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tokios bausmės: priversti-,
nas darbas toje pačioje dar
bo vietoje, priverstinas dar
bas specialioje darbo sto-'
vykioje ir priverstinas dar-|
bas iitremiant iš kraitj.'
Toji gi ištrėmimo vieta vi-j
šiems Rusijos satelitų kraitųi gyventojams yra žinoma
— tai Sibiras, Kazachstanas
arba poliarines Rusijos sri
tys. Tai yra to s pačios baus
mes, kurios taikomos Rusi
joje darbo disciplinai palai
kyti.

VADOVAUS "SENATORIŲ" KOMANDAI

Price 4 cents

Vot xxxm

BANDYMAS
Sovietu Rusija Supa Jugoslaviją
Bet Ji Išrinkta Saugumo Tarytom
BELGRADAS, spalio 20.— Albanijos kariuomenė esan
Jugoslavija jau viešai ir ofi- ti taip pat išdėstyta Jugoslacialiai pradėjo dramatizuoti vijos pasieny ir sovietų kaįrvykius, vykstančius jos pa-|rių vadovybėje daromi karišsieny. Tito komunistų parti- j ki sustiprinimai. Visu Jugosjos organas Borba smulkiai lavijos pasieniu Albanijoje vi
nurodo vietas, kur Rumuni- šoks gyventojų judėjimas
joje, Bulgarijoje, Vengrijoje!naktimis esąs uždraustas, o
ir Albanijoje rikiuojama ru dienos metu vykdoma griežta
sų ir jų tarnų kariuomenė ir judėjimo kontrolė.
policija ir kur daromi sustip Tenka pridurti, kad visos
rinimai. Viskas esą nukreip tos žinios pasauliui jau buvo
ta į Jugoslavijos pasienius žinomos iš kitų šaltinių. Da
Rusų kariuomenės judėji bar jas tik patvirtino pati Ju
mas buvęs pradėtas rugpiū goslavijos vyriausybė, išei
čio mėn., pradedant iš Rusi- dama į atvirą kovą su Rusija
jos per Rumuniją siųsti ka- J ^ ^ n t e fctaTgose'
1 nuomenę | Vengriją. Kanuo-'
į menė vykstanti iš Jassy per] Tų žinių oficialus patvirtiBukareštą, o iš Konstanzos nimas supuola su ta valanda.
uosto per Aradą ir Kurtich. I kada kova tarp Rusijos ir viSmulkesni daliniai vykę ke- so likusio pasaulio susilaukia
liais ir mažesnėmis geležin- dramatiško momento UN vikelių linijomis. Pačios Rūmu- suotiname susirinkime, kuris
nijos kariuomenė ir policija turi išrinkti Saugumo Taryesanti sukoncentruota pasie-ibai 3 nenuolatinius narius,
nio miestuose, esančiuose ne-j Vienu iš jų nori būti Jugostoli Jugoslavijos sienos.
jlavija, kurios kandidatūrą
Bulgarijoje rusų kariuome' parėmė Amerika ir prieš kunės nesą, tačiau įvairių sovie- rią piestu stoja Rusija, gra-

Po didelio pralaimėjimo Austrijoj, komunistai susi
laukė naujo smūgio Norvegijoje. Tokio jie niekad nesiti
kėjo. Jei dar prieš kelis metu 8 per rinkimus jie buvo gavę
169,000 balsų, tai šį kartą besurinko vos tik 58,000 ir pra
rado parlamente visas turėtas 11 vietų.
Vakarų Europos komunis
tai niekad to nelaukė ir dabar
Vakariečiai Tokios
nežino, kaip savo publikai pa ; "Dovanos" Negali Padaryti
aiškinti šj reiškinį. Norvegi
Bet atsitraukdami rusai sa VVASHINGfON, spal. 20.
joje, kur mokesčiai yra labai
aukšti, buvo labai palanki dir vo vietoje palieka aklai Mas — Spaudos žmones sostinė
va komunistų propagandai. kvos "ūkazams" atsidavusią je linkę manyti, kad JAV
Pačiame Oslo mieste jie turė miliciją, kuri yra ne kiek blo- vyriausybes narių tarpe vy
Stanley Bučky Harris šypsosi pa3hašęs trims metams 3utartį,
jgiau
ginkluota,
kaip
raudono
raujanti nuomone, jog Ru pavedančią jam vadovauti VVashingtono "Senators" beisbolo ko
jo susisukę tvirtą lizdą, bet
Į
ji
armija
Vakariečiai
to
ne
sija dabar nepuls Jugoslavi mandai. Tos komandos vadovu jis tampa jau trečią kartą. Kartu
nežiūrint visų "išmestų rublių,
gali
padaryti,
nes,
atsitrauk
jos todėl, kad ją nukariauti matome komandos savininką Clark Griffith. Iki šiol komandai va
viską pralaimėjo.
dami,
jie
paliktų
vakarų
Vo
nebūsią taip lengva. Karo dovavo Joe KuehL
Norvegai, kaip ir austrai
(Acme)
kietiją
tos
milicijos
malonėj,
metu Vokietija turėjo laiky
nepanorėjo balsuoti už Mask
vos agentus. Nusistatymas o jei savoje zonoje įsteigtų ti Jugoslavijoje 20 divizijų,
prieš komunistus ten yra la panašią miliciją, tai būtų pa o Rusijai reikėtų jų daug
bai didelis ir, sakysim, tokioj vojus, jog vieną dieną tos abi daugiau, nes vokiečių ka
Austrijoje, net raudonosios milicijos susijungtų ir Vokie riuomene 1941 m. buvusi
armijos buvimas nieko nepa tija iš naujo taptų pavojinga. daug geresnė, negu dabar
Šituo atžvilgiu vakariečiai yra raudonoji armija. Jugo
gelbėjo.
Stalinas turėtų iš to pasi yra silpnesnėj padėty. Bet ru slavija taip pat dabar esan
mokyti. Komunizmas kasmet sai dar turi vieną nemalonu ti geriau ginkluota, geriau
tų specialistų ir technikų skai jsindama net apleisti sinedrijo
praranda savo bazes Europo mą, tai nesureguliuotą rytų paruošta jos kariuomenė ir
čius ten esąs žymiai padidin- ną, jei Jugoslavija bus išrink
je. Ten, kur tik įvyksta laisvi j sieną. Nors komunistai ir pri turi geresnę vadovybę.
NEW YORK, spalio 20.— I mene ir esąs nustebintas tas. Jugoslavijos pasieny Bul! ta. UN užkulisių pinklėse gerinkimai, komunizmas smun paž[no Lenkijai priskirtas te
Spalio 19 d. J. E. kardino-1 lietuvių sąžiningumu, idea garijoje statomi kariuomenei rai susigaudą spėlioja, kad
ka. Dar tik satelitiniuose kraš ritorijas, bet ne vienas vokie
las Francis Spellman spe-^izmu-ir darbo meile bei barakai ir daromi kariški su-Jugoslavija rinkimus laimės,
tuose, kur komunistai gali tis to nepateisina ir jokiu bū
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cialioj
audiencijoj
priėmė i.tvarka.
stiprinimai bei kasami apka-f Ekstra Prierašas. AtiduoAtsiliepdamas
į min.
klastoti balsavimus," kur tėra du nedovanos tai vyriausy
ministrą
Stasį Lozoraitį, Lozoraičio žodžius dėl atsi sai.
Idant 'Draugą'* į mažinąs
leista tik vienai partijai iš bei, kuri sutiks padėti parašą
Lietuvos diplomatijos šefą. darysiančio kelio sugrįžti Jugoslavijos pasieniuose iš gauta žinia, kad Jugoslavistatyti kandidatus, su polici ant taikos sutarties, kuria ry
WASHINGTON,
spal.
20.
Jį lydėjo Mgrs. Juozas Bal- Lietuvon, kardinolas pareiš rikiuotos policijos ir kariuo- ja tikrai išrinkta Saugumo
tų provincijos bus priskirtos
jos ir raudonosios armijos pa prie
— Dean Acheson spaudos ; kūnas, adv. A. Olis ir gen. kė:
Lenkijos.
menės tarpe vedama propa- Tarybon. Rusijos reakcija
galba laikosi valdžioje.
konferencijoje tvirtina, kad konsulas J. Budrys. Priėmi
— A§ tikiu, kad kaip ki gandą su obalsiu "išvaduoti dar nežinoma.
Bet ar ilgai jiems pavyks Pažadai Ir Palieka Pažadais penkis metus vykęs Graiki mas įvyko Šv. Juozapo Se
Šiuo atveju Jugoslavija ga
tos pavergtos tautos, taip ir Makedoniją' \ Tas reiškia,
ten išsilaikyti su teroru ir
joje
civilinis
karas
praktiš
minarijoj.
Bet dabar, kada buvo įkur
kad rengiamasi atplėšti dalį Ii tapti tuo akmeniu, ties kuLietuva atgaus laisvę.
koncentracijos stovyklomis,
kai
esąs
baigtas
i
manoma,
r
Pirmiausia
ministeris
Lo
ta "demokratiška" rytų Vo
Vėliau laisvame pasikal Jugoslavijos teritorijos ir jąlriuo gali įkaisti šaltasis katai kitas klausimas
kad
pasitarus
su
Graikijos
zoraitis pasikeitė su kardi bėjime kardinolas Spellman prijungti prie Bulgarijos, 'ras.
kietijos valstybė, rusai stai
Įsikūrus Sovietiškai
ga pakeitė savo nusistaty vyriausybe būsią galima su nolu Spellman trumpais pa dalinosi įspūdžiais iš jo lan
Vokietijai
mus, pareikšdami, kad vaka mažinti Amerikos karišką reiškimais. Min. Lozoraitis kymosi Kaune, domėjosi lie
• Pasklidus gandams, kad
savo kalboje pabrėžė kardi tuvių
riečių pavyzdžiu, kariška oku pagalbą Graikijai.
pritrūks druskos, cukraus
kultūrinės
veiklos
Dabar jau yra dvi Vokieti
nolo
ypatingai
jautrų
dėme
Graikijoje
esą
belikę
tik
ir degtukų, Bombėjaus mies
jos, du prezidentai ir dvi vy pacinė vyriausybė būsianti apie 2000 komunistų parti sį visiems pasaulio politikos klausimais, interesavosi mi
te, Indijoje, žmonės pradėjo
nistro Lozoraičio lankymosi
riaus
ypatingai uždaviniais.
zanų, kurie esą išsiblaškę ir klausimams ir
plėšti krautuves.
oficialiai buvo pasiskelbta kiečiai, kurie tikėjosi, kad
HONG
KONG,
spalio
20.
taip gausiems šalpos užda
Po oficialios audiencijos1 — Kinijos raudonieji paju
sovietiška Vokietijos respu jiems bus duotas pilnas suve besirūpiną vien maisto sura viniams.
KALENDORIUS
kard. Spellman aprodė p.
blika, kuri išsirinko preziden renumas, kad nebus jokio dimu.
Spalių 21 d.: Sv. Uršule Se
— Lietuviai jau yra turė Lozoraičiui ir jį lydėjusiems dėjo pietvakarių link, siek
tu seną komunistą Pieck, jau okupacijos statuto, smarkiai
dami
užimti
nacionalistų
novės: Tureitis ir Gilanaa.
ję, — pareiškė ministras,— asmenims seminarijos rū
nui 1932 metų gyvenus], So apsivylė.
Spalių 22 d.: S v. Marija Sadaug laimingų progų atžy mus, koplyčią ir sodą. Įves dar kontroliuojamą Kwangvietų Rusijoje ir tik po karo , Dar
"aL "
—£• ™
"•"• pilnežinia,
ar rusai
mėti Eminencijos vadovau damas į koplyčią, kardinolas si provinciją. Jie giriasi su liomėa Senovės: Narbutas ir
grįžusį į Vokietiją
B^udo^ill^^J^ir^
evakuoti Vokietiją. Ar tai tik ne
mušę jau dvi nacionalistų Mynė.
jamo šalpos darbo didelę pa pareiškė:
nosios armijos tanku.
paliks pažadu?
ORAS
TOPEKA, Kas., spalio 20. ramą, taip gyvai reikalingą — AŠ noriu Jums parody kariuomenes ir žygiuoją į
Ta proga Berlyne buvo su
Debesuota, protarpiais ga
— Alf. Landon, 1936 m. res visur ir visados žmonėms, ti mūsų, aukų namus ir šia porvincijos sostinę Kweilin.
ruoštos milžiniškos manifes Padėtis Berlyne Sunkėja
Jei tą miestą jiems greit pa limas lietus. Temperatūra be
publikonų kandidatas į pre
tacijos, į kurias sovietiškojo Tuo tarpu Berlyno gyven- zidentus, viename susirinki prievarta palikusiems savo proga aš noriu pasimelsti už sisektų užimti, tada Chun- pasikeitimų.
namus.
Kardinolo kilnus Lietuvą.
Saulė teka 6:09, leidžiasi
kingui gresia visiškas apsu
me pareiškė, kad šaltasis jautrumas daug kartų yra
T^;O„O»+O
T„„«;™J 'stengiasi
likviduoti, .reikalus
prievarta ,r«™,;
varomi. Jaunimas,
., ...
.
Kelių
minučių
maldoje
vi
5:02.
pimas.
karas suka pavojinga kryp
taip kaip ir Hitlerio laikais, ir persikelti gyventi | vakarų timi ir karo grėsmė nieka nustebinęs minias tų nelai si susikaupė prie altoriaus
paradavo su degančiais fake zonas, šiuo metu Berlyne yra da nebuvo tokia didelė, kaip mingųjų, kurie komunistinės su prašymu Visagaliui sau
lais Berlyno gatvėmis, šauk 210.000 bedarbių ir 70,000 šią valandą. Rusijai jau da tironijos persekiojami ieš goti ir globoti Lietuvą ir pa
darbininkų tedirba tik po 16
kosi ir šaukiasi užtarimo ir
damas "Heil, Stalin!"
bar turint atominę bombą, duonos. Didysis katalikų ir greitinti jos išlaisvinimo va
valandų į savaitę.
— Išsiskirstys atostogų 81-sis kongresas savo nepa
Kad [tikus vokiečiams, dar
Sunkėjant pragyvenimui, Amerikos apsigynimo orga Bažnyčios vykdomasis dar landą.
prastai ilgos sesijos darbais glaudžiai įpynė JAV j pasau
prieš "respublikos" įkūrimą praeitą savaitę buvo užregis nizavimo tvarkaraštis turi bas šalpos ir tremtinių įkur
• Vienuolika Azijos vals linės politikos labirintus ir nubalsavo daugiau išlaidu, ne
sovietai paleido gandus, kad truota net šimtas nusižudy- būti peržiūrėtas ir Ameri dinimo srityje vainikuoja
kos reguliarioji kariuomenė visus nuopelnus, kuriuos tybių prašo UN globojamo gu kuris nors JAV kongresas buvo nubalsavęs taikos metu.
jie evakuos Vokietiją. Tą da- |mų.
linai jie pradėjo daryti pačia
skubos keliu padvigubinta. šioji tauri institucija istori Tarptautinio Fondo pagal
— Prancūzu parlamentas patvirtino Rene Mayer nau
bai
vaikams
teikti
$3,302,me Berlyne, perkeldami rau
jos
eigoje yra atidavusi 800 vertės maistu, rūbais, ju vyriausybes ministerhi pirmininku. Dabar jam tenka
donarmiečius iš miesto cent
parinkti ministerius.
krikščioniškosios
kultūros skiepais
nuo
maliarijos,
ro į priemiesčius, į jų vietą
— Irano šachas savo kelionę į Ameriką pradeda lap
džiovos ir kitų ligų.
NEW YORK, spalio 20.— pasauliui.
atsiųsdami "milicininkus" ir
kričio 15 d.
P. Lozoraitis baigdamas
Indijos premjeras
Nehru
• Aigipte panaikinami vi
palikdami stiprius slaptosios
— Čekoslovakija pripažino naująją rytų Vokietijos
spaudos atstovams pasisakė padėkojo Eminencijai už jo si svetimi teismai, iki šiol
policijos būrius.
netikįs, kad pasauly gali il tokį vertingą lietuvių globo teisę tame krašte gyvenan valstybę.
Tai, žinoma, rusams buvo
— Nacionaline Kinijos vyriausybe banko sidabro re
BUDAPEŠTAS, spalio 19. gai išbūti
besirungdamos jimą ir pareiškė įsitikinimą, čius svetimšalius. Dabar vi
lengva padaryti. Geografinė — Vasarą buvo pagrasinta abi sistemos — kapitaliz kad ir toliau toji globa ir
zervus perkėlS į Filipinus.
siems
privalomi
Aigipto
tau
padėtis jiems leidžia daryti Vengrijos ūkininkams baus mas ir komunizmas. Viena domėjimasis lietuviais tęsis
— švedai pakeitė savo nusistatymą ir 15 vokiečių, at
tokius triukus. Lenkijos sie mėmis, jei neužaugins vals jų vėliau ar anksčiau pasi tol, kol atsidarys sugrįžimo tiniai teismai.
bėgusių su kiauru laiveliu iš rusų valdomos Vokietijos, su
• Argentinoje įsigaliojo teikė apsigyvenimo teisę.
na yra tik per 50 km. nuo Ber tybei paaknkamai javų, o rodys pranašesnė, o kita tu kelias Lietuvon.
lyno, o Lenkija juk skaitosi dabar atėjo eilė fabrikų dar rės žūti. Išliks toji, kuri su
— Berlyno blokados pralaužimas kainavo Amerikai
Kardinolas Spellman, at naujos bausmes už preziden
Sovietų Rusijos priešakiniu bininkams. Komunistų va gebės pagaminti daugiau sakydamas ministrui Lozo to, parlamento narių, teisė $252,540,000. Blokada tęsėsi nuo 1948 m. birželio mėn. Iki
postu.
das Rakosi praneša, kad medžiaginių ir dvasinių gė raičiui, pakartojo savo užuo jų ir kitų valdžios pareigū 1949 m. rugsėjo 30 d.
— Anglijos užsienių reikalų ministeris pasisakė prieš
Nehru m nuomone, jautą visiems benamiams, nų vie!ąi įžeidimą.
Jie pažadėjo, kad nebus jo darbininkai įvairiomis pro rybių.
• Anglijos eksportas į Vokietijos fabrikų išmontavimo sustabdymą.
kio okupacijos statuto, kad gomis vengia darbo ir dir abiem sistemom būti kartu prisiminė 1929 metus, kada
jam tekę būti Lietuvoje — Ameriką rugsėjo mėn. žy
naujajai Vokietijos respubli ba lėtai, todėl penkmečio pasaulis esąs per mažas.
— Britų teismas, teisiąs Vokietijos feldmaršalą von
miai
padidėjo,
bet
importas
kai būsiąs duotas pilnas su plano vykdymas esąs labai
Kaune ir pasidžiaugė lais
Mannstein, pertraukė posėdžius, kad teisiamasis galėtų
verenumas ir ateinančių me- atsilikęs. Jei darbininkai jo • Guatemaloje uždaryta vos Lietuvos darbštumu. Pa sumažėjo, nes įsigalėjo nau pailsėti prieš pradedamas savo apsigynimo kalbą.
tų pabaigoj Vokietijoj nebus j įspėjimų nepaklausys, tai JAV aviacijos bazė, kuri ten sisakė esąs susipažinęs su ji suvaržymai ii dolerio zo
— Prez. Trumanas spaudai pranešė, kad naujoje kon
Amerikos lietuvių bendruo- nos kraštų.
nė vieno rusų kareivio..*
I jiems bus pradėtos taikinti buvo įrengta karo metu.
greso sesijoje jis prašys padidinti mokesčius.

