuris pagelbėtų lie-: kurio pelnas skiriamas šai- roje vietoje karčiamą.
ATOM ROOFING CO.
tuviams, gyvenantiems j a u p a i .
155S W. 94th St.
Kanadoje. Kad tokia pagal Su džiaugsmu tenka su
Johna — Manville asphalt.
ba ir Kanadoje įsikūrusiųjų tikti šią Gailestingojo SaKarščiausios Pasauly
Shingle stogų dengimas.
asmenų tarpe yra reikalin-1 m a riečio pagalbą lietuvių
Vietos
Pirmos rūšies darbas.
Dykai
ga, netenka daug nė aiškin- j t a r p e Toronte nešančią Cariapskaičiuojame.
Paskambinkite
Naciomalės
Geografijos BEverly 8-8828 arba WEntworth
liustracijos dėlei -štai pa- t a g organizaciją, kartu lauvyzdys. Praėjusį pavasarį į kiant iš lietuvių visokios jai Draugija praneša, kad karš 6-2157.
Kanadą pas savo vyrą atvy paramos.
čiausia sename
pasaulyje
ko lietuvė Sungailienė. Jos
ECONOMY ELECTRIC CO.
— E . J.vieta randasi Libijoj, Azizia
Mes taisome
vyras netrukus išvežamas į
provnicijoj. Sykį ten buvo Thor—Maytag.
Pardavimai ir p a 
ligoninę, kurioje jis ir šian
a i s y m e patarnavimas įvairių rū
užrekorduota 134 laipsniai tšių
skalbimo
mašinų.
Taipgi
dieną dar randasi. Šeima
karščio. Amerikoj karščiau parduodame ir pataisome kilimų
lieka be globėjo. Likusi mo
valytuvus (vacuum cleaners).
sia
vieta
yra
Mirties
Klony
7128 N . Rkige.
tina su trimis mažais vai
Tel.
.ROgers
P a r k 4-4400
je, California valstybėj, kur
kais bando jiems duoną pati
kartais karštis siekia iki
uždirbti. Deja, ji į mėnesį
TORONTO, Ont. — Lie 150 lapisnių.
kaip tarnaitė tegali uždirb
KCRENIMUI ALYVA
ti vos 60 dolerių, kada už tuvių parapijos Caritas renPRISTATOM TĄ PAČIĄ
a
DIENĄ
vaikus turinti" išleistr~apie Į ^
* Šeštadienį, spalio 15
d
8 : 1 5v v v i e š
Pečiaus alyvos kaina, 12.7c
Šunų Mokykža
50 dolerių. Reikalinga mate- -,
- * vakarą,
150 GALIONŲ LOTS.
kuris įvyks Šv. Stanislovo
rialine parama iš šalies.
Kanados
spauda
skelbia,
lenkų parapijos erdvioje sa
V. TASSONE & SONS
kad
Watson,
Sask.
provin
Tokių atsitikimų yra irlėje (Denison ir VVolesley
461 W. 26th Street
cijoj,
vienam
negyvenam
ūDAnube 6-1393
daugiau, ypač jei prisimin- gatvių kampas). Programa
VIctory 2-7895
tume įvairius nelaimingus at yra numatyta įvairi ir trum kyje įsteigta šunų mokykla,
sitikimus, nedarbingus se pa. Po menines dalies seka į kurią daug įvairios veisles
nelius ir 1.1., kada šie nau šokiai, griežiant geram or šunų atgabenta ir iš Am. J .
E D D I K NOVAK S E R V I C E
jai atvykę žmones, neturė kestrui. Įėjimas 50 centų. Valstybių.
STATION
dami jokių santaupų iš anks Pelnas eina Caritas kasai
Sinclair-ize savo
čiau, atsiduria dažnai labai josios karitatyvinei misijai
mažiną dabar.
Speciali
kritiškoje padėtyje.
vykdyti.
Ir Vandeny Galima Bus
4 galionai H - C
gas — |1.00
Gyventi
Įsigykite savo

LIETUVIŠKOS KNYGOS RĖMĖJAMS
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Labai geras
prhaUis
namas
dviem senesnio
amžiaua m o t e 
rims arba v y r a m a Privatus k a m 
barys ir vonia. Labai geras m a i 
s t a s ir dieta. $40.—$50.— p e r
savaitę.
Paskambinkite
SAjr|naw
l-t778

CAHILIi

RROS.

PRospecl

6-(>:>H0

OAK L W N BIZNIO LOTAI
Pietryčiu k a m p a s 95th ir Major
— $80.—p€da.
• 8iaur6s rytu k a m p a s 95th Central
— $160.—pėda
• Pietryčių kampas 79th ir Central
— $125.—p€da.
J O H N F . CCRTIS, .KR, REAI/TOR
! 9315 S, Ashland Ave. P R O 9-2771
•

-

^

—

—

—

•

—

—

—

i

B a i g i a m a s statyti 5 k a m b . mūri
nis n a m a s — bungalow. Gazo Ši
luma* tile maudyti?', Paruodame Ši
tą n a m ą arba pastatome Jums p a 
pai jūsų užsakymą.
Paskambinkite: —
H F d s o n 3-4014
arba ateikite apžiūrėti Į
8235 S. Perry Ave.
E L M H C R S T . N e w 5 R m . Raneh
type home. Utility Rm. garagpe; R a <3iant Heat; Combinatlon Aluminum
storm windowg and doors and I^arge
lot. Owner mušt sell for guick sale.
Acct. iliness. $12,750. \Vill also sell
furniture, if desired, at a reasonable
prtce. P h o n e owner.
ELmhurst

."»T 9 3 R

BROOKFTELD MANOR
Lot 30x125
For ąuick Sale,
Reasonably priced.
By Owner.
Phone MErrimac 7-5630
H I N S D A L E Lovely 6 Room 2 story
House. "L" shaped breakfast room.
Į l s t fl. Largre living room. Natūrai
fireplace. Dining r m : kitehen; 2nd
Į n . 3 bedrms: bath. Full basement;
! stoker ht. garage; Screened in porch
I—Landscaped;
Lot 64x135. I m m .
' Poss. Priced for ąuick sale by o w j ner. f W inspeetlon cmll: —
H i n s d a l e 848
7424 W E S T C A R M F N A\"E.
N e w 5 Room Brick
on large lot.
Price $14.800.
$2^0100 Down.
^TTWTCKI
H o m e Builders. I n c .
4930 North >Ia«Įro A v e .
Mllbem 5-MN
Geriausias Pirkinys
Bellwooo<l>.
R e i k i a pamatyti, k a d fverttakts. A t 
dara apžiūrėjimui m i o 2 iki 5 v a i .
vak. « nauji po 5 kamb. namai:
gazo šiluma, automatiškas gaso šil
t o vandens Šildytuvas. Youngstovm
virtuve,
tilo
maudynė. Insulaeija.
Storm ir Screen Oomb, durya. A T 
PIGINTA greitam pardavinvui. L i 
kviduojasi real estate.
THOMAK
B O Y E R & CO N o t B»e. 151S W .
87th St., B E r . 8-221S.

"SALLVŽIAUSIA
DIENA"

"Saldžiausios Dienos" idėja bu
vo maloniai sutikta pereitais me
Trys tūkstančiai metiniu Lietu tais, nes ji atnešė daug džiaug
viškos KnyRO* Remeju sali pasida smo ir pralinksmino daugel] žmorvti lietnviakcMi knltūroi nešėjai pa 44 nių, kurie buvo apmiršti privasaulyje. Ar jan pasiuntėte $5 f Siųs Čiuose veteranų ligoninėse ir na
kite šiandien adresu: .Be?. 0. A muose.
•
Matulaitis, 2.134 So. Oakley Ave.
Tai idėja, kuri plečia džiaug
ChicaKo 8. UI.
smą ir malonumą namuose, raš
tinėse ir pasknudina aplinką su
Kinijos Komuiiistii
tinkamomis sezonui gėlėmis.
Vėliava
Chicagos gėlininkai deda pa
Kinijos Komunistai j a u stangas patenkinti visų reikala
prieme ir oficialę komunis vimus, bet pasistenkite anksti
užsisakyti gėles, nes šių metų
tinę vėliavą, kuri y r a visa reikalavimai viršys pereitų me
raudona su viena didtele ir tų "Saldžiausios Dienos".

trimis mažomis
geltonos
(Skelb.)
spalvos
žvaigždėmis. Di
džioji žvaigžde reiškia ko Garsmkites dien. "Drauge'
munistų partiją.

1

•
|

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos Pranešimas! Ieškomi Asmenys "lietuvis" Kas Savaitę
Emigracijos banga labai
1. Pranešama skautų ir Polyclinic Hospital, 6606
Abromavįčiūtė-Povilįaitieaė, Ma>- smarkiai paveikė lietuvių
rija,
id Faskėcių km., - Pakruojo
skaučių žiniai, kad PLSS Carnegie, Cleveland, Ohio;
tremtinių spaudą ir jau bai
vai,
Šiaulių
ap.
Tarybos ir Pirmijos būstine Seserijos vadeivė
vyr. tfauusis, M>Kolas,
iš Kasčiūnų gia ją išmarinti. Iš infor
perkelta j Jungtines Ame sktn. O. Zailskiene, 1619 bo. k m ^ ^ n , va i., Biržų ap.
macinių laikraščių bebuvo
rikos Valstybes. Tuoj pra 49 Ave., Cicero 50, HL; ir! iMuaty*, iš Akmenės v$i.
dedamas leisti PLSS Biule Brolijos vadeiva — sk. vyt. tSurueiyiės, Onutė ir Petronė likęs vienas "Lietuvai", išei
lė, iš kartelių Km., Vaisėjų km., nąs dlu kartu per savaitę,
tenis, kuris bus siuntinėja L. Grinius, 7201 So. May St., Liazuijų
ap.
mas visiems skautų-čių vie Chicago 21, 111. Susiorgani HUIKUS, Leonas, iš ^Ylakių m., kiekvieną kartą 4 pusi. dinetams, skautininkams-ems, zavę ir besiorganizuoją skau Msueuuų ap.
I durno. Deja, paskutinėmis
DulKė, Pranciška, išvykusi iš
skautams vyčiams ir vyr. tų-čių vienetai ir skautinin- Rygos.
savaitėmis ir jo išleidimas
skautėms, "Vyties" korpo kai-ės registruojasi pas ati <jr<ed;aitis, sūnus Joanos Juo j pasidarė sunkiai įmanomas
zapavičiūtės - Giedraitienės,
kilu
racijos nariams ir studen tinkamus vadeivas.
del lėšų stokos. Todėl pra
sios
iš
Starkų
km.,
Vilkaviškio
tėms skautėms. Todėl visi 3. JAV Rajono religiniam
dedant 24 numeriu, nuo
paminėtieji prašomi skubiai ugdymui vadovauja kun. J. apskr.
Giedrikas, iš Eigirdžių km., spalio men. vidurio, "Lietu
pranešti adresu s Biuletenio V a i š
Telšių vai. ar jo šeima.
s j
8101
c h a m p
redaktoriui vyr. sktn. A. lain Ave., Chicago 19, 111., Giodenis, Domas, iš Papilės v., vis" teišeis vieną kartą per
ap., Pakepštinių km.
savaitę.
Atitinkamai bus
Saulaičiui, 853 Bank St., Wa- į kurį vienetų vadai kreipia Šiaulių
Giaibiūt.ė, Aniutė, iš Kupiškio.
terbury, Conn.
si religinio ugdymo reika Joniškytė, Zofija, iš Ciuinių
km., Papilės vai.
2. Jungtinėse Amerikos lais.
Juozapavičius, Algirdas, ir ki
Valstybėse įsteigtas PLSS
ti
sūnūs Jono ir Juozo Juozapa
Vyr.
Sktn.
K.
Palčiauskas
Rajonas, kurio vadi ją suda
vičių, kilusių iš Starkų km., Vil
ro:
Rajono vadas — vyr.
PLSS Tarybos Pirmijos kaviškio vai.
sktn. Dr. D. Kesiūnaitė, The
Jurdonas, Antanas, iš Skuodo
pirmininkas

Skaudančių Žaizdų
NUO USSISENCJUSIŲ, ATVTRTC
IR ODOS LIGŲ
Tie,
kurie kenčia nuo SENŲ. ATVIRU »r SKAUDŽIU ŽAIZDŲ. Jie
negali

ramiai

sėdėti

ir

naktimis

mieajoti, nes Jų užsisenftjusios žaizdos
niežti ir
pašalinti tą
tą
Ir skauda. Kad
Kaa pašaunu
nieiėjim* ir skaudėjimą l e n , J į j .
rų Ir skaudžiu
IX) Oln r n e n t ^ i f ' į y d t ^ o .

ŽINUTĖS
Du Metai Už Nepadorią
Kino Filmą
Claude

U

Seibert, .70

metlį, NewarK,
JN. J . ,
gy
M a ž u i k i e n ė - Š l e k y t e , A n e l e , ir
„^„f^-ina
t a i a m r * n u h a i m t a s ssesuo
esuo K
atre,
iŠ Raščiūnų km.,
Katrė,
iš
VentOJOS J t e i s m o n U b a U S t a S
—•
••••*<
k a l ė j i m u d v i e m s m e t a m s UŽ,
M e š k a u s k i e n ė , Mari;

ypatybes palengvins jūsų skaudėji-

nepadbrios.
g i a D t a rodvma
nuį. ir galfisite ramiai miegoti nak^ ^
Z/
l-"«
tj. Vartokite jas taipgi nuo skau- f į l m O S i š n u o m o t o j e
salėje.
dilu nudegimu. Jos taipgi pasalina .
. ,
_^vi;«i4« n *
nieiijimą ligos vadinamos PSORIA- N e p a d o r i ą V i e t ą p o l l C l j ą U Z SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos
,
vadinamos A T H L E T E S FOOT. su- ( u a r e .
stabdo džiovinimą odos ir perplySimą
tarpirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo dHfistanČios Ir suskilusios
Nelaimes Kainuoja Kas
odos.
Jos yra geros gyduoles nuo
Minutę $14,000.
•Įsų Išviršinių odos
Ilgu. LEOULO Ointment sutelks jums
Nacionales Saugumo Ta
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų ir
rybos išleistam metraštyje
nieiinčių kojų. Legu"Accident Facts" randame,
lo Ointment yra par
duodamas po 7 5 c ,
kad Amerikoj įvairios ne
$1.25 Ir $8.50. Pirki
te vaistinėse Chicagoj
laimes kas minutę kainuoja
Ir apylinkėse arba
atsiųskite money or$14,000. Faktai sako, kad
LEGULO, Department D
4847 W. 14th S t
Cicero 50. Iii.
r

f

kas dešimts minutų du žmo
nes būna užmušti ir 200 sužeistų.

RELIGINES KNYGOS
gaunamos "Draugo" administracijoj
1. NAtJJAS TESTAMENTAS, verte Juozapas Skvi
reckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas, II laidos
stereotipinė laida, išleista Bostone, 1945 m.*, psL 788
2. Tomas Kempietis, KRISTAUS SEKIMAS, išleista Bo
stone, 1945 m., psL 424
3. Vysk. Petras Būčys, M.I.C., ŠVENC. P. MARUOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE, apsireiškimų ir stebuk
lingų pagijimų istorija, trečias leidimas, išleistas Bo
stone, 1943 m., psl. 510
4. Vysk. P. Būčys, M.I.C., KATALIKŲ TIKYBA SULIG
APAŠTALŲ SUDĖJIMO, išleista Chicagoje, 1921 m.,
psl. 216
5. Vysk. P. Būčys, M.I.C., JfiZUS KRISTUS, PASAULIO
IŠGELBĖTOJAS, išleista Chicagoje, 1930 m., psl 514
7. Kun. Pr. J. Vaitukaitis, KRIKŠČIONIŠKOJI SEIMĄ,
išleista Chicagoje, 1936 m., psl. 32
8. SVEIKA MARIJA, iš kun. A. Stolz raštų lietuviškai
paraše kun. A. Petrauskas, M.I.C, skaitymai apie
Mariją, išleista Chicagoje, 1933 m., psl. 200
10. Kun. D-ras K. Matulaitis, M.I.C, SIELOS TAKAI TOBULYBEN, religiniai skaitymai, išelista Chicagoje,
1931 m., psl. 270
11. KATALIKŲ TIKYBOS KATEKIZMAS, skiriamas lie
tuviškų parapijinių mokyklų 5-6 skyriams, išleista
Chicagoje, 1935 m., psl. 80
12. ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZIEČIO DVASIA, iš lenkų
kalbos verte Paparonis, išleista Seinuose, 1909 m., spl.
17g
...
13. TRUMPA ŠVENTOJI ISTORIJA, parašė kun. L Šchuiter, vertė Adolfas Vėgėlė, išleista Chicagoje, 1907
m., psl. 88
14. Kun. Juozas Jusevičius, MŪSŲ VAIKŲ LAIME, auk
lėjimo klausimai, išleista Chicagoje, 1929 m., psl. 96
15. PAGUODOS 20DIS LIGOJE, parašė ukn. J. Jusevi
čius, išleista Chicagoje, 1932 m., psl. 56
16. MALDOo APAŠTALAVIMAS, Tėvų Jėzuitų leidinys,
išleista PhilaJelr-hijoj, 1943 m., psl. 176
17. Kun. Pr. J. Vaitukaitis, PAŠAUKIMAS I DVASINĮ
LUOMĄ, išleista Chicagoje, 1934 m., psl. 96
18. Kun. Pr. Vaitukaitis, JĖZUS KRISTUS KARALIUS,
išleista Chicagoje, 1932 m., psl. 16
19. Kun. Pr. Vaitukaitis, ŠVENC. JĖZAUS ŠIRDIES
TROŠKIMAI, išleista Chicagoje, 1933 m., psl. 32 . .
20. Kun. V. Kulikauskas, M.I.C. KATALIKIŠKAS LAI
DOJIMAS,' išleista Chicagoje, 1929 m., psl. 16
24. GIESMYNAS,, giesmes surinko ir muziką patvarkė
Antanas S. Pocius, išleista Chicagoje, 1938 m., psl. 206
25. NAUJAS GIESMYNEUS, adventinės ir kalėdinės
giesmės, žodžius ir melodijas parašė Seirijų Juozas,
harmonizavo J. Žilevičius, išleista Kaune, 1932 m„
puslapių 142
'...
26. MAŽAS KATEKIZMAS, sutaisė kun. V. K., išleido
Chicagoje, 1932 m., puslapių 64
27. ŠVENČIAUSIOJO JĖZAUS VARDO DR-JOS ĮSTA
TAI, surengė ir išleido kun. P. Saurusaitis, išleista
Chicagoje, 1924 m., puslapių 124
UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

$3.00
$2.00

$3.50
f
$1.35
$3.00
$ .15
$ .50
$1.00
$ .25
$ .50
$ .40
$ .35
$ .25

ia——1«/\*;«~„
Minauskas
(Minovskis),
Anta
nas, iš Ukmergės.
Minauskienė, Petronėlė, ir jos
duktė Kumfertienė, Teresė, trem
tinės, piašo atsiliepti gimines ir
pažjstamu3.
Neimonienė-Rinkytė, Elena, ir
Rinkis, Jonas ir Julius, iš Zavodos km., Punsko pr.
Nejus (gal Neu), Jonas, iš
Aukštupių km., Tauragės ap.
Nykštaitė-Rydemakienė,
Anė,
iš Jurbarko, ir vyras Rydemakas, Jonas, iš Šakvietės
km.,
Tauragės vai.
#
Pareigytė, (Hortenzija.
Petaris, Adomas, iš Rameslaukės k n v Šilalės vai., Tauragės
ap.
Povilaitiene-Abromavičiūtė, Ma
rija, iš Paškėčių km., Pakruojo
vai., Šiaulių ap.
Pritorijus, Jurgis, iš Apidemių
km., Marijampolės ap.
Rinkis, Jonas ir Julius, ir Rinkytė-Neimoimftiė*,' ' Elena, iš Zavodos km., Punsko par.
Rudavičiūtės, dukterys Vlado
ir Marijos-Onos, kurie išvyko iš
Laukdvarių dv., Laukuvos vi.
Rydemakas, Jonas, iš šakvie
tės km., Tauragės vai., ir žmona
Nykštaitė Anė, iš Jurbarko.
Šakalis, Antanas, išvykęs
iš
Rygos.
Šlekytės, Anelė, Mažuikienė ir
sesuo Katrė, iš
Raščiūnų km.,
Papilės vai., Biržų ap.
Urmanaitis, Kristijonas, iš Pa
graužiu km., Liubavo vai., Mari
jampolės ap.
Verner, iš Mickų km.,
Šakių
ap.
Vizgaitis,
Juozas, iš Bajorų
km., Garliavos vai., Kauno ap.
Žaldokaitė, Iev&, iš Skretiškių
km., Biržų vai.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi kreip
tis j :
OONSUIATE GENERAL
OF LITHUANIA
41 West 82 Street
New York 24, N. Y.

• Indijos vyriausybes gal-į
va> Washingtone buvo sutik-į
tas nepaprastai iškilmingai.'
Aerodrome jį susitiko pats
prezidentas, kabineto nariai |
ir beveik viso pasaulio dip
lomatai. Patrankų salves ir
orkestro garsai lydėjo pre
zidento pasveikinimo žodį.

$ .30
$ .15
$ .15
$ .10
$1.00

$ .50
$ .25
$ .35

Chicago 8, BĮ.

Galite iškirpti šį skelbimą ir norimas knygas užsakyti apibrėž
dami knygų eilės numerius rutuliukais. Pinigus siųsti kartu
su užsakymu.

UGDČSIO

BLANDOJ
šsnkit*

* EVANS
LAIDOTUVIŲ D f t f K T O t f A !
6845 S. WESTERN AVE. S319 IJTUAN1CA AVE.
PRospect € - 0099
VArds 7 - 1188 — 7 - 1 1 »
T1*nis kurte gyvena kitose miesto dalyt* rauni m*
k o p l v d a *r<*1»ti Jttim n a m u

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS PRIE

ANTHONY

B.

PETKUS

V

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111.
A.

A.

A.

MONIKA MONTVILEN
(po tėvais Yankauskas)
Gyveno

anksčiau 724
ISth Street.

W>st

Mirė spalio 13d.. 1949. 12:40
vai. p o p i e t .
Gimė
Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliūdime
dvi dukteris:
Anna N e u g e bauer. žentą. William ir Patricia; 4 anūkus: Jack. Ma
ry Ann«
LaVerne ir Wllla;
seserj Ses. Bronislav£, šv. Ka
zimiero vienuolyne ir kitas Ri
mines, draugus ir pažjstamus.
Kūnas pašarvotas Skudo ko
plyčioje. 718 W. 18th St.
Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, spalio 17 d.
Iš koplyčios
8:30 Ival. ryto bus atlydėta į
Dievo Apvaizdos parapijos ba
žnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus niilydėtaa } Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nulifule: Dukterys,
fcfita*.
Anūkai, Sesuo ir kitos Gimi
nės.
Ijaidotuvių direkt. Skaudas.
Tel. MOnroe 6-3377.

A

Telefonas TOWNHALL 210S

KONSTANTAS SAPLAS

6812 So. YVestern Ave., Chicago, Iii.

Gyveno Archer Ave. arti
Mannheim Koad. Willow
Springs. 111.
Mirė spalio 13d., 1949, 7:00
«val. ryto, sulaukęs pusamž.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šven
čionių, apskr.. Tverečiaus pa
rapijos, Disnos kaimo.
Amerikoje i&gyveno 46 m.
Paliko dideliame nuliūdime
gimines, draugus Ir pažįsta
mus.
Lietuvoje paliko gimines.
Priklausė
prie Susivieniji
m o L i e t Amerikoje 63 kps.
Kūnas
pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 10756 Michigan Ave.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,
spalio 15 d. Iš koplyčios 7:30
vai. ryto b u s atlydėtas į Vl#ų
Šventų parapijos bažnyčią, k u 
rioje įvyks gedulingos pamal
dos Už velionies sielą. Po pa
maldų
bus
nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus'
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Gimines* Draugai
ir Pažįstami.
Laidotuvių
direkt.
Lachawicz ir Sūnus.
Tel. PUIlman
5-1270 — VIrginia 7-6672.

Telefonas GRovehill 6-0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stoviui prioinamas.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
Laidotuvių Įstaigos

JOHN F, EUDEŠK5S
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

\MBULANCE DIENĄ IR NAKTl

4605 07 South Hermitage Avenue

PIRKITE TIESIOG NUO
MR. NELSON
— Savininko —

Tel. YArds 7-1741 - 7-1742
.i

St. Casimir Monumeni

r

<m

i

• •

XU

••

i*.-^

**"

4330-34 South California Avenue

Tel. LAfayette 3-0727

J

3914 West lllth St

TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED
KOPLYČIOS

Vienas Blokas nuo Kapinių

Didžiausias paminklams
plano pasirinkimas mieste

— — — • > m

• # ^ ^ ^ < ^ ^ ^ <

RADIO PROGRAMAI Ifi STOTIES W G E S

Telefonas CEdarcrest 3-6335

l*mmm\

STASYS UTWINAS SAKO:

( 1390 kilocycles )
Kas aefttadl«n| Nuo 9:15 Ik 4:10 VaL Ryto.

¥
SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIU
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

TA1
''r.li'RHB
GERIAUSIAS LAIKAS
L / A D n l l — PIRKTI VISOKIOS RŪ&IES
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS

Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytu-Išvalzdos SI dings
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
YarniHo — Enamelio — Geležiniu Namams ReikmenuHardu are — Pleisterio — Cemento — Srutų <— Visokios
Rūšies InsuUacijos Materiolo — Šturmo Langu — Komuuiacijos Durų — VValIboaro* — Plaster Board — Vamz
džiu Ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite!
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI

H m turime k o p l y ^ a s
v i s o s e Chtcagos Ir
Roeelando dalyse Ir

Ainbulanau
•linaa yra teikiamas
dlen« Ir n«ktj. R e i 
kale laukite m u .

CARR MOODY LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, P i m
MBS S. HALSTED ST
TEL. VICTORY 1272

LACHAWICZ ir ŠONAI
:

2314 W. 23rd PLACE
10756 S. M1CH1GAN

VALANDOS: Nuo 8-tos'val. ryto iki 6-tos vai vak.
Se&tad. — 8 vai. iki 3 vai. popiet.

Phone: Mrg .oiia 7-6672
PUUinaa 5-1270

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18th STREET

$ .60

"DRAUGAS'1

L

nių km., Plungės vai

1

RELIGINE KNYGA YRA GERIAUSIAS
MAISTAS SIELAI!

2334 So. Oakley Ave.

m., Kretingos ap.
Kinas, iš Mickų km., Šakių ap.
Knabys, Jonas, iš Misučių km.,
Šilalės vai., Tauragės ap.
Kumfertienė - Miliauskaite, Te
resė, ir jos motina Minauskienė,
Petronėlė, tremtinės, praššo at
siliepti gimines ir pažįstamus.
Lukošius, Bronius J.

pertvarkyta ir jo informa
cija.
'H
Iki šiol tremtinių spauda
pašalpų negavo; negauna jų
ir dabar, taigi ir miršta...
Tremtiniai Vokietijoje nuo
gąstauja, kad greitai gali
jie likti visiškai be laikraš
čio ir be informacijos, nes
pasilikusieji 'nepajėgia iš
laikyti ne vieno laikraščio.
Tuo tarpu emigravusieji į
užjūrius beveik retai teprenumeruoja tremtinių laik
raščius. Būtų] tad labai ge
rai, kad tremtiniai — emi
grantai paremtų liet. trem-j
ties spaudą bent* prenume- j
ratą.

Phone SEeley 8-5711

ALFREDAS VASAITIS

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG
JUMS IS DIRBTUVĖS 1

1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Tel. Olympis 1003
•

'•

I

—

POVILAS J. RIDIKAS

Utaiaakykite grafų paminklą ant savo mylimo a»
mena kapo — tittftog H Mos vieninteles lietuviakoa pa
ailnklų dirbtuves
Paminklu* p r i i t i t i l | visas kapines arti ar toli
Nuo akmens alifikavtmo iki raidiių. Iškalimo Ir
paveikslu Įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY akapertyvia darbas yra paremtas 46 metu patyrimu,
Aplankykito mm Ir pamatykito mfisa darfio pavyv
attua. Dlrbtuvi yra atdara visomis sienomis k

8854 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STREET
Telphone: YArds 7-1911
—

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICmGAN AVE. Phone; PUIlman 5-9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 8. LITUANICA AVE.

BITTIN AND KAMENSKY
MONUMENT VVORKS

Phone YArds 7-4908

JULIUS LIULEVIČIUS
4848 So. California Ave. Phone LAfayette 8-8572

LEONARDAS A. EZERSKIŠ

3938 W. l l l t h STREET — TeL BEverly 8-0005

1646 West 46th St.

Pirmoji paminklų dlr&tnvl nuo gv. Kajdmlaro kap. vartų.
=

.

^

YArds 7-0781

r
n*T?,\*nAftf!S DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
••i. • m i

Penktadienis, spalio 14, 194S

sa

NAUJASIS TEISĖJAS PRISAIKDINTAS

IŠ ARTI IR TOLI

Trumpai Iš Visur

CHICAGOJE

Nelaimingas eksperimen
tas.
Medcial
Chemicals
Corp. laboratorijoj per vie
ną chemines subtancijos ek
perimentą ištiko progimas,
kuriame žuvo chemikas H.
Yauda, o pats laboratorijos
savininkas dr. Speiser su
žeistas.

— Inž. P. Labanauskui
Spalių 22 d. virš New
Žvejai neskendo. Du čiMiiwaukee
International
York bus dideli oro manev kagiečiai išvykę žvejoti PiKlubo kiniečių inžinieriui ir
rai, kuriuose dalyvaus mū ckerel ežere, VVisconRin'e
/
studentų grupe įteikė kinie
sų ir Kanados įvairių tipų nuskendo, kuomet užėjęs
karo lėktuvai.
vejas apvertė jų laivelį.
X Kristaus Ka r a 1 i a u s čių žvejo statulėlę, kaipo
dėkingumo
ženklą
už
kiniŠventėje, spalių 30 d., bus
Del angliakasių
streiko
Moteris — advokatų pre
metine Tėvų Marijonų Ben jos šių dienų įvykių sugre
Rockne stadiumas jau ga
tinimą
su
Lietuvos
1940
dradarbių Bridgeport sky
Chicago,
Milwaukee, St. zidente. Adv. Helen M. tava*. Spalių 23 d. bus atiriaus vakariene, parapijos metų pergyvenimais to kluPaul ir Pacific geležinkelio Cirese išrinkta prezidentu darytas Rockne vardo stasalėj. Ruošiama taip pat ir.bo .surengtoje paskaitoje
kompanija sumažino trau- West Suburbau Bar Assn. dium, 1117 S. Central ave.
graži programa.
; Marąuette Universitete, pe
Ji yra Oak Park taikos Per atidarymo iškilmes bus
kinių skaičių.
reitą sekmadienį.
teisėjas.
futbolo lošimas tarpe St.
X Community Fund vajus
Kim Myung Shin, žymiau
Philip ir St. Ignatius aukš
pradeda įsisiūbuoti. Vajuje — Vytautas Kerbelis lie
sia moteris komuniste pietų
dalyvauja virš 30,000 sava tuvis kompozitorius, Bue
Užpildys vietas. Viešose tesnių mokyklų rinktinių.
norių darbininkų ir darbinin nos Aires mieste, baigė pa
Korėjoj, nusižudė pasikar pradžios mokyklose stoka Knute Kockne yra buvęs
kių. Visi raginami aukoti ruošti spaudai lietuvių liaudama kalėjime. Pavyzdys mokytojų, švietimo Taryba garsus Notre Dame UniSheiman Minton (kairėje) Baltuosiuose Rūmuose prisaikdinamas kitiems komunistų vadams. šiomis dienomis išdavė mo- versiteto futbolo instruktopagal savo išgalę. Užsimota d i e g d a i n ų a i b u mą, pavadin
Aukščiausiojo
Teismo vyriausio teisėjo Fred M. Vinson. Minton ne
sukelti 8 milijonų ir .59 tą " Mažajam Pianistui".
kytojo pažymius net 65 as-1 rius.
seniai buvo paskirtas Aukščiausiojo Teismo teisėju. Ceremonijas
tūkstančių dolerių sumą.
(Acme)
Rinkinyje yra 32 dainos, pa stebi jo žmona ir prezidentas Trumanas.
K a i išvengus sabotažo ir menims, kurie laikinai užDaug pavojingų medžių.
šnipinėjimo D. Britanijos Į ims mokytojų vietas.
X Ieva Lukas iš Marąuette rašytos fortepijonui ir pri
VValter VVright, viršininkas
Park Hawthorne Filatelistų taikytos
besimokinančiam
vyriausybe pasalino iš atoDraugijos metinėj pašto I skambinti jaunimui,
Daromi planai Nehru pri- biuro rekreacijos parkuose,
minės energijos įstaigų viženklų parodoj už Lietuvos
; są eilę komunistuojančių imti. Chicago Council on praneša, kad visame mieste
— Toronto kat^iku tra
pašto ženklus laimėjo sidab
Foreign Relations ruošia randasi apie 18,000 senų
tralijos
spauda,
mokykloje
darbininkų.
dicinėje
rožančiaus
procesi
ro medalį. Ji yra sekretore
planus priėmimui Indijos medžių, kurių šaknys jau
vaikams bus ypatingai sten
Lietuvių Filatelistų Draugi joje dalyvavo virš 35,000
Kil s
giamasi įdiegti australizaci§
gaisras gražiame ministrų pirmininko Jawa- supuvę. Kiekvienas smaržmonių). Pamaldoms, kurios
jos ir redaktore
vejas gali juos išją — kad greičiau juos nu- j Boardwalk, Atlantic City, harlal Nehru, kuris dabar vkesnis
įvyko parodos aikštėje, va
e
r
s
t
i
X Antaninos D a m b r a dovavo Toronto kardinolas.
sunaikino keletą puošnių vieši Amerikoj ir į Chicago 5 11 "• padaryti gyventoAustralijos
lietuvių
spauj
tautinus
ir
padarius
gerais
(Dambrauskaitės) koncertui
J " * nuostolių.
Praėjusį
krautuvių. Nuostoliai siekia atvyks spalių 26 d.
ruošti yra susidaręs tarpsro- Daug ir lietuviu gėrėjosi šią- da, pasiekia mus žinios, te-1 australais. Ten pat tam papirmadienį
vienas
tokių
ketvirtdalį
miliono.
ja
didinga
Kanados
katalikų
bevargsta.
Neseniai
Austrąč
į
reikalui
esąs
įkurtas
am
vinis komitetas. Koncertas
Policininkas - plėšikas, medžių virsdamas
vieną
manifestacija.
lijos
valdžia
buvusi
laikinai
ir
vaikų
darželis.
Šias
įstai
įvyks lapkričio 20 d., Studeužmušė, o k m
Illinois Likerio Kontrolės Policininkas Wm. Haufey smergaitę
sustabdžiusi
net
rotatoriu
gas
lankas
ir
lietuvių
vai
u
z
e
i
d
baker teatro salėj. Iš Lietu
— Amerikos Lietuvių Ta
*^ ^ ^
Komisija atmeta prašymus iš pirmojo distrikto pasirovos išvykusi solistė yra dai rybos skyrius, VVaterbury, mi spausdinamą "Australi kai.
išduoti leidimus tiems saliu- dė esąs plėšikas. Jis prisi
navus Austrijos ir Vokieti Conn., nutarė per savo at jos Lietuvį", kurį redaguo
i JA AAA i \ p
nams, kurie už gembleria- pažino apiplėšęs Wyndan
jos operose.
stovus pasiųsti į Amer. ja J. Glušauskas. Priežastis
viešbučio kasą. Plėšikavęs
lW,UUV Ui
vimą buvo teismo bausti.
X Metrikas, Andrews, Pet Lietuvių Visuotiną Kongre — kad šis laikraštis tesdėl to, kad iš algos neužAmerikiečių zonoje šiuo
Australijos
Imigracijos
raiti s, Skodzienė, Kantau są $1,000. Atstovais išrink- pausdinamas vien lietuvių
Viso pasaulio
lietuvių] tekę pinigų girtavimui.
m e t u s t 0 vyklose gyvena tik
tas, Vaitkienė pardavinėja
^ d r e k y t e , A . Matie- kalba... Visi laikraščiai, ku ministerio Mr. A. Calweil
M
149,000
tremtinių. Jeigu
tikietus ir rūpinasi gauti)je-•
^ ^ rie leidžiami Australijoje, pareiškimu,
išsireiškimai aukomis pastatytą Kaune
y
nelaimingąjį \ emigracijos tempas nesuprivalą turėti ir anglų kal "Balt", "displaced person" didelę prisikėlimo bažnyčią, t Išgelbėjo
rų dovanų Tėvų Marijonų
ba rašytus skyrius. Taigi arba "D. P.'* turėtų būti iš Lietuvos nepriklausomybės nuo mirties. Septyniolikos j mažėtų, po 5 mėnesių čia
Bendradarbių skyriaus susi kas.
bolševikai jau! metui jaunuolis N. Hendrik- i nebebūtų nė vieno DP. Žipažinimo ir bingo-card loši
— Kunigu Vienybes nau nuo 17^18 Nr. "Australijos stumti. Jų vietoje siūlo paminklą,
nusavino ir joj atidarė ko- son išgelbėjo gyvybę Wm. noma, tai tik teoretinė prie
mo vakarui, kuris įvyks spa jąją valdybą sudaro: pirm. Lietuvis" pakeitė savo veidą vartoti "ne^comers t> K
new
lių 23 d., Community salėj, kun. A. Vasys, vice pirm. ta prasme, kad be kitos me- i settlers", o geriausia esą munistinę biblioteką.
Feehman, 31 metų, kuriam laida.
2 vai. popiet.
traukinys nupiovė abi kokun. P. M. Juras, sekret. | džiagos, 8 puslapiai jau ra- šaltyti: "New Australians".
Denverio, Colo., policija | jas. Iki atvyko pagalba,
Pečinkevičius,
iži. j syti angliškai.
j J i s apeliavo į visuomenę,
X Plėšikai policininko au kun.
GERIAUSIA PIRKTI
tomobiliuje. Plėšikai, kurie kun. M . Daumantas. Kunikad ji bendradarbiautų grei ieško penkių jaunų piktada- j jaunuolis suplėšęs marškiapiplėšė Joną Zalatorių ga- gų vienybės seime dalyvavo
NAMAMS BALDUS
tesnei naujų atvykėlių asi rių kurie pasigavę vieną ' nius užveržė nelaimingajam
aukštesnės mokyklos stu-1 kojas ir tokiu būdu sulaikė
žolino stotyje ir kitas tris 35 kunigai,
— is —
miliacijai.
tavernas, kaip vakar čia Jm
dentą
paprastu
peiliuku kraujoplūdį,
Iš pereinamųjų stovyklų
vo rašyta, pasirodo važinėjo
— Ateitininkų
Sąjungos N. Zelandijoje lietuviai jau
rankoje išpiovė net vienuo
policininko Georg W. McCar- pirmas metinis Amerikoj
Nebijo plėšikų. Zechman
liką raidžių.
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