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GINKLO
shingtoną ir mėgins sutai
kinti.
A-neno pramonėje tuo tar
pu pasikalbėjimai' vyksta
~arp valdžios tarpininkų ir
plieno bendrovių atstovų, o
itreikuojančių vadas P. Mur
xay mėgina savo unijos pen3ijų reiKalavimams rasti pri
tarimo plačioje visuomenė
je.
Ii Balti;jų Rūmų yra ženk
lų, kad prezidentas yra su
sirūpinęs streikų- liKvidavimu, bet dar nežin.a, kokia
jforma jis tai padarys. Jam
būtų tikrai nemalonu, jei
reikėtų panaudoli Taft-Hartley aktą, kurio atšaukimą
jis yra pažadlję^ darbinin
kams savo rinkiminėje pro
gramoje.

Mokslininkai, Politikai Nesutaria
Del Tyrinėjimu Apsaugos
VVASHINGTON, spalio 22. j atominių ginklų gamybos
— Prasidėjus atominio apsi- srity. Ir tai atsitiksią todėl,
ginklavimo rungtynėms, ir»kad atominės energijos tyripolitikai ir mokslininkai yralnėjimai Amerikoje perdaug
susirūpinę, kad JAV išlaiky-; esą suvaržyti visokiais parė
tų tose lenktynėse pirmenybę dymais tyrinėjimų paslapprieš Rusiją.
į čiai išsaugoti. Ta proga jis
Politikai tuo tarpu padare į ragino tuos suvaržymus
ką galėjo — išvykdamas a- kiek palengvinti.
tostogų kongresas paskyrė
Į jo, sakytume, gal kiek
dar 300
atominių
0 \ J V mil.
1 U 1 1 . cApl.
UV1.
•VVUUUIU
8U r tmt
ginklų tyrinėjimo ir gamyboe! P "
* k U , u s , m ° alskinl"
darbams.
I m* tuojau atsiliepė kongreso
Prieš kiek laiko kongresas ^omines energijos komisijos
buvo sudaręs specialią komi nariai pasisakydami ne uz
siją patyrinėti k U £ a t t o - f c S ^ Ž v ^ ^ ^ J ^ :
sos kad atominės energijos ! Utų pašalinimą, bet už p a 
tyrinėjimu paslaptys *.JAV į a P c '« apsaugojuno *ust,pną
mokslininkų ir tyrinėtojų la-i
*
boratorijų patenka priešams.
Jeigu JAV atominės enerNors ir buvo rasta kaikurių j ginjos pritaikymo programo
trukumų, tačiau dauguma j je esą trūkumų, tai jau tikkomisijos narių rado, kad di-; rai reikią ieškoti kitų prie
delių apsileidimų toj srity ne- žasčių, nes jeigu jau kaltę
būta.
tektų sumesti paslaptis sauBet dabar tas paslapčių į go jantiems nuostatams, tai
saugojimo klausimas vel iš- Rusija nebūtų niekada turėkilo į viešus ginčus, kai No- j jusi atominės bombos, ka
belio premijgs laureatas Dr., dangi niekur pasauly taip ne
ri. Urey prieš kelias dienas saugojamos visokios paslappaskelbė. kad Rusija dviejų* tys, ypač atominės energijos,
metų bėgy pralenks Ameriką \ kaip Rusijoje.

Besivystančioj i Prancūzijos vyriausybes krize įgauna
visai rimtą charakterį ir publika pradeda įsitikinti, kad
ji yra daug rimtesnė už anksčiau buvusias krizes.
Tikrumoje ši krize prasir^r
x .. . , . • m , .
r,eš
fc
B
okl
budu
dėjo jau liepos mėnesį ir tik P
« į?™ - * ? ,
v a r ž u ar
spalių pradžioj vyriausybė
. ^ a y ! r b u s lainunu -i -i - ir
• griuvo.
:
gesnis
uz
Moch.
nebeišlaikė
•
w
• • •ir pavyktų
i*
T
Jei Mayerrui
Kada Prancūzijos vyriau- sudaryti kabinetą, tai jis
sybe būna nuverčiama, plr- būtų tik laikinas ir po jo
miausias uždavinys yra ieš- nežinia kas sektų. Prie dakoti jai įpėdinio. Valstybes partinio režimo jokia vyprezidentas, kaip koks Dio- riausybė negalės krašto valgenas,
pradeda
ieškoti dytį
"žmogaus". Visi, kurie nors
kiek būna prikišę pirštus
^ ^ Paruošęs
prie "politikos", pašaukiami
Gal kiek keista, kad daPRAGA, spalio 23. — Če1 Elysėjaus rūmus, išdėsto bar, kada Prancūzija pergy- Penki iš vienuolikos vyriausiųjų J.V. komunistų vadų vežami kavyriausybe
savo nuomonę ir vienam iš Vena vidaus krizę, domima- lėjiman, kuomet teismas paskyrė jiems po 5 metus kalėjimo ir okslovakijos
Iš kaires į dešinę: Benjamin Davis, Eugene Den- skelbia, kad susekta "šni
jų tenka garbė sudaryti vy- s i ne kas bus naujuoju vy $10,00u»pabaudos.
nis, Gilbert Green, John Williamson ir Gus. Hali.
(Acme) pų ir teroristų" gauja, ku
riausybę,
riausybės pirmininku, bet
ri organizavusi kaikurių
Teorijoje Vienaip, Praktikoj k a s d e s i s Balkanuose. Ar
vyriausybės narių nužudy
bu
Kitaip
s karas?
mą. Areštuotieji tuojau bū
Jei rytoj Sovietų Rusija
sią teisiami. Kartu pran>
Bet ir tada, kada prezi- p u l t ų ^ ^ k a g m a ž a i į tik§ _
šime nurodoma, kad suim
WASHINGTON, spalio 23.
dentas paskiria įpėdinį ir t i n a Jugoslavija yra pasiryLENOIR, spalio 23. — tieji buvę vienos svetimos
net parlamente jis gauna pa- ž u s i g i n t įs. Į pirmąjį mūšį — Kai prezidentas Truma- Resp. senatorius Wherry valstybės tarnyboje, tačiau
sitikėjimą, Jtaip Julės Moch, ^ g a i e t ų pastatyti pusę mi- nas pranešė, kad kongresui apkaltino prez. Trumaną, valstybės vardas nemini
dar nereikia sakyti op, nes l i j o n o kareivių, o per mobi- susirinkus po Naujų Metų kad jis leido iškilti aikštėn mas.
skolinga. Jie, kaip atsime
prasideda patys didžiausi l i z a c i j ą pašaukti dar porą jis prašys padidinti mokes ginčams tarp atskirų krašto
Po kelių valandų vėl bu name, areštuoti už tai, kadj
vyriausybės sudarymo sun- ^ į j o a ų kareivių;, kurie be- čius, krašte prasidėjo tuo ginkluotų'pajėgų žinybų dėl vo pranešta, kad areštuotas
kumai.
^ijj. vįgį j a ū y^ kariškai reikalu 'diskusijos. Preziden krašto pajėgų organizacijos. vienas JAV pasiuntinybės atsisakė užsiregistruoti kaip'
Jei naujasis vyriausybes a p m a k į n t į . ' Bet nežiūrint to priešai tvirtina, kad jo Anot senatoriaus, jis galėjęs Pragoję tarnautojas, o ki svetimos valstybes agentai.
pirmininkas, kad išgavus pa- k a i p ^^^
kariai jagosla- administracija yra labai iš tą reikalą sutvarkyti vienu tam įsakyta apleisti kraštą, Sovietų atstovybe tuo rei
NEW YORK, spalio 23.sitikėjimą, prieš parlamentą - v a i p a s į r odytų jiems sunku laidi ir biudžeto deficitas rei plunksnos pabraukimu ir pri nes jie vadovavę šnipinėji kalu buvo įspėta, bet atsi Nuteisus 11 komunistų po
išdėstė savo programą, tai,' b u s n u g a i ė t į Rusiją, jei ši kia mažinti ne mokesčius ke versti karo vadovybę įvyk mui ir terorizmui ir padėję sakė įstatymams paklusti, 5 metus kalėti ir užsimokė
JAV vyriausybe nutarė juos
liant, bet valstybės išlaidas dyti tai ko yra norėjęs kong
pradėdamas
derėtis su busimaišiais ministrais,
visai j p r a d ė t ų didelę ofenzyvą. Ti- mažinant. Prezidentas atsi resas išleisdamas atitinka pabėgti iš Čekoslovakijos priversti šio krašto įstaty ti po 10,000 dol. pabaudos,
teisėjas atsisakė išleisti juos
politiniams pabėgėliams. Ke
nuklysta iš kelio. "vTenam to yra pasiruošęs tokiu at kerta, kad dėl biudžeto de mus įstatymus.
mus
gerbti.
veju pasitraukti į kalnus ir
iš kalėjimo ui užstatą kol
lioms valandoms po šių įtenka pažadėti tą, kitam kit iš
ten kovoti taip, kaip ko ficito, kuris manoma šiemet
Kaip matyti iš viešumon vykių praslinkus, užsienių
Sovietai tuo tarpu pareiš bus išspręsti jų apeliacijos
ką ir iš programos nieko ne vojo prieš nacius
pasieks 5 bil. dol., jis visai iškilusių ginčų, šio krašto
belieka.
nekaltas, o kaltas 80-sis kon ginkluotų pajėgų vadovybė ministerija viešai apkaltino kė tik formalų protestą. I skundai, kuriuos tuoj visi
Julės Moch parlamente
Tačiau abejojama, ar ra gresas, kuris sumažinęs mo yra nepaprastai suskilusi ir JAV pasiuntinybės Pragoję Laukiama ir ilgos notos. Bet] padavė, vos tik teisi jas pa
penkis tarnautojus vadova
gavo didžiųjų partijų pasi- i sai mesis į tokią ofenzyvą, kesčius turtingiesiems.
kova tarp jų yra pasiekusi vus šnipų grupei. Vieni tų manoma, kad tuo nepaai- skelbė sprendimus,
baigs. Bus padaryta nemaTa proga komunistai patikėjimą, bet kada reikėjo Pirmiausiai, Maskva nenori,
Kadangi prezidentas parei aukščiausio įtempimo. Vargu tarnautojų jau yra apleidę lonumų JAV atstovybėms leido į darbą viBą propaganpradėti darbą, partijos pa- kad konfliktas išsivystytų į škė savo ketinimus jau kon kas juos begalės suvesti į
statė ragus ir jis turėjo at- i pasaulinį karą, antra, toks gresui išsiskirsčius atostogų, vieną darnų vienetą po to, Čekiją, o kiti pakeliui namo. už "geležinės uždangos." dos mašiną: organizuojami j Manoma, kad Pragos vy- vairūs protesto mitingai,
sisakyti nuo bandymo suda jos elgesys priverstų ją iš tai šis oficialiai tuo reikalu kai jie jau viešai pasisakė
mesti iš UN ir, pagaliau, ne nesuspėjo reaguoti. Bet at vienas kitam įvairių nemalo klUl \.<ciIvtfilK R11VI1A " ^ y 1 ^ 8 paskelbimas, jog j renkami paraMi po peticiryti kabinetą.
žino, ar satelitai paremtų ją skiri kongreso nariai jau ė- numų ir aštrių žodžių. Kalba luIU i i IMI j gilto RUMJdj penki JAV atstovybės na-'jomis, siunčiamos telegraNaujas Kandidatas
tokioje akcijoje.
riai vadovavę šnipams, jau j mos prezidentui ir teisingumėsi iniciatyvos organizuo ma jau, kad visa eilė atsa
fno departamentui reikalau
Jei rusai nepuls jugosla ti konstitucijos papildymą ta kingų kariškių turės savo
yra tų represijų pradžia.
Nulipus Mochui nuo sce
jant juos išleisti iš kalėji
nos, pasirodė Rene Mayer vų, tai Titui iš Maskvos sa prasme, kad vykdomosios vietas apleisti.
WASHINGTON,
spalių
mo už užstatą.
(tas pats, kuris būdamas fi telitų nėra ko bijoti. Rumu valdžios galia mokesčių už Senatorius Wherry siūlo
•
Belgijos
karalius
L
^
nansų ministru išėmė iš apy nai, vengrai, bulgarai ir al dėjimo srity būtų ribota. sudaryti žymių Amerikos pi 23. — Valstybes departa
Gi Civilinių Teisių Apsau
vartos 5,000 f r. banknotus). banai niekad negalės prilyg Tą sumanymą yra iškėlęs liečių komisiją visam tam ne mentas numato, kad už Am- poldas sutiko, kad jo grįi gos Kongresas, kuris yra
Viskas čia vyksta kaip ope ti jugoslavų armijai. Net jei atstovų rūmų narys Gwinn, maloniam reikalui sutvarky torg bendrovės vadų areš mo į sostą klausimą spręs •%j komunistų inspiruota orgaros balete. Moch padarė du ir čekoslovakai su savo ar respublikonas. Jis jau turJB ti. Tarp kitų j tą komisiją tavimą «Rusija nepasiliks tauta referendumo keliu.
1 nizacija, pranešė ketvirtažingsnius, apsisuko ir dabar mija prisidėtų, Tito jie ne ir 20 pasekėjų kongreso na jis siūlo pakviesti prez.
• tdienį organizuojąs ''žygį į
trečią žingsnį tenka Maye- įveiktų.
Washingtoną"
reikalauti
rių tarpe; yra jau ir konkre Hoover, gen. Eisenhower ir
riui padaryti.
Tito "išvalė" savo armiją tūs pasiūlymai atitinkamam gen. MacArthur.
prezidentą panaikinti ' 'faAr dar bus nauji, kuriems nuo stalinistiškų elementų konstitucijos papildymui su
—Prez. Trumanas šiaodien kalba New Yorke UN bus-1 sištišką sprendimą."
teks pakeisti Mayerį ? Gali- ir vakarų diplomatai yra įsi- redaguoti. Neabejotina, kad
Vlso
tinęs kertinio r.kmens padėjimo proga, šiandien taip pat
Pasaulio komunistų
mas dalykas.
i tikinę, kad jugoslavų armija visas tas klausimas iškils vi
artl
sukanka 4 metai nuo UN organizacijos įsisteigimo.
P J°5. J a u 8USP«J0 pasisaKrikščionims demokra- pasiliksianti jam ištikima su platumu tada, kada pre
kvti
del
—Ir
Rene
Mayer
nepasisekei
sudarvti
naujos
prancūsprendimo ir U
tams atsisakius sudaryti vy- invazijos atveju.
zidentas ateis j kongresą su
ro a v e l
zu vyriausybes. Spėliojama, ar tik nebus paleistas paria- *bangą
^ priešP*1JAV.
??,1} š m e i ž t ¥
riausybę,
Auriolis bandei ^_
,.
_
««, ^ . mokesčių pakėlimo progra
NEW YORK, spalio 23.—
r^**; ^1;
^r, ,r<*;^
' Kremlius Turi Tik Dvi
grįžti prie Bseno veido —
_ .
ma.
Angliakasių streikas jau mentas ir krize spręs pati tauta.
—Antiamerikoniškai veiklai tyrinėti kongreso komi j
Queuille, bet šis pareiškė
Priemones
privertė imtis priemonių su
• Sprogus bandomam kanorą palikti nuošaliai. Juk
Nusikratyti Titu Krem• Anglijos ir Valijos ta mažinti traukinių skaičių, tetas paskelbė, kad Amerikos Moterų kongresas yra ko
greit prasidės priešrinkimi- \ liūs teturi tik dvi priemo rybų rinkimai paskirti 1950 nes anglių atsargos yra pa munistų vadovaujama organizacija ir naudojama Sovie io lėktuvo motorui, Olandi
joje žuvo 4 mokslininkai.
nė kampanija. Reikia pagal-(nes: skelbti karą arba paša- m. gegužės 11 d.
vojingai sumažėjusios. Daug tų propagandai Amerikoje varyti.
—UN visuotinis susirinkimas, Sovietų blokui protes
voti, ką teks pasakyti rinkė- linti per atentatą,
• Anglija išmėgino kelei
plieną naudojančių fabrikų
jams. Tas, kuris bus prie! šiuo metu yra vedamas skolą. Iš Anglijos jis gaus rengiasi galimumams užda tuojant, nutarė atsiklausti Tarptautinio Teismo nuomo vinį lėktuvą, kuris aprūpin. . . —._valdžios, aiškiausiai pralai-1' 'psichologinis karas'' tarp 30 milijonų ir vakaruose jis ryti fabrikus, jei šią savai nės ar žmonių religinių ir kitokių teisių; varžvmas Rūmu- ,
J
,B
lr
Ven
rlioje
,aužo
pMirtlytM
mes.
| Rusijos ir Jugoslavijos, ku- galės nusipirkti visas rei tę nepaaiškės, kad plieno
Socialistai žada naująjį j rio pirmąjį mūšį Tito laimė- kalingas pramonei mašinas. darbininkų streiką bus gali
^ ^ f f & i ^ g S ;
kandidatą paremti, bet MRP| jo. Jugoslavų spauda nenusJei politiškai Tito yra jau1 ma užbaigti artimoj ateity, j ° l ^ l e i d ^ a m i gandai, kad i* Rumunijos Į Jugosiavi- f
labaf aukšUi
dar dvejoja, nežinodama, toja skelbusi, kad Rusija perėjęs į vakarų pusę, tai
Bet viltys streikus užbai ją jau buvę įsiveržę r<artizanai. įvykusios kovos ir esą £r ' ga •£1 S t 11f 1&Dai
^ P** "
au* s «ukaip reikės pasiaiškinti prieš Jugoslaviją norėjo paversti krašto viduj niekas nepasi gti yra labai mažas. Val auk& Partteanai pasitraukę atgal. Žinios oficialiai nie- j
rinkėjus, nes Mayer, išimda-' savo vasalu, norėjo ekono keitė. Jugoslavijoj režimas džios tarpininkai buvo su kur nepatvirtinamos.
KALENDORIUS
—Tito
vienam
anglų
žurnalistui
pasidžiaugė
išlinkimu
mas iš apyvartos 5,000 fr.' miškai išnaudoti ir sugriau- yra tok s pat. kaip ir Sovie vedę angliakasių ir anglių
Spalio 24 d.: Sv. Rapolas.
Jugoslavijos
|
Saugumo
Tarybą,
nes
tas
sustiprinąs
jo
banknotus, pasidarė labai ti jos ūkį
kasyklų
savininkus
prie
de
tų Rusijoje. Kaip Maskvoje,
Senovės: Daugailis ir Krūminepopuliarus ūkininkų tarDabar, atnaujinusi santy- taip ir Bielgrade eilinis pi rybų stalo, bet tuo tarpu krašto saugumą.
!
nė.
—Del ligos atsistatydino ..Bolivijos
prazidentas.
pe. Dar yra daug žmonių, i kius su vakarais, Jugoslavi- lietis bijo atidaryti burną, iš to nieko neišėjo — vieną
_
. ,
, .
- Spalio 25 d.: ftv. KUzanx .
kurie negali jam šio žygio ja pradeda stipriau alsuoti nes jį seka partija ir milici dieną išėjo iš darybų J. Le—Oiurcbillis gavo premiją už savo karo atsiminimv j ^ i r S v j ^ , ^ s r o v ė s .
dovanoti. " Nepriklausomie- ir jos ūkis atsigauna,
ja. Ten yra tokia r&t dikta wis, o kitą dieną apleido dviejų tomų išleidimą.
Žirdemantas ir Karigaila.
ji" pasilieka nusistatę prieš į Amerika Titui yra davusi tūra, tos pačios koncentra derybas kasyklų savininkai.
Pijus XII priėmė specialioj audiencijoj grupę JAV
ORAS
Mayerį.
<20 milijonui kreditą. Bet jis cijos stovyklos ir tauta tu Manoma, kad darbo depar
kongreso
nariui
ir
praSg
jų
paveikti
Sk>
krašto
opiniją,
Debesuota, šalčiau. Saulė
Salia viso to, aišku kaip dar tikisi gauti iš Tarptau- ri lenkti galvą prieš totali tamentas dar kartą iškvies
šiandien abi puses J Wa- kad būtų įsileista | JAV daugiau nelaimingų D*, Sovietų teka 6:12, leidžiasi 4:58.
dieną, kad komunistai irgi tinio Banko 200 milijonų pa- tarinį rėžimą.
Rusijos režimo aukų.