Kodėl Rusija Nepul
sianti Jugoslavijos?

"Kaip kitos Pavergtos Tautos,
Taip ir Lietuva Atgaus Laisvę" Pareiškė Kardinolas F. Spellman

Graikijos Karas
Baigtas

Vel Dvi Armijos
Sumuštos

yb£p^kelto^^|gf^^!f~J^^j2

Šaltas Karas Suka
Pavojinga Kryptimi

NAUJAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA

Ir Vengrijos Darbinin
kams Pagrasinta
Sibiru

Vienas Turės Žūti

•
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DEENRAOTa DRAUGAS, CHICAGO, ILONOIS
3r

Ekvatoriuj, Kur Žemės Vidurys
Apie paradus ir kirpėja. — Autobusu gilyn į tarpukalnes.
— Atsilankymas pas mokytojas. — Frte linijos, kuri skeKa
žemę į du pusrutuliu. — šiaudinėje griteleje. — Pasikalbė
jimas su ūkio darbininke — Paskerdę karvę iškelia rau
dona vėliavą* — Pasikalbėjimas su universiteto rektoriumi.
DR. J. PRUNSKIS

KOMUNISTAS KALĖJIME UŽ GIRTAVIMĄ

Penktadienis, spalio 21, 1949
'•

i

j Pradėtas leisti katalikų
, dienraštis.
' — I ! vyriausybes puses
nėra varžymų?
Pima laisvė, bet be pi.mgines paramos
— Ko linkėtumėte lietu
viams?
'— Išsaugokite tikėjimą ir
I viltį į tėvynės prisikėlimą.
I Dirbkite. Teisybe turės lai
mėti!
I - I - I

—

Aida
Lezaminuoia

Akinius
Pritaiko

Dr. J. J. Smetana, Ir.
OPTOMETRISTAS

1831 So. Ashland
Avenue
•-

VALANDOS:
Pfrmad., AntituL, Ketvlrtad.,
Penktad. 9:30 iki 19—1:30
iki 8:00
Trečiadieniais uždaryta
Se&'aditninis 9:30 iki 12 — 1:30
iki ».!•«» P. M.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS DEL CHIRURGAS

4749 So. Ashland AVMMB
(Antru aukštas)
Ofiso Telefoną*: YArda 7-4654
Jei neatsiliepia saukite—
Rea, TeL: Mdwaj ft-288*
OilSO VALANDOS:
Nv» 1« Utl U n l . ryte, noo l iki «
rai. popiet: a o o f Iki I i i *aL *ak
BekmaA auo U l i l 11 n l .

Maršavo kariuomene, g r i e s i a i statytas iš stambių neEmerg.: TeL KEdzIe S-2868
že dūdų orkestras ir gatve- degintų plytų,
!
mis važinėjo automobilis,
virvelines Klumpes
Lietuvių Piliečių Darbininkų
pašalpos
klubo
.susirinkimas
perdirbtas " laivu". EkvatoAkių Specialistas
GYDfYTOJA IR CHIRURG1
Įvyks
sekmadieni,
spalio
23 d., 1
riečiai šventė Amerikos atKonduktorius sėdi šalia
4146 Archer Ave.
vai. po pietų West Side svetainė
Laikomas Pasitarimui
radėjo — Kolumbo dieną, manęs ir vis aiškina.
je, 2242 YV. 23 Place. Visi na
CHICAGO, ILLINOIS
CAnal 6-0523, Platt Bidg.
Ties daugeliu durų plevėsa— Ar nori pamatyt, kaip
riai prašomi dalyvauti.
TeL LAlayette S-ttlt
• a i : pirm., antrmd.. ketr., 11—S:SS
vo vėliavos: geltona, mėly- dirbą "alpagatas"? — klaulr
« - - • rak., penkt lr seėt. 1 S - ~ 1 : M
MARQUETTE PARK. — Lab
na, raudona, labai panašios sia jisai.
darių Sąjungos 23-člos kuopos
6234 Archer Road
į lietuviškas, kas dar mie- i Linkteliu galva.
susirinkimas įvyks sekmadienį,
ARGO, ILLINOIS
Kau lirdiiai. Daugumą veSustabdo autobusą, palie
DANTISTAS
spalio 23 d., 1:30 vai. po pietų
TeL
SLMMJT 1586
liavų — nedidelės, popieri-ka visus keleivius, ir mudu
parapijos salėje. Visi kuopos na- 144fi S o . 4 9 t h Court, Cicero
Tai.:
pirm., antrad. lr ketr. 1-1 Y.v.
riai ir narės 'ir labdarybės dar-j i p p < „ g > K ^ ^ a . l r Penatad.
nės: žmonių ištekliai nelei- einame prie grįtelės. Cia
Filmų
scenarijų
rašytojas
Dalton
Trombo
sėdi
kalėjimo
Veniee,
trečiad.. penkt. lr ieetad. S-i VJV.
buoto.iai prašomi laiku susirink- ya¥ . -v(\.l2 ryte* 2-6 7-9 P M
daug plaušų, baltų kaip lidžia turėti geresnių.
n a s ~ b e t j i e g a u n a m i i š t o - Calif., uždarytas už triukšmo kėlimą girtame stovyje. Jis taip pat ti, nes reikia apsvarstyti daug
k i o ' l y g k a k t u s o a u g m e n s . I nuteistas kalėti už arogantišką atsisakymą pasakyti kongreso ko- svarbių klausimų ryšium su atei- 3147 & Hah^ed St^ Chlcago
Pietiečių Kirpykloje

SUSIRINKIMAI

Dr. Emily Y. Krokas

DR. P. ATKOČIŪNAS

i naneiu Labdarių Sąjungos seimu,
S u p i n a i š j ų j u o s t e l e s , ku-jmitetui, ar jis priklauso komunistų partijai. Tą sprendimą jis ape-i k u r i s įyyka
japkričio 20 d. Šv

Vienas įdomiausių dalykų
šiame krašte — pasiekti' U : r į a s susukęs senis padaro iiavo.
(Acme) ' Antano parapijos svetainėje, _ p
cero
'
>
—Valdyba.
niją, kuri žemę dalina į pie padą, vėliau apneria viršų
ir
tų ir į šiaurės dalį. Užėjęs
išeina "klumpes". Pašte-Į — Turiu brolį kunigą, —i vos žemes, tėvo paliktos, 10 SKELBKITES "DRAUGE"
į turizmo biurą patyriau, | bėjau, kad beveik visi auto- j paaiškino ji.
akerių. Turiu 6 vištas, kar!
kad ta kelione
32 mylios busu važiuoją kaimiečiai — | Nors mokytojos svečių vę. Kas pas, kitą dirba, per
kaštuotų 13 dolerių. Pa- tokiomis virvelinėmis klum- nelaukė, bet buvo labai ma- dieną gauna valgyti ir 3 sukGERIAUSIA PIRKTI
sirodo, kad kelionėse nerei-! pėmis. Jos kaštuoja apie 40jlonios.
j rus (15 amerikoniškų cenNAMAMS BALDUS
kia karščiuotis: paklausiau USA centų ir jų užtenka pus Sėdome pagaliau į autobu-jtų).
— IS —
taksį už kiek nuvežtų —imečiui.
są. Mašina buvo tiek perpil— Turi gražius drabužius
sutiko už 4 dolerius. Bet pa— Ilgai jas dirbi ?
dyta, kad kai panoro sėstis šventei ?
maniau, kad įdomiau bus va-' — Pradedu rytą apie ant-j dar du keleiviai (jų tarpe
— Ar sekmadienį eini baž
žiuoti autobusu, drauge su rą valandą ir baigiu vaka-į vienas karys), juos pasodir
vietiniais gyventojais. Pasi- e apie 9 vai. Didelė šeima, j no ant stogo, kur bagažai. nyčion ?
f
rodė, kad autobusu ta pati'negaliu kitaip.
j p r į e Ekvatoriaus Linijos
— Visada. Katalikas esu 5ALTYTVVAI.- TELEVIZIJOS APAROTAI,
SKALBIAMOS MA
kelionė, ten ir atgal, tekąsKonduktorius parode į sė-j Pasiekėme San Antonio iki paskutinio kaulelio.
SINOS. . BAI4>AI,
MATRACAI,
KtIJMAJ, RADIO APARATAI,
tuoja 20 amerikoniškų cen- dintį būrį ir juokdamasis j miestelį. Šalia kelio grioviu
Ir man buvo gaila tų žmo PEČIAI, LOVOS l r Vaiky
bėgo vandens srovelė. Mo
BALDAI.
tų...
| pratarė:
nių. Kaip konduktorius saKol autobusas išeis, užsu-j
Pas jį v i s taip: kas! terys ant akmenų trynė skal kė^ Ekvatoriui reikia maši
Didžiausias Pasirinkimas
binius. Viena ant nugaros
kau į kirpyklą. Nedidele ji metai, tai vaikas.
nų ir kapitata. Gerai, kad
MAŽIAUSIOS KAINOS
vaiką
pasirišus.
Baltinius
ir viskas labai sugrūsta. Net
nors šilta, nereikia jiems
Lengviausi Išmokėjimai
Kaimo Mokyklos
trynė kažkokiomis žolėmis.
ir moteris su vaiku čia kam-,
nei gerų trobų, nei kuro.
Baldai Padaromi
pe gėdį
turbūt kurio nors,
Vel važiuojame pro cukPalikęs autobusą pėsčias Tvartų irgi nėra. Arkliams
Pagal Užsakymą
,
iš dviejų, kirpėjo žmona, rines švendras, pro kaktusų per smėlį nužygiavau prie tik padangtė ant stulpų.
Greit vienas griebėsi darbo, laukus. Sustojame viename; paminklo. Akmens piramiKaime pamačiau raudoną
Kažkaip jie čia atbulai dar- \ miestelyje. Moteris bekepan-jdė, su akmeniniu žemės rū vėliavą.
bą pradeda: pirma nuskutami sojos pupas, privirta ir tūliu. Per šią vietą pereina
— Kam tas? — paklau
kaklą, patrina dezinfekuo- i kitokių. Paragavau — ne- ekvatorius, kurs skirįažemę
siau.
1
jančiu skysčiu, paskiau darblogos. Mano konduktorius į šiaurės ir pfettt ' riusrutu—Tuose namuose karvę J
padulkina,'o tada — griebia ame mojuoti ranka dviems į . Įdomu'aČtsistotr viena ko ar kiaulę skerdė. Duoda ži-'l f 32fe4 & HĄLSTEP Sfr. / *
plaukus. Daviau jam valią, moterims, stovinčioms bal- ja'šiaurės pusrutuly, kita — noti, kad galima gauti mė
Tel. VIctory 2-4226
pietų.
Teoretiškai
—
šiauvieną syk gyvenime galima kone.
sos...
)
4183 ARCHER AVE.
leistis ir pietietiškai būti nu— Kas jos? — paklau- rės pusėj dabar ruduo, pieAišku, vieni negi suval-1
CHICAGO, ILL.
kirptam. Jis dirbo atsidė- siau.
tų pusėj — pavasaris. Šią
gys, o šilumoj — greit gen
Tel. LAfayeUe 3r3171
jęs, o kad nenuobodžiaučiau,
— Mokytojos.
ekvatoriaus liniją, nuo kuda.
įdave laikraštį į rankas.
— Įdomu būtų pakalbėti, rios pradeda geografinius
Rektorius Ir Ispanija
Plaukus nuvarė aukštai ir bet kad autobusas nueis.
matavimus, austatė prieš
Oriso TeL YArds 7-5557
2 0 0 metl
ttezid. tel. R E p u b l i c 7-4PM
širdi
kiek
atsigavo,
kai
s
trumpai, bet iki grįšiu į USA
_ M e s palauksime. Ekva-j
*— ataugs. Kirpimas čia kas- toriečiai valandų neskaito, | Atsisėdau vienas, pergy- vakare nuėjau į Kolumbo Dr. Frank C, Kwinn
tuoja 13 amerikoniškų cen- — pratarė jis, ir mudu nu-jvendamas didingą valandą. minėjimą miešto valdybos
(KVECINSKAS)
salėje.
Čia
dainavo
katalikių
tUėjome pažiūrėti, kaip moky-! Vienoj pusėj matėsi du kalOYDYTOiA^ IR CHIKUKOA^
Autobusu Po Ekvatorių
tojos gyvena. Namas apsi-Įnai jie yra Ekvatoriaus her studenčių choras, o katali
k
1651 W. 47th S t
be'atžymėti.
Juos
pasiekęs
I
1 universiteto
rektorius
u ęs>
šiame krašte autobusai ei- į P - Užlipome į antrą aukš
kun
- A u r e l l ° Espinosa Poli LIGONIUS P R I I M A :
. . T. .
. i OOA tą — pro grindis šviečia. debesys nuslinko žemyn i r !
Kasdien nuo- 2 vai. lkf 4'*al. popiet
^iauris. kaip migla driekėsi kloniu. s k a l t e , Pfakaitą, pazymeda- Nuo 7 vai. Ik) 8:30 vai. vak. Išsky
™QX"?
^ i T J l 9 f : Nama s "medinis, apyki
1921 metais, nėra tikros va- J o k i ų k n y g ų ^ ^
^ ^{jg^
^
^
a p l a u ž y Imas, kad Pietų Amenka IS
rus treclad. *r seat&a. rskartim
landos kada išeis
va hpuodas,
ir viskas, udarkė-j
ti kaktusai. Tokioj valandoj! Ispanijos paveldėjo civili zauuao 1I vl ftas
,v
cl
te18
kol prisipildys keleivių. Pas- ,"* as
' u Daveikslu
' , ° sienoie.
' a \ Jau-!
noriai
kad
nehiit.iimei
vie-!
3^'
^ kraują ir tikejiletas
kiau
da r įi L,o
miestą
išvažiuo~
™
^CSTZiZT^Z^mnl
.
V4«„ A-*
*„
ič,ra^im.
paveikslų
sienoje.
Jau-;
norisi,
kad
nebūtumei
vie0
mą. Salė stipriai plojo.
ja paimt keleivių sustoja nesnes kuri galėjo turėti 30 nas, kad galėtumei su kuo
pakalbeti, taip daug gilių
Po iškilmių
susipažinau
AKIŲ SPECIALISTAS
rinkdami siuntinius, pilasi • ^
.k a m b a r ^ e buvo ant
pergyvenimų.
<'
(Kalba lietuviškai)
su rektoriumi.
gazoliną (kurio galionas čia J J į b r a 4 Ž l n y s n a u ^ ^ siu756 West 35th Street
kaštuoja 12 USA centų). Pa'
...
. ..
Trobele
—
Seniai
jau
turite
ka
(Virš Union Dru*)
baieoi miesto dar sustoja
~" K i e k r e i k l a m o k y t l 3 '
Tel.
YArds
*-7$53 (neatsIM.piia)
talikų universitetą? — pakad
Netoliese
buvo
šiaudine
iauktte V i r t u t e 7-.*2t2)
duodami keleiviams laiko ke0 gautum mokytojo tei
trobelė. Užėjau. Viduj — nė I klausiau.
ses?
—
paklausiau.
pykloje duonos nusipirkti.
AklŲ egt.fi minavi
gyvos dvasios. Sustatyti jos
~ Ketveri metaa, dar tik
—
Šešeri
metai
pradžios
mo
specialistas. 1SKelias ejo seniau, abejo
rafto
tinkamus akiniams sti k i u s.
se pusėse stačių kalnų vir mol yklos ir šešeri viduri- rėmsw iš bambuko, sienos plepame.
Ka
Pritaiko prie veido
švendrėmis išpintos, stogas \ ~
j P inteligentija relitinės. Stovi jie daugiausiai r.es.
08
gražius, patrauklius akiniu rėmus.
Kiek atlyginimo?
šiaudų, vietoj lovos — ak- TO atžvilgiu?
I»rlem*mo
valandos:
Ptrmad..
pliki, retais krūmokšniais iš- —
G e r a i lai koS1 n o r s n 0
Antrad.
lr
Ketvlrtad.,
nuo
10
— 400-600 sukrų (20-'50 menų surišta ir tas paauki-1 ~
*
'
" to iki h r. p. p. ir S v. iki v.« ry
mai ginti.
•.
v a k a r o . Tredia.a. tr P e n k t a d . 1 v . l k l
Pravažiuojame
darbinin- c^ of k"! "m e 1n r6° e n e ^ l u '- u_z butą t i n i m a s a p k l o t a s n e n d r i ų i a _ ' r e t u m e d a r g e r i a u .
* v. vak. ir geštad. nuo 10 v. ryto
kus, taisančius kelią. Rai- '
}
sukrų mėnesiui pais. Pamesta ant jų dar ; p Turite katalikų raSy- lkl
S v a i p, p.
Mitas ofisas 945 W. Slst s i .
tas švariai apsivilkęs pri- •' Y*^™*
viešbuty
200 pora kailių. Prie sienos bu- tojų.
Prfemlmo valandos: Trefiad.. Pen
ZT. .,
. .
. j \T^ ' suriru mėnesiui — aiškino telis, užkimštas kokiu kau~ ^Turime. Jų galėtų būti kta d. ir SeStad. nuo tai. vak. lkl
S , vai. vakaro.
žiūrėtojas p n e jų stovi. Ke-, „ . ^ i ^
korėžiu, kibiras, trys bliu- d a u g l a u .
.
08
lias čia, tai jaa kaip Romoj ^ ^ y ^ J .
deliai iš palmės kiauto, ir|
via Apia, kur dar romėnų! — Ir aš buvau mokytoju, 4 f llttl
Klausykite kq sako VIENINTELE LIETUVIŲ
viskas
X
laikų grindinys. Cia išklota! - atsiliepė konduktorius _ . |
- Matyt, kad cia kas
^
RADIO PROGRAMA
n
e
s
Xl
a
a
b
i
n
t
a
s
u
o
d
u
k
netašytais
tai gavau
400 sukrų,
bet iš tiek
P"
neišgyvensi
PU šeima.
M e ^P7f*** , P ™\ *^^ ° kuriame
tik
vienam akmenimis,
automobiliuiirpra
Transliuojama KASDIEN 18 m.
dar
yra
kruopų.
čiau. Dabar gaunu 1,500 sukvažiuoti.
Įsteigė komp. Antanas
Žemė sausa, kaip pelenai.
Sutinkame piemenis su rų.
Vanagaitis. Jo darbą tę
karvių banda. Jie raiti, su
Mokytojos nuvedė \ mo Sutinku moterį, kuri virve
sia L. Vanagaitienė.
^kovbojų" kilpomis prie bal kyklos patalpas, šios buvo ant nugaros prisirišusi tem
nu, praskiria kelią mūsų dar blogesnės už jų butą: pia didžiulį molio indą su
•
•
•
mašinai.
E'-buvo beveik pusės stiklų vandeniu. Du vyrai varo mu
8 PROGRAMOS SAVAITĖJE:
Šalia manęs sėdi pagyve lLtiį;uose, sienos iš lentų, lus, apkrautus maišais.
—
Esi
ūkininkas?
—
klau
tarp
jų
stambūs
plyšiai,
luKiekviena vakarą
9:30 vai.
nusi moteris. Paklausta patmkas
v,etom
siu
vieną.
Sekmadieniais
1:00 vai. p.p.
sakoja, kad jos vyras dirba ^
» nubireKetvirtadieniais
— Taip.
miškuose. Gauna per mėnesį
Eztra
Programa
. . . .7 iki 8 T. •.
Jaunesnioji ant kaklo tu
— Ilgai dirbi?
270 sukrų (sukras — 5 cen^
rėjo kažkokį stiklo burbulė— Nuo septintos ryt° iki
Kasdien pasaulines ir vietines tinios.—Įvairūs įvykiai lietuviškame
tai), o už butą visa šeima
šeštos
vakaro.
Sodinu
"magyvenime.—Biznio
firmų pranešimai.—Lietuviška muzika—dainos.—
moka 150 sukrų mėnesiui,
Paskaitos.
Visais reikalais kreipkitės:
— Kas čia? — paklau is", pupas ir kitką.
gyvendami mieste.
6755 SO. WESTERN A V E S CHICAGO, H X .
siau.
—Daug uždirbi?
Telefonas — GRovehill 6-2242
Skurdo čia daug. Pakeliui
Ji atsuko parodyti. Jame
— Ką Dievas duoda vaiužtinkame trobeles, dažniau\ matėsi kunigo fotografija. ' sių, tą ir gaunu. Turiu sa-

PROGRESS
KRAUTUVIŲ

Dr. W. Gibaszekas, OD.

Flrmad.. TreClad. Ir šeštadieniais
Valandos: S—t popiat

Dr. F. C. V/inskunas
GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS

2420 W. Marąuette RA
Ofiso Tel.: PRospect 6-6446
B e i TeL: HEmloek 4-3150
VALANDOS*
Nuo

2 ikf 4 popiet; f tai t rak.: lr
Trečiadieniais pairai sutarti

Ofiso TeL: GRovehill 6-1321

Dr. Edvvard B. Muraskas
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

5452 So. Kedzie A ve.
LIGONUTS P R n M A :
Kaadien n u o l : 0 i lai 4:t0 lr
nuo 7:Ct) Iki »:0t vai. vak.
9e8tad.. nuo 2:10 »kl 4:00 vai.
Trečiadieniais — pacal suturimą.

Redden. Tel.: HEmloek 4-5532
Oft?»o tel.: YArds 7-1166
Rezid. tel.: DAnube 6-1126

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 W. 35th Street
(Kani]v;»> HalMed ir 35-t<» g.)
Valandos: 1—4 ir 6:30—8:30 p. p.
kasdien.
Atidaryta trvčiadienkiis ir
šeštadieniais; K**vtrtadien»a.is arioapiet ir tik iš anksto susitarus.

Rez.

3247 S. Emerald Ave.

Ofiso teL

VIrgini» 7-1886

DR. A. JBIKIH5

PHTSICIA>' 41 BUROE»M
( U B T U V I 8 OTDTTOJAfll

2500 W. 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1-4 p.p. lr ' T : M - t n
Šeštadieniais nuo 1-4 popiet
Trečlad. lr Sekmad. a l d a r r t a
Ofiso Tel! — PRapect I U M
Rea. TeL: Vlnrlnla 1-M11

TeL GRo. 6-1800 (Ofleo Ir

Dr. Waller J. Kirstuk
PHYSICIAN ąad SURGEON

iUeturli Gydytojui
I M S Weet M k Street
VALANDOS: 1—4 popiet, M t
1:11 rakarats Trečlad. j j g j j autarU

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 8o. Weeteni Ave.
Telefonai:
Ofiso — H E m l o e k 4 - 5 M 1
B e s . — HFjnloch 4 1124
V A L A N D 0 8 : Trečiadisa* lr t e i t a
dieni pacal susitarimą; kitomis die
nomis nuo 2 Iki 4 popiet.
7—1 vakarą.

Ofiee teL GRovehill 6-4020
Re*. teL HlUtop 6-lfOO

Dr. Alexander J. Javob
(JOVAIiAB)
GYDYTOJAS IR C9IRLRGAS

2423 W. Marquette Rd.

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS K CHKUROAA

4104 Aroher A Y O D M

OFISO VALANDOS
1 iki 4 valandos popiet,
lr nuo 7 lkl 1 vai. vakare.
Trečiadieniais lr Aeftadleniali
paaal sutarties.

•no

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien n u e 1:00 Iki •:(>• r a l
Trcdlad. Ir Sakm. tik susitarus

Platinkite dien.

"Draugą"

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
TeL:

Vlrginia 7-6583

Dr. Strikol
•ĮYTTCMAM

DR. 6IE2IS

UI

(MDIOIAAI

M4ft B.

GTDITOJAa ffi CHIRURGAS

2201 W. Cermak Ed.
ralandos. l - l popiet IT 7-1 v.
Trečiadieniais lr fiestadlenlaJ* ofisas
yra uldarytaa.
aeitad. tik nuo 1—t vaL popiet

u n n O TAJLaJUKM:
Hoa
I - 4 ir t - l : iret..
įeitai.
Isakm. tik pacal sutarti
Ofiso TeletoskMt TArAs 1-4713
Haaau Telefonas: P B o s p e o t § - l t l
J«« aeataakrs r t r i m l n t o talefoaal

•

REZIDENCIJA

DĖMESIO!

•241 West 66th Plaoe
REpublic 7-7868

•SUVAUOECIV CHORUI
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių

TeL CAnal 6-0257
Draugijos choro, vadovaujamo"
Rea. TeL PRospeot t-MSD Janinos Grieg, generaline^ repeti

cija įvyks penktadienį, spalio 21
d., 7:30 v.v. Lietuvių Auditorijo
je, 3133 S. Halsted St. Visi cho
ro
nariai ir nares privalo daly
G Y D Y T O J A S CB C H L B U K O A *
vauti, nes reikia galutinai pasi
1811 So. Halftted 8 t
rengti programos pildymui drau
gijos vakare sekmadienį, spalio
ttatrteaclja: 66M S. Artealaa Ava 23 d.
•aUJLNDOS: U • . ryto lkl ! » .

DR. P. Z. ZALATORIS

ARD Skyriaus Vakaras

MARQUETTE PARK. —
Šv. Kazimiero Akademijos
GYDYTOJAS IR CHTRCRGA8 Rėmėjų 8-tas skyrius rengia
vakarą sekmadienį,
spalio
11750 8o. rameU
23 d., parapijos saieje. Bus
TeL:: PUllman sV8277
V AI. ANTROS- oacaJ analtarlma muzika, skanių užkandžių ir
daug gražių dovanų. Viena
iš tų dovanų — E. OgentieRea. 6958 So. Talmaa Ave.
Rea. TeL: GRovehlU 4^617
nes padovanota
staltiesės
Visi kviečiami į šį vakarą.
Office TeL: HEmloek 4-4848
Įėjimas 35c. Pradžia 5 v. v.
— E. A.

Dr* L £• Mokar

•

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
N o r e d a a i ką nons panluoti,
1423 W e » t sttUNntttto Ro*W I P*™, išmainyti, surasti — pasi^ ^
Inaudokit 'Draugo' Classified akyOFISO TaJLAN*»oarianai.
Skelbimai ne dang tekaiifuo s tki 4 ir nuo T M I rakai*, nuo ja, o gaunami rezultatai kuoTr^iad. (r AestAd. susitarus
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Bendrąjį Tautos Frontą Stiprinant
ŽYMOS LIETUVOS VYRAI MCSŲ TARPE
Šiuo metu savo tarpe Jungtinėse Valstybėse turime
visą eilę žymių asmenų, savo laiku vaidinusių svarbų
vaidmenį ir Lietuvos politikoj ir jos kultūriniame gy
venime. Jų tarpe pažymėtini: buvusis Lietuvos prezi
dentas ir premieras Dr. Kazys Giinkis: buvusis kariuo
menes vadas gen. Stasys Raštikis; prof. Mykolas Bir
žiška, buvusis Lietuvos universiteto rektorius ir Lietu
vos Nepriklausomybes Akto signataras; p. Audėnas, bu
vusis žemės ūkio ministeris, pulk. J. Černius, buvusis
premieras, Dr. Milčius, buvęs valstybės kontrolierius.
Netenka užmiršti, kad dabartiniu Lietuvos įgaliotu mi
nistru Vašingtone yra pulk. P. Žadeiius, kuris taip jau
yra buvęs krašto apsaugos ministeriu.
Šiomis dienomis į Ameriką atvyko Stasys Lozoraitis,
Lietuvos atstovas Romoje, buvusis Lietuvos užsienių
reikalų ministeris. Jis čia atvyko kaipo svečias atidaryti
lietuvių meno parodą New Yorke. Tuo būdu šiuo metu
turime savo tarpe dar vieną buvusį ministeriu kabi
neto narį Lietuvos nepriklausomyb§s laikais. Vietai lei
džiant, būtų galima išvardinti dešimtimis, o gal ir šim
tais politikų, kultūrininkų, ekonomų, rašytojų ir žurna
listų, šiandien jau begyvenančių ir besidarbuojančių
mūsų tarpe. Kai kurie jų tikrai nuoširdžiai jungiasi
į mūsų veiklą ir Lietuvos laisvinimo darbus. Tuo mes
džiaugiamės, nes tai yra vienas iš didžiausių paskati
nimų mums, seniau čia įsikūrusiems ir šiame krašte
gimusiems ir užaugusiems.
MIN. ST. LOZORAIČIUI ATVYKUS
Reikia manyti, kad ir p: Lozoraičio vizitas Ameri
koje taip pat prisidės prie dar didesnio sustiprinimo
visų tų darbų, kurie šiandien jau bendromis jėgomis
dirbami Amerikos Lietuvių Taryboje. Mums pranešta,
kad p. Lozoraitis, paklaustas lietuvių spaudos atstovų,
ar jis numato turėti pasikalbėjimų su ALT vadovaujan
čiais asmenimis, pareiškė:
"Lietuvos byla yra visų geros valios lietuvių reika
las. Ir tą reikalą turime ginti bendromis jėgomis, 8Uderinta valia ir glaudžia koliaboracija. O tam tikslui
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DftL "FAIR DEAL" PROGRAMOS
Net keliolika Prezidento Trumano ir jo vyriaus;
pasiūlytų įstatymų projektų kongresas arba atmetė
arba nespėjo savo darbotvarkėn įtraukti ir svarstyti.
Daug dalykų iš Prezidento "Fair Deal" programos kon
gresas atmetė ar visai nesvarstė. Dėl to Prezidentas
yra labai nepatenkintas.
"Fair Deal" programai vykdyti sutrukdė ergeliai
pačių demokratų tarpe. Daugelyje klausimų jų nuomo
nes griežtai skyrėsi. Daugelyje atvejų patys demokra
tai, nesutinką su p. Trumano "Fair Deal" politika, bal
savo prieš. Tuo, žinoma, pasinaudojo opozicija — res
publikonai.
Ta pačia proga su ypatingu pasitenkinimu tenka pri
minti, kad pirmoj 81-mojo kongreso sesijoj mūsų drau
gai senatoriai ir kongresmonai pasakė eilę gerų kalbų
apie Lietuvos nepriklausomybės bylą ir dabartinę mū
sų tėvų krašto būklę. Tai jie padarė Lietuvos Nepri
klausomybės (vasario 16-tos) šventės minėjimo proga.

Kanados Lietuviai Katalikai Organizuojasi
Dienraščio "Draugo" administratorius kun. Antanas
Miciūnas, kuris šiomis dienomis lankosi Kanadoje,
mums praneša gerų žinių. Kaip vakar paskelbėm, š. m.
spalių mėn. 18 d. Torontoje įvyko Kanados lietuvių
kunigų suvažiavimas', kuriame nuodugniai aptarti lie
tuvių katalikų organizacijų ir veiklos reikalai ir įsteig
ta Kanados Lietuvių R. K. Kunigų Vienybė, kuri pa
sižada artimai bendradarbiauti su Jungtinių Valstybių
lietuviais kunigais.
Tą pačią dieną, kaip mums pranešama, įvyko kata
likų veikėjų iniciatorių kolektyvo posėdis, kuriame for
maliai įsteigta Kanados Lietuviu Kataliku Kultūros
Bendrovei
Toji bendrovė nutarusi leisti Kanadoje lietuvišką, ka
talikišką laikrašti, kuris netrukus jau pasirodysiąs.
Bendrovė taip pat leisianti knygas ir, apskritai, platin
sianti lietuvių katalikų spaudą.
Tenka nuoširdžiai sveikinti Kanados lietuvių katali
kų pastangas tarp savęs tampriau susiorganizuoti. Ligšiol net ir mes čia jautėme jų neorganizuotumo pasek
mes.
Kai katalikai bus organizuoti, kai jie turės savo
laikraštį, tada ir su kitų ideologijų: tautiečiais geriau
galės susikalbėti ir Lietuvos laisvinimui reikalingą bend
rą frontą sudaryti.

Dėl Komunistu Vadų Nuteisimo
Jungtinių Valstybių valdžios pareigūnai reiškia pa
sitenkinimo, kad New Yorke vestoj teismo byloj komu
nistų partijos lyderiai atrasti kaltais. "Voice of Ame
rica" šį teismo nuosprendį radijo bangomis paskleidė
po visus pasaulio kraštus. Tai, be abejojimo, nemažai
prisidės sustiprinti prieįkomunistinę veiklą kitur. Tai
bus paskatinimu ir pogrindžiui u i geležinės uždangos.
'
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reikia kalbėtis, aiškintis, susiprasti".

Dėl bendradarbiavimo su VLEK-u p. Lozoraitis tiems
patiems spaudos atstovams pasakė, kad kiekviena po
zityvi jėga Lietuvos bylai ginti yra sveikintina ir...
"mano bendradarbiavimas su VLK-u tegali duoti tik
naudos mūsų bendram reikalui''.
LAUKIAME PAVYZDŽIŲ
Min. St. Lozoraitis yra laikomas Lietuvos diplomatų
šefu. Todėl jo teigiamą pasisakymą, dėl vieningo darbo
su ALT ir VUK-u tenka sveikinti. Juk, jei kada, tai
šiandien yra reikalinga sudaryti vieningas, stiprus, ne
palaužiamas lietuvių frontas kovoje dėl Lietuvos teisių
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Vadinamoji lietuvos diplomatų kolegija , ir VLIK-o vadovybė savo
vieninga veikla turi rodyti pavyzdį visiems pasaulio
lietuviams. "Vardan tos Lietuvos vienybe težydi!"

81-mojo Kongreso Darbai
REKORDINE SESIJA
Pagaliau, užsibaigė Jungtinių Valstybių 81-mojo kon
greso pirmoji sesija. Ji prasidėjo 1949 m. sausio 3 d.
ir tęsėsi iki š. m. spalių 19 d., padarydama rekordą
ir savo užsitęsimu ir savotišką darbų rekordą.
Ši kongreso sesija padarė rekordą ir tuo žvilgsniu,
kad ji asignavo įvairiems valstybes (užsienių ir vidaus)
reikalams virš trisdešimt septynių bilijonų dolerių. Pusšešiolikto bilijono dolerių paskyrė savosioms ginkluo
tosioms jėgoms išlaikyti ir sustiprinti; netoli pusantro
bilijono prieškomunistinį frontą sudarančioms valsty
bėms apginkluoti. Be to, kongresas nutarė U. S. karo
aviaciją padidinti iki 58 vienetų, kas laikoma labai
svarbiu dalyku.
Prie svarbiųjų kongreso darbų tenka priskaityti Šiau
rės Atlanto Saugumo pakto ratifikavimas.

UN Diena
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UN — Jungtinių Tautų diena minima spalių mėn. 24 d.
Tos dienos minėjimo proga "Garsas" rašo:
"Jungtinės Tautos yra atlikę nemažai svarbių darbų.
Iš jų tribūnos demokratinių valstybių atstovai yra pa
sakę gražių kalbų apie žmogaus ir tautų teises. Deja,
iš tos pačios tribūnos raudonųjų agresorių atstovai yra
paskleidę nemažai šlykščios propagandos.
"Vienas apgailėtinas reiškinys, kad iš Jungtinių Tau
tų tribūnos, bent iki šiol, nepasigirdo griežtesnio pro
testo ir dėl raudonųjų agresijos reikalavimų, kad So
vietų Rusija pasitrauktų iš Pabalčio kraštų,' taipgi iš
kitų valstybių, kurioms primetė savo šlykštų komunis
tinį režimą. Negalima suprasti, kodėl demokratinės ša
lys, kurios sakosi kovoja ufc žmogaus ir už tautų teises
ir laisvę, taip ignoruoja Pabalčio šalis.
"Nežiūrint tokių silpnų pusių, vis dėlto Jungtinių
Tautų organizacija yra reikalinga ir ji gali suvaidinti
svarbų vaidmenį teisingos i r pastovios taikos įgyven
••. •
dinimui/ '

"Muzikos Žinias" Pavarčius
Tik ką išėję g iš spaudos "Muzikos Žinių'' 3 numeris
daro gero įspūdžio. Jis duoda žinių apie šiemet buvuBįjį Liet. R. K. Vargonininkų Sąjungos seimą, apie tos
sąjungos valdybos ir paskirųj narių veiklą. Komp. J.
Žilevičius davė straipsnį apie vargonų meisterį Martyną
Masalskį. Dedamas Leonardo J. Simučio premijuotasis
kūrinys — daina mišriam chorui " Į Naują žygį", ši
daina yra giliai patriotine ir labai gerai ir žodžiais ir
muzika pritaikyta šių dienų lietuvių patriotų nuotai-
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Tikrai Bolševikiškai
VYT. VYTENIS
Vagys Grįžta "Tėvynėn'
(Tęsinys)
Augustdorfo stovyklon iš
Bet dar yra brevijoriaus kalbėjimas. Brevijorius susideda
įvairių kalėjimų surinkę an iš psalmių ir maldų, kurios keičiasi liturginių metų bėgy, ir yra
glai atgabeno 48 kriminali spausdintas lotynų kalba. Brevijoriaus kalbėjimas užima kas
nius nusikaltėlius, kurie pa dien vieną valandą. Savo brevijorių aš slėpiau ir palte po pa
reiškė norą repatrijuoti į mušalu, ir laikraščiuose, ir žiūronų dėžėje, ir vieną kartą net
sovietinę Lenkiją. Mat šiaip Stalino knygos viršelyje.
jie turėtų atsėdėti teismo
Dabar tokių pogrindžio kunigų jau bus daug Rytų Eu
jiems uždėtas bausmes už ropoje, kur siaučia raudonasis teroras. Bet 1941 m. tai buvo
padarytus įvairius nusikal naujas dalykas mūsų naujaisiais laikais. O tada mes tesislapstimus. Tad jie apsisprendė, tėm nuo nacių ir fašistų.
kad jiems geriau važiuoti
Yapč mes bijojom nacių, nes mes manėme, kad jų oku
"plačiojon tėvynėn". O kol
jų dokumentai bus sutvar pacija bus žiauresnė ir jų špionažas daug gabesnis, negu italų.
kyti, juo s laikinai apgyven Ir mes neklydome. Vos tik man persikėlus gyventi į Trebinje,
pas mane atėjo katalikas berniukas, kuris mazgojo langus na
dino šioje stovykloje.
cių štabe. Jis nugirdo pasikalbėjimą, kurį nacių slaptoji po
Čia jie tikrai bolševikiš licija turėjo su vienu žinių teikėju. Mano naujoji pavardė buvo
kai pasireiškė: būriais po jau žinoma Ar naciai manęs ieškojo.
keletą, atlenktais peiliais,
Tiek to. Dabar aš turiu persikelti į italų okupuotą Dalvaikščiojo stovyklos gatvė- matiją. Zonų sienos nebuvo stipriai saugomos. Aš užsėdau
mis ir užkabinėjo žmones.; a n t d v i r a c i o ^ s u kuprine ant nugaros nuspaudžiau Adriatiko
Vieną mokytoją supiaustė link.
net taip, kad tas turėjo būti
Pietų Kroatijos miestai tais laikais buvo pilni pribėgę Vo
į ligoninę paguldytas. Pabū kietijos priešų. Žydai, socialdemokratai, o po karo pradžios su
gę žmonės užsidarinėjo duris Rusija, ir komunistai, visi buvo įsitikinę, kad nors fašistai taip
ir langinyčias, užsidarė ir pat siekia jų sunaikinimo, kaip ir naciai, tačiau Mussolini agen
stovyklos krautuvėlės. Atsi tai nėra tokie uolūs, kaip Hitlerio ir jo slaptoji policija neturi
kreipus į anglus pagalbos, pilnų jų sąrašų.
jie paaiškino, kad tie repat
Fašistų įsibrovėliai galėjo ir nebūti tokie gabūs savo prie
r i a n t a i priklauso bolševikų šus sumedžioti, tačiau jie greitai susiprato, kas jiems sudaro
repatrijacinei komisijai; kai d i d ž i a u s i ą k l i ū t į _ j i e pas kelbė kovą katalikybei
l šiuos buvo kreiptasi sie
Pradžioje kova neatrodė esanti žiauri. Nebuvo nei kunigų
paaiškino, kad jie nesiims nei vienuolių masinių areštų. Vienuolynai nebuvo išniekinti, baž
jokių žygių, o už nusikalti
mus padarytus stovykloje nyčios neuždarytos. Bet greitai ant visų pastatų pasirodė įsa
jie būsią teisiami tėvynėje. kymas, kad pamokslai turi būti sakomi italų kalba, kurios žmo
Tik šiems kriminaliniams nės visai nesuprato. Kunigai negali mokyti žmonių jiems nesu
nusikaltėliams
išvažiavus, prantama kalba. Kunigai įsakymui pasipriešino. Pasidarė nuo
latinis sekmadienio ryto vaizdas rasti būrį italų kareivių, gra
grįžo į stovyklą ramybė.
sinančiai besisukinėjančių prie bažnyčių durų. Kai itališkai pa
• * *
Varšuvoj "Valo" Įstaigas mokslo nesakę kunigai išeidavo iš bažnyčios, jie buvo mušami
ir niekinami.
Kaip praneša " Svenska
Po to sekė naujas smūgis — buvo uždaryti visi katalikiški
Dagbladet", bolševikai atlei laikraščiai ir visos katalikų mokyklos bei seminarijos. Uždraus
do 150 aukštesnių tarnauto tos ir visos krikščioniškos pasauliečių organizacijos. Jų nariams
jų iš lenkų užsienių reikalų buvo patarta stoti į fašistines organizacijas. Pietuose gyvenan
ministerijos. Šitam valymui tiems katalikams studentams nebeleidžiama vykti į vokiečių zo
davė pagrindo protokolo sky noje esantį Zagrebo katalikų universitetą.
riaus vedėjo atsisakymas
Dalis katalikų jaunuolių atėjo pas mane.
grįsti Lenkijon iš Šveicari
— Ar mes galime organizuoti intelektualinio pasipriešinimo
jos. Šie valymai buvo at judėjimą? — paklausė manęs Emilis, vienas iš krikščioniškojo
likti be užsienių reikalų mi- jaunimo judėjimo vadų.
nisterio Modzelewski žinios.
— Ar mes galime čia suorganizuoti katalikų universitetą?
• * *
— Žinoma, kad galime, — atsakiau jam. — Duok man kelias
1,000 Mirties Sprendimų dienas laiko pagalvoti.
Aš nutariau pasinaudoti ta aplinkybe, kad bažnyčios buvo
Bukarešte kominformo tri
bunolas atlieka savo parei atdaros ir tuo metu nepaprastai gausiai žmonių lankomos. Kiek
gas stachanovietiškai. Kaip vieną dienos valandą žmonės apsupdavo altorius kelių minučių
praneša "Die Welt", nuo šių maldai. Kadangi daug kas ateidavo į bažnyčią, tat vienas kitas
metų gegužes mėnesio pra lankytojas daugiau neatkreips jokio dėmesio.
Viena vienuolių bendruomene gyveno prie didelės bažnyčios
džios Bukarešto tribunolas
padarė virš 1,000 sprendi pačiame miesto centre. Jie mielai sutiko, kad mano universitetas
mų politinėse bylose išneš įsikurtų jų valgomajame kambary. Visa kita jau buvo lengva
damas rezoliucijas: "ypatin padaryti. Kiekvieną rytą mano studentai po du ar tris ateidavo
go režimo kalėjimas", kas į bažnyčią, trumpai pasimelsdavo ir, jei drąsos nepritrūkdavo,
netiesioginiai, bet visai tik įslinkdavo į zakristiją, iš kurios jau greit patekdavo į mūsų su
rai, reiškia baisią kankinio sirinkimo vietą.
Čia mes dirbome kelis mėnesius po 6—8 valandas per dieną.
mirtį. Mat Sovietų Sąjungo
je oficialiai mirties bausmė Mūsų grupę sudarė apie 50 jaunų vyrų ir mergaičių. Ko mes
panaikinta. Tačiau įkurti čia mokėmės? Ar slaptosios policijos technikos? Ar žmonių žu
"ypatingo režimo kalėjimai" dymo būdų? Ar kaip pasigaminti bombas? Ne. Mūsų ginklai
šiuos propagandinius įstaty prieš tironus buvo Šv. Tomo Akviniečio, Duns Scotus, Platono
ir Aristotelio raštai. Mes studijavome ekonomiją ir sociologiją.
mus lengvai apeina.
Mes skaitėme apie pirmųjų Bažnyčios amžių Tėvų kentėjimus.
• •
*
Per langų užuolaidas mes matėme vaikščiojančių fašistų sargy
Bolševikai Rado Išeitį
binių saulėje žibančius durtuvus. Kadangi ir mes buvome per
Del blogų gyvenimo sąly sekiojama ir nekenčiama sekta, tai geriau galėjome suprasti
gų ir nuo bado Sovietų Są pirmųjų krikščionių istoriją. Mūsų tikėjimo ugnis taip įsilieps
jungoje išmirė milijonai vo nojo, kad pradėdami savo darbą išdrįsome giedoti senas gregokiečių belaisvių. Karui pa
rijoniškas giesmes. Praeidami pro šalį juodmarškiniai galvojo,
sibaigus bolševikai buvo pa
skelbę, kad jie turi 3.5 mil. kad jie girdi kelių vienuolyne užsidariusių nepavojingų vienuo
vokiečių belaisvių, o pagal lių giedojimą. Jie nežinojo, kad tuose vienuolyno rūsiuose slė
susitarimą su Vakarais vi pėsi jauni tikėjimo partizanai, kurie vieną dieną išvys fašistus
si belaisviai iki 1948 metų iš savo krašto.
Kai birželio mėnesį Hitleris užpuolė Rusiją, komunistai su
pabaigos turėjo būti paleis
ti. Vakarai pildydami susi gužėjo j vietines partizanų grupes, kurios buvo daug karinges
tarimą visus belaisvius pa nės už mūsiškę. Aš tuoj apie tai sužinojau, nes joms priklausė
leido. Bolševikai gi, į Vaka ir daugelis mūsų studentų. Aš neabejojau, kad jie dalyvavo
rų užklausimus nesiaiškin- kariškų traukinių sprogdinime ir darė kitus veiksmus, surištus
dami, belaisvių paleidimą su pavojinga partizanų kariška veikla. Šitoji veikla manęs ne
delsė. Iš už geležinės uždan lietė. Mano kaip kunigo uždavinys buvo skleisti religijos paži
gos viešumą pasiekė nuola nimą ir praktiką. Bet tose partizanų grupėse mano studentai
tinės šiurpios žinios, kad susitiko su jaunais komunistais, kurie klausė, ar ir jie galėtų
stovyklose kas dieną mirš lankyti slaptąjį universitetą.
ta tūkstančiai
belaisvių!
— Žinoma, — atsakiau jiems. — Atveskit juos Čia.
Bolševikams buvo paran
Prie mūsų tuoj prisijungė apie pustuzinis marksistų. Žino
kiau išmarinti belaisvius Ru ma, jie turėjo kartu su kitais mokytis galvojimo logikos ir filo
sijoje, nekaip leisti juos na sofijos. Šitokio bandymo akivaizdoje jų paviršutiniškas marksis
mo, nes šie, pažinę Rusijos tinis tikėjimas susvyravo. Kaikurie jų po vienos kitos praloštos
gyvenimą, parvažiavę į tė diskusijos pasijuto nejaukiai ir daugiau nebeatėjo. Kiti gi lan
vynę būtų bloga propagan- kėsi ir toliau.
(Nukelta i 4 psL)
(Bus daugiau)
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Morales ir Rezistencijos
vmi individualiai, Kunigų
Formuotoja
| Vienybe, Vykiai, T. Prancis*,
r- *
i - * konai, Kanados lietuviai,
r cpr. Lietuvo^reUgims
.r k u n / s , a v y n a 8
.;
kultūrinis
gyvenimas neįsi
šiaip daugelis gerų širdžių
vaizduojamas be ateitinmk ^lietuvių katalikų moks rėme tą darbą.
lus einančio jaunimo x>rga- Atgimstanti IJet aviškam
Naujam Pasauly
nizacijos, įsteigtos 1911 m.
vesti organizuotai
kovai
Bet tremtiniai iš VokietiCLEVELAND, Ohio. — sipirkę galės laimėti tris!
prieš rusiškąjį nihilizmą ir, j o g ^ ^ ^ ^
Tokįu b M u
Tremtinių kelias nepavyde-1 puikiausius televizijos ap»bedieviškąjį socializmą. N*. o«tfmi0aBaU at-kai atsirado
rTON
-Pern A m
unt
e r t o 8 U8tai
kunu
tinas. Ne del savo kaltes jie j ratus. Bilietų galima įsigypriklausomybes kovų metai I italiioie Kanados Aneli- nai spalio
Y mėnesį
.'
*buvo ^paP
».
balsus
isgirsime pirmą sykį
mūsų
buvo priversti palikti savo: ti paš platintojus arba tie(1018-1920) ir nepriklauso- joje. Stipriausias gi bastijo- šventinta Hamiltono lietuvių scenoje, solistų duetai ii
Tevynę. Ketverius metus siog klebonijoje, 19022 Neff
ir
Rene Mayer'iui pavesta suda mos Lietuvos dienos įrodė nas susikūrė pereitais me- parapijos bažnyčia — Vii- kvartetai. Koncerto žvaigždė8
skurdo Vokietijos bei Aus Rd.
ryti naują Prancūzijos minlste- ateitininkų -didžiųjų princi tais Jungt. Amerikos Valsn i a u s Aušros Vartų švč. P. bus Kauno Operos solistė
trijos stovyklose. Brolių arių kabinetą kuomet tas uždavi- pų — katalikiškumo ir tau
merikiečių dėka jau tūks- N e p a v y k ę s S u s i r i n k i m a s ! nys socialistų vadui Julės Moch tiškumo svarbą tautai ir tybese. Cia at-kai stengiasi M a r i j o s titulu, ši brangi ha- Pranute Radzevičiūtė. Lauapjungti ne tik tremtinių, miltoniečiams sukaktis no- kiamas taip pat ir iš Amenepavyko įvykdyti. Roberto Schutanciai jų pasieKe SI Kraštą,
j Lietuvai Vaduoti Sąjun- m a n - 0 kabinete jis buvo finansų stiprybę jos jaunimui. Va bet ir Amerikos lietuvių, TUrLA paminėti ir atšvęsti rikos garsus tenoras Stasys
daugumas patenkinamai jsi- g o s š a u k i a m ą susirinkimą, | ministeris.
dovaudamiesi šūkiu "Visa ypatingai mokslus einantį; k u o iškilmingiausiai. Šia pro Baranauskas. Akompanuos
kūrė, bet taip pat nemažai k u r i a m e š i sąjunga turėjo \
atnaujinti Kristuje", at-kai a r baigusį jaunimą. At-kų g a parapija rengia didžiulį A. Dvarionas,
išauklėjo dorą
lietuvišką tikslas — apjungti abi iš- j koncertą, kuris įvyks spa- Iš Toronto j koncertą at
daliai tenka kartus Amen- persiorganizuoti į ALTS-gą, | VAkipfiili k*.V<UA
jaunimą, kiekvienu metu pa skirtąsias įvairių sąlygų l i o 29 d. 8 vai. vak. West- vykstąs min. V. Gylys žada
ko s duonos kąsnis. Didejan-, a t v y k o t i k ke lįolika asmenų. I TvMCUdl JMJvMĮfl
tis nedarbas ir nemažas bu-, N e ž i ū r i n t ~ m a ž o d a iyv a vusių I
p r U g VAIria^ili«! sirengusį aukotis už te"vyne, tautos eakas, kad tuo būdu a ^ Collegiate Auditorium, padaryti trumpą politinę apįrodymui tegu bus pami- ugdymasis Kristaus tarny- 700 Main St. W. (Autobusas žvalgą. Taip pat dalyvaus
tų trūkumas — yra du di- s k a i č i a u s susirinkimas išsi>M* i I L> To
nėtafl
džiausi naujakurių priešai. r m k o valdybą.
Jugoslavijoje jau kovoja... i
vienui vienas faktas: bai, lietuvybės išlaikymo s i a n u o King-^James St. veža miesto žymūs žmonės,
Bendromis vietinių lietuvių
vokiečiai prieš vokiečius. p a 80—90% karininkų, baigu me krašte ir kovos už lais-1 i k i p a t t o s vietos. Autobum
ir tremtinių pastangomis
siųstus prie Jugoslavijos sie sių Lietuvos Karo Mokyklą yę rezultatai galėtų būti ge- Į s a s
Vyčių Maskaradas
nos vokiečius — liaudies laisves kovų. metais, buvo
dažniausiai pasiseka ir šias
T a
Vvestdale)
P a c i a P r o ^ a y™ renLapkričio
6
d.
Lietuvių
...
.
r ,
,
kliūtis nugalėti.
ateitininkai. Katalikiškumas,
,iY3sni, sėkmingesni. At-kai | p r o £ r r a m o i e ' d a l v v a U 8 v i . S lamos run^ynes tarp lie,- • u*.
x- u „ ^ ™ lmilicininkus
ir
buvusius
beKaip retą vietinių lietuvių į ^ J S ^ w S
j S f g E a i s v i u s ~ k a l n ų š a u l i U S b ° 1 " tautiškumas, šeimiskumas. nėra pramogine organizaci-,
^
^ mJn^
^ ^ ^ T ^ J ^ ^
ševikai
slaptai
permeta
į
inteligentiškumas,
visuomejimosi
sąjūdis,
jinai
yra
i
r
lenkų
1
kre sl
1§
ir tremtinių krikščioniško so U m a d a b a r , g i g y t i p a s p l a .
3a,
ji
y
r
a
pagrindinai
auk*
^
.
r
„
.
kuris
P
"
^
*
P "
Jugoslaviją
sabotažo ak niškumas, — štai penki gyvos tautos dvasios išlailidarumo pavyzdį galima lai- t i n t o j U s i r knopos
narius,
gos. mišrus cnoras Kuris n i n k yMCA salėje 4:30 v.
tams vykdyti. Tokių sabo svarbieji stulpai, remia at- k y m o sąjūdis.
kyti spalių 16 d. įvykusį pa
J
pasirodys
pirmą
kartą
sce*
eitininkų
ideologiją,
sureda-<
tažo
grupių,
kaip
praneša
rengimą O. Baltrukonienės
Tremtinių Vakaras
"Die W e l t ' , jau pasirodė guotą didžiojo tautos filouo- k Jungt. Am. Valstybių At- noje; jam vadovauja diri- ' _ v
užeigoje gausiai Petro Tito
Pažymėtina, kad koncerClevelando Tremtinių Dr Jugoslavijos valdomoje Ma fo ir mokytojo profesoriaus " U Sąjunga apjungė dau- gentas Klemensas Bagdonąšeimai paremti.
vičius; kvartetas, vadovau- ^ \ y ^ , rengiamas miesto
jos rengtas šio mėn. 14 d. kedonijoje. Prieš tas kominO Baltrukonienės M. ir ^ ^ ^ v a k a r a s L i e t u . formo brigadas Tito pastaBabecko;
tau gražiausioje
salėje su didinPer metus laiko ji tiek pajė- jamas
vaitės; Vytauto
Hamiltono
ir Torona C e— a Koncerto Rengėjai
ir
tėvynei"
vėliava,
B. Drosučm ir A. Damuslo. . g a l § j e b a i g § s i n e p a s i s e _ j te anti-kominformo briga- Dievui
St/šalkau^kia-Visaatnana-igelį
žymių Amerikos
lietutinių ir vaikų šokių grupės, f ? ° £ j £ 2 r ^ k e "
gė
susiorganizuoti,
kad
lap
imciatyva susirinko per 90 k į m x m i m a Ž Q g v e č i ų s k a i . | d a s , kurios taip pat suside- nešama at-kų, Lietuvos isto
tarnaujant
vii* bei6tremtinių
d. New asmenybių,
Yorke jau vadovaujamos Vandos P a n o - r
svečių, kurie vien prie i > - j č i a u s b u v o m a ž a i pajamų, da iš buvusių vokiečių be jinti
rijoje Kristuje,
neliko tuščiu
burbu ikričio
rno suaukojo 179 dolerius, j k u r i o s n e p a j ė g ė padengti laisvių. Vokiečiams, esan- lu, bet tapo kūnu ir krauju, šaukia savo narių ir atsto
STASYS LITWINAS SAKO:
vų
suvažiavimą.
Bufetas ir kiti smulkūs pa- f a k t i j i š l a i d u .
nešusiu
tėvynei
moralinę
tiems kominformo brigado
r#
T A I
DIimiP
GERIAUSIAS LAIKAS
rengimai taip pat davė per
Vieningu Žingsniu Už
se, pasiduoti belaisvėn nėra svekatą ir stiprybę sunkiau
i
/
i
l
D
A
I
l
—PIRKTI
VISOKIOS Rf SIES
70 dol. grynų pajamų. Dau
prasmes, nes jie vistiek bū siose tautai dienose. Tai liu
Dvasios Stiprybę
Parsikvietė 40 D P
NAMAMS REIKMENIS/' GERAS PASIRINKIMAS
giau kaip puse dalyvavusių
dija at-kų gyvybės kaina,
tų
sušaudyti.
Bet
Tito
antiDidele
atsakomybe
gula
Tremtinys Pranas NeimoStogams Reikmenys — Insnluotu Plyto-Išv&izdos Sldlngs
buvo mūsų senosios kartos
atiduota už tautą, organi
kominformo
brigadų
vokie
— Langu — Durų — Tvoroms M&terioto — Maliavos —
broliai, kurie dar kartą pa nas, nemažos beimos tėvas, čiai taip pat būtų tuoj su zuojant rezistenciją prieš ant JAV at-kijos pečių, lies
Varnišo
— Enamelio — Geležinio Namams Reikmenųrodė savo dosnią širdį pa- yra sudaręs 40 asmenų bu- šaudyti, jei jie kovoje paro okupantus: taip anksčiau, išsisklaidant tremtiniam iš
Harchvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios
aukodami net po 10 5 ar 3. to ir darbo garantijas. Pa- dytų bent.mažiausio nedraus taip ir dabar. Nekuklu sa Vokietijos, Amerika turės
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Lango — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Roard — Vamadol. ir atnešdami dovanų, 'gal jo sudarytus dokumen- mingumo. Todėl tarp tų gra kyti, bet tiesa, kad at-kai perimti viso pasaulio at-kidžiu Ir Daug Kitu Reikalingu Dalyku. Pasiteiraukite!
jos vadovavimą. Amerikos
Parengimo visą naštą a n t i n į ^ 7 p a k d y ? W ' * vyksta atkakliausios ko didele dalim buvo Lietuvos at-kai dirba ALRK Federa
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI
M
M
t a
moralės
tvirtybės
ir
tauti
vos
iki
paskutinio
vyro.
Topėčių nešė O. Baltrukonienė, ^ ^ L S K
didžiuo
- — »
™™ **
kiu
būdu
vieni
vokiečiai nes rezistencijos formuoto cijos rėmuose. At-kai atne
CARR MOODY LUMBER CO.
A. Baltrukonyte, B. Drosu- jasi tremtinio darbais!
ša
daug
gyvybes
Amerikos
miršta "savanoriškai" už 3».
STASYS UTWINAS, Pi*».
tienė, P. Kavaliauskienė ir
lietuvių katalikų gyvenimui.
— S. G.Staliną, kiti už Tito. Abeii
Nepalūžtanti Tremties
E. Šneiderienė. Rengėjų var
S0S9 S. HALSTED ST
TEL. VICTORY 127*
Reikia t a d tikėti, kad sėk
4
—
už
'taiką
ir
už
žmonijos
Varge
du jautrų padėkos žodį da-j st^iislovas Paltanavičius,
mingas katalikų tarpusavis
VALANDOS: Nuo 8-toa Tai. ryto iki 6-toa vai. vak.
gerovę".
lyvavusiem s tarė Dr. A. Da- ] g y v 7 5 4 2 s t a r s t > m i r § s p a .
pajėgs
fceStad. — 8 vaL iki 3 vai. popiet.
At-kų Federacija, suside bendradarbiavimas
mušis, o už tokią stiprią ir t U o g d P o g e d u l i n g ų pamaldanti iš Moksleivių, Studen ne tik išlaikyti bei ištobu
nuoširdžią paramą padeko- d ų g v J u r g i o bažnyčioje patų ir Sendraugių: Sąjungų, linti at-kų darbą, bet sukur
jo pats P. Titas, penkių ma- l a i d o t a s Kalvarijos kapinė
atsikūrė ir tremty — Vokie ti koordinuotai su kitom ka
žamečių vaikų tėvas.
^ spaho 12 d
tijoje, sėkmingai tęsdama talikų organizacijom dir
(Atkelta iš 3 pusi.)
ATIDARYMAS
Dalyvavusieji gražiai pada komunizmui. Dėl šio ne savo veiklą toliau, vedama bantį naują katalikybes ir
Antanas Vasiliauskas, ku žmoniško elgesio Vokietijo įsitikinimo, kad tik pasau- lietuvybės vienetą JAV, ren
SPALIO (OCT.) 22 ir 23 D.
dainavo lietuviškų dainų ir
pasiklausė lietuviškos plokš ris atsikvietė nemaža lietu je kilo didelis susijaudini lėžiūriškai stiprus, morališ- giantį dirvą naujam lietuvy
Pasilinksminkite VVally's Tavernoje
vių iš tremties, neseniai su mas. Bolševikai iki šiol slė- j kai tvirtas jaunimas gali bū bės atgimimui, ugdantį jau
telių muzikos.
už žemiausią kainą. Atsiveskite savo draugus ir
viena atsikviestąja susituo pę masinius mirimus, dabar, ti Lietuvos Laisvės garanti nąsias tautos atžalas grįži Geriausi gėrimai
gimines. Visi linksmai laiką praleisite.
kė
(jis
buvo
našlys).
paskelbė, kad tai tiesa, bet j a ir tautybės sargas šiose mui į Laisvą Lietuvą.
"Maironio" Kuopa
4358 S. MapJewood Ave.
TeL Vlrgiiiia 7-8356
tragiškose dienose. At-kai
At-kų
suvažiavimui
norė
už
tai
esą
kalti
vokiečių
beWalter & Aldona Klemka, Savininkai
Praeitą sekmadienį įvyku
Klemensas ir Zose Nama- laisviai-gydytojai. Kad suVokietijoje leido (ir tebe- tųsi palinkėti užtvirtinti esa
siame susirinkime Clevelan niai pereitą sekmadienį mi
efekto, kaip skelbia leidžia) Mspaudą: žurnalą "A- mą liniją,, moksleivių, stu
do moksleiviai ateitininkai nėjo vedybinio gyvenimo 35 darytų
k
savo kuopai pasirinko 4,Mai- metų sukaktį. Jų vienturtė 'Europa-Kurier*', bolševikai teitį", i At-ko Bibliotekos" dentų ir sendraugių organidabar ruošia prieš vokiečių seriją; rengė stovyklas, su zavimąsi į vieną būrį, bei
ronio'' vardą.
duktė Frances ir žentas An belais vius-gydyto jus
viešą važiavimus, kursus, gaivin kartu atkreipti ypatingą dė
tanas Morris t a proga su parodomąjį teismo procesą. dami jaunimo dvasią ir ormesį į jaunųjų ir pačių jau
««T
'Lenciūgėlis'' Amerikiečių- ruošė vaišes, kuriose arti
Taigi vokiečių gydytojai, ku ganizuodami būti stipriais nųjų organizavimą JAV AtVidurinėje Mokykloje
mieji draugai ir gimines iš rie nelaisvėje dar badu ne ir pasiruošusiais kovotojais -kų S-gos rėmuose. Sėkmin
Vienoje iš didžiausių Cle reiškė jubilijatams geriau mirė, bus dabar atpirkimo už svarbiausią tautos tikslą gai isspręskit spaudos, Pa
velando vidurinių mokyklų, sius linkėjimus.
— Laisvę. Amerikos lietu- saulio At-kų Organizacijos
ožys.
"*The Holy Name", mokosi
bei kitus jūsų klausimus, žiAntanas
Skridulls,
buv.
ir 11 lietuvių moksleivių. Už
^i!nodami t kad jūsų darbas tu
r
praeitą penktadienį baigia "Čiurlionio" ansamblio chorKIEKVIENAS LIETUVIS SKATTO
ri nelygstamos vertes ir šio;
moji klasė turėjo savo pa meisteris, išvyksta į Los
krašto lietuvybei ir Lietu
Vienintelį Pasaulio Lietuviu 'Kultūros Žurnalą
sirodymą, kurio metu Mu- Angeles, Calif., užimti lie
vos Laisves kovai.
liolytė, Vedegyte, Balčiūnai tuvių Šv. Kazimiero para
Būtų kartu džiugu matyti,
t e Malcinaitė ir Muliolis pa pijoje vargonininko vietą.
kad tiek senųjų Amerikos lie
rako "Lenciūgėlį". Vakaro
— M. D.
tuvių, tiek tremtinių tėvų
Nuo Spalių 4 d., 1949 Metu Mėnesinį Kultūros Žurnalą
dalyviai šokėjams sukėlė ne
Švč. Nesiliaujančios
vaikai bei jaunimas daly
paprastas ovacijas, o mo P.
vautų šios gajos organizaci
kyklos vadovybė paprašė ir Pagalbos parapijos choras
jos darbe, jungdamasis į esa
\ ėliau dalyvauti mokyklos gruodžio 11 d. stato operetę
— pereme leisti —
mas kuopas ir steigiamas
parengimuose savo žavėti "Šventoji Naktis", parašyta
LIETUVOS PRANCIŠKONAI AMERIKOJE
AIDAI yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros bei me naujas, — kad tuo būdu at
nais tautiniais šokiais, nes M. Petrarasko.
Į talką pakviesti patyrę
gaivintų savo dvasią ir įsi
no ir visuomeninio gyvenimo žurnalas.
tokios programos, anot mo
AIDAI
žadins
tautinės
kultūros
kūrybą
ir
skelbs
jos
lai
jungtų į bendrą jaunimo ko
kytojų, ši mokykla dar nesolistai ir aktoriai iš vie
mėjimus.
vą už Kristų ir Lietuvą. Te
tinių lietuvių ir tremtinių
buvo turėjusi.
AIDAI būrs aplink save visas mūsų tautos intelektualines,
gu išsipildo at-kų himno žo
tarpo. Darbas prasidėjo jau
menines ir religines pajėgas.
džiai:
rugpiūčio mėn. Repeticijos
AIDAI iki Naujų Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo Sausio
Naujosios Parapijos
1,
1950
—
Jungtinėse
Amerikos
Valstybėse.
esti tris kartus j savaitę.
Bazaras
Ateitį regim tėvynes
AIDUS redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių
Operetę rengia varg. Regina
lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų.
laimingą,
Energingasis ir visų ger Brazaitienė.
Vyriausias redaktorius — rašytojas Antanas Vaičiu
Šviečia mum kryžius
biamas Clevelando Naujo
laitis.
Visas vakaro pelnas bus
ant mūs vėliavos.
AIDV prenumerata metams: Jungtinėse Amerikos Valstybė
sios parapijos kleb. kun. An paskirtas naujos bažnyčios
se, Pietų Amerikoje, Meksikoje ir Ispanijoje—$5.00;
Stokime drąsiai į kovą
gelaitis deda visas pastan varpams.
Atskiros numeris JAV—50c., kituose kraštuose—55c.
gas pastatyti naują bažny
garbingą,
—
St.
Gr.
AI0Ų redakcija: Ant. Vaičiulaitis, 208? N. Main*
čią. Lapkričio mėn. 4, 5, 6,
Dirbkim kovokime del
Ave,, Išcrantan 8, Pa.
11, 1 2 i r 1 3 d . d . , r e n g i a m a s
Kriečiame į Lietuviškos Knygos
Lietuvos!
S t a t y b o s fondo bazaras. P a s Eeinėjų eiles. Metine duokle $5.
AIDŲ
administracija:
AIDAI, Keruiebunk Port,
Viitinp ha7arn Hipną t V Gausite nauju knyjni už 7.50. Ra
Maine, Tei. 5.
M
Kutinę Dazaro aieną t. y. 8 ^ R e v 0 A Matulaiti8f 2334
SKELBKITEfc
"DRAUGE
lapkričio 13 d.t bilietus nu- g^ oafclejr ^ yfji 0^*40 &« I U . _ & ;

GRAŽUS KRIKŠČIONIŠKOS MEILĖS PAVYZDYS

D1D2IUUS METINIS PARAPIJOS KONCERTAS

TRUMPAI

AID

I

AIDAI

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybe!

£

*
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Pasirodė Savaitraščiu

Tarptautinis Šeimos Kongresas Romoj

1949.X.14 d. Memmingene
išleistas "Lietuvio" 24-25
Nr., kuris • pasirodė pirmą
kartą kaip savaitraštis (iki
šiol ėjo 2 kartu per savai
tę). Laikraštis yra 6 pus
lapių. Redakcinis talekty-1
vas ir leidėjai tie
patys,
kaip ir anksčiau. Laikraščio
medžiaga kiek pertvarkyta,
pritaįkyta naujiems reika
lavimams. Tai yra vienintef s informa^ftu^ į tremtinių'
laikraštis Vokietijoje.

VINCENTA LOZORAITIENE

Naujas Daktaras
Koelno universitete, Vokie
tijoje, apgynė
dizertaciją
tema "Antrųjų rūmų insti
tucija- modernioje valstybė
je" ir gavo teisių mokslo

Rugsėjo men. Romoj įvy- Į atostogauti vienos valstybes
ko tarptautinis kongresas, vaikus į kitą, kad tokiu bū
^ k t a r o ***?*• **: ^ ° T k l i 8
kuris turėjo tikslą svarsty du pažinus ir susidraugavus
teisių mokslus baigė Lieti klausimus surištus su šei su kitų valstybių žmonėmis,
išnyktų antigonlzmas, kuris
ma.
* » " * - . ™ ? J " Jie ^ a i
stropiai gllmo 8avo
8tudl
Kongresas vyko puikiuo- veda prie karų.
se Kapitoliaus rūmuose, kur į Duok Dieve, kad tos priejas.
nepaprasti kūriniai puošia Į monės bent kiek sušvelnintų
jo sienas ir grandiozines sa- j žmonių santykius. Mes, dė
les, o kiemas i r rūmų fasa- ja, iš savo patyrimo žinom,
das suprojektuoti Mykolo kad kada agresoriui ateina
į galvą užimti svetimą kraš
Angelo.
• Revoliuciionierius turi ..
Mintis šį kartą susirinkti tą, jis užmiršta visus drau
nutraukti ryšius su civiline J1 D P . dudentai gavo is usvarstyti šitą svarbią temą I gystes ir moralines priedertvarka, su visu mokytu pa- niversiteto oficialius praneItalijoj buvo labai laimingai mes ir darosi žiaurus ir ne
sauliu, su visais įstatymais,\ š i m u s « k a d J e i & u n o r e s stu'
parinkta, nes italai teikia teisingas,
su visais padorumais ir mo- oijuoti, turės užsimokėti už
daug reikšmes šeimai, ją my S k u r d a s _ š e i m o s P r i e š a s
rale. Tikslas vienas — ne- \ noksią patys. Tokiu būdu
h ir gerbia.
gailestingas visuomenės san didelė studentų dalis neteks
Konferencija vyko min.
Materialinis gerbūvis patvarkos išgriovimas. Revo- galimybės studijuoti. Tuo
pirmininko De Gasperio, Į deda palaikyti šeimoj harmo
liuciorierius naikina mora- tarpu čia dar mokosi 11 liešvietimo ministerio ir mies- \ niją, gerą namų nuotaiką ir
lybę.
—Leninas tuvių studentų.
to galvos globoje, kurie ne sugyvenimą; didelis skurdas
tik dalyvavo konferencijoj, slegia, sudaro sunkią namų
#
bet i r kiekvienas jų pasakė atmosferą, net priveda kartais prie desperatiškų žings
atitinkamą kalbą.
nių. Cia reikėtų, kad vals
25 Kraštų Atstoves
Tik Seutfrwestern Lumber Co. gali jums tai poutiftlyti.
tybe ateitų šeimai į pagal
LIETUVOS SKARIUOMENfi KAUNO GATVĖSE
Į konferenciją suvažiavo bą ir kad ypač gausi šeima
Pirkite žemomis žiemos kainomis
iš 25 laisvų valstybių atsto- Į turėtų bent minimumą praPlasterboard
4c už ketvirtainę pėdą.
vai. Joje dalyvavo, kaip vieš' gyvenimui. Aišku, tas parei- Jaunieji turėtų žinoti, kad, ir jos pamatams gresia dideDurys
$9.50 ir daugiau.
nia, ir šio straipsnio autorė, na tik nuo valstybės turtin- jų gyvenimas nėra tik jų pri lis pavojus.
1 x 6 (grindims)
5c už pėdą.
"Aš turiu galvoje, pirmiau
reikalas,
kuri padarė pareiškimą, lie- j gumo, nes tada ji gali įvesti vatus, asmeninis
Iš Amer. zonos Vokietijo
1 x 4 (grindims)
4c už pėdą.
čiantį Lietuvos padėtį.
i visokios rūšies apdraudi- bet kad jie priguli visuome sia, padėtį, kurią sovietų o- je iki 1949.DC.1 d. emigravo
lnsuliacija
5c už pėdą.
Laike kelių konferencijos i mus, nuo ligos, nelaimingų nei, prieš kuriai neša atsa kupacija sudarė Lietuvoj. 305.2455 tremtiniai, kuriuos
dienų buvo nagrinėti šeimos atsitikimų, mirties, bedarbių komybę. Jeigu nusižengia Komunistinė santvarka, ku įsileido 18-a kraštų. Dau
Langai, Vinys, Shenvin \VHliams Dažai už žemą kainą.
rią
sovietų
invazija
prime
vienas
šeimos
narys,
pirmoj
klausimai iš materialinės, šelpimą ir pan. Vargingose
giausia priėmė JAV - 93.096.
Apžiūrėkite ir šias vartotas lentas. Tikras bargenas:
tė
mums
prieš
mūsų
tautos
eilėj
tą
atjaučia
šeima,
vė
moralinės ir socialinės pu- valstybėse yra sunkiau už
Pagal affidavitus buvo įsi
2x4
4c už pėdą.
sės,
kirsti tai nelaimei kelią, ten liau ir visuomenė, nes šei valią, siekia degeneruoti pa leisti — 27.238 ir pagal bi2x2
2c už pėdą.
Ekonominė šeimos pade- -valstybei eina į pagalbą lab- ma tai nėra individas, bet grindinius mūsų tautinio gy lių — 65.858. Toliau eina Iz
venimo elementus: patriotiz
2x6
6c už pėdą.
tis, ypač po paskutinio karo, darybės įstaigos; bet būtų socialinis vienetas.
raelis
—
52.148,
Australija
mą, tikybą, moralę. Ypač
1 colio stogui «rba slding ui lentos $6.00 už šimtą.
kada ilgų metų darbo rezul- j gera ir humaniška, jei turŠeimos Idėja Laimėjo
—
33.699,
Kanada
—
31.406,
žiaurūs yra smūgiai nukreip
Durys
$2.00 ir daugiau.
tatai tapo sunaikinti, šei- į tingesnės valstybes pagalvo
ti
prieš
lietuvišką
šeimą.
Belgija
—
31.200,
PrancūziVienu momentu atrodė,
Window Sash
50c ir daugiau.
mos pagrindai pasviro ir j tų ir apie savo vargingesnes
Stengdamiesi
ją
simaikinti,|
j
a
—
2L985,
D.
Britanija^—šeima atsidūrė be nieko gat- \ ir mažesnes seseris, kaip tai ypač po stiprios bolševikų
WBLLIAM ALONIS, Sales Mgr.
propagandos, kad šeimos okupantai masiniai depor 16.404, Venecuela — 5.716,
vėj, iššaukė reikalingumą daro J. Valstybės,
Brazilija — 5.013, Olandirimtai susirūpinti jos pade-: ypatingai dėmesys buvo idėja pasviro, pasidarė pase tuoj a lietuvius į blogiausio
SOUTHWESTERN LUMBER COklimato Sibiro vietas ir net ja — 3.877, Paragvajus —
nusi,
lyg
išėjo
iš
mados
ir
tim ir nustatyti būdus, ku-: atkreiptas į padėtį namų
7437 SOUTH WESTERN AVE.
2.918, Ispanija — 957, Tur
į
Arktikos
sritis.
Deportuo
kad
ji
apsunkina
šių
dienų
riais galima butų jai padėti š e į m į n į n k i u , d § 1 k u n ų i r
Ttfiefonas — GRovehill 6-5656
civilizaciją, todėl
reikėtų jamieji yra skiriami į priver kija 705, Marokko — 668,
t o taj
mes Lietuvoj Moterų Tary- nuo jos atsikratyti, kad tuo čiamuosius darbus, atlieka Norvegija — 542, N. Zelan
Atdara ptrnuul. ir Kctvirtad. iki 8 vai. vak.
kurį ji įpuolė.
Hckmatttniais
mio 10 \ a l . Iki 2 vai. popiet.
bos posėdžiuose, dažnai sie- būdu duot$ 'galimybę pasau mus tokiomis sąlygomis, ku d i j a — 363, Uragvajus —
Lietuviškai kalbantis pardavėjas jums patarnaus
Tarptautinė fceimos Sąjunga; l o j o m e S ) k u r i o s daug dirba, liui progresuoti. Ta degene]
rios neturi nieko bendra su 337, Šveicarija — 147.
/>
Tam tikslui 1947 m. Pary-j niekados atostogų negauna, ruotų, egoistinių, antisocia- žmoniškumo jausmais. Vie
^
žiuje buvo įsteigta tarptau- 0 j ų kasdienis, nuobodus dar, t Z ^ J J E h !
na deportavimų taisyklių
tinę sąjunga "Journees Pa-Į bis kuris reikalauja d a u g f e * J S ?
^SLT** yra išblaškyti šeimas, atski
nes
miliales Internationales'', ku kantrybės ir pasišventimo,
riant žmonas nuo vyrų ir
rios tikslas ir yra studijuo- y r a mažiausiai vertinamas. f tai reikštų eiti prieš Dievo vaikus nuo tėvų.
ti dalykus, surištus su šei-, Prelegente, kuri referavo ši- ir žmoniškumo dėsnius. Ci
"Šitų nelaimingų lietuvių
vilizuotas
pasaulis,
kurio
ma. Organizacijos centras j tą temą, siūlė įnešti visą eivardu, kaip ir kitų esančių
yra Paryžiuje (28, Place i ę palengvinimų į jų gyve- idealas yra pozityvi, sveika, sovietų dominacijoj tautų
Saint-Georges, Paris, IX-e. n į mą> kaip antai: kad valsty normali šeima, nenustoja vardu a š kreipiuosi į jūs.
Ten pat tapo įsteigtas punk- be aprūpintų šeimas atski- kovojęs už jos apsaugojimą apeliuodama į, .civilizuoto pa
tas, kur kiekvienas gali lais- r a i s , t. y. be svetimų nuomi- nuo gresiančių jai pavojų. saulio solidarumo jausmą, į
vai pasitarti su specialistais ninku, butai s su būtiniau- Tai kovai padėti ir padrąsin jo sveiką protą, prašydama
šeimyninio gyvenimo reika- s į a į s patogumais, kaip van- ti ją vesti susirinko Romoj aktingai susidomėti kanki
lais, kaip, pav., vyro ir žmo- deniu, šviesa, gazu ir pan.; šeimos kongresas.
nių likimu".
V.
Lozoraitienės
Žodis
nos bendro sugyvenimo, vai- j kad vyro uždarbis duotų gakų auklėjimo, šeimos finan-, įmrybę išmaitinti šeimą; kad
Vincenta
Lozoraitienė, '•
sinio sutvarkymo ir pana- mažamečių motina neturėtų buv. Lietuvos Moterų Tary- :
šiais klausimais. Tai įstai- ieškoti darbo už namų sie- bos pirmininkė, padarė tokį
Nežiūrint smarkaus buv.
gai atsidarius tuoj užsirašė ! n o s . kad jos darbas namie pareiškimą:
ĮUNRRA ir IRO organizaci
galybė norinčių gauti patą- būtų tai pat
vertinamas
"Aš sekiau su didžiausiu, jų spaudimo, tremtinių re
rimų. Per visą tolimesnį lai- kaip vyro; kad jai būtų už- susidomėjimu Tarptautinio patrijacija nebuvo didelė.
ką lankytojų skaičius yra tikrinta pensija senatvėj; Šeimos Kongreso darbus, ku Daugiausia repatrijavo pir
didelis, kas įrodo tos įstai- kad mokyklose mergaitės bū rie buvo vedami tarptautinio momis pokario dienomis sla
gos reikalingumą ir žmonių tų supažindintos ir paruoš- solidarumo dvasioje ir per vų tautų žmonės (daugelis
susidomėjimą tuo klausimu, tos savo būsimoms motinų sunkti susirūpinimo dėl ger jų išvežti beveik prievarta).
Šita nauja organizacija' įr namų šeimininkių parei- būvio šeimos, sudarančios Pabaltiečių tarpe repatria
susirenka kiekvieną
kartą goms. Nes gi faktinai I nuo
cija nesusilaukė didesnio at
kitoj vąstybėj. Pernai toks moters pasiruošimo ir ga- kiekvienos visuomenes, kiek garsio. Taip nuo 1945 m. iki
*•
#
vienos
kongresais
įvyko Ženevoj,
kuĮ kieti
bumo vaikus
tvarkyti
namusapgyni
bei au
civilizuotos tautos 1948 m. pabaigos išvažiavo
rio svarbiausia
tema buvo
pareina
į savo tėvynes apie 6.000 lie
"Jaunimo nusikalstamumai; m a g šeimyninio gyvenimo, pagrindą.
"Leidžiu
sau
pateikti tuviui, latvių, estų. Specia
ir šeimos atsakomybe". Po ^ t kurio remiasi visuomenipaskutinio karo tas liūdnai: n § pažanga ir gerbūvis. Vals jums nuoširdžius sveikini liai į Lietuvą išvyko UNR
klausimas kelia didelį susi- tybėse, ku r respektuojamos mus dėl rezultatų, kurie bu RA laikais — 77, IRO lai
rūpinimą ne tik tėvų, bet ii šeimos, yra respektuojami ir vo pasiekti dabartinėj sesi kais — 203. .
teisėjų, medikų, pedagogų ir teisė bei teisingumas. Iš svei joj, laikytoj šitoj gražioj ir
kur
sostinėj,
valstybės vyrų tarpe, nei;; kos, normalios šeimo s išei-įdidingoj
J u s B Italijos
^ j o t pajusti
tei
Ežerų Valstybe
iama
ital
atsakomybė už vaikų n u s i - j n a teisingi, moralūs žmones i S
U šeimos atmos
Minnesota valstybė kai
f
erą.
kaitimus krenta ne tik a n t , į r atvirkščiai: nesusitvarkukur yra vadinama ežerų vai
lietuvė
aš
laikau
sa
JMLes gražiai sugyvename su gydyto
tėvų> bet ir ant visuomenes. šios, nedorai gyvenančios, vo"Kaip
pareiga atkreipti jūsų dė-i stybė. Ir tikrai Visoj vai
persiskyrusios šeimos duo mesį į tai, kad tuo laiku," stybėj randasi 11,000 ezejais, tesiseka jiems. Jie rūpinasi savo
Suvažiavimo Tema
da didelį nuošimtį nusikal
reikalais, mes-savaisiais, o Jums nauda
Šių metų suvažiavimo te tėlių. Kiek sveikos šeimos kai jūs stengiatės pagerinti rų, iš 4mrių 9 yra vadinayra is abiejų. OLD GOLD rūpinasi tik
ma buvo "Šeimo3 ekonomi sudaro sveikus valstybės pa sąlygas, būtinas šeimai tarp: mi Long Lake, o 91 — Mud
!J*f$
nė padėtis", kuri yra surišta matus, tiek supuvusios, per ti, ištisoj eilėj kraštų šeimai] Lake.
tai vienu dalyku—geriausiu pasaulio
su kitais šeimyninio gyveni savo korupciją, neša valsty
tabaku. Visas mūsų beveik 200 metų
mo klausimais, todėl ir jie bės sunykimą.
F
patyrimas yra įdėtas į gamybą pasau
buvo kartu nagrinėti.
Sutaupos
Reiškia
Saugumą.
Reikia Kurti Patvarias
lyje didžiausią patenkinimą duodančios
Kad būtų duota galimybė
Lai
jūsų
pinigai
už
jus
dirba.
Seimas
pažinti kitų kraštų šeimų
cigaretes—lengvos, skoningos ir švelnuYra labai svarbus dalykas
gyvenimą, jų socialinį aprū
telės OLD GOLD. Užsidekite vieną
pinimą, užmegsti draugystės auklėjant jaunimą įskiepyti
OLD GOLD šiandien ir patirkite, ar
santykius ir pan., siūloma! jam pažiūrą, kad vedybos.
Pradedant
su
pirmaisiais
organizuoti ekskursijas jau-i yra rimtas,, ne laikinas daly-j
nepavaišiname pakankamai vienu daly
nimo, intelektualų, darbinin-| kas, kad prieš vykdant jas |
UNITED SAVINGS & 1XDAN CO.
ku: tikrai geru ir maloniu parūkymu. A .
kų, ūkininkų, net kviesti na-j reikėtų bent kiek ilgiau pa1G91 W E S T ROOSEVELT ROAD
mų šeimininkes pas kitų j mąstyti, negu prieš perkant
Rašykite arba Telefonuokite HAymarket 1-2550 — Dept. L.
JP
kraštų šeimininkes, siųsti Į dviratį ar naują kostiumą.

Studentų Vargai

Dėmesio, Nuosavybių Savininkai!

Daugiausia J JAV

Jei Jus
Norite

Nerepatrijuoja

Uždirbkite 3 %

"TREAT"
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NU&OVfi MOTINĄ

Pasikalbėjimas Su Lietuvio Sportininku

CH1CAU1I

K. PATALAVICIUS
Korespondentas Ispanijoje
su Dievui,

pasėdėjęs

BUSINESS SERVICE
porai

Penktadienis, spalio 21, 1949

CLASSIFIED&HELP WANTED ADVERTISEMENTS

.. Draugo''

Gavęs pragos susitikti

ULLIN»»»*

*

8IG SAVINGS
BIG DISCOUNT

mė

* " D R A U G O " *
OARBŲ
SKYRIUS

REAL

RF.AI. ESTATE
NORTHWEST

58th and Throop

SIDE

Brick House. 1 and ^
• D R A D O A 8 " HELP WANTKI) \
1 0 R o o m s . ĮHot w a t e r H e a t .
ADVERTISING DEPARTMENT
income.

story.

ESTATE

2

story

Brick

Good
jaunu lietuviu studentu ir nesių ispanų tarpe, prašliau
5 and 6 ; furiince l l t .
P r i c e d rigth for ąuick sale* . .
Complete furnishings included
sportininku Jonu Pabedins žiau ledus. O dabar tai jau
"Draugas" Agency
in price of sale of House. Priced
on radios, Tclevisions,
ku Madride, stengiausiu šį I viskas tvarkoje ir patinka,
2S E. Jackson Blvd
57th and Ada
reasonably for ąuick sale by owRefrigerators, Washing Machines
tą iš jo nugirsti ir pasiųsti
— Na, o iš lietuvių ar
H Ebster 9-8196
ner.
8 Rm. frame dwelling.
and furniture.
mieliesiems 'Draugo" skai- daug kam pavyko patekti į
Tel. — BElmont 5-7193
See us before you buy.
63 rd and Sangamon
tytojams.
'jūsų lankomąją kolegiją?
NEW HOMES.
We also nave a few used refri
2 story Brick; 6 and 6 Rrms.
— Kada ir iš kur atvyko- j __ P a k o l k a s d a r v i s a i m a
gerators, washers and vacuum
Also l l /2 story frame b'dg. in rear.
S. W. Side.
cleaners priced as low as $15.—
te Ispanijon?
žai, bet manoma, kad netoliEXCELLENT BUY.
Insellbrick siding; 1—2, 1—3 and
Come
in
to
the
top
house
for
4—5
and
6
Rooms.
1—5 Km. Apt. Steam ht.—oll; Ren
— Nenoroms apleidęs mie \ m c j e a t e ityje bu s galimybių
Below $9,000.
values and see for vourself.
tai
$3,000 yearly. Reasonably pri
Small down payment.
6 Rm. Brick; Hot water Heat;
lają tėviškę, patekau ir as, ; parsikviesti iš tremties ne
ced
for quick sale.
Stoker; Enclosed Heated porch;
Mes paimsime s e n a iA«u
Parchial and
Public
kaip daugelis kitų nelaimin- m a ž ą j ^ skaičių. Pats irgi
full Insulated; garage.
preke Iškeitimui
Schools.
gų mūsų tautiečių, vargelio i š v i s , 4 j ė g ų g t e ngiuos sudaPossession.
Prendergast-Nelson
vargti dūžtančion Trečiojo. r y t i s ą i y g a s atvykimui kitų
Archer
Ave.
Bus
to
loop.
A. C. Novak SC Sons CarroH — HEmlock 4-7900
1504 W. 69th Street
Reicho padangėn. Iškart ne- j tautiečių kolegų į šį praeitoJames Nairy, 18, suimtas ClayShekleton
Homes,
Ine
5 RM. DREAM HOl SE.
žinojau ką veikti nei k u r | j o k a r o n e p a l i e s t a kraštą, ton, Mo., prisipažino nušovęs sa
S428 West 63rd St.
Tel WAlbrook 5-6*88
POrthmount 7-6887.
vo motiną Iva Nairy, 53, kadan
dingti, kadangi paskutiniais'
Oll
Hot
water
Heat.
Tel. HKpublic 7-2650
Pasižymėjęs Sporte
Kumpus Room, garage. Muat see
gi ji nedavė jam automobilio va
POrthmount 7-8606.
karo mėnesiais toj Vokieti
Geriausias Pirkinys B d l w o o o d •
to appreci&te.
Reasonably priced
GU1CAOO 29. 1LL.
žiuoti į Texas.
(Acme)
Reikia
pamatyti, k a d {vertinais. At
for
ąuick
sale
by
owner.
joj viskas kaip puode virė;
- Nuo mokslo atliekamą
dara
apžiūrėjimui
nuo 2 iki 5 vai.
Price $16,800.
5 ROOM
vak. 6 nauji po 5 kamh. namai;
bet vėliau, gerų žmonių pa- laiką kam skiriate?
gazo šiluma, automatiškas gazo šil
Phone. Merrlniac
7-6896
English Brick Bungalow.
dedamas, patekau Tuebinge— Aš nuo mažens mėgau
KCRENIMUI ALYVA
10 A.M. t o 8 P.M.
2 years old. H. A. Heat; Im- to varniena šildytuvas. Youngstown
virtuve,
tile
maudynė. Insulacija.
PRISTATOM TĄ PAČIĄ
no universitetan j ekonomi- sportą, o labiausia krepšinį,
medicate Possession.
Storm Ir Scre«-n Comb. durys. N l DIENĄ
jos fakultetą. Į Ispaniją at- j užtai atvažiavęs Madridan
Lot 46x125.
7 RM. F R A M E
PICilN'TA greitam pardavimui. Li
Pečiaus
alyvos
kaina,
12.7c
kviduojasi real estą te.
THOMAS
Priced
for
ąuick
sale
$13,750.
Asbestos
Shingles.
vykau tik Apvaizdos veda- h r glaudžiausi prie vietinių
Oak floors.
New Roof, furiace
BOYKK
*
CO
Not
Ine.
Laisvoje
Lietuvoje
turėjo
150 GALIONŲ LOTS.
ACTIVE REALTjV
1516 W,
mao, nes iki šiol niekam iš | krepšininkų komandos. Iš8"th SU, BEr. 8-2213.
heat.
4220
Milwauke
Ave.
me
keliolika,
aukštojo
moks
fecrellent
Transp.
Near Public
V. TASSONE & SONS
lietuvių nepavyko patekti į kart, kol dar
nemokėjau
Pensaeola 6-4774
.. ..
school.
lo
įstaigų,
kur
buvo
dėsto
Dhk'lis narnai 9 motų senumo.
461
W.
26th
Street
šį kraštą ir susirasti gali-į kaip reikiant ispanų kalbos,
(Jas, Refrigcrator and Steve inclu2 cab. virtuvės. 8 rūbinės. 2 vo
mi
praktiškieji,
socialiniai
ir
,
ded.
Immediate
possession.
ReasoDAnube 6-1393
kamb., blinds, insuliuotas 2
mybių tęsti pradėtųjų trem- j teko tik pasitreniruoti su
i nably priced for
ąuick
sale.
by Nuo 1 vai. iki 5 vai. Sekmadie nios
humanitariniai
mokslai.
Čia
VIctory 2-7895
karų garažas. N a m a s yra ant 37 "4
niai*.
!
owner.
tyje mokslų.
I "L. F. Madrid" komanda,
pėdų loto. taipgi neužstatytas 37%
Atdara Apžiūrėjimui.
lietuviams studentams ir
P h o n e Col umbus 1 -847».
pėdų lotas.
Savininkas parduoda
učiau
Studentų Bendrabutis
I
netrukus gavau pro moksleiviams, siekiantiems
2030 W. Huron
nebrangiai.
gą įstoti į tikrų zaidikų ei- laipsnių
2x6 Mūrinis namas, pilnas beis10S18 S. T m y
B L F E ISLAND
humanitariniuose!
.
J
O
H
N
P.
HTCKEY,
P
R
O
P.
montas. 2 karų mūrinis garažas.
— Na, tai kaip išsiritote i es# Apie mano žaidimą ne* ir socialiniuose moksluose
Tel. BEverly 8-4249
5 ikamb. medinis namas su trimis
Kaina
$9,500.—
miegamaisiais
kambariais.
Lotas
S E WER
be cento kišenėje?
blogai atsiliepė keli Madri- Amerikos
universitetuose, i
Tel. BElmont 5-1101 arba
1/2x125. Įmokėti reikia $2,500.
10917 California
— Mat, ispanų valdžia, do laikraščiai. Vėliau del vos vienoje vietoje tėra ga BUILDER & CLEANER 62
įkainuota $5,5000.
NEvada 8-10355
Beverly į vakarus.
matydama ir atjausdama studijų negalėjau treniruo- limybių specializuotis litua CATCH BASINS * SEWERS
R O B E R T W. H A R M O N
• REBUILT
• REPAIRED
6 kamb. gerogian mūrinis n a m a s
S752 West 107th Street
12022 S. VVestern Ave.
Rytų ir Vidurines Europos tis visą pavasarį; bet kad nistikoje (kalboje ir litera
pardavimui.
Ideali vieta — netoli
• CLEANEI>
• RODDED
6 Rm. georgian; 3 Bedrms, gaa mokyklų, gero susisiekimo. Reikia
B l u e Island, m .
tautų kančias bei persekio ir ' 'neišsimiklinusiam" teko tūroje), gi Lietuvos istori
Po\ver Driven Rods
Ht; Screens and storm Windows. pamatyti, kad jvertinus. Prieinama
Used Where Necesaary
jimus po pragarišku rusų žaisti už savo klubą Ispani joje ir geografijoje nėra jo
garage; Near schools; transp; kaina. Parduoda savininkas.
VAN BUREN—KILDARE
BASEMENTS P F M P E D
churches,
shopping; — Price
kūju įsteigė Madride, Ka jos pirmenybėse, kuriose lai kios progos mokytis. Turėti
Paskambinkite H l l l t o p 5-3432.
Lieensed - Bonded
5 time income.
$13,900. See anvtime or call.
talikų Akcijos globoje, ben mėjo net trečiąją vietą. Kar tokių specialistų su mokslo KEdzie 3-0110—KEdzie 3-4746
Corner 2 story Brick.
KLEIN BROS. GO.
9 Apts; Income $4,500.
drabutį pavergtųjų
kraštų tais pasiseka nugalėti ir Is laipsniais iš aukštai akredi SANITARY DRAINAGE
3259 West l l l t h Street
Small down payment.
ELMHURST — VTLLA PARK
studentams, kur jie yra ap panijos meisterį ir laimėti tuotų (pripažintų) Amejaicos
Hllltop 5-3511
COMPANY
WM. HEFTEL
812 SOFTH P F L A S K I A V E .
rūpinami valgiu, butu ir kokio nors turnyro taurę. universitetų yra nepapras
— LOMBARD
Tel.
—
ANdover
2-2258.
BERWYN
jiems apmokamas mokslas! Paskutinių mėnesių bėgyje tai svarbu lietuvių tautai
$1,000 Down
S E X I E X OS ATN Al J I X AMOS
bei knygos. Čia gerų žmo- laimėjome dvi taures, del ku dabartiniais laikais. Ypatin
Ali face Brick
PATAISOMOS
Semi-Finished Home
PROGOS — O P P O R T U N r i T E S
9 Rooms
PERTAISOMOS
nių dėka ir pats patekau. rių rungėsi visi Madrido klu gai dėmesį į tai turėtų kreip
Basement, Escterior complete
4 Bedrooms: Oil Heat^
Dykai apskaičiavimai
Reasonably priced for ąuick sale
In City Lamits
Gyvenu, nors ir be ištek bai.
ti buvę tremtiniai mokslei
LASSA F U R N I T U R E
Vaisių ir daržovių krautuve
by Owner
Plumbing,
Wiring and finishing
R E P AIR S H O P
liaus, tačiau jaučiuosiu lai
pardavimui
— Tačiau, kaip iš visko viai ir studentai ir taip pat
2324
S.
Oak
P
a
r
k
Ave.
Material included in financing
650 W. 60th St.
mingas galėdamas tęsti stu matyti, nemanote visiškai čia gimusių lietuvių akade
prie
dviejų
judrių
kampų.
Senai
}aABertleen 4-1754
Phone Stanley 7679
.
111 E. Lake St. at York Road
teigta. Valandos nuo 8 vai. ryto iki
dijas ir ruoštis šiame lais atsiduoti sportui.
minis jaunimas. Kuris yra
6 vai. vak.
E I 3 f H I R . S T . II.l..
vame ir ramiame krašte švie
6 dienos savaitėje.
— Aišku, kad ne: mano pradėjęs ar pasiryžęs speci
Phone Estebrook 8-8269
RENDVOJASI
sesnėn ateitin jau laisvoje svarbiausias dabar tikslas— alizuotis kitoje humanitari-i
Įkainuota pardavimui.
,.
h
ask i for Mf.
M O D E R N R O O P I N G OO.
3759 W. Chicago Ave%
Lietuvoje.
4341 So. Spaulding Ave,
baigti mokslus Ir tuo pačiu nių ar socialinių mokslų ša
Išnnomuojam&s 5 kamb. butas
— Ar turėjote sunkumų metu kiek galima daugiau koje, tam būtų naudinga ir Asphalt — Smalos ir Žvirgždo,
su baldais pardavimui.
Shingles ir Roll Roofing,
GROSERNfi IR MESINft.
su ispanų kalba?
H E L P U A N T E D — VYRAI
padėti tremtiniams ir dar praktiška imti lituanistinius Siding — Gutters — Downspouts. {skaitomas ir kampinis mūro na
Kreiptis penktadieni nuo 5 vai.
Dykai
Apskaičiavimai.
— Kur jų nebūsi turėjęs:! buotis bendrai lietuvybės la- dalykus kaip šalutines ša
mas su lotu, 2 karų garažas ir iki 9 vai. vak. šeštadieni — vi
Lietuvis Savininkas .
REIKALINGAS VYRAS
kas, kurių universiteto re2—4 kamb. apartmentai. Moder-| są dieną.
Pašaukite LAIavette 3-4411.
ispaniškad kalbėti lietuviui! bui.
ŪKIO DARBAMS
niški fikčieriai. Įkainuota parda
1709 WEST 46TH STREET
guliaminas vistiek reikalau
— nėra juokas, tai ne rusiš-j
vimui.
Reikalingas nevedęs vyras bend
kai ar lenkiukai' Bet, ačiū Garsinkitos dien. "Drauge" ja.
4
4458 So. Albany
Platinkite dien. 'DRAUGĄ' riems ūkio darbams. Geras atly
Jau daugelis mūsų girdė
CAVANAUGH'S
ginimas, kambarys, maistas. Krei
Tel. — FRontier 6-4754
jome Tremtinių
Draugijos
pkitės
— MaHan Farm, Hinsdale,
SKELBKTTPS *'DRAUGE M Illinois.
pirmininko kun. A. Stasio SHRIMP HOUSE
VALYKLA
pranešimą, kad susidaro ga 5716-18 So. Kedzie Ave.
Įsteigta 25 metai.
Hoffmen |
The Cavanaughs are back
limybių lituanistinių dalykų
prosas. Gera sutartis. Prieinama I *y
katedroms įkurti Loyolos U- \vith their old oooking staff nuoma. Yra vietos gyvenameATTENTION MOTORISTS! — While Quantities Lašt!
STEAK — LOBSTER &
Spalių mėnesyje pasirodys paveiksluoti "Istoriniai niversitete Chicagoje. Sąry
siems kambariams. Įkainuota par
CHIGKEN DINNERS $1.25
HKAM) NEW FIRST LINE
davimui.
Padavimai", kuriuos spaudai paruošė D-r a s Balys, In šy su tuo • reikalinga žinoti, Sea Food
Frled Chicken
8820 Fullerton Ave.
Hamburgers
dianos Valstybės Universiteto profesorius. Jie bus įrišti kiek ryžtųsi specializuotis B a r - B - Q Beef
EVerglade 4-8840
• &
Baked Beans
gražiais viršeliais, primenančiais Lietuvos gamtą. Knygos minėtuose dalykuose arba Frankfurters
Steak Sandwiches
NATIONALLY
ADVERTISED
BRAND
kaina $1.25. "Draugo" skaitytojams bus atiduota už norėtų imti juos kaip šalu CARRY OUT ORDERS
TAVERNA PARDAVIMUI
$ 95
REPUBLIC 7-9542
$1.00, o Lietuviškos Knygos Rėmefiai ją gaus už 75c. Ir tines mokslo šakas.
600xlfr-4
Ply
8 *
Kaina
$3,800.—,
įskaitomos
ir
Opcn daily 11 a.m. t o 2 a.m.
visas kitas lietuviškas knygas, Lietuvių Katalikų Spau
Tad yra gera proga di
prekės. Moderniški fikčieriai, te
$ 95
Satiu-days 11 a.m. t o 4 a.m.
650x16-4
Ply
10 *
levizijos
aparatas.
Gera
sutartis.
dos Draugijos leidžiamas, lietuviškos Knygos Rėmėjai džiausiai lietuvių kolonijai
95
Prieinama nuoma.
gaus labai papiginta kaina.
Amerikoje, Chicagos lietu
650x15-4
Ply
.
.
.
:
HO
*
ATOM ROOF1NG CX).
7628 Cottage Orove Avė,
Prieš Kalėdas manome išleisti prof. A. Vaičiulaičio viams, duoti pradžią lietu
$ 95
1553 W. 94th S t
STewart 3-9700
naujų novelių knygą. Paskui seks kitos knygos. Per dvy vių kultūriniam mokslo ži Johns — Manville asphalt.
*Plus Fed. Tax and Exch.
lika mėnesių išleisime knygų už $7.50, kurias L. Knygos diniui aukšto lygio Ameri- Shingle stogų dengimas.
PARDAVIMUI
NO C H A R G E F O R M O l XTING
Rėmėjams atiduosime už $5.00, jeigu jie iš kalno įneš k o s u n i v e r s i t e t o r i b o s e . P a We also earry a complete line of Blackwall
Pirmos rūšies darbas.
Dykai ———————<—<MHMBĮW>"*— — i w
tires and tube^ at lowest prices.
Savininkas parduoda labai gerą
s i r y ž ę , t a i g a l ė t u m e t u r ė t i ! apskaičiuojame.
Paskambinkite
metinę L. Kn. Rėmėjo duoklę.

Lietuvių Studentu Ir
Moksleiviu Dėmesiui

LIETUVIŠKOS KNYGOS RĖMĖJAMS

WHITEWALL TIRES

600x14-4 Ply 2 S J K &

— i . ~ . . «

SU s e k a n č i u

semestru

IEŠKOMAS

) Lietuviškos Knygos Globėjus
Pridedu knygoms leisti auką %.
Siunčiu viso $ . .
Vardas Pavardė
Adresas
1949 m.

mėn.

11

M

I II

—

G«ra vieta.
Išdirbta klijentūra,
3 metų sutartis. Nebrangi nuomas
{skaitoma krautuve ir didelis beismontas į nuomą.
Beismontas yra
; tinkamas skalbimui. Reikia pama
tyti, kad Įvertinus.
Paskambinkite

{

IRvlng

8-660O.

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

' C A N T O N JOBBING CO2113-15 S. STATE ST. — C AL 5-0604; C A!. 5-6574A

MONE METER
Smulkiems Pinigams Dėžute.
PUIKU!

a s m u o priverstas parduoti šaldytuvą
Coca Cola Box. Kainavo $215.—
Parduoda už $126.— Kaip nau
jas.
Vartotas tiktai 8 mėnesius.
Ateikite 1 4116 S. State si.
ATlantir 5-9488.

• Parking meters • Laikraščiams
• Krautuvėms • Gazolino stotims
• Iškeitimui pinku
Sutaupome rūbų nešiojimą ir išven
giame piniginių pametimo.
Yra tuo
patogus, kad yra smulkių pinigų tuo
met, kai jie reikalingi.

Privatus

šomas skubiai
atsiliepti.
Yra
žmonių, kurie jo laišku
susido
mėjo ir norėtų gauti platesnių
<
Trys tūkstančiai matiniu Lietu
informacijų. Minimas laiškas til
Perskaitę
dienraštį
Drau- viškos
Knveos Remeju jrali pasida
po spalio 10 d., pirmadienį, Nr.
ryti
lietuviškos
kultūros nešėjai pa
237. Atsiliepti į "Draugo" redak- g ą ' , n e u m e s k i t e jį, b e t į t e i saulyje.
Ar
jau
pasiuntėte $5 f Sius
crją.
I
kite
šiandien
adresu:
.Bar. G. A,
kitę jį savo prieteliui.
Matulaitis, 2.<34 So. Oakley Ave^
SKELBKTTES "DRAUGE"
Chicago 8, 111.

PATOGU!

S M 1 1 J U V S P I M G I S ĮTAIKO
PATOCSIOIE V I E T O J E

4-7390

Pigiai
parduodamas
vyriškas
kostiumas,
paltas Ir kiti
rūbai.
Paskambinkite
į
LAfayette
S-8882. 4025 S. Artesian Ave.

6 *

••

valyklą.

Š i a i s BEverly 8-8828 arba WEntworth

Niekad nėra vėlu įstoti į Lietuviškos Knygos Rė mokslo metais. Susidomėję 6-2157
mėjus!
šiuo reikalu praneškite tuo•"""*
AM B E R VPHOLSTERING &
Jūsų metai bus skaitomi nuo pirmos Jums prisiųs jau laišku savo pageidavi
REPATR S H O P
mus sekančiu adresu: Rev.
tos knygos.
3250 N. Halsted St.
Pertaisymai — Naujų spyruok
A. Stasys, 4557 So. Wood
lių
įdgjimas — pataisymai.
Metiniai Lietuviškos Kn. Rėmėjai moka metams $5.00 St., Chicago, 111. Paaiškėjus
Pirmos rūšies darbas.
Greitas patarnavimas.
Amžini Liet. Kn. Rėno, (dešimčiai m.) moka $50.00. studentų skaičiui bus nusta
Dykai apskaičiavimai.
Pirma
jsigykite mūsų kaino
tytas steigtinų katedrų skai
rašti.
Lietuviškos Knygos Gerbės Rėmėjai aukoja $100.00. čius. Tada universiteto va
Te*. BIttesrsweet 8-6561
Lietuviškos Knygos Globė jai aukoja $500.00.
dovybe galės įtraukti desVisi Liet. Knygos Rėmėjai kas metai gaus naujų kny tytinus lituanistinius daly
kus į savo reguliaminą ir
gų už $7.50.
smulkesnes informacijos bus
Norėdami ką nors pirk*i,
Pinigines pašto perlaidas, čekius ar net gyvus pinigus duodamos per spaudą ir per p a r d u o t i , išnuomuoti, prasiųskite adresu:
universiteto biuletenius^ ^ ^ ^ s u r a a t i > i š m a i n y t i , ar
ba išgarsinti — pasinaudo
Kev. C. A. Matulaitis, 2SS4 So. Oakley Ave. Chicago 8, 111.
kite "DRAUGO*' Classified
Noriu įstoti į Lietuviškos Knygos
skyriumi. Tūkstančiai asme
) Metinius Rėmėjus
"Draugo"
skaitytojas,
kurio
(
laiškas apie įsikūrimo galimybes nų yra gavę teigiamus rezul
) Amžinus Rėmejus
Kansas City, Mo., neseniai tilpo tatus; gausite ir jūs. Paban
"Skaitytojai Rašo" skyriuje, pra dykite!
) Garbės Rėmėjus

III

Galima
pritvtrtintr prie k o nors maSinoje ar
namuose — galima pritvirtinti ir indaujoje —
s m u l k ū s pinigai patogioje vietoje visuomet. DPi u t ė padaryta iš plastic ir gali sutalpinti $1.00
vertes s m u l k i ų pinigų dviejuose
skyreliuose.

w
•
lvCllIlGl

g<i | | | »
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THE R S NOVELTY SALES CO.
923 OALEMA BLVD.

AURORA. ILLINOIS

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. 'Drauge'.
t

Perskaitę Dienr. "Draugą", Duokite Jį Kitiems!

f
•

•

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Penktadienis, spalio 21, 1949

:

YRA IR PLAUKIANČIU PROCESIJŲ

ĮDOMIOS KNYGOS

DK. TITAS NARBUTAS
Mūsų Korespondentas Čilej e

•«

Vienas C i 1 e s klebonas
Procesija Pacifiko
kartą juokais pasakė, jog
Pakrantėje
Čilėj tėra tik trys sakra
Kartą teko matyti }Bpūmentai: krikštas, sutvirtiningą
• Paklaustas!
T> i i„„„4-„e, I .dingą
Vasario 22 d.d.T>procesiprocesi
mas ir procesija.
^ .Vasario
*K
i
ją.
Tai
buvo
prie
Pacifiko.
-Iu ;i *4.ii+~*i «,JJ%- Tai buvo prie Pacifiko
paaiškino: krikštijami ir i įr*
...
*
.
tvirtinami beveik visi vai- P^cesgoje
dalyyaujanc.o
kautu orkest ro h
kai. Daugelis tai daro dėl ?
.
"S™
>r
10
lesmes
8U
gražių a ^ i g ų ir krikšto tė- f ""* S
*»**
TL?
triukšmingu
d e n y n o DR. SELMA E. SODEIKA,
degančių
žvakiųv a nmirgančių
todėl,
kad
ją
žmonės
labai
Optometriste
vų. Na, o procesiją esą ga- liepsnelių
~ . . ? .apsuptos
....
IMarijos
mėgsta.
Daugelis
apsileidu
v
J- *• „«u~
~L„+,, bangų lūžio bildesiu. Prie Devynis metus turėjo savo
sių kitose religinėse Aprakti stovylos susirinkusios mi
nios
hma pavadinti
, * *giesmė
, . o''Sveika,
„ . „ sveika
„ , „ « „ ofisą Oak Park, 111.; dabar
lr.,
kose,
neinančių, sakramentu
sakramen- Marija"
protarpiais prašok persikelia į Chicagą ir dirbs
tų ir nelankančių bažnyčios,; ^
^
ū ž ^
Koka
savo srityje adresu 5842 S.
procesijoje dalyvauja labai ž u s
J^,
ūžiančioa ban.
Kedzie Ave. ši gabi lietu
uoliai.
gos priminė žemės kovas, vaitė daktarė yra įsijun
Procesijos Savanoriai
kuriose nuolat j dangų auk gusi ir j organizacinį veiki
Kartą bažnyčioje tūVėjo štyn veržiasi Dievo malonės mą ir priklauso kelioms or
įvykti procesija, bet nebuvo ištroškusi siela. Šimtai be ganizacijoms ir klubams.
pranešta vyrams, kurie pa simaudančių Pacifiko ban
prastai procesiją organi gose priminė visus tuos be- kai išdalijo visiems empasimurkdančius gyvenimo ko
zuoja.
nadas (čil§nų tipiškas val
— Kaip bus? — klausia vose ir nepajėgančius bent gis).
kleboną, — tik penkios mi kiek pakilti dvasia aukštyn.
Plaukianti Procesija.
nutės beliko iki procesijos, Kiti šimtai prie Marijos
statulos atstovavo
visus
Pacifiko pakrančių gy
- o vyrų nėra.
ku
y i n
- Reikia paskelbti baž-, venim
^ ^
™ *****
& ventojai Dievo Kūno pro
cesiją suruošia
laiveliais.
nyčioje esantiems vyrams.
<> bangų.
Viename gražiai gėlėmis iš
Procesija tkyje
— Bet ar paklausys? Juk
Kitą
kartą
dalyvavau puoštame laivelyje sėdi ku
kai kurie gal būt nemano procesijoje, surengtoje vie nigas su
Švenčiausiuoju.
dalyvauti prrcesijoje. O gal name ūkyje misijų pabai Tarp ūžiančių bangų sus
yra net nekatalikų, juk vi goje. Procesijos centre bu kamba plaukiančios proce
sada ateina ir tokių pasi vo vežimas su Marijos sta sijos giesmes. Tai tikras
žiūrėti.
tula, kurią supo gyvi ange mūsų žemiškos keliones pa
— Ale tik pranešk, pa laičiai — žemdirbiųj vaikai. vaizdavimas. Kas su Dievu
matysi, — tarė klebonas.
Procesijos priekyje žengė plaukia per gyvenimą, pri
Ir užteko tik pranešti, ūkio savininko šeima. Žmo plauks Amžinąjį Uostą.
kad vyrai rinktųsi procesi nės giedojo Marijos gies
Procesijų Karaliene
jai. Jauni ir seni suėjo prie mes, šaukė valio Marijai ir
Čilėj ruošiama daug pro
altoriaus, paėmė vėliavas, ūkio savininkui. Baigoje mikryžių, žvakes, ir procesija sijonierius pasakė pamoks cesijų. Daugelis žymesnių
liuką ir galop iikio savinin- švenčių, ypatingai Marijos
įvyko labai gerai.
šventes, švenčiamos su pro
cesijomis. Tačiau visas pro
cesijas vainikuoja Kaimelio
Marijos procesija, ruošiama
kasmet spalių mėnesį Santiage. Kas kartą toje procecijoje dalyvavo, niekuomet
Draugo" administracijoj gaunamos šios neužmirš
tūkstantinių mi
nių džiaugsmo šūkių Mari
lietuviškos maldaknyges:
jai.

3. MALDŲ RINKINĖLIS, sudarė ir išleido kun. J. Koncevi
čius, išleista Čekoslovakijoj, 1927m., psl. 336 baltais viršeliais $1.50
4. MALDAKNYGE, sutvarkė Amerikos Lietuvių R. K. Kunigų
Vienybe, išleista Chicagojb, 1935 m., psl. 256
50c
Galite iškirpti šf skelbimą ir norimas maldaknyges užsakyti api
brėždami maldaknygių eiles numerius rutuliukais. Pinigus siusti
kartu su užsakymu.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

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

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Šokančių Procesija
Žodelis- ir apie šokančias
procesijas. Yra vietų, ypač
į šiaurę nuo Santiago, ku
riose žmonės rengia keistas
su pagoniškomis liekanomis,
procesijas. Dažnai tos pro
cesijos kunigų neaprobuo
jamos ir jas rengia tik pa
sauliečiai. Procesijos vado
vas užgieda giesmę sveikin
damas Švč. Mergelę, klebo
ną ir susirinkusius, žmones
sveikinimui pritardami gies
mę pakartoja. Baltom ilgom
marškonėm apsivilkusių vy
rų grupė, ilgas tošių triūbas pūsdami tū-tū-tū—krai
posi lyg kokį šokį šokdami.
Tokių "kinų", kaip juos čia
vadina, pasitaiko kartais ir
rimtoje procesijoje. Be to,
procesijose dar šaudoma ir
rakietos uždegamos.

U O o i t l O BLANDOJ

DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE GAUNAMOS

M. Gustaitis, MEILE, poema, išleista Chicagoje, 1914
m., psi. *v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • « . . • « . . « « » . . * • »

.^o

J. Slovackis, ANHELLI'S, poezija prozoje, išleista Ma
rijampolėj, 1923 m., psl. 52
35
SFINKSŲ IR PIRAMIDŽIŲ ŠALIS AIGIPTE, iš rusų
kalbos vertė Ąžuolas, išleista Chicagoje, pal. 84.
25
Kun. Pr. J. Vaitukaitis, KELIONE PO EUROPĄ, ke
lionės įspūdžiai, išleista Chicagoje, 1928 m., psl. 188 1.00
Vysk. P. Bucys, M.I.C., X X I X TARPTAUTINIS EU
CHARISTINIS KONGRESAS, Sydney, Australijoj, įspū
džiai, išleista Chicagoje, 1929 m., psl. 244
1.25
Kun. A. Petrauskas, PRAEITIES PABYROS, atsimini
mai iš 1905-1914m. išleista Chicagoje, 1934m., psl. 192 .50,
Kun. J. F. Jonaitis, KETURI ANGELAI, dalyvavusio
Didžiajame Kare pasakojimas, išleista Kaune, 1927 me
tais puslapių 72
75

ANTHONY

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.

" D R A U G Ą S"

T e l e f o n a s GRovehill 6-0142
Mūsų patarnayįnias yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

2334 So. Oakley Ave,
Chicago 8, 111.
Galite iškirpti šį skelbimą ir norimas knygas užsakyti apibrėž
dami knygų eilės numerius rutuliukais. Pinigus siųsti kartu
»»i skelbimu.
.

i

i1

.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
Laidotuvių Įstaigos

'

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. 'Drauge'.

JOHN F, EUDEIKIS
*—>

STEFANIJA

A. A,
LrDKEVIttENft,

IMI t č v a l s

Ka>au« iūtV

Gyveno 134 East 110 St.
Tel. CO. 4-1185
Mirė spalio
1* d.,
1949.,
9:15 ryto, sulaukus pus. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Smilgių para
pijos, Tyrkšlionlų kaimo.
Amerikoje išgyveno 45 met.
Paliko dideliame
nuliūdime
vyra Bronislavą," sCinu. Stanis
lovą, marčią Marcelę rr
pus
brolį Modestow. Lietuvoje pa
liko tris seseris: Juzefą, Adelę
ir Marijoną ir daug kitų
gi
minių ir pažįstamų.
Priklausė
prie
9th
Ward
Lithuanian Democratlc Club.
K ū n a s pašarvotas Lachawtcx'ų
koplyčioj. 10756 S. Michigan A.
LaidotuvSs įvyks Šeštadienį,
spalio men. 22 d. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto
bue atlydėta į
Visų Šventųjų parapijos
baž
nyčią,
kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. P o pamaldų bus nulydSta į
8v. Kazimiero 'kapines,
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, sūnus, mar
čia Ir pusbrolis.
Lald. dlrekt. Lachawiez ir
Sūnūs, tel. PUllman 5-1270.

A.

LAIDOTUVIŲ

A

JULIJONA TUGAUDIS
Gyveno 5542 S. Pairfleld Ave.
Mirė spalio 19 d. 1949,. 3:15
vai. popiet, sulaukusi senatvža,
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šiau
lių apskr., Vaiguvos parapijos.
Amerikoj • g y v e n o 41 metus.
Paliko dideliame
nuliūdime
sūnų Stanislovą, marčią Mor
tą^ dukterį Ona Grakauskienę
įir *qUctt; l t sfdukrą ftffik. Mi
liauskienę ir jos Šeimą; 8 anū
kus ir 9 proanūkus; ir kitas
gimines,
draugus ir
pažįsta
mus.
K ū n a s pašarvotas Petro P.
koplyčioje, 659 W.
Gurskio
18th St.
LaidotuvSs įvyks šeštadienį,
spalio 22 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta į Dievo
Apvaizdos parapijos
bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos
pa
maldos už veliones stelą.
Po
pamaldų
bus nulydėta į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines,
draugus ir pažįsta
m u s dalyvauti
laidotu vSse.
Nuliūdę: Sūnus, Duktė, P o 
dukra, Marti, Anūkai, Proanūkai ir kitos Gimines.
Laidotuvių direktorius
Pet
ras P. Gurskis. Telefonas SEeley 3-5711.
ršioseP e i.a iddd ddtdtddww

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motinėlę.
Netekome savo mylimos spalio 21 d. 1948m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.
Mes, atmindami jos liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo,
užprašėme gedulingas Šv. Mišias (su egzekvijomis) spalio
Švenčiausios

parapijos

PIRKITE TIESIOG NUO
MR. NELSON
— Savininko —

Sl.CasinurMonuCompany

DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENĄ IB NAKTĮ

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YArds 7-1741-7-1742
.

4330-34 South California Avenue

Tel. LAfayette 3-0727
TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED
KOPLYČIOS
RADIO PROGRAMAI IS STOTIES W G E S
( 1390 kilocycles )
Irfenfiana K M Šeštadieni Nno 9:15 Ik J:30 Vai. Ryto.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIU
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansa
v t m M yra teikiama*
d i e a « Ir naktį. R e i -

8:00 vai. ryto.
Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimel
sti už a. a. Barabara Pocius sielą. Po pamaldų kviečiame į
namus po num. 3958 W. 111 St.
Nuliūdę: Vyras, Dukterys, žentai, Sūnus, Marti, Anūkai,
Pusbroliai, Dėdė ir kitos Gimines.

nno Kapinių
Vienas
Didžiausias paminklams
planų pasirinkimas mieste

Telefonas CEdarcrest 3-6335

LACHAWICZ ir ŠONAI
2814 W. Urd PLACE
10756 S. MICHIGAN

PETRAS P- GURSKIS

H

S938 W. l l l t h STREET — TeL BEverly 8-0005
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo i r . KaUmleTo kap. vartų.
1

••

mCSmSm

»
•

•

Phone: VIrgiaia 7-6672
PUllman 5-1270

*

Phone SEeley 3-5711

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STREET
Telphone: YArds 7-1911

LEONARDAS L BUKAUSKAS
Mgtt S. MICHIGAN AVE. Phone: PUlbnaa &-9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8S07 8. LITUAN1CA AVE.

Phone YArds 7-4908

JULIUS UULEVICIUS
4348 So. California Ave, Phone LAfayette 3-3572
%

j

L"—

Mes nirime koplyčia*
v i s o s e Chlcaco* Ir
Roeelaudo dalyse Ir

3914 West lllth St.

BITTIN AND KAMENSKY
MONUMENT WORKS

bažnyčioje,

••

•

Uiataakyklte grasų paminklą ant savo mylimo **mena kapo — tleaiog | | Uos vienintele* Uetuviikoa pa
minklų dirbtuvė*.
Paminklas pristatome | vis** k»p4aei arti m ton
Nuo akmens Uifikavimo Ud raidžių iškalimo Ir
paveikslų Įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY
tyvis darbas yra paremtas 46 metų patyrimo.
Aplankykit* BNi Ir pamatykite mnsų darfia
dtins. Dirbtuve yra etiare Heessli iliineili k

POCIUS

B,

PETKUS

659 WEST 18th STREET

BARBARA

Paneles

M I K D I M O VALANDOJE KREIPKITĖS PRIE

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

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG
JUMS IŠ DIRBTUVES!

Gimimo

Tt»m* kurie gyvena kitose miesto dalyse sausime
koplyčia ar<*tau Jflsu namu

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

-»*

d.,

LAIDOTUVIŲ D I I M T O t l A J
SS45 S. VVKSTEKN AVE. SS19 IJTt AM( A A\ K
PBospect 6 - 0099
YArds 7 - 1138 — 7 - I1S»

.

Platinkite dien. *'DRAUGĄ"

21

MA2EIKA* EVANS

Kun. R. W. Alexander, MISIJONIERIAUS UŽRAŠAI,
apysaka, vertė Broliai Marijonai, išleista Chicagoje,
L%/£i m., jisi. -i*7vj • • • • • • • • • • • • • • • • • « • » • • • • • • • • • • • • ^į.ou

Melskis Ii lietuviškos Maldaknygės!

X. 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., psl. 544
$3,00

^i

LEONARDAS A. EZERSKIS
1646 West 46th S t

YArds 7-0781

r>rv.Nn\ĄTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
• mm,

*K

.

>•

I

\% ART! IR TOLI

GERIAUSIAS FUTBOLO TRENERIS

CHICAGOJE

I

!

—

Penktadienis, spalio Si, 1W9
'"

nuolitji kongregacija fcimet
mini šimtmety nuo įsikūri
mo. Kongregacija Chicagoj
turi aukštesnę mokyklą.

•

•

•

-

?

• "

—

Trumpai is Visur

Patricia Hunter, amerikieIntuicija išgelbėjo kūdikį.
Mrs. Drolengai, 563 E. 105 Nežinia kokį paliuosavo. tė meno studente Paryžiuje,
St., bemaitinant savo 17-kos Teisėjas Gutknecht paliuosa nukrito nuo Eiffel'io bokšto
mėnesių kūdikį, staiga pa- vo Fred Herzog, kurio auto ir užsimušė.
H
matS, kad jis užspringęs. Ne mobiliuje policija rado blekX Šv. Juozapo parapijos
— - Maliūnas dirba niežinodama ką daryti, ji klyk džekį ir dėžę revolverio šovi- Senato užsienio reikalų konaujoji bažnyčia So. Chica- ^oracijos darbuose Kolumdama išbėgo pašaukti kai nių. Jo areštui policija netu- mitetas patvirtino prez Trugo gal būt yra viena iš A- bijoję.
man paskirtą Mrs. Eugene
mynę, kuri atbėgus
porą rejus varanto
merikos lietuvių bažnyčių,
_ R K „ , ekonomisAnderson ambasadore Dani
kartų sudavė kūdikiui per
kunoj vargonai Pastatyt,
adimintsratokuprelę ir jis atsipeikėti o.
Policininkui bemiegant pa, jai. Ji bus pirmoji moteris
des.nej zakristijoj Choro
J
6
Atvykusiai policijai su in- vogta jo žvaigžde. Policinin- ambasadore
taip pat žmones nemato, tik.. .
»
halatorium kaimyne pasakė, kui Juliui Frazier namie
tai girdi giedant. Klebono lumbijoje.
Laivyno torpedinio bombekad motiniškoji intuicija kū j prisnudus, jsilauže į jo na-;rio katastrofoj virš Dalton,
taip sumanyta del to, kad ši j — Jonas Atkočius iš Brook
dikj išgelbėjo, nes ir 31 taip mą vagis, pavogė žvaigždę
^ vairininko ir kitų įgu.
bažnyčia yra laikina. Kai- klyn, N. Y., lanko bakterioloŽUVQ i r U n i t e d
bama, kad už keturių, pen- gijos kursus Columbia Uni- Mannesotos universiteto futbolo komandos kapitonai Howie Bren- pat turinti keturis vaikus. ir revolveri, taipgi gatveka- l o s n a r i
nan (kairėje) ir Clayton. Tonnemaker kalbasi su vyriausiuoju tre
rų pasą ir $14.
Press korespondentas Ralph
kių metų bus statoma nau- versitete.
Hippocrates
savaite.
Mero
neriu
Berie
Bierman.
Treneris
Bierman
United
Press
paskelbtas
ja, didele bažnyčia, o ši tar
.. Meeks.
Lietuvių Studentų AtproklamacijB.,
saviaite
spa
"Coach
of
the
VVeek",
kuomet
jo
komanda
pereitą
šeštadienį
nu
naus kaipo parapijos sale. j s ^ \ *be,
7 x New
e w York'e,
Yfcrk'e,7piih|
Laimėjo $30,000. Federalis
spalių
Cl c
0
lių
23-30
bus
Hippocrates
galėjo
Ohio
universiteto
komandą
santykiu
27
JO.
(Acme)
teismas Chicagoj pripažino
S?:
?! ^f J^nų
p a r a - | 229
Automobilio nelaimėj žuvo
9 įd. rengia yvakarą,
afc
R
Knapp
Savaite.
Meras
pareiškė,
Frederik'ui
B.
Bough
iš
Terpiją įskele dabartinis kle- M
*
,
554
Bedford
a n s i o n «a
a 1lej,
§j
buvęs Amerikos Legiono na554 1
kad
kaipo
medikaliam
cent
bonas kun. V. Černiauskas Mansion
re
Haute,
Ind.,
$30,000
atly
Ave., Brooklyn, N. Y.
cionalis kapelionas, kun. Geo
Seniau sekmadieniais buvo.
rui, Chicagai dera pagerbti ginimo iš Pennsylvania gele F. Keitell, klebonas Sv. Ma
laikomos tiktai dvejos Sv.j — Inž. V. Didžiulis yra
medicinos tėvą — Hippocri- žinkelio kompanijos už sužei- rijos parapijos, Richester, N.
Mišios, o dabar net aštuo statybos bendroves narys
tes. International Cillege of dimą, kuris jį padare inva- Y.
nerios.
] vusi priversta kapituliuoti Surgeons, 1516 N. Lakeiidu.
ir yra suorganizavęs instaj tik dėlto, kad sukilusios jos Shore, bus suruošta speciaX Sekmadienį, spalių 23 į Nacijos fii-mą, Bogotoje, KoSprogus acetylene tankai,
Jau kuris laikas Vak. Vo-į pasienio tautos ir pareika- li paroda, kurią pamatyti ra
d., 2 vai. popiet, Community i lumbijoje
Kalti patys žmonės. Sveika kilęs gaisras sunaikino 100
salėj, prie 18-tos ir Rice gatA. Krasauskaite, atvy- kietijoje veikia ABN orga-1 lavusios laisves. Gi Napo- ginamas kiekvienas tuo įdo tos Depart. praneša, kad šį- kambarių buvusio vokiečių
met raportuota 1,688 susirgi- i laivo Europa, kuris dabar va
vių, Melrose Parke, vietos kusi iš tremties ir dirbusi že- nizacija — Antibolševikinis leonas ir Hitleris, nors ir maujantis.
rnai ir 13 mirusių kokliušu, i dinamas Liberte. Laivas stoTėvų Marijonų Bendradar-; m es ūkio ir namų ruošos dar- Tautoj Blokas, įkurtas 1943 i giliai buvo įsiveržę į Rusi
$110,000 už sužeidimą. Dr. Bundesen sako, kad čia vėjo St. Nazaire uoste, Pranbių 1-mas skyrius įrengia bą pas A. Phillips, Kanadoj, ni. Organizacija jungia ke- i jos žemes, pralošė karus
bunco-card-šokius. Bus ir liei laimėjo pirmas šešias vietas lioliką "anapus" geležinės už- j vien dėlto, kad nėję į Ru- Walenty Czyz, 59 metų su- kalčiausias yra pačių žmonių cuzijoj.
tuviško
užkandžio-gėrimo. lenktynėse Baddeck-Howks. dangos gyvenančių tautų, siją su jos pavergtų tautų žeistas darbe Illinois Cent paikumas ir ignoracija.
Anglijoj gauta žinių, kad
Vietos tremtiniams bus gera Ji taip pat turi pirmos rūšies kurių vienas bendras tiks išlaisvinimo šūkiais.
ral geležinkelio dirbtuvėse,
proga susipažinti su nuo se mezgimo pažymėjimą.
Trys nubausti po $100. Sov. Rusija didele paskuba
per teismą (susitarus abie
las — kova prieš bolševiz
gamina vidutinio didumo 4niau įsigyvenusiais lietu — Vladas
Du
tavernų
savininkai
ir
vie
jų
pusių
advokatams)
gavo
Markevičius, mą, koordinuoja jų kovos IT TAIIIL A ' P a t p l p i v i i l i '
-jet bomberius, kurie bus ži
viais.
Y#
nas
degtinės
krautuves
sa
atlyginimo
$110,000.
Kom
gyv. Brazilijoj, yra suorgani veikimus. Jai subordinuojaMIUAV
* OJkGrcmai
nomi, kaip "Yak-17" ir jų
vininkas
nubausti
po
$100
panijos
istorijoj
tai
didžiau
Ir tremtyje nauia lietu
greitis bus 652 myl. į valan
X Ieva Lukas, Lietuvių zavęs ekspediciją Machado si daugelis kovo jėgų šiauž
laikymą
slot
mašinų
biz
u
sias
pavieniui
asmeniui
at
dą. Rusija taipgi koncentruo
Filatelistų Draugijos sekre- &* aukštutinėms intakoms pus ir anapus geležinės už viška knvga dabar labai re
nio
vietoje.
lyginimas.
ja kariuomenę netoli Jugos
torė-redaktorė, pakviesta vie ištirti. Ekspedicija, sakima, dangos. Išlaisvinimo kovos tas svečias. Vis dėUo šiolavijos sienos. Rusija dabar
na teisėjų Roosevelt Phila- susitiko su indėnais, su ku- tikslas kaip sakoma ABN mis dienomis "Ventos" leiriais
Dėl bingo neteko darbo.
Stiprink savo kūną ir pasidarė didžiausi "war montelic Society of Chicago paš- j
santakoje gyvena.
pranešime, y r a "sukurti dvkla išleido vieną iu —
to ženklų parodos. Ji LietuMitkus, besiverčiąs ūkiu nauia politinę valstybių san tai iauno, bet j<m šučiusio Charles Sizemore, civilis dvasią ir šviesk savo protą. mr.
(Iš skautų įstatų)
vos pašto ženklais ir daly-jparanos šiaurėje, Brazilijoj, tvarką Rytų Europoje ir gražiai
užsirekomenduoti miesto darbininkas, (house
vavimu svetimtaučių filate- turi net apie 200 avilių bičių, Sovietinėie Azijoie, atsta r>oeto Vinco Joniko "Pake drain inspector) suspenduo
tas viešųjų darbų komisiolistų tarpe gražiai garsina j ūkiuose auginamos bulvės,
leiviai" — Ivrikos knvea. nieriaus. Jis buvo vienas i
^
tyti
tautines
valstybes
jų
lietuvių vardą. Chicago sve-» ryžiai, kukurūzai, cukrinės
timtaučių filatelistų tarpe j nendrės ir k. Darbams turi etnografinėse ribose ant Vi«*o čia a t s m u s d i n t i 65 Iv- bingto rengėjų saįej 3256
Lietuva yra taip gerai žino arklių, rankines sėjamas ma SSSR griuvėsių, kovoti už riski eilėraščiai, kurie su- M i l w ^ u k e e A v e .
busima demokratine naujų pkirstvti į šiuos skvrius: 1)
ma, kaip bet kuri kita Eu šinas ir k.
Benamiu Dievo pėdsakais, j Kongregacija mini štmtjų! valstybių santvarką".
ropos valstybė.
— Kun. P . Jokūbaitis yToliau pranešime pažymi ?,) Prp^rHo žemė raudonai, m e t į . Dievo Apvaizdos vieX B. Sliauletienė, žymi r a saleziečių seselių veda
• * Į~ • *'
tremtinių rėmėja ir globė* mos mokyklos kapelionas ma: '^Tautų iSšHaišvinitmo 3) TJoniflVnriai prie vie&ke^ Į
ja, atsikvietė iš Vokietijos Madride, miestelyje netoli kova, t.y. pasekminga re lio, 4) Tolimo* rnelodiios,
dar vieną gausingą šeimą, Bogotos, Kolumbijoje.
voliucija SSSR-e, bus tik X) Ananuft lūVesiu visu.
kurią ji sykiu su savo sese
tada galima, kai ši kova Formatas 14.8x21 cm, 112
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