Amerikiečiams Pragoj
Nebesaugu

Jei Nori Suvaldyti,
Neduok Pinigų
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Pirmadienis, spalio 24, 1949
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Pasikalbėjimas Su Gen. Grigaliūnu
Europoje pramato karą* — Rusai neatsilaikys. — Pata
rimai po pasaulį išsiblaškiusiems lietuviams. — Kur mūsų
atsparumo šaltinis.
DR. J. PKl NSKIS

SUSIVIENIJIME

-

GALIMA

JGYVENDiNTI

Linksmas Suhtvakiris
Linksmųjų

Broliu

subat-

; vakary numatoma originali
programa, fcurią .be Links
mųjų Brolių su naujom dai
nom pildys Kauno Valsty
binio Baleto solistė Irena
Eidragevičiūt§, solistė Apo
lonija Augustinavičiene, Kau
no Oparos solistas Antanas
Sprin4ys ir Lietuvos Baleto
koncertmeisteris Stasys Kal
vaitis. Subatvakarįs įvyksta
Lietuvių Auditorijoje lapkri
čio 5 d., šeštadienio vakare.
Programos pradžia lygiai 8
vai. vak. Po programos šo
kiai ir linksmas subuvimas.
Programos linksmųjų reika
Buv. .1. V. armijos geueralinlo Ntubo viršininkas D^iglit I). E l a C ' u ''°.
lų tvarkytojas Vladas VijeiVOY
(de&inf-jt') Atstovi] Kūmų uinkluotujų pajegtj komitetui pareiSk.-,
įo" j i s mano, kati kuriniu pajėgų suvienijimas guli būti Įgyvendinta*. kis.

Vieningan Frontan
Buvo didelis nustebimas
mums visiems, kai tolimo
— Akivaizdoje sunkios
je Kolumbijoje, Kali aero vergijos tėvynėje, kokie bū
drome susitikome su būriu tų jūsų patarimai lietu
lietuvių, jų tarpe ir su ge
viams ?
nerolu Vincu Grigaliūnu-Glo
— Visų pirma — mažiau
vackiu. Tai vienas iš pirmų peštis savo tarpe. Sutelkti
jų savanorių, antrojo Lietu jėgas bendram darbui ir
vos armijos pulko kūrėjas, bendrai kovai dėl Lietuvos
dalyvavęs kautynėse su len išlaisvinimo. Skaičiumi ne
kais, bermontininkais, bolše same gausūs, užtat mums
vikais, vienu metu kautynė labai svarbi moralinė stip
se vadovaujamas visai divi rybė. Savo tarpe griežtai tu Nuomonių skirtumas įvairiu ginkluotųjų P*jėgų vadovybėse gali visa
pasitaikyti.
K a r l u sėdi (JPU. J. l^nvton Coliui*, dabartinis armijos
zijai, už narsumą apdovano rime kovoti su girtavimo, da
štabo viršininkas.
(Acme)
tas dviemis Vyties kryžiais kortavimo ir kitomis nege
Platinkite .dien. *'DRAUGĄ'
ir daugeliu kitų ordinų. Vė rovėmis, nes ką vienas, ypač
liau štabe buvo generolu y- svetimoj žemėj, padaro, tą
K v i e č i a m o į Lietuviško* Knygoa
patingiems reikalams, iki iš paskiau visiems lietuviams
Rėmėjų
eiles.
Metine duokle | 5 .
ėjo į atsargą.
VYT. VYTENIS
primeta. Netekus, kad ir lai
Gausite nauju k n y g ų u i 7.50. R a
l y k i t e : ft«v. 0 . A . Matulaiti*, 2334
kinai, savos valstybes, pa-,
Pirmi Įspūdžiai Naujaru
silieka lietuvybės branduo-j Norint suprasti stovyklos gal kuo padėsim", — tfei jau So. Oakley Ave., Chicaso 8. 111.
Pasauly
liais mūsų šeimos. Šeimų | gyvenimą neužtenka prava- tikra brangenybe. SukrapšĮ Kolumbiją generolas at tvarkingumas — mūsų tau žiuojant užeiti į vieną-kitą tęs net ir paskutinius cenvyko iš Belgijos, kur dirbo tos išsilaikymo būtina sąly stovyklą. Norint suvokti DP tus gali drąsiai pirkti pašto |
metalo fabrike. Dabar su ga. Gyvenimas mane įtiki nuotaikas, reikia pastovėti ženklą ir rašyti laišką. O
laukęs 64 metų, su žila barz no, — kalbėjo generolas, — eilėje prie m a i s t o dalinimo, t a d a g a l i s k a i č i u o t i j a u i r
dele, bet pajėgus ir energin kad tikėjimas čia mum s su padirbėti kartu miške, pa- dienas... "Žinovai" sako, kad
gas.
20/20
teiks daug jėgos ir atsparu luketi stovyklos ambulato-: jei adresas be jokio prierasetas 1950. Ištobu
— Kokie įspūdžiai pasie-; mo. Be tikybinio pagrindo rijos prieangyje. Tik arčiau š o — maždaug kas trečias Televlsion
— pastatas be pamatų. Aš susigyvenęs patirsi užkuli- laimi, o kai yra prierašas lintas. Perduoda paveikslą la
kus naują pasaulį?
aiškiai. Lengva akims. Ne
i— iš trijų du visada garan- bai
pats dėl savo veiklos tris sus.
reikia aerial, tiktai prijnngk
— Pirmieji įspūdžiai geri.' kartus esu buvęs kalėjime. Maistas — Nuolatine Tema tuoti! Tokie adresai dažnai prie elektros saketo, kaip pa
Žmogus atsidūsti lengviau, Taip sakant, buvau mėty
prastą lempą ir Televizija vei
Maistas
—
nuolatine
diekia.
Garantuota ilgiems me
o ir daug kas čia primena tas ir vėtytas. Ir visada re
ird zlu
susirašinėjimų, pasi- tams.
%
Lietuvą. Pirmas rūpestis šia ligija man daug stiprybės nos tema. štai, stovi eilėje f v
Dirbtuvės
kaina
7-0X
$129.95
fotografijomis, net
me krašte — greičiau gauti! pridavė. Savo gyvenime aš moterele su d v y n i a i s krep- dkeičiama
Mantel 701 . . 10" , . . $189.95
rbo lr buto
garantijos * Mantel IIOl" . . 12"/. $249.95
darbo. Šita kelione mums , jaučiu Apvaizdos globą. Kas šiukais, kad atsiimtų savai- ?
Console 1102 . . 12" . . $279.95
'*nupešė plunksnas' — kądienė komunija man stipry tei skirtą šeimos normą. _ i į p i n a m o s .
už grynus pinigus ar
Belgijoj susitaupėme, tas ke bės šaltinis, o patarnavimas Devyni krepšiukai — tai ir | O jūs mieii mūsų tautie- Parduoda
lengvais išmokėjimais po $2.00
liui išėjo. O būti našta — mišioms — man dvasinis maisto daug, — pasakys pir čiai Amerikoje ir kituose į savaitę.
niekam nenoriu. Esu pasi džiaugsmas, vienas iš di mą žvilgsnį metęs praeivis kraštuose! Kiek daug jus
Bet moterėlei į vieną įpila parodote saviškienis lietuvis
ryžęs imtis darbo koks tik džiausių.
kelias saujas žirnių, į kitą s ko dosnumo ir geros širdies!
pasitaikys, kokį tik pajėg
Generolas tą kalbėjo dau svarą pupų (UNRRA-os lai- į Kiek daug pas jus pasiausiu. Kai sau duoną užsidirbi, geliui girdint, aerodrome, ir
turi savo centą — vis kitaip lyg patvirtinimą — išsitrau kais 10 nuoš. su akmeniu-1 ko j imo ir artimo meilės! Tai
kais, visai tokios pat spal- ne tik didele materialine pajautiesi.
kė iš kišenės rožančių, kurį, vos, kaip pupos), į trečią rama, bet svatbi ir moralme
sakė, dažnai imąs į rankas. kelias saujas cukraus, sūrio paguoda.
Europoj Kvepia Paraku

Nuotaikos Tuštėjančiose D. P. Stovyklose

—

•

.

•

- • . • . . . '

,

•"";

> i

— Kokios dabar nuotaikos
Europoje?

Akinius
Pritaiko

Aida
Egzaminuoja

Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAS

1831 So. Ashland
Avenue
VALANDOS:
Plrrnad., Antrad., K«tv1rt*d..
Penlua<jL t:SO iki 12—1:30
Iki 8:00
Trečiadieniais uždaryta
fe-S'adienlals 9:30 iki 12 — 1:30
iki 4:00 P . M .

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS S CMOBUBGAS

4740 So. Ashland Avenue
(Antra* sukata*)
Ofiso Telefonas: YArd* 7-6564
J 4 ncntMliepia feąukiteBe*. TėL: M U W I Į t-2886
OFISO VALANDOS:
Nuo K t k l U f | L ryte. nno I Ik) *
raL popiet; I U O 1 iki I I I ral. r a *
iekmert u w l l iki i i n L diena
TeL

EEdzIe

1-2868

Dr. Emily Y. Krukas

Aldų Specialistas
Laikomas Pasitarimui

GYDYTOJA IB GHIBURG1

C Anai 6-0523, Piatt Bldg.

CU1CAGO, I L U K O U
TeL L A f a y e t t e 4 - U 1 6
faL;
pirm., a n t r a d , ketv.. I I — i l t
lr « - - t Tak.. penkt lr iait. U • - ! : • •

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 401h Court, Cicero
Antrad.. E^tTlrtad. Ir Peoktad.
VAL.:
1 0 - 1 2 r y t e ; 2 - 6 . 7 - 9 P. M.

SI 47 8. Haferted 8t. t Chicago
Plimad.. TreCiad. lr ftdttadlenlaia
Vaiando*: S—I popl*t
•^•i •
T> t #

.i ^ _ — ^ —
- /
- «
- *

n

•

• ! • — • — — — ^ — I

Dr. F. C. Winskunas
G Y D Y T O J A S D* G B B B U B G A S
2420 W . Marąuette Kd.
Ofiso TeL: P R o s p e c t 6-6446
Um.
T e L : H E m i o c k 4-8166

4146 Archer Ave.

62M Archer Boad
ARGO, ILLLNOIS
T e L SUMMTT 1 5 8 6
• ai.:
pirm., antrad. Ir k e tr.
i - 1 r. f.
tr«clad.. penkt. lr ftettad. I - t T .T

DR. A. JENKINS
PHT51CIAA
(IJBTUVia

* 6DROEOA
OTDTTOJAa)

2568 W. 63rd Street
OFISO TAXJLNIX>8:
k a s d i e n n u o 1-4 p.p. Ir T : l « - t
Aeetadlenlala n u o 1-4 popiet
Trečlad. Ir Sekmad. atdaryta
Ofiso TeL — P B a p e c t t - s a u
Re*.
T e L : V l r s l n l a 7-S421
T « L G B o . 6 - 1 8 0 0 ( O f l a o Ir

VALANDOS i
Nuo i Ud « popiet; f Iki I vak.: lr
Trečiadieniais pasai sutarti

Dr. VValter J. Kirstuk

Ofiso TeL: GEovehlU 6-1821

PHYSIC1AM and 8URGEON
(Uetuvia Gydytoja*!

Dr. Edvvard B. Muraskas

892fi We*t Mk Street

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

5452 So. Kedzle Ave.
U O O N I U 8 PRIIMA:
Kaadien n u o 1:04 Iki 4 : t 0 lr
nuo 7:«0 Iki 9 : 0 t vai. vak.
Seitad., n u o 2:10 .kl 4:00 T a i
Trečiadieniais — pagal sutarimą.

Reriden. TeL: HRmlock

4-5582

Offeo tel.: YArds 7-1166
Rezid. tel.: DAnube 6-1126

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS

IR CHIRURGAS

756 W. 35th Street
i l\;tnil>:i»

TULANDOS: 1—I popiet, t :
t : M Takarato Trečlad. pagal sutarti

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAh

6757 So. VVestern Ave.
Telefonai:
Oflao — HEmiock 4-&«4t
Bes.
— HFjnlorfc 4-1SM

*

• • L A N D O & Trecladlaat lr «e«U
dieni p a s a i susitarimą; k i t o m i s di
nomis nuo l Iki 4 popiet.
T — • vakar*.

Hal&Ced ir S5-to» g.)

y a l a n d p s : 1—4 ar 4:3,0—8:30 p.
p.
kasdien.
Atidaryta tre£iad*eniatBN-*fr
šeštadieniais; Ketvirtadieniais priefepiet ir tik i š anksto susitarus.

O f l s * t*L G R o v e h i i i t t i t t
Be*.
t e L H l l l t o p 6-LHO

Dr. Alexander J. Javoii

Rez. 8247 S. Emerald Ave.
F — I - Simo Nuodus
Stovyklos užkulisuos jūs
(JOVAIflAB)
OfJM t e i
Varglnla 7-1886
T.
J.
Kidykas,
S.J.,
lap
galite rasti ir tikrų pesimis
GYDYTOJAS I B GHBUBGA&
— Atrodo, karas yra ne
kričio
mėnesio
pradžioje
pra
tų.
Tokių
.būrelyje
išgirsite:
išvengiamas. Net paprasti
2423 W. Marque4te Rd.
dės
religinio
turinio
paskai
— "Karas neišvengiamas.
darbininkai šitaip kalbėjo,
OFISO TA.LANO08
tas
su
diskusijomis
inteli
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB
Ar jau turi rankinį vežimė
• u o I l k l 4 v*ian«oa poplat,
nesistebėdami, kodėl mes iš
lr nuo 7 lkl t Tai. vakare.
INCORPORATED
lį? Juk bolševikai tikrai už
vykstame iš Europos. Kiti gentams. Pirmosios paskai
4MM Ardier Aveeoe
Trečiadieniais lr BriliilUnlato
Autorizuoti Pardavėjai
pacal sutartie*.
eis. Kuria kryptimi bėgsi?
net prašė atsiųsti savo ad tos bus Marąuette Parko ir
LIGONIUS PRIIMA:
"Eitos'
Agentūros
Indiana
Harbor
mokyklų
pa
Kaadlca n a * ! : • • U i 5:0* raL
resą, kad jie karo atveju
Ar sutalpinsi visus vaikus į
Platinkite dien. "Draugą'*
taluose.
Įžanginė
paskaita
Irečlad. Ir Sakm. t i k »ualtarua
Jei įsigysite pasitikėjimo vežimėlį ?"
galėtų bent savo vaikus į
Patelefonuokite Calumet 5-1287
ir .lunis Raytheon Tt'levizija b u s
saugesnę vietą nukreipti. — "Tobula krikščioniškoji pas gandų skleidėjus, jūs
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTABŲ DRAUGUOS NAJUAI
Jei
tokiam
pesimistui
pa
tuoj
pristatyta.
asmenybė
moderniojo
gyve
išgirsite
tokių
naujienų:
—
Kas išeitų laimėtoju karo
atvejuje? Sunku būti prana nimo sūkuriuose". Tikslus '' Prapuolė bačka sviesto, aš siseka sutvarkyt emigracijos KrautuvS atdara Pirmadienio ir
: VIrginia 7-S583
Ketvlrtadieno vakarais.
dokumentus
ir
kada
jis
jau
pats
mačiau''.
—
*'Kugelis
laikas
bus
praneštas
vėliau.
šu,
ypač šiais
pašėlusios
•T»TTOJAB
jau seniai nedirba, bet visstovi ant slenksčio, jis pa
technikinės pažangos lai- *
gtctis WCFLs 1000 kil. Sekma
siūlo jums... nuodų. — "Aš dieniais 5:30 po pietų Lietuviš
Mift &
kais. Mano manymu, rusai
AtšiO jpranešimas, kad i š dar ima dirbančiojo'. Antai juos irgi prieš du mėnesius ka,
radio programa.
• ŪDYTOJAS LB CHLBUBUAM
neatsilaikys. Bet kada ir ko Kauno ir .Vilniaus išvežti vel: — "Kaip čia išeina, kad
gavau
dovanų.
Jie
pakanka
paliegėlis
gauna
ir
dirban
Moo 1-4 l r • - • ; trec..
kiomis aplinkybėmis grum Rusijon visi tėvai jėzuitai.
Z201 W. Cermak Ed.
»**m. tik p****l eutartl
—
—
—
mai
stiprūs
ir
veikia
be
tynės baigsis, tik pati atei Nežinia, ar beliko JU Lietu čio ir sergančio, taigi dvi
valandos. 1-1 popiet lr 7-1 T .
Ofiso
Telefone*: Y A r * I-47S3
T
padidintas maisto normas?' skausmo. Čia norma septy~s61adl*niais lr Jržfsdienlsto ofisai H**** Telefonas: PBoepeot t - t t M
tis parodys.
voje, ar ne.
yra uldarytaa,
Arba: — "Revizijos komi-| n u l asmenų šeimai. Tai tam
J et aeatsakys Ttrtmlnea t*iefoa*J
Uk n u o 1 — • raJL
OPTOMETRISTĖ
sija nieko nerado, nes san-1 atvejui, kai pajudės geleži
REZIDENCIJA
5842
South
Kedzle
Avenue
ne
uždanga
ir
kai
nepatrauk
delio vedėjas vaišino juos
Tel.:
P R o s p e c t 6-26S5
$Ul West 66tb PUce
si vežimuko..."
amerikoniškais
konservais;
PHlRJdlMO
VALANDOS:
,<•,.! * '
ffrpąhBe 7-7868
Antra"d.. Penktad.. Seštad. — n u o
be to, ir žirnių jie prisipylė
Klubo rengtas Lietuvos
10 vai. ryto iki € vai. vak.
pilnas kišenes". — "Aš sa
laisvinimo reikalams paremIMrmąd. ir Ketvirtad.—nuo 10 vai.
C* •*"••*'
/
ryto
iki
6
vai.
'vak.
X*L CAnaJ g-0257
Uberty Grove
kiau, kad nerinktų į komi
t i piknikas
tetą Kumpio, nes jis ir taip | Tėvai J. Bružikas ir VI.
Bes, Tei. PBoepeot *4Sfi» Į rugsėjo 25 d. atnešė $181.50
Ofiso TeL ITArda 7-5557
gauna iš Amerikos siunti- į Mikalauskas rengiasi vykti Reafct.
peino, kuris minėtam tikslui
tel. REpublio 7-4B«t
Brazilijon, kur didžiausia
ir paskirtas.
nių
lietuvių kunigų stoka. Pa
Tokios maždaug užkulisi keliui sustos keletai mėneGYDYTOJAS I B OHBUB€bA«
Klubo susirinKinaas įvyko
(
K
V
E
C
I
N
S
R
A
S
)
nes temos, žinoma, tik tarp
spalio 2 d. Holllywood sve
18S1 Bo. Halsted K
r .v.'.
' uiM4.^1 siu Čikagoje pasilsėti ir pa- G Y D Y T O J A S I B C H I B U B G A M
tainėje. Susirinkimas dele
Am
1651 W . 47th S t
gatu į Visuotiną Amerikos
aiJLlfDOS:
U
f.
ryto
Iki
I
p
*
.
Lietuvių Kongresą išrinko
LIGONIUS P R I I M A :
6 0 1 9 n L rakar*.
visada dar prideo: — ' 'Bet
'
/
Kasdien nuo 2 vai. i k i 4 Tai. popiet
A. K. Valuką. Komunistuo
tik susimildamas apie tai ] T. Bružikas kone visą Nuo 7 vai. iki 8:10 vai. vak. U*ky
jantieji, vadovaujami M. Žal
niekam nesakyk, nes ko ge- j tremties laiką vedė stovyk- rus trečtad. Ir ąeetad. ve karai*
doko,
priešinosi
delegato
ro
man
atims
Paršai
čio
šeij
lose
miEijas.
Sunkiausiose
GYDYTOJAS
IK
CHKCROĄS
siuntimui, bet jų pastangos
AND LOAN ASSOCIATION
mos maisto normą, kurią a? j važinėjimui sąlygose apke- ~
^
niekais nuėjo.
11760 8o. PmraeU
jau antras mėnuo jo vardujliavo Vokietiją, Italiją, An- |#f. fĮ\
TeL:: PUUman M i n
Pikniko pelnas paskirsty
AKIŲ SPECIALISTAS
imu, o Paršaičių šeima, su- gliją, Šveicariją, Daniją. Jo
VALANDOS- nairai «natt*rtm« tas sekančiai: A. L. T. Chisidedanti
septynių
asme- dvasinių
misijo 8 visur
gausių
(Kalba lietuviukai)
vaisių.nešėTikimės,
niį seniai išjau
Amerikoje".
TAUPjYK SAUGIAI.. .mes per 40 metų visiem* išmokėjome
cagos skyriaus konferenci
kad jo ir T. Mikalausko dar
756 Hest 35th Street
ant pareikalavimo
Rea.
69(3
So.
r*l«ia«
Ava
Vertingi Adresai
jai (spalio 2 d.) $25; Visuo
(Virt Union Drug-)
buotė Pietų Amerikoje bus
Be«.
Tel.:
GBovebill
M
6
1
7
Tol.
YArds 7-785S (neatsiliepus)
Turtas virš 22 milijonų doleriu. Atsargos fondas virš 2 milijonų.
tinam Amerikos
Lietuvių
Taip pat prie užkulisinių} nemažiau sėkminga. MisijoiątgUte VlrgiiUa 7-7292)
U. S. Goveriuueiit Seciurities ir cash virš 12 milijonų.
Oiflce TeL: HEmiock H W
Kongresui New Yorke $100;
priedų priklauso ir adresai, į nieriai Čikagoje laukiami aAkių
egzaminavi
mo specialistas. Iš
CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGĄ
likusi suma — delegato ke
kurie randami Amerikos lie- pie Naujus Metus.
rašo tinkamus aliones išlaidoms padengti.
Narys Federal Savings and Lo&u Ins. Corp.
kiniama ttt k 1 u *
tuvių suaukotuose rūbuose.
• •• ,
—
Pi»ltalk;o prie vaido
JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT IR MGR.
Tai tikri vertingos loterijos j " ^ 1 J ^ ^ ^7"^rT'^aTduoti gražius, patrauklius akiniu rtmus. GYDYTOJAS IB GHBCSOA9
Klubo metinis vakaras įPrtėmiino
%alandos:
pirmad.,
bilietai! Jie skirstomi į ke- pirkti, ilmainyti, euraatl — paai- A.ntrad. ir ICetvlrtad., n u o JO v. ry
vyks lapkričio 6 d., sekma
4192 Archer Avenu*
Chicagp 32, llUnois
Iki t v. p. p. ir t v. iki I v.
dienį, Lietuvių Auditorijoje.
letą kategorijų: jei tik pli- ^^^SSf
^ ^ ^ to
OFISO ¥ A i A N r X ) i
vakaro. Trečiad. ir Penktad. 1 v. iki
TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141.
U
v
nuo 10 v
w
kas adresas, be prierašų - $ *
?į^?J$£L &
Programą išpildys S. Pilkos
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 Iki 4.
mažesnės vertės, bet jei dar puikiausi. Tflkitančisi aamfenų yvadovaujami aktoriai. Prog
Trečiad. lr *e«t*d. s«sitaru#
IVitAfs ofisas
W. t l s t gt.
r
y
t4
Trečiadieniais nuo 9 iki 12 dieną, Ketvirtad. nuo 9 iki 8 vak.
TreSiad., P c n pridėta: ' 'Katras ši rūbą « Ra C patenkinimą per Si mūsų j išėmimo " v*i*j*io¥: Tr*ai
ramoje
dalyvaus
ir
Linksv*k. Iki
Platinkite dien. • DRAUGĄ" mieji Broliai",
tai d a r . ^ " , , PM^udoklte^jas!
fV'JSK*- ™ ^
B ^ , i gausite, pararkite,
— i. K.
& = =

ReUgines Paskaitos

S l č T d r f f l į
i r t i
svarus. Jei maistą paimti ateina mamos pasiųstas koks
neklaužada berniokas, tai
jis ir nuryja visus skanės
tus iš karto: ir sūrį, ir marmeledą, ir cukrų.

JOS. F. BUDRIK

DR. AL. RACKUS

3241 S. Halsted St.

Dr. Strikol

DR. BIE2IS

Dr. Sdma l Sodeika

i$ u mm

Vyksta Brazilijon

:

Dr. Frąnk Q. Kwinn

^Sr*

BUS^TIT:

- g ' - ^ » i A ^

-s ifir

DR. P. Z. ZALATORIS

darbui naujame

STANDARD FEDERAL SAVINGS

Dr. L E. Mokai

,00.

Namų Paskolos Už Žemą Nuošimtį

w. j. j. mum

L\ vti. p. ?**'

- ^ ^ _» m * * _»«•» » •

KLUBO

.'

^

s
\ t>RAU(5AS, ČH!dA(50, ILLINOIS

Pirmadienis, spalio 24, 194d

,—^
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Tiesai I Akis Pažvelgus

DRAUGAS

Devynis mėnesius užtrukęs Amerikos komunistų teis
mas New Yorke, pasibaigė verdiktu, pasmerkiančiu tą
partiją už sąmokslavimą prieš demokratinę vyriausybę
ir ginkluoto perversmo Amerikoje rengimą.
Prie tokio verdikto teismas priėjo po to, kai smul
kiai išnagrinėjo komunistinės ideologijos pagrindus, pa
siremdamas pačių komunistų ideologiniais raštais ir jų
veikimo programomis, ir susipažino su tuo vaidmeniu,
kurį Amerikos gyvenime ligi šiol yra suvaidinusi ko
munistų partija ir jos vadai.
Nekyla jokių abejojimų del to, kad teismas gavo su
sipažinti tik su maža dalimi tos diversinės veiklos, ku
rią Amerikos komunistai per 30 metų yra varę Ame
rikoje. Aišku yra taip pat, kad per teismą liko išvilkti
viešumon tik lengvesni nusikaltimai, tik neryškūs kal
tinimai, kurie negalėjo sudaryti pilno vaizdo tos gan
grenos, kuri pradėjo nuodyti Amerikos gyvenimą.
Tačiau ir iškeltų teisme faktų pakanka, kad Ameri
kos visuomenė galėtų pažvelgti tiesai į akis ir supras
tų, pagaliau, kad komunistai, kur jie nebūtų, ir kokiais
vardais jie nesivadintų, sudaro bolševikinės diktatūros
įrankį pasaulinei revoliucijai kelti.
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Ginčai Dėl Santykių Su Komunistais
Mūsų jau buvo rašyta apie paskleistus gandus dėl
valstybes departamento planavimo pripažinti (komu
nistinį režimą Kinijoj. Pasirodo, kad šiuo klausimu
mūsų vyriausybe ginčijasi su Didžiosios Britanijos vy
riausybe. Prezidentas Trumanas esąs priešingas to re
žimo pripažinimui, tačiau valstybės departamentas ma
tąs ženklų, kad Didžioji Britanija daro prisirengimus
užmegsti santykius su Kinijos komunistais. Britai ma
ną tik de facto tą režimą tepripaiinti ir, girdi, to už
tektų bizniui su raudonaisiais kiniečiais pradėti.
Tikrai negarbinga būtų del biznio tokį žingsnį pada
ryti. Anglai ar kad ir mūsų užsienių politikos vairuo
tojai, berods, jau gerai turėtų žinoti prie ko priveda
nuolaidumai komunistams. Tų nuolaidumų dėka daug
tautų kraujuose paplukdyta, jų dėka ir visa Azija į
komunizmo nasrus būtų įstumta.

DEMOKRATINIŲ LAISVIŲ
PIKTAM

Neilgai Trukf s Bendradarbiavimas
Senatorius Glen Taylor (demokratas iš Idaho), sako
ma, yra susipykęs su Henry Wallace. Kaip žinome, 1948
metų rinkimuose Wallace kandidatavo į prezidentus, o
Taylor į vice prezidentus. Tam tikslui buvo įsteigę progresyvistų partiją. Juodu buvo geri draugai ir artimiau
si bendradarbiai. Dabar Taylor savo "bosą" VVallace va
dina prigaviku. Jis sulaužęs savo žodį, paduodamas progresyvistų partiją į komunistų; rankas.
Šiuo metu sen. Taylor labai gerinasi demokratams.
Jis pažada jiems ištikimybę, jei atgal būtų priimtas
partijon. Mat, 1950, m baigiasi jo terminas senate ir
be demokratų partijos pagalbos jis negali būti išrink
tas. Vadinas, prisieina gerti iš to šulinio, kurį neseniai
prispiovė.

#

BET AR TŲ VEIKSMŲ U G I ŠIOL NfiRA BUVĘ?
Bolševikinis sąmokslas užvaldyti pasaulį mėgsta, tie
sa, dangstytis svetimomis kaukėmis, mėgsta nuslėpti
savo tikruosius siekimus. Tai jau esame matę, Baltijos
valstybes ir kitus Europos kraštus užgrobiant, organi
zuojant civilinį karą Graikijoje ir Kinijoje, keliant rei
kalavimus Turkijai ir Iranui ir t.t. ir t.t. Tai vis buvo
veiksmai to pačio bolševikinio centro, kuris organizuoja
laisvame pasaulyje savo penktąją koloną, komunistų
partijos vardu. Kai diversinės veiklos imasi didelė val
stybe, nesigailėdama tam nei savo autoriteto nei me
džiaginių išteklių, tik aklas gali nematyti pavojaus,
kuris kyla iš ^tokios veiklos kiekvienam kraštui, kurį
ji paliečia..
Tik šiomis dienomis senatas priėmė 17 bilijonų karo
biudžetą. Tai bene didžiausias Amerikos istorijoje vie
nerių metui karo biudžetas taikos metu. O iš kur yra
kilęs tokio biudžeto reikalas! Ar ne dėl bolševikų su
keliamo pavojaus Amerikos saugumui?

Prie Ko Veda Streikai?
Vyriausybe ir rimtesnieji ekonomistai yra susirūpinę
dabartinio plieno ir anglies kasyklų darbininkų strei
ku. Ilgiau užsitęsę streikai galį tiek pažeisti biznį, kad
depresija gali pasidaryti nebeišvengiama. Be to, dide
lis darbdavių ir unijų vadų užsispyrimas gali sugriauti
ir unijų veikimo ir biznio laisvę.
Šitokiems pavojams esant, vyriausybe turėtų atnau
jinti savo pastangas paveikti į unijų ir pramones vadus
baigti ginčus ir grąžinti darbininkus į dirbtuves ir ka
syklas.
9

Taksy Klausimas

Tai kai mokesčių mokėtojai turi pakloti už bolševikų
veiklą 17 bilijonų dolerių per metus, kokių dar veiksmų
iš bolševikų pusės siūloma laukti?

Manoma, kad kitoj 81-ino Kongreso sesijoj bus svars
tomas federalinių taksų klausimas. Demokratų vadai
dėsią didžiausių pastangų krašto biudžetui subalansuoti,
nors tai reikštų ir taksų padidinimą rinkiminiais me
tais. Gal būsią mažinamos ir krašto saugumui skiria
mos sąmatos.

PASKUTINIS ĮSPĖJIMAS
New Yorko teismo verdiktu yra pasmerktas nelega
lus svetimog valstybės veikimas kito krašto pogrindyje
tikslu pasiekti tam tikrą politinį efektą, nesikišant for
maliai į to krašto vidaus reikalus. Tuo pačiu tas ver
diktas yra paskutinis įspėjimas visokiems prisiplakė
liams prie komunistų veiklos. Kai ta veikla nešališko
teismo yra pasmerkta ir kvalifikuota, kaip nusikaltimas
prieš valstybę, kiekvienas padorus pilietis privalo nuo
tos veiklos atsiriboti ir jos šalintis. Priešingu atveju
jis darosi bendrininku bolševikinio sąmokslo ir turi
būti pasirengęs prisiimti atsakomybę, kurią įstatymai
už tokį nusikaltimą uždeda.
— P. Dailide

Iš anksto galima numatyti, kad taksų didinimas ir
krašto saugumo silpninimas visuomenėj sukeltų daug
nepasitenkinimų.

Keisią Taktiką
Iš diplomatinių pranešimų spėjama, kad Italijos ko
munistų partija netrukus keisianti savo taktiką.
Pralaimėję pernykščius parlamento rinkimus, komu
nistai, nors ir buvo vyriausybes opozicijoj, tačiau ne
kėlė didelio triukšmo ir nedarė jai didelių trukdymų.
Dabar apsisprendžiamą taktiką keisti ta prasme, kad
jie, komunistai, pradėsią kurstyti krašte streikus ir
riaušes, turint galvoje tikslą suardyti Italijos ekono
minį gyvenimą. Antra — streikais ir riaušėmis sieks
sumažinti Italijos vertingumą kaipo Šiaurės Atlanto
Saugumo pakto narės. Viso to užnugaryje, suprantama,
yra Maskva.
M
i

Žurnalas "Aidai"
Mus pasiekęs mėnesinio kultūros žurnalo "Aidų" Nr.
24-tas (rugsėjo mėn.) daro labai gero įspūdžio. Jis tu
riningas, įdomus, margas. Jį redaguoja Jonas Grinius ir
Paulius Jurkus. Leidėju pasirašo Povilas Gaučys. Re
dakcijos nariu laikomas ir Juozas Laučka.

•

Švedijos karo vyrų tarpe prasideda sąjūdis daryti
įtakos į valdžią, kad stoti šiaurės Atlanto Saugumo paktan. Kariškiai nujaučia, kad Švedijai pavojai iš sovietų
pusės yra dideli.

PANAUDOJIMAS

Kas yra būdinga šiai bylai, tai kad komunistų vadai
ir teisme mėgino panaudoti savo pateisinimui tas pa
čias demokratines laisves', kurias jie piktnaudojo savo
diversinėje veikloje. Svarbiausias jų gynybos argumen
tas buvo tas, kad, girdi, Amerikoje yra spaudos ir žo
džio laisvė. Dėl to už kurstymą nuversti vyriausybę,
kad ir smurto keliu, komunistų vadai negalį būtį pakal
tinti, jeigu tam nuvertimui jie nėra padarę atitinkamų
veiksmų.
Kai šiandien laisvasis pasaulis jau žino, kokiais ke
liais bolševikai pagrobia valdžią ir įveda savo dikta
tūrą, toks gynybos argumentavimas gali sukelti tik
šypseną. Tačiau nenustebkime, jeigu tas argumentavi
mas sudarys pagrindą gynybos apeliacijai į aukščiau
siąjį teismą. Bolševikai žino silpnas Amerikos demo
kratijos puses ir į jas taiko. Tai kas būtų stebėtino
tame, jeigu ir aukščiausiam teismui komunistų gynyba
pasiūlytų palaukti, kol savo nusistatymą nuversti de
mokratinę Amerikos vyriausybę komunistai
įrodys
veiksmais ?

•
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Nuo spalių mėn., kaip jau mūsų skaitytojai buvo
painformuoti, "Aidų" leidimas perimamas Tėvų Pran
ciškonų. Berods, nuo kitų metų sausio pradžios šis žur
nalas jau bus leidžiamas ne be Vokietijoj, bet Jung
tinėse Valstybėse.

TfiVUI JURGIUI Pasakojant
IMK
GRETTA PALMER

TRUPUT! LINKSMIAU
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LABANAUSKAITE

Rusijoj Nėra Laisvų
Šoferio
(Tęsinys)
Viename Paryžiaus kabaPasiprašęs Dievo pagalbos, aš kalbėjau 45 minutes apie
re te pasakojamas toks anek Fatimos stebuklą, apie Švč. Marijos pasirodymą Portugalijoje
dotas:
1917 m. Tuo laiku Švč. Marija apreiškė, kad "Rusija atsivers ir
Prancūzų kdmunistų va- - P a u l i s turės ilgą taiką" bet tas įvyks tik po antrojo pasaulinio
das Thorezas neseniai buvo' karo, kurio metu -Rusija paskleis savo klaidas po platų paiškviestas į Maskvą. ISeida- > "ulį. kas bus karų ir Bažnyčios persekiojimo priežastimi. Išti
ko,, iš
is Kremliaus
KVomii ina vnimii
mas
rūmų, iia
jis kimieji bus kankinami ir Šv. Tėvas turės daug kentėti. Įvairios
norėjo pasišaukti taksi ir, tautos bus sunaikintos". Ir šiame pamoksle aš puoliau ateizmą
priėjęs prie vieno automobi ir valstybės dievinimą, tačiau šį kartą mano priešas buvo ap
vilktas ne juodais, bet raudonais marškiniais.
lio, paklausė šoferio:
Aš stebėjau jaunąjį šnipą. Pradžioje jis uoliai stengėsi už
— Ar jūs esate laisvas? rašinėti mano žodžius. Pamokslui įpusėjus, jo žvilgsnis atrodė
— Ne, aš esu rusas...
išsiblaškęs. Paskui padėjo į šalį ir bloknotą. Vėliau gi visai iš
n *
•
slinko iš bažnyčios. Dabar man buvo aišku, kad jis ir kiti bažny
Futbolininkai Sukėlė
čioje buvę tuo pat tikslu išėjo pasakyti fašistų kareiviams, kad
Perversmą
jie išsiskirstytų.
Bet kitą sekmadienį aš turėjau paliesti fašistų .policiją ir
Neseniai prancūzų futbolininkai buvo nuvykę lošti I pasisakyti prieš jos pastangas atnaujinti senus ir karčius serbų
futbolą į Bielgradą su jugo- | ir kroatų nesutikimus. Per ortodoksų bažnyčios Kalėdas, sauslavų komanda. Ten jie tiek sio 7 d., aš pasakiau pamokslą, ragindamas Romos katalikus
gerai pasirodė, jog dabar jungti savo maldas su serbų maldomis Kristaus Gimimo šven
galės dalyvauti pasaulinėse tės proga.
rungtynėse su brazilais.
Tas pamokslas galutinai išsėmė fašistų policijos kantrybę.
Šis įvykis sporto pasauly Jie nutarė mane iš Dalmatijos pašalinti. Bet jie norėjo išvengti
i viešo skandalo, kuris galėjo įvykti, jei aš būčiau buvęs suaręs
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jau apleisti italų okupuotą zoną. Sekančią dieną aš turėjau būti
rus tik komunistiškus, ku įsodintas į traukinį, einantį, f vokiečių zoną.
riems partijos centras už
Tai buvo mano slaptojo universiteto galas ir beveik paskui
draudė bent vienu žodžiu
tinė kunigiškų drabužių dėvėjimo diena. Dabar jau rimtai aš
paminėti tas rungtynes.
turiu lįsti j pogrindį. Ir tai greit — rytoj.
Del tos priežasties vieno
Į 'Zagrebą einančiame traukiny aš įėjau į vyrų klozetą dar
komunistiško sporto žurna aiškiai juodai apsirengęs kunigas, o iš ten jau išėjau persiren
lo visi futbolo kronikieriai gęs pilku kostiumu. Su didelėmis pastangomis atidariau dulkių
atsistatydino ir atsisakė to užgultą langą ir, kai traukinys ėjo upės pakraščiu, išmečiau
liau dirbti, kam maišoma po ryšulį į upę. Tik po trijų metų aš vėl begalėjau užsivilkti kuni
litika su sportu.
gišką drabužį.
* *
•
Vokiečiai be vargo praleido mane per zonos sieną, nes pasų
Draudžiama Nugalėti
tikrinimas ant tos kariuomenes skiriančios sienos buvo pavir
Rusus
šutiniškas. Zagrebe iš stoties tuoj nuskubėjau į vieno krikščio
Prieš kiek laiko Čekoslo niško jaunimo organizacijos nario namus. Jis prašė mane čia
vakijoje įvyko kre p š i n i o pasilikti, tačiau aš nedrįsau jo statyti į pavojų ilgiau, kaip 24
rungtynės tarp įvairių esan valandas. Sekančią naktį aš praleidau pas kitą pogrindžio vei
čių už "geležinės uždangos" kėją. Tokiu būdu bejudėdamas, aS'sužinojau naujas susirinkimų
komandų. Į Pragą buvo at- vietas, atnaujinau senas pažintis, patirdamas apie mano nenu
važiavusi ir Maskvos koman I v^mo čia metu areštuotus draugus ir galvodamas ką toliau
da, kuri pasirodė daug silp daryti.
Aš nedrįsau daryti jokių planų. Juk per mėnesi Gestapas
nesnė už vengrų.
Vengrų komanda pradžio vėl užlips man ant kulnų. Jie man nebus tokie švelnūs, kaip
je labai gerai lošė ir rusams juodmarškiniai.
Bet Dievo keliai yra geresni, negu pats žmogus gali juos
į krepšį prisvaidė nemažai
Vieną rytą vienas pogrindžio narys susitiko mane
sviedinių, bet tada teisėjai •nusitiesti.
s u t a r t o j v i e t o j ( v i e n a m e priemiesčio parke ant suolo) ir prasustabdė rungtynes ir iš nešė, kad Slovakijos konsulas nori su manim pasimatyti. Jis
vengrų komandos išvarė pa
nori, kad aš vykčiau į Slovakiją padėti prieš nacius nusistačiu
čius geriausius žaidėjus, pa
siems katalikams.
keisdami silpnais, jog galu
Tas mane nustebino, nes įtariau man spąstus dedant. Juk
tinai vengrai turėjo rusams
tuo laiku Slovakija buvo vienintelis vokiečių sąjungininkas.
pralošti.
Tiesa, šis mažas kraštas paskelbė karą vokiečių spaudžia
Pašalintieji lošikai iš savo mas. Bet oficialus asmuo, kuriuo buvo konsulas, turėjo veikti
kapitono gavo smarkų išba- su nacių žinia.
rimą, kam prieš rusus taip
Jaunas studentas mane užtikrino, kad konsulas yra mums
gerai lošė...
draugiškas, tačiau jis buvo perdaug jaunas ir galėjo nesuprasti
* * n
klastos.
Padovanos Stalinui
Bet aš sutikau susitikti su konsulu vienos nežymios siuvėjo
Lėktuvą
krautuvės užpakaliniame kambary. Konsulas tuojau man pa
Pragos darbininkai nuta aiškino savo nusistatymą.
— Aš užimu šią vietą todėl, kad neturiu geresnio kelio pa
rę pirmąjį sekmadienį lap
kričio mėnesį dirbti be jo dėti alijantams. Slovakų tauta neilgai eis su naciais. Bus suki
kio atlyginimo, kad galėtų limas, o kol jis bus paruoštas, daugelis mūsų turi vaidinti ko
Stalinui padovanoti lėktuvą laborantus. Ir aš, deja, esu vienas iš jų.
— Mums reikalinga pagalba. Reikia padėti tikintiems Slo
jo 70 metų sukaktuvių pro
vakijos katalikams. Kaip jums žinoma, jie labai bijo komunistų.
ga.
Naciai tai išnaudoja — jie nepersekioja bažnyčios, bet kovą
Prancūzijos
darbininkai nori nuspalvinti kryžiaus žygio prieš raudonuosius spalvomis.
jau padovanojo savo vadui Didesnės apgavystės negali būti. Juk šią pat valandą už SloThorezui šarvuotą liuksusinį vakijos-Lenkijos sienos jie žudo vienuoles ir niekina altorius.
automobilį. Įdomu, ką Stali Slovakijoje jie taip nedaro — Slovakijos katalikų Bažnyčią jie
nas veiks su lėktuvu, jei jis tikisi nužudyti švelnumu.
bijo skraidyti ir niekad nėra
— Tai yra pavojinga. Mums reikalingas žmogus, kuris su
įkėlęs kojos į lėktuvą.
organizuotų katalikų jaunimą ir primintų jam, kad naciai šian
dien yra pirmieji priešai, o komunistai turi palaukti. Tai dar
bas kunigo, mokančio prabilti į karštakraujį jaunimą. Tėve. ar
tamsta sutiktum vykti į Bratislavą ir mums padėti?
Šiomis dienomis Tėvų Jė
— Bet kaip? — paklausiau. — Juk naciai mane gerai pazuitų koplytėlė (8101 Gham- zjsra.
plain Ave.) gavo nepapras
— A& paruošiu tamstai suklastotus asmens dokumentus.
tai gražias, lietuviško sti
Juk tamsta kalbi slovakiškai, tat aš paruošiu tamstai slova
liaus stacijas. Tokių tikrai
kišką pasą. Ar tamsta nori būti profesorius?
dar neturi nė viena lietuvių
Mano mintis dirbo greit. Juo mažiau panašumo tarp mano
bažnyčia. Stacijas planavo
dail. A. Varnas, drožinėjo senos ir naujos profesijos, juo geriau. Juk prieš kiek laiko aš
Laurinavičius. Kas tik nori studijavau mediciną.
— Ne, — atsakiau jam, — pavadink mane gydytoju.
jas pamatyti, gali bet kurią
Ir taip aš apleidau Kroatiją nauju pasu, nauja pavarde ir
dieną užeiti į Tėvų Jėzuitų į
namus, 8101 S. Champlain'nauja profesija. Aš greit praėjau pro slovakų pasienio sargybą.
Ave. (Šeši blokai į rytus nuo Kitoje pusėje stovėjo nacių traukinys pakeliui į Rusiją. Aš pra
dėjau eiti lyg neturėdamas nieko pikto prieš juos ar prieš svas
State St.)
tiką, plevėsuojančią ant muitinės namo stogo.
(Bus daugiau)
SKELBKITE*; "DRAUGE"
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iUTIIIiiiJ liV^ljIiIlI/ii3 m a s į s Jungtinėse Valstybėse
* "D R A U G O" *
NORTHWEST SIDE
AMSTERDAM, N. Y. — lietuvių skaučių "Aušros
DARBC
SKYRIUS
Brick House. 1 and H story.
B!G SAVINGS
Buv. Vilniaus Operos solis- Vartų" tuntas Chicagoje.
'D R A U O A S" HELP WANTED 10 Rooms. ,Hot water Heat. Good
tas Stasys Liepas surengė Tuntui vadovauja sktn. J.
ADVERT1SINO DEPARTMENT income.
BIG
DISCOUNT
jau antrą Amsterdam, N. tai
Grigaliūniene,
turinti ne bet
tik
Complete furnishings included
"Draugas" Agency
skautiško patyrimo,
Y., visuomenei koncertą.
in price of sale of House. Priced
on radios, Televisions,
28 E. Jackson Blvd
Sekmadienį, spalio 16 d., ir gabumų muzikos ir vaireasonably for ąuick sale by owRefrigerators, Washing Machines
WEbater 9-3196
sol. St. Liepas išėjo į visuo-1 dybog srityje. Tuntininkes
ner.
and furnitūra.
Tel. — BElmont 5-719S
menę su lietuviškų dainų bei pavaduotoja ir adjutante ySee us before you buy.
arijų koncertu. Ir tikrai bu- j ra vyr. sklt. Bareikaitė. TunH E L P WAJTTEU — VYRAI
NEW HOMES.
i We also nave a few uaed refri
vo malonu gėrėtis taip atsi- ; te yra 3 draugovės, viso per
gerators, washers and vacuum
S. W. Side.
dėjusiai ir kruopščiai paruoš 60 skaučių. Vyresnių skau
REIKALINGAS VVRAS
cleaners priced as low as $15.—
4—5 and 6 Rooms.
Come in to the top house for
tą programa. Solistas savo čių draugovės draugininke
CKIO DARBAMS
values
and
see
for
yourself.
Small down payment.
koncertais, puikiu ir žaviu yra stud. Jankauskaitė, skau
Reikalingas nevedęs vyras bend
Mes paimsime s e n a iS<xi
Parchial and Public
baritonu, kaip teko patirti čių draugovės draugininke
riems ūkio darbams. Geras atly
prekę iškeitimui
ginimas, kambarys, maistas. Krei Schools.
iš pačių amerikiečių lietuvių | Pilypauskaitė,
jaunesniųjų
Krašto apsaugos sekretorius
— MarJan Farm, Hinsdale,
Archer Ave. Bus to loop.
inteligentų ir veikėjų, nešė | skaučių dr-vės draugininke Louis A. Johnson, pakviestas pa A. C. Novak K Sons pkitės
Illinois.
daryti pareiškimą Atstovų Rū
j mus, jau apdulkėjusius-pa-1 Fabijonavičiūtė, o dr-vės glo mų ginkluotųjų pajėgų komite
Shekleton Home*, Ine
senusius, savo lietuviškomis I beja sktn. Gr. Meiluvienė. tui, pasakė, jog jis uždraudė sta
3428 West G3rd S t
POrthmount 7-6867.
meliodijomis naujos dvasios, Visos skaučių vadovės ener tyti didžiuli lėktuvnešį po ilgo
Tel.
REpublic
7-2650
k a u t i š k o s | svarstymo ir su prezidento TruI Orthmount 7-8666.
jėgų, drąsos ir pasiryžimo j gingos, tikrai sskautiškos
CHICAGO 29. ILL.
(Acme)
ištvermingai budėti ir kovo-1 dvasios Ir yra pasiryžusios
BUILDERS OF MAOIC
5 ROOM
ti už tėvynės išvadavimą.
ir sunkiose sąlygose dirbti
MIRROR TELEVISION
English Brick Bungalow.
Solistui gražiai talkinin- į^tuviška ir skautiška darKCRENIMUI ALYVA
2 years old. H. A. Heat; ImPRISTATOM TĄ PAČIĄ
medicate Possession.
NEEDS
kavo solistė Ema Tamošių-; *•
vykusios akautės
Stalinas, norėdamas pa
Lot 46x125.
DIENĄ
mene .r pianiste V. Moteju-, A m į p i k o ^ lietuvaitės kvie tirti kolchozininkų nuotaiPriced for ąuick sale $13,750.
Pečiaus alyvos kaina, 12.7c
Experienced
nait?. Koncertui vadovavo čiamos spiestis po "Aušros kas, turėjo su vienu iš jų
ACTIVE REALTjY
150 GALIONŲ LOTS.
4220 Miluauke Ave.
artistas J. Olšauskas.
Analizers
Vartų" skaučių tunto velia pasikalbėjimą. Stalinas klau
V. TASSONE & SONS
Pensacola 6-4774
.. ..
sia, kaip kolchozininkas jau
Po koncerto sol. St. Lie-| V a.
AND
461 W. 26th Street
pui pagerbti buvo suruoštas
Tuntininkes adresas: 4328 čiasi Sovietų Sąjungos lais
Nuo 1 vai. iki 5 vai. Sekmadie
DAnube 6-1393
TRACKERS
niais.
puikus pobūvic
vakarie-įso. Washtenaw Ave., Chi- veje. Tas ir sako jam: "Ca
Vlctory 2-7895
Atdara
Apžiūrėjimui.
ro laikais aš turėjau trejas
cago 32, 111.
ne.
SECOND SHirTS
2030 W. Huron
—
JAV
Skaučių
Vadeive
I
kelnes;
nors
dabar
aš
tetuTeko patirti, kad solistas
2x6
Mūrinis
namas, pilnas beisHrs. — 5 to 1 A.M.
riu
tik
vienas,
bet
del
lais
montas. 2 karų mūrinis garažas.
St. Liepas jau yra pakvies
WORKMEN
SAVINGS
Kaina $9,500.—
vės
dvejas
mielai
aukoju".
tas koncertui j Brooklyną ir
APPLY
c
Tel. BElmont 5-1101 arba
ĮVAIRENYBĖS
& LOAN ASS'N
— ''Teisingai darai'', sako
dar į vieną didelę lietuvių
NEvada 8-10355
koloniją, kur su buv. operos Buvęs paštų ministeris Far Stalinas: "laisve juk dau
2703 W. 47th St.
giau
verta
nei
dvejos
kel
dirigentu V. Mari josiu duos,
3752 West 107th Street
g .ft k e U o n f i s p o E u
Moka
pilnus
dividendus
už
su
nes.
Afrikos
laukiniai
neg
6
Rm. georgian; 3 Bedrms, gas
dideij koncertą.
r Q ^ Afrįką sako k a d Is.
rinktas sutaupąs. Duoda pa
Screens and storm Windows.
3815 Armitage Ave. Ht;
panija turėtų būti priimta į rai visai juk nenešioja kel skolas priimtomis sąlygomis.
garage;
Near schools; transp;
Atlanto Paktą ir įnimta į nių, o dar laisviau jaučiasi".
churches,
shopping;' — Price
Tel. LAfayette 3-4607
$13,900. See anytime or call.
Marshall šalpos planą.
PROGOS -~ oppoRTrarrras
5a?"
Ko\\alkowski,
W.
—
President
klausia
KLEIN BROS. CO.
•'Kas laimes?
Vaisių ir darŠbvią krautuve
Zabicki,
R.
—
Secretary
3259
V¥est l l l t h Street
Istoriniai J A. Valstybių susitikę vienas kitą du kopardavimui
Hllltop :-S511
Wozniak, F. — Treasurer
fortai ir kariuomenes pos-: munistai: "Stalinas ar Tiprie
dviejų
judriu
kampų.
Senai
į
s

AMSTERDAM, N. Y. - į ™ A t l a n t o "ir P a c i f i k o ' p a - | t o ? "
"Savaime supran
teigta. Valandos nuo 8 vai. ryto iki
BF:;WYN
6 vai. vak.
p a e i t ą sekmadienį lietuvių k r a š č i a i s s e n e 8 n i u o s e iai-Į ta^na, kad mūsiškiai".
6 dienos savaitėje.
AH face Brick
KODĖL
MOKĖTI
Įkainuota
pardavimui.
,
baznycios svetainėje jvyko k u o s e
9 Rooms
8 t a t ^ k r a š t o s a u _ : "Na bet kas tie mūsiškiai?;
4 Bedrooms; Oil Heat.
NUOM£?
visuotinas Lietuvių Kdbute-,
^ ^ b u g p a n a i k i n . - "Aišku, kad tie, kurie lai
3759 W. Ctdcago A v e ,
Reasonably priced for ąuick sale
Kai galite gyventi savame name
by
Owner
to susirinkimas. Svarbiausiu, f
•
^
;
mes",
karamg
už t a pačią, kainą.
GROSERNC: IR MĖSINE.
Apžiūrėkite naujus n a m u s
2824 S. O a k Park A v e ,
dienotvarkes punktu buvo fortai
«• . neturi
* . jokios
* .
...
^
reikš
gražioje re^idesicinėje
apylinkėje.
iškaitomas ir kampinis mūro na
aptarimas dalyvavimo A. L.
Phone Stanley 7679
Taip jau atsitiko, kad Sta
6801 Raring Avcnuc,
mas
su
lotu,
2
karų
garažas
ir
mes.
Haniinmul. Indiana
linas įkrito į šulinį ir būtų
T. Kongrese ir Meno paro
2 — i kamb. apartmentai. Moder
ti.
YraJi.
etaoin shrdlu
cmfbv
gavęs galą
jei n e kolchozi
NEAR 105th and WABASH
doje.
Prieita
susitarimo:
i|
_
ė
į
o
'
niški fikčieriai. Įkainuota parda
Mažas ]mokėjimas veteranams ir
ber chlema
rvtin
ALT kongresą pasiųsti du , . oOberschlema,
rytmej Vvo.
_

D i d r l h n a m a s 9 metu senumo.
2 cab. virtuvės, 8 rūbinės, 2 vo
nios
kamb., blinds, insuliuotas 2
kary garą ta a N a m a s yra a n t 11%
pėdų loto, taipgi n«*už«tatytaa 17%
pėdų lotas.
Savininkas
parduoda
nebrangiai.
10618 S. Troy
TH.

1

yir

vie

maži mokesčiai mėnesini.
Jei j u m s dabar reikia 4 kamb.
ir ateityje relinu. 5-6 kamb. ši
tas n a m a s turi
vietos viršuje,
kur galima atoityje kamb. įreng
ti. Yra taipgi pilnas sausas skie
pas ir darbe torenbarys vyrui.
r

vimui.

delegatus o parodoje k u o * * W ;
" ^ S ^ i S S vę į šuUnį įleido,
skaitlingiausiai dalyvauti pa " f ? ^naudojamoj kasykloje \\nU
„J
lu_ ,
'° į ištiko sprogimas, kuriame žu! . S t a l į f s m&* ^ sulinio
vieniui ir ekskursijomis.
1 0 0 vokiečių darbininkų. * norėdamas berniukui pa
sigerinti, klausia jo* ko jis
Taipgi nutarta Kongreso ir
Kasykla buvo visai neapsau norėtų už.Sovietų Sąjungos
C At U ME T
Meno parodos atidarymo pro
gota.
diktatoriaus išgelbėjimą. Šis CONSTRUCTION CORP.
ga pasiųsti po $50.
Siūlo j u m s šį n a m ą už
jam sako:
— D. K.
žomę. kainą.
Indiana valstybės Svei
"Kai aš numirsiu, man iš Paskambinkite SHeffield 3370
katos Departamentas skel kelkite valdiškas laidotu
arba ateikite į
-6806 Indianapolis Blvd.
bia, kad šįmet rekordinis ves". — Nustebęs Stalinas
Hammond, Ind.
PROF. BIRŽIŠKOS ŽODIS
skaičius buvo susirgimų vai klausia: "Argi tu būdamas
WATERTOWN, Conn. — Iš kų paralyžium. Iš 902 užre toks jaunas jau mirti ruo
"Draugo" str. "Dėmesio, kalba gistruotų ligonių, 94 mirė. šiesi?" — "Taip", sako vai
MARTIN RROS.
Vilnius" patyriau, jog Vilniaus ,
KRAISTYTOJAI
ponų leidžiamas "Tėvynes Bal- I k i SlOl r e k o r d ą l a i k e 1 9 4 0 kas, "nes mano tėvelis mane Patarnaujame visame mie-ate per
24 vai. kasdien
sas" rugpiūčio 10 d. teikėsi pra- metais su 682 susirgimais i užmuš, kai sužinos, kad aš
Bonded — Apdrausti
nešti apie mane štai ką:
Įsigykite mūsų, kainarštj pirm
tave išgelbėjau"
"Kai prof. (M.) Biržiška šau ir 75 mirimais.
kraustymosi.

VALYKLA
Įsteigta 25 metai.
Hoffmen
prosas. Gera sutartis. Prieinama
nuoma. Yra vietos gyvenamesiems kambariams. Įkainuota par
davimui.
\
8820 Fullerton Ave.
EVerglade 4-8840.

SKAITYTOJAI RAŠO

kė lietuvių tautą vaduoti lenkiš
kų imperialistų pavergtą "Vilnių,
Amerikos J. Valstybėse
visi ji laikė lietuviu patrijotu...
m u s
o dabar, kada prieš keletą mė- y r a 6 > °
vadinamos
nesių Hanau lageryje tas pats "spulkos''
(Savings and
Biržiška ragino visus lietuvius e- Loan Assn.), kurių kapita
migruoti svetur ir kovoti su no
rinčiais TrįžU i Lietuvą, visi (jį) las pernai paaugo 1 bilionu,
pakrikštijo judošium." •
341 milionu ir 425 tūkstan
Čia pareiškiu: 1) niekur ir nie
kados nesu nei raginęs savo tau- čiais dol. Turtas visų tų,
tiečius kur emigruoti, nei kovo-1 " s p u l k ų " s i e k i a d a u g i a u k e

ti su norinčiais grįžti į Lietuvą; į turiolikos bilionų dolerių.

Liaudies milicininkas Mulleris, bolševikų suruoštoje
Elbėje vandens sporto šven
tėje laimėjęs pirmą premiją
už ilgą išbuvimą vandenyje,
nemurksojo vietoje pasinė
ręs, bet spyrėsi į kitą Eibes
krantą ir išlipo anglų zono
je, o jam paskirtą premiją
paprašė prisiųsti paštu.

2) Hanau stovykloje ne tik nesu
panašiu ar kitokiu reikalu kokį
VADOVAUS WHITE SOX KOMANDAI
pranešimą daręs, bet iš viso nie
kados nesu joje buvęs. Kadan
gi nei vienas iš mano brolių,
Vaclovas arba Viktoras, taip pat
nėra j >je buvę ir jokių praneši
mų te.i darę, tad ir "Tėvynė3
Balso" žinutė nebus čia koks apsirikuras, pav. brolius savo tar
pe sur liniojus, tik paprastas me
las, " ėvynės Balso" redakcijos
ar ku. ų jos įsakytojų pramany
tas man "judošinti". Kaa kita,
jog niekur nelaikęs emigracinių
paskaitų nė kiek nesipiktinu dau
gumui 7 mano tautiečių iš Vokie
tijos pasitraukiant į kitus kraš
tus ir pats 03u persikėlęs i J.A.V.
"Tėvynės Balsui"
nebetenka
manęs krikštyti "judošium", tik
priešingai, ir "jų turiu būti lai- į
komas lietuviu patrijotu, kuo— į
girdi—seniau visi (tad ir "Te- '
vynės Balso" žmonės) mane lai
kę, juo labiau, jog seniau tam
pagrindo jiems davęs mano šau
kimas "vaduoti lenkiškų imperi
alistų pavergtą Vilnių"dabar vir
to aiškiu mano prisidėjimu prie
mūsų tautos kovos už visos Lie
tuvos išvadavimą iš bolševikiškai
maskoliškų imperialistų okupatijoa.
J a c k Onslow (kakiiflO* Chieago W h i t e S o x beisbolo komandos vado
Iš viso patarčiau "Tėvynės Bal
vas,
s u saMo IftaulU Billy. 1 3 , ruošiasi eiti medžioti fazanų" prie savo
so" ar kitų kurių pana-irų gelnamu
\Yest Action, Meti. Onslow sravo komandos savininko Ch&rle* Cotonlapių vyrukams būti apdai
minskey pranešinu}, kad jis ir 1950 m. bus komaudos vadovu, i nors k a i k a s
resniems ir neapsijuokinėti.
j»^kč
A-^cuie)
4 kad ji* biw atstatytas.
—AL fiiržis^

2 flat frame
Large Rooms; b and 6.
o a k floore a n d trim
Enclosed baok porches.
Hot VVater
Stoker Heat. Lot 30x125.
Convenient to transp.; schools and
shopping.
Priced
reduced for
ąuick sale.

617 VVest 120th Street
\VAterfall

5 ROOM BRICK
TAVERNA PARDAVIMUI
Kaina $3,800.—, įskaitomos ir
prekės. Moderniški fikčieriai, televizajos aparatas. Gera sutartis.
Prieinama nuoma.
7628 Cottage Grove A v e
STewart 3-9700

1852 Wret 63rd st.
l'Rospcvt 6-7700

Furnace Heat.
2 car garage.
Possession 3o days.
Price $8.500.

111 E. Lake St. at York
IIMMIIM.

Phone Lstebrook 8-8269
ask

5 kamb. butas. N u o m a $45.00, 5
mtetu sutartis. Parduoda nebrangiai
u i $3,500. l^ardavimo
priežastis—
lig-a.

. . P a r d u o s už $375.00 arba ««*ruiusį |KtMŪl.\m;Į m-.tiiaU pinigai*,
MCSOS M A U M U
MAŠINA
ir tylų mėsos
piaumamąją.
mašiną su 6 H.P. motoru.
Paskambinkite BlOluiout 5-9H70
MODKRN
R O O F I N G CO.
4341 So. Spauldlng Ave,
Asphalt — Smalos ir Žvirgždo,
Shingles ir RoU^ Roofing,
Siding — Gutters — Downspouts.
Dykai
Apskaičiavimai.
Fasuokite LAfayottc 3-4411.
Lietuvis savininkas

505 West 32nd Street
Tet. Vlctory 2-8851

Visi elektriniai
įrengimai.
lnrect draw,< 3 kamb. apartmeiitas užpakalyje — apšildomas.
N u o m a $90.—.
4
metų
sutartis.
Parduos
už
$5,000.—.
5528 S. l.aiiM-n Ave.
TeL HKlnibUt
7-»553
• i

PARDAVIMUI
Savininkas

parduoda
valykla.

į

•

•

i

Perskaitę dienraštį 'Draugą\ neumeskite jį, bet įtei
kite jį savo prieteliui.

MftSl\£.

labai

laibai gera vieta Bralnard'c.
(Jera sutartis.
N u o m a $75.—.
Parduos u i $3,500.—.
Paskambinkite po 8 vai. vak.
Telefonas: —

gera

Gera vieta.
Išdirbta
klijentura.
3 metų sutartis. Nebrangi nuoma.
Įskaitoma krautuvė ir didelis belsnvontas j nuomą.
Beismontas yra
tinkamas skalbimui. Keikia
pama
tyti, kad įvertinus.
Paskambinkite

•

lRving

8-««(H).

Privatus asmuo parduoda—

BKverly
•

Groserne su namu; biznio
daro virs $800. į savaitę.
Jokios kitos krautuves p^r
3 blokus aplinkui. Atdara
apžiūrėjimui
sekmadieni
nuo 1 v a i popiet iki 5 vai.
vakaro.
Platesnėm informacijom
paskambinkite

TEL. LAFAYETTE 3-1083

1119 S. Homan Ave

Pri\atus asmuo
Parduos

pigiai

Visus fikčierius ir r2
Kirpjįklos
kėdes.
IMlua kaina ssm».

Paskambinkite: —
NOrmal

7-19»4

| FATHKR and S()X I

"DRAUGE"

P

i

•

m ••

H H . HEFTEL
Tei. - ANdover 2-2258.
!

PARDAVIMUI —
Taverna ir 2 namai . 127 pfeLu
priekis a n t \Vestern Avenue.
Tavernos
namas yra 2 aukotų
mūro konstrukcijos
su
dvfem 4
kamb. butais.
Kitas namas yra medinis s u krau
tuve priekyje ir apartment*
ant
rame aukSte. 1 kaw> garafaa už
pakalyje ir 3 karab.
ap«/tme»tu
viršuje.
Kaina
$20,000.
įskaitoma
ir ta/verna.

Wt8T

Nv;ar Houtn S 8.
ljot
75x17 5.
KxcavaU-d 2 3x2^
1
Poured footing.
400 eonerete bloeks; CfUieat and
sand. Prtcad for ųuick sale by Owner only $850.
Hltbon

3-<824.

' HART, M1CHK.AN.
*0 Acre farm.
7 Rm. Houoe.
Electricitj : Uuming
W a t « t farm
Bldgs: fruit troes.
I r i e e d for qutck sale fcy Owner
$8,000.
t'Sall \Vellingtoii 5-:>52« aRor 3 PM.
A e e k d a y s ; or all day Sat. aivd SIIIMI.

Stogams Reikmenys — Insuluota Plytą-Išvaiidos Sidlngt
— Langu — Durų — Tvoroms Materialo — Maliavos —
Varmiso — Enamelio — Geleiinltt Narnama fteikmenirHardware — Pleisterio — Cemento — Šratu. — Visokios
ttufiiea lasuHacIjos Materialo — šturmo Langu — Kom
binacijos Dury — Wailboard — Fiaster ttoaro — Vamsditu Ir Daug Rito Reikalingu Dalyką. Pasiteiraukite!
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DTKA1

CARR MCX)DY LUMBER CO.

PAIF^KO.UMAS
fcsROHAS VliAUIKLAV A s
EIDI3ITAS,

i sūnus Juozo, apie 67 metu. amitaua,
g i m ę s Smilgių
kaimo,
Konto učių
pa ra p., TelSių ąpskr.
Pra.šoine . nt-Mi« vti i » s

STASYS UTWINAS> Pre».
3039 S. HAJLSTED ST
TEL*. VICTORY 1272
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 5-tot vai vak
Aeštad. — 8 vai. iki 3 vai. popini.

i

SKELBKITĖS

'

TA1
nBRlD
GERIAUSIAS LAIKAS
U r i D / T f l — PIRKTI VISOKIOS RCilES
N AMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS

PASKAMBINKITE
FATHER
A M > SOX
H i d H o n :i-5:i:»'^

PA I

•

VAN BIRKN—KILDARE
5 time income.
Corner 2 story Brick>
9 Apts; Income S4,500.
Small down paymeit.

r#

Dykam apskaičiavimui
iSdaiymui •
nebrangiai
self-service
super
iš
vidaus
ir
lior€a.
market fikčierius.
Kaip nauji.
Mes j rodysime savo žemas kainas.
Pasiūlykite.
Mes neturime "aukštu" kainų. Bū
Paskambinkite: —
kite teisingi patys sau.

HTmbuIdt 6-63^7

EXCEIXENT BUY.
Below $9.000.
6 Rm. Brick; Hot water Heat;
Stoker; Enclosed Heated porch;
full Insulated; garage.
Possesaion.
(arroll — HEmloek 4*7900

STASYS UTWINAS SAKO:

H-7S49

BUSINESS SERVICES

Paskambinkite

Scikantdt

Mount Greenwood

SIBIRAS

4 LOTS FOR SALE.
Including N.W. Corner 82nd
and Yates Ave. Reasonably
priced for quick sale by owner.
Phone Vlrginia 7-9*41

TAVERNA.

for M r.

l i e t i n ė j e , Miesto Dalyje
Parduodamas 4 kamb.
eonerete
block namas. Ven. blinds. a u t o m a 
tiška karšto vandens šiluma, luo
tas 50x125. Viškose yra. vietos j rengimui
kambario.
Ideali
vieta.
vaikams. Galima g a m i 4<Jf- paskola.
Kaina $7,40©. Pjmkjunbtnkite: —
HTILside &-S55S

BEST B I V IN B E L L V O O D
Mušt s e e to Appteciate. Open for
inspection 2-5. 6 N e w 5 Rm. Brk.
Homes. Gas heat. Automatic g a s
H o t water heater. Youngstown K i tehen. Tile B a t h Insulation. Storm
and Screen Comb. I>oors, Rctluccd
for ųuk-k sale. Liųuidution of Building K^ate. Tliomas Boyer a n d Co.,
No* l u c . 1S16 \V. 8"tl» Mteat. B E r .
8-221S.

Krautuvė

MĖSININKAI

ILU

ROBERT \V. H VRMON
12922 S. We«leni Av^,
Biue Island.
Tel. Bue Island 897

IMMEL and KARAS
3430 West North Ave.
SfauHling 2-4353

Delicatessen ir Confectionary
DEMKSIO,

8-1114

&-S4S2.

$1,000 Down
Semi-Fini8hed Home
Basement, Ejcterior complete
In City LdmiU
Plumbing, Wiring and finishing
Material included in financing

CHAS. C. BANKO and CO.

4458 So. Albany
Tel. — FRontier 6-4754

HTJhop

ELMHURST — VILLA PARK
— LOMBARD

>—i

fe

Cslifornia
į vakarus.

Paskambinkite

Admiral Corp.

gūnug

8-4241

5 kamb. gvroglan mūrinis namas
pardavimui.
Ideali vieta — netoli
mokyklų, gero
susisiekimo.
Reikia
pamatyti, kad {vertinus. Prieinama
kaina. Parduoda savininkas.

Nuotaiki; Pataisymui

ninko

BEverly

10917
Beverly

Admiral Corp.

lšrinko Delegatus
Visuotinau Kongresan

B8TATE

S7S0 S. VVoleott Ave.. Barbarai
LkUuiUiiU'i-InuJiriiieuci.

%,

l

DIENRAŠTIS DRAUGAS, GHICAGO, TTJJNOI9
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^RW»W*^^lr
niai darbuotojai praneša '
Vyr. FASK-tui apie sporti
nio darbo galimybes gyve
Lietuvių sporto gyveni- j dinys, kuriame tarptųj lietu- namose vietovėse.
mas, g r a ž i a i pasireiškęs viška dvasia, jos kultūra ir 4) V i s i e m s sportiniams
A. A
tremtyje, baigė vieną darbo .meile savajai Tautai,
vienetams, pranešus savo
A N K L E KASM1NSK \ S
laikotarpi, užversdamas gar-1 Užsibrėžtas darbas šioje adresus, artimiausiu metu
(JK> tėvais I r b o n a i n ' )
KAZIMIERA ARMONAS
bingų laimėjimų lapą, išgar- į šalyje pareikalaus iš visų bus išsiuntinėtas informaci
Gyv.
&52
W.
l
|
t
h
Street.
(po tėvais Aleknaite)
sindamas Lietuvo3 vardą j didelių dvasinių i r fizinių
(Jyv.: 452S S. Paulina St.
• Mirė spalių 23d., 1949m.. 7
svetimųjų tarpe.
jj§gų įtempimo, bet kiekviė- nis biuletenis.
vul. ryto, sulaukusi pusės amž.
Mirė spal. 22d.. 1949m., 10:5) Vyr. FASK-tan kreip
Apleidęs vargingas D P j n o m u s ų šventa pareiga iš30
vai. ryte, sulaukus pusės
Gimė Lietuvoje.
Kilo 16
amžiaus.
tis
sekančiu
adresu:
V.
AKiaulių
apskr.,
Baranauskų
stovyklas ir įsikūręs JAV-se, | laikyti ir ugdyti savo dvaGimė Lietuvoje.
Kilo Iš
kaimo. Amerikoj iSgyveno 39m.
Tauragės apskr., Laukuvos pa
Kanadoje, Australijoje, An- s į n ę į r fizinę sveikatą Lie- damkavičius, 7201 So. May
Paliko dideliamn nuliūdime:
rapijos. Amerikoje išgyveno 4 o
glijoje ir kitur, jaunimas vėl tuvos prisikėlimui suteiks St., Chicago 21, 111.
3 sūnus: Adolfą, marčią CI« rmetų.
trūda, Stanislovą, marčią FranPaliko dideliame nuliūdime
buriasi j sportinius vienetus,! jėgų visom kliūtim nugalėti,
Tesuklesti lie t u v i š k a s
ces,
ir Feliksą: 2 anūkus;
savo mylimą vyrą Joną; sūnus
švogcrka Kazimierą Dąugunas
Antaną, Gust Ir marčią Ana ir
siekdamas naujų sportinių i Tesuburia sporto klubai sportas, suburdamas jauni
ir jos Seimą; velionies vyro
du anūku Arlcne ir Rtchard;
laimėjimų Lietuvos garbei, tremties ir vietinį jaunimą mą bendran kultūros dar
sesers vaikus: Leo ir Mikali
brolį Konstantiną Alekną ir
ną Pečiulius. Lietuvoje palrbrolienę Oną ir jų šeimą: švoVyrausiąs Fizinio Aukle- gražiam lietuviškam sporto ban savos tautos garbei ir
ko sęgerj ir ftvojgrerj ir jų Sei
gerj Kazimierą Valauską ir jo
mas.
žmoną Oną ir jv sūnų Anta
jimo ir Sporto Komitetas, j darbui ir naujiems laimėji- gerovei. Į darbą!
ną: sesers dukterį Katherine
persikelęs į JAV-bes, prade- j mams. Tuo reikalu Vyr. Vyr. Fizinio Auklėjimo Ir
Vilionė buvo žmona Sta
Lukas ir jos vyrą John ir jų
nislovo
Kasrninsko.
mirusio
šeimą
(Scottville. Mich.): ir
damas naują darbo barą, | FASK-tas skelbia:
daug kitų giminių, draugų ir
.spalių 15d.. 1949m.
Sporto komitetas
pažįstamų.
stengsis bendradarbiauti su j 1) Vyr. FASK-tas veiks
Kūnas pašarvotas Petro OrUrKūnas pašarvotas Kudelklo
skio koplyčioj, 659 W. 18th
visomis lietuvių auklėjimo JAV-se su laikina būstine I
"
koplyčioj, 4605 S. Hormltage
St. Laidotuvės įvyks trečia*!.,
Ave. Laidotuvės įvyks antrad.,
institucijomis ir ugdys spor- Chicagoj, 111., tikslu atkurti
Perskaitę dienraštį Drauspal. 26d. Iš koplyčios 8:30
spalių 25d. 16 koplyčios 9:30
vai.
ryto
bus
atlydėta
į
Dievo
tuojančio jaunimo fizines iri i r koordinuoti sportini gą- « ' , nenumeskitejj bet Jteivai. ryto bus atlydėta į šv.
Apvaizdos
parap.
bažnyčią,
Kryžiaus
parap. bažnyčią, k u 
kurioj
įvyks
gedulingos
pa
dvasines jėgas amžiais puo-ijūdj lietuviškose kolonijose j kitę jį savo prietehui.
rioj įvyks gedulingos pamal
maldos u i vfltonies sielą. Po
dos už velionies sielą. Po pa
selėtų lietuviškų tradicijų | ir sušaukti sporto klubų at- Noridarai K.% nors pirkti, par
pamaldų burf" nulydėta. \ šv.
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
Kazimiero
kapines.
remuose. Mūsų tikslas — iš-1 stovų ir sporto darbuotojų duoti. ISnomuoti, išmainyti, suras
zimiero kapines.
ti
arba
praneSti.
pasinaudokite
Nuoširdžiai kviečiame visus
aukštinti ir ištaurinti lietu- suvažiavimą, kuris išrinks DRAUGO
Claaalfied skyriumi. Tūks
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines,
draugus ir pažįstamus
tančiai
asmenį)
yra
gavę
gerus
re
gimines,
draugus ir pažįstamus
viską sportą, kad kiekvie-Į naują vyr. sporto vadovybę, zultatus -7- gauF'te Ir Jūs.
dalyvauti šiose laidotuvėse
dalyvauti šiose laidotuvėse.
nas lietuvis didžiuotųsi ga-Į veikiančią Pasaulio Lietuvių
tfiUiūdę:—
Sūnūs, Marčios,
Nuliūdę: Vyras, S ū n ū s Mar
švojeerka Ir Vyro Sesers Vai
lįs atstovauti savajai tau-1 Bendruomenės rėmuose,
ti,
Brolis. Brolienė, Sfvogcris
kai.
Ir
švofęerka.
tai. Mes šaukiame jaunimą] 2) Raginame steigti spor
Laid. direkt. Petras Gurs
atkurti sportinį sąjūdį kul to klubus ir skelbiame spor
Laid. direkt. John F . Eukis, tel. SEeiey 3-5111.
deikis,
tel. YArds 7-1741.
tūros dvasioje, taip pat kiek to klubų ir sporto darbuo
=
—
vienas sporto klubas turi tojų registraciją.
3) Sporto klubai ir pavie
tapti lietuviškos kultūros žiPlatinkite dien. *'DRAUGĄ' SKELBKITES * 'DRAUGE"

IIETUVIŠKAS SPORTUOJANTIS JAUNIME

.mhm

te / /

^

JUOZAPAS VENCIUS

Draugo" Administracijoje gaunami

Knygų Leidyklos

Mirė spalig 22d., I949m., 3
vai. pop.lel ,'sulaukęs 49 m.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iŠ
Vilkaviškio apskr., Vilkaiviškio
parap., Starkų kaimo. Ameri
koje išgyveno 2 mėn.
Paliko dideliame nuliūdime:
žmoną Ona (po t&vais Juražinaitė); dukterį Aldona ir ki
tus gimines Amerikoje. Vokie
tijoje paliko broli Pilypą, o
Lietuvoje paliko tėvą Petrą,
<J\ i seseris ir brolį.
Kūnas pašarvotas Ant. M.
PHiriips kpplyčioj, 3307 Litu
anika Ave. Laidotuvės įvyks
antrad., spalių 25d. IŠ koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas
j Šv. Jurgio parap. bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse,
N'iiJlfulv: inioiia, Duktė ir
G įminęs.
Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, tel. YArds 7-4908.

Leidiniai:

1. B. Babrauskas. "LIETUVOS KELIU" I ir II dalis.
Didelis formatas, 362 pusi.
Vertingiausias mūsų
liaudies ir žymiųjų rašytojų darbų rinkinys. Kiek
$1.60
vienam išeiviui įsigytina knyga. Kaina I-II dal
2. Alė Rūta-Nakaitė. "LIKIMO KELIU". Pirmoji ži
nomos rašytojos rinktinių novelių knyga
$0.80
3. J. švaistas. "SIELA LAGAMINE". Iš nepriklauso
mybės laikų pažįstamo rašytojo naujausios novelės $0.80
4. "LIETUVA ŠAUS MANC BRANGIOJI". Lietuvos
vaizdų albumas su paaiškinimais anglų kalboje. Tin
kamas kaip reprezentacinė dovana svetimtaučiams.
Gražus stalo papuošalas
$1.00
5. St. Zobarskas. "GANDRAS IR GANDRYTfi". Spal
votos iliustracijos. Graži dovana mūsų mažiesiems.
Gandro kelionė ir pergyvenimai anapus "geležinės
uždangos". Knyga įdomi pasiskaityti ir suaugusiem s$0.50
6. B. Butkūnas. "SPARNUS
TES". Rinktinė poezija

MAN

META

PAUKŠ
$0-50

Galite iškirpti šį skelbimą ir norimas knygas užsakyti apibrėž
dami knygų eilės numerius rutuliukais. Pinigus siųsti kartu
su skelbimu. L'išakytos knygos pasiunčiamos paštu.
UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

"DRAUGAS

• f

2334 South Oakley Avenue
Chicago 8, Illittois

=J

Dvejų Metų Mirties Sukaktuves

., '

•

Netekome savo mylimo spaliiį 29 d.„ 1947 m.
Nors laikas tęsiasi, bet .mes
jo niekados negalėsime už
miršti.
Ląl gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną a-

So. 50th Ave., Cicero, 111.
Telefonas T O W N H A L L 2109

So. Western Ave., Chicago, 111T e l e f o n a s G R o v e h i l l 6-0142
Mūsų p a t a r n a v i m a s y r a greitas, m a n d a g u s ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORinS

AMBULANCE DIEN4 IR NAKTJ

4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas CEdarcrest 3-6335

Tel. YArds 7-1741 - 7-1742
—

I

I

I

n

•

i ui

—

i

•

4330-34 South California Avenue

Tel. LAfayette 3-0727
TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED
KOPLYČIOS
PETRAS

ADOMĖNAS

RADIO PROGRAMAI IS STOTIES W G E S

Gyveno 10550 S. Eabrooke Av.
Tel. COmodore 4-7226
Mirė spalių 21 d., 1949 m..
1:25 vai. ryto, sulaukęs 87 m.
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo
iŠ Rokiškio apskr., Panerąonių parap., Mikoliškių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime
dvi dukteris: Genovaitę Ker
nagis, žentą Stanislova »r Oną
Cook, žentą Ernest; sūmj Al
fonsą, marčią Elzbietą; 12 anūkų; svogerką. Pauliną Sapranauskienę ir kitas gimines,
draugus ir pažįstamus.
Priklausė prie Apaštalystes
Maktos draugijos, Tretininkų
draugijos ir Šv. Vardo dr-jęs.
Kūnas pašarvotas
Lachawicz koplyčioje, 10756 S. Michigan Ave.
Laidotuvės įvyks antradie
nį, spalių 25 d- Iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į
Visų Šventu, parapijos bažny
čią, kurioje įvyka gedulingos
pamaldos u i velionies sielą. Po
pamaldų bus nulyditas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti Sįose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, žentai.
Sūnus, Marti, Arnikai,
Svogerka Ir Gimines.
L&id. diręjct. I^iohavvicz ir
TPI. Vlrglnta

( 1390 kilocyclefi )
U U f l t u * K M ftefttadien] Nuo 9:15 Ik i : M VaL Ryt*

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias
• U o t e Coicagoe Ir
RoeelaiMlo* dalyse IK
tuolau

Ajnbulanao patarna
vimas yra teikiamas
diena Ir naktį. Rei
kale iaukite nsua,

LACHAWICZ ir SUN AI
2314 W. 2Srd PLACE
10756 S. MICHIGAN

7-6672.

Phone: VIrgLnia 7-6672
P Uliniai! 5-1270

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18th STREET

Phone SEeiey 3-5711

•

•

-

ijy38 W. l l l t h STREET — TeL BEverly 8-0005
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo |v. gasimiero kap. yarts.
=

-

- «

—

POVILAS J. RIDIKAS
2(354 S. HAJLSTEP ST.
710 VV. 18th STREET
Telphone: YArds 7-1911

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8a07 a LITDANICA AVE.

Phone TArda 7-490*

JUUUS UULEVICIUS

c sj

Giminės.

-

1446 So. 50th Ave., Cicero, UI. Tel. OlympU 1003

BIHIN ANP KAMENSKY
MONUMENT WORKS

ir

-

ALFREDAS VASAITIS

Ufcriaakyklte grafe, papninklą ant savo mylimo aacafloi kapo — tieaiog U tfop vtonlntelte Uetuviakoa paminki", dirbturie.
Paminklas pristatome | tisą* kantuos arti ar t o *
Nuo akmens slifikavlmo Ud raidžiu iškalimo U
paveikslų įstatymo — BTTTIN Ir KAMENSKY akspeTtyvis darbas yra paremtas 40 metn patyrimą.
ApiankyUt* mm b pamatykite moša darbo paryšdiliis. Dirbtafi yra etiara ffsassJs ikmomls k ? W
vi

Kviečįaune
visus gimines,
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. JONO BUTK.ONO sielą.

kitiMS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

>

tilsį. Mes, atmindami jo liūd
ną prasišalinimą iš mūšy tar
po, užprašėme gedulingas šv.
Mišias (su egzekvijomis' spa
lių 26 d., šv. Jurgio parap.
bažn., 8:00 vai. ryto.

Duktė

B.

PETKUS

Didžiausias paminklams
planų pasirinkimas mieste

A.

žmona,

ĄNTHONY

JOHN F, EUDE1K1S

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG
JUMS IŠ DIRBTUVES!

Nuliūdę:

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS PRIE

Vienas Blokas nuo Kapinių

(Gyveno adresu 3422 South Emejald Avenue)

Paliko dideliame nuliūdime
žmoną Nataliją (po tėvais 8ukiutę); dukterį Heleną ir ki
tas gimines, draugus ir pa
žįstamus.

Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime
koplyčią arčiau Jūsų namų.

3914 West lllth St.

JONAS BUTKŪNAS

tėvelį.

OUfi S. WESTERN AVE. SS19 LITUANICA AVE.
PEoepect 6 - 0099
YArds 7 - 1138 — 7 - 1139

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
laidotuvių
Įstaigos

St. Casimir Monumenl
Company

«« 5*fe

ir

UIPOTItVIU DIMITOtlAI

-L-^.

J=

Jau sukako du imtai, kai
negailestingą mirtis
atskyrė
iš mūsų tarpo mylimų vyrą

MAŽEIKA* EVANS

^«

Sūnus,

A

|i«JUtt

PIRKITE TIESIOG NUO
MR. NELSON
— Savininko —

Gyv. 3210 a. Lowe A ve.

"Atžalynas"

»

U&DfiSIO B L A N D O J

4348 So. Califoraia Ave. Phone LAfayette S-8572

LEONARDAS A. EZERSKIS
1646 West 46th S t

f

—•

Is

YArds 7-0781
.

.

B

rJS

«

HT^NRAftTtS DKATTGAS, CHICAGO, ILLTNOIfc

m^i»i^i«lrt>M»iilw

I

IS ARTI IR TOLI

!•

I •

•••»»»w<i»»p*ww>w^»ww^»»»»»»

GIMĘS 19,000 PĖDŲ AITKMTMOJE

•

*

•

Pirmadienis, spalio 24, 1849
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statymo kontraktorius. prie
•avo namų išlipęs iš auto
mobilio buvo užpultas dvie
—
——
jų plėšikų, kurie įsakė jam
Barcelonoj, Ispanijoj, gai- j Nušauta mero dovana, ! nusimauti kelnes. Pagriebę
sras sunaikino vieną didžiau Brookfield žvėryne buvo kelnes plėšikai pabėgo. Kel
sių visam krašte vatos san-1 laikoma juoda meška, ku- nių kišenėj buvo $200.
dėlių. Nuostoliui padaryta rią mūs meras laimėjo lauž du milionus dol.
žybomis su San Francisco,
Mažiau automobilių ne
-— • —
' Calif., meru, kad North- laimių. Policijos susisieki
Britų užsienio ofisas pa-|western Universiteto futbo- mo departamentas skelbia,
skelbė, kad neužilgo bus iš lo rinktinė nugalės Kalifor- k j į
&iog
M Graikijos ištraukta visa bri į nijos Universiteto rinktinę.; tų į k į g p a U ų 1 5 d ^ a u t o _
tų kariuomenė, kurios dar Lošimas buvo pernai sau- m o b i H ų r a t a i s į^o 305 assio mėnesį, Rose Bowl. m
>
^ pa _
ten yra 4,000 vyrų.
Q
Tarpe grotui ir sienos ra tį laiką — 368 asm.
Bulgarijoj Dobrich mies dusi skylę meška išlindo iš
to vardas pakeistas į Tol- narvo ir atsidūrė aptverta
bukhin, pagerbimui mirusio j me
™ geležine
* " ^ tvora
" t T * darže.
J£^l j / 5 ^ l £ ^
^
6
Sov.
Sov. Rusijos
Riisiios maršalo
marška Tol
Tol- Kadangi tuo metu žvėryną J
*~
J
buhkin, kuriam centro aikš lankė daug vaikų, tai sar- b h n g> c e n t r a - 6 9 6 6 G l e n "
tėje pastatytas ir pamink gyba, bijodama, kad meš- w o o d > i r i a m e veikė cct
ka neiššoktų į laisvę, ją nu- d v y l i k a telefonų,knrie tuolas.
§ov^
jau išjuagti. Gemblernės
M/Sgt. James Parker, iš Alderson, W. Va., su savo žmona Daoperatorius Daunenberg pa
Belgijos vyriausybėje bai
1
rinka ir naujagimiu kūdikiu, kuris gimė 19,000 pėdų aukštumoje,
virš šiaurės Atlanto skrendančiame lėktuve.
(Acme) gti ginčai valiutos nuverti-'
R*gh» baigt streiką. Te- sidavė policijai.

Trumpai U Visur CHICAGOJE

— Brockton, Mass., lietu
viai miesto parodos (fair)
aikštėje buvo pastatę lie
tuvišką bakūžę su tautoKun. Jurgis Riauba, ne-1 dailės parodėle. Bakūžę gau
seniai atvykęs iš tremties, 8 i a i lanke ne tik lietuviai,
džiaugiasi laikina globa kun. bet ir svetimtaučiai. ParoA. Linkaus, Šv. Kryžiaus , d o g uždarymas įvyko bakū
parapijos klebono. Tremty žės kieme. Bakūže buvo
je kun. J. Riauba buvo skrita Dariaus. ir Girėno
Traunstein stovyklos ir mo-,
. • ^
ir lietuvisr
kyklos kapelionu, ir bendra- f
..
kumul
stI rultl
darbiavo mūs dienraščiui,
*> P
kurio redakciją dabar atlan— K. Vidik»uskas, žinokė lydimas kun. J. Borevi- m a s lietuvių laikraščių benčiaus, S.J. Neseniai kun. J. dradarbis, taipgi inforrnuoRiauba gavo žinių, kad jotojas lenkų ir ukrainiečių
brolis kunigas, Griškabūdžio apie lietuvius per jų laik
klebonas, žuvo per karą.
raščius, lenkų savaitrašty
X Labd. Sąjungos senelių je "Gwiazda" įdėjo platoką
prieglaudos piknikas daržo žinią apie kun. J. Prunskio
vartams iki ateinančio pa kelionę po P. Ameriką*
vasario uždaryti senelius nu
teikė džiaugsmu. Ne tik— Prane Lapienė, žinoma
nimo klausimu. 119 balsais! legramomis į Benjamin K.
Chicago priemisetyje Ridaug svečių atsilankė, kas- Į Brooklyn, N.Y., lietuvių vei
Fairless,
prezidentą
United
prieš 66 pareikštas pasiti
ver Grove nežinomų pikta
dieninį vienodą senelių gy kėja, neseniai buvo sužeis
States Steel Corporation, ir
kėjimas
dabartiniu
premie
darių nušautas Fran J. Ce~
venimą paįvairino, bet ir ta automobilių susidūrime.
Philip «Murray, prezidentą
r
v
Gaston
Eysken.
medžiagines naudos prie Kiek lengviau sužeistas ir
rone. Policija mano, kad
CIO,
meras
Kennelly
ragi
glaudai paliko. Prieglaudoj su ja važia vęs S t. Santva
... ,.
, i_«
tai bus naujas karas del
jsLuo metu gyvena 65 sene ras, gi pastarojo sūnus iš
Gaisras sunaikino Mason
kontrolės
slot mašinų uz
kų
streiką,
kuris
visam
no
baigti
plieno
darbtfttn,
L*_TL_
JTT
l i a i , o 3j yra padavę prašy liko visai nesužeistas.
City, II!., žvėryną. Kai ku
Chicagos ribų.
mą priimti, bet dėl stokos
rie gyvuliai buvo išgelbė kraštui, ypatingai Chicagai,
— Kun. B. Benesevicius
vietos negalima jų prašymo
IRO centro pietiniame
ti, bet penkis tigrus ir du neša milžiniškus nuostolius.
Rėutlingeno
kapinėse
alaus varyklą.
patenkinti. Jei būtų lėšų iš New Britain, Conm., bu Wuerttemberge atstovas, ra! (Prane, zonoje) prof. kun leopardus prisiėjo gaisrinin Dieną prieš tai "plieno mie- K e Apipiešė
turi
sto" Gary, Ind., meras tuo
P a i k a i užpuolę E
prieglaudai dvigubai padi vo vadas vieną vakarą ro
gindamas
emigruoti,
pareisYla
pašventino
paminklą
a.a.
dehveiss
kams
nušauti,
nes
sunkiai
dinti, ji tuojau prisipildytų žančiaus kalbėjimo per rareikalu pasiuntė telegramą
Brewery Co. pakė,
jog
IRO
savo
repatrijaJ.
Eidukevičiui,
žinomam
buvo
apdegę.
grobė $4,000.
lietuviais seneliais.
dio. Kiekvieną dieną per to cine programą praplėtė ta Lietuvos ūkininkui, kurio
prez. Trumanui.
—
• —
X 3,500 Harvester darbi miesto radio stotį WHAY prasme, kad ateityje repa ūkis buvo labai pavyzdin
Sov. Rusija vogčiomis
ProgreslNorf
fĘM^ČL
ninkų, kurie buvo paleisti yra kalbamas rožančius ir trijuoti bus galima ne tik gai vedamas ir tokiu būdu
GERIAUSIA PIRKTI
iš darbo del kitos rūšies dar kiekvienam vakarui skiria į savo kilmės kraštus, bet ir virtęs net pavyzdinga že- gabenaai geležies laužą. Au- j y i n ė p a r t i j a k u r į d a u g i a u _
NAMAMS BALDUS
strijos policija praneša, šiai rodo aktyvumo kovoje
bininkų streiko, pašaukti į mas vadu kitas kunigas.
į. tas šalis, kur gyventa prieš mes ūkio mokykla.
— IS —
kad paskutiniuoju
laiku dėl pakėlimo mokesčio už
darbą. Kompanijos spoksma
prasidedant
karui.
Taip
pav.
— Agr. J. Andrašiūnas,
,Sov. Rusija vogčiomis (ne- važiavimą gatvėkariais ir
nas sako, kad produkcija
visi iki 1939.DC.3 d. pasto
dirbtuvėse bus tęsiama iki agr. V. Butk/s ir agr. Pr. viai gyvenę Prancūzijoje D.
ge eleveiteriais, reikalauja, kad
nepritruks plieno. Dėl plie (i Hgajifmas vadovauja ū- P. gali grįžti į Prancūziją.
ležinės
uždangos
išgabeno
Iš 149.100 tremtinių, šiuo
iš CTA tarybos būtų paša
no darbininkų streiko, dau kiams Bogotos apylinkėse, Tas naujas potvarkis prak metu gyvenančių Amer. zo 2,000 tonų geležies laužo.
lintas Irvin Porter, viee
5ALTTTTVAL TEIJEVIZIJOS Agelis dirbtuvių, neturėdamos Kolumbijoje.
tiškos reikšmės turės tik ru noje Vokietijoje, daugiausia Vogti, įstatymus laužyti prezidentas First National PARATAI. SKALBIAMOS MA
plieno, daro inventorių, kad
BMJIAI.
MATRACAI,
sų ir lenkų DP, anksčiau yra lenkų — 31.800; po jų komunistai neskaito jokiu Bank. Mat tas bankas yra SINOS.
K1UMAL
RADIO
APARATAI,
-<Prelato
J.
Lapkaus
rū
vėliau nereiktų dėl to reika
PKtflAI,
LOVOS
Ir Vaiku
gyvenusiems
Prancūzijoje
ir
nusikaltimu.
eina
ukrainiečiai
—
31.400,
Štiėjęs nemažai pinigų į BALDAI.
Grand
Rapids,
lo darbininkus atleisti iš pesčiu,
kituose Vakarų Europos latviai — 24.300, žydai —CTA bonus.
Mich., įsikūrusiems lietudarbo.
Dkliiaasias Pasirinkimas
kraštuose.
(Liet.).
19.700,
lietuviai
9.790,
es
Iš
Strasbourg,
Prancūzi
š
Kun. dr. V. Andrhiška,, ™™ | „tremties įsteigti
MAŽIAUSIOS KAINOS
/
tai — 6.500.
joj,
pranešama,
kad
tūksUžmiesty daugiau susir
Lengviausi Išmokėjimai
MIC, Tėvų Marijonų Ben anglų kalbos kursai, ku
jtančiai
žmonių
renkasi
prie
gime. Cook apskrities sveidradarbių Dr-jos dvasios va riuos veda Miss. Druskis.
Baldai Padaromi
S
Petersburg
vardo
kaimo,
komisijonierius
dr.
k
a
t
o
s
das, jau grįžo iš misijų, ku
— Lietuviai atvykę iš
Pagal Užsakymą
Nors iš Lietuvos gaunanetoli Vokietijos sienos, E d pį^gzek skelbia polio
rias vedė Cleveland, Ohio, ir tremties į Worcester, Mass., Į mi laiškai ir labai negaukur mažai mergaitei apsi-1 susirgimų šįmet daugiau
New Britain, Conn.t lietuvių gausiai lanko miesto valdy- sus » tačiau tuose, kurie pa
reiškus Šv. Marija. Bažny-1 b u v o chicago priemiesčiuoparapijų bažnyčiose. Grįžęs bos įsteigtus anglų kalbos siekia mūsų rankas, LietuPrancūzija
Pralenkė
čia, kaip paprastai, į šį da se, negu pačiam mieste. Už
tuojau pradėjo rūpintis me
kursus, kurie būna tris kar- v o s žmonės labai nusiskus
Ameriką
lyką žiūri rezervuotai.
tine Tėvų Marijonų Bendra
miesty kiekvienam 100,000
tus
į
savaitę.
diia
drabužių
stoka.
Mūsų
Paryžiaus-Stasburg gele
darbių vakariene, kuri įvyks
gyventojų išpuola 30 susir3224 S. HALSTED ST.
krašto gyventojai jau su žinkelio linijoj įvesti vago
ateinantį sekmadienį, spalių
— Marija šlekaityte, gar
Amerikos graikai įsteigė g į m U | 0 ^ e s t e tokiam pat
Tel. VIctory 2-48R6
su ratais guminėmis
30 d., Šv. Jurgio parapijos sėjanti pianistė N e w Yor- nešioję visas savo drabu nai
organizaciją,
kuri
pradėjo
skaičiui
tiktai 10.
salėj. Tikimasi, kad šis va k'e, spaŪų 17 d., Muzikos žių atsargas. Krautuvėse gi padangomis.
4183 ARCHER A V E .
platų veikimą, kad 28,000
CHICAGO, ILL.
karas bus vienas sėkmin Klube, Arlington, N. J., pa drabužių arba visiškai ne 1 M e š k a U Ž o l
graikui
vaikų,
kurie
per
ci
Kontraktorius neteko kel
są, arba jų kainos tokios
P« « Sostinę
giausių.
Tel. LAfayette S-S171
skambino Chopino veikalą
vilinį
karą
Graikijoj
suki
nių.
Harold
Shapiro,
namų
aukštos, kad prieinami tik j Milžiniška meška neapsaX A. Dičiūte-Trečiokienė, minint to kompozitoriaus
lėlių komunistų buvo pa
buvusi Kauno Valstybinės 100 metui mirties sukaktį. labai aukštiems komunis- j komo išgąsčio pridarė rie grobti ir dabar randasi
tir
tų partijos pareigūnams. Iena, Montana vai. sostines
Operos solistė, dalyvaus Tė
satelitinėse
— Yonkers, N. Y., lietu Tas pats esą ir su avalvne gyventojams, kai vieną die Sov. Rusijos
>s
Reiškia
Saugumą.
vų Marijonų Bendradarbių
valstybėse, būtų gražinti
Lai jūsų pinigai ui jus dirbs.
Dr-jos metinės vakarienės viai įsteigė naują BALF'o
ną įraiaršavo į miestą. Ji bu namo. Organizacijai vado
skyrių.
Pirmininku
išrink
programoje. Vakarienė, kaip
vo nušauta prie pat valsty- vauja Ortodoksų Bažnyčios
jau visiems žinoma, įvyks tas Juozas Bražinskas, se- Skaudančių Žaizdų
s
arkivyskupas Orammos.
rūimis
Kristaus Karaliaus šventėj, kret. E. Stonkūnienė, ižd. NUO UŽSISENMUSIŲ, ATVIRŲ ^
IR ODOS UQĘ
spalių 30 o\, 6 vai., Šv. Jur Miss Dorothy Meltz.
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ. AT
Pradedant su pirmaisiais $$$
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Ji*
gio parapijos salėj. Lietu
— Tremtinys Remeika, negali ramiai sėdėti ir naktimis
Klausykite ka sako VIENINTELS: LIETUVIŲ
UNlffeD SAVINGS & LOAN CO.
viams bus proga susipažinti
miegoti, nes Jų užsisenėjusios žaizdos
kuris vienu Švedijos laivu niežti ir skauda. Kad pasalinti ta
__^ _
RAMO PROGRAMA
su šia mūs dainininke.
1601 WEST ROOSEVELT ROAD
niežėjimą ir skaudėjimą senu atvi
"zuikiu" atvyko į Ameriką rų ir skaudžių žaizdų. uždekite
Rašykite arba Telefonuokite HAymarket 1-2550 — Dept. L.
Transliuojama KASDIEN 18 m.
X Moterų Sąjungos 49-ta ir Boston'e buvo laikomas LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s
^
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
kuopa, Bridgeporte, ruošia imigracijos stotyje, išvestas mą
Įsteigė
komp.
Antanas
ir galėsite ramiai miegoti nak
•> mm
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
vakarą dešimties metų su
Vanagaitis. Jo darbą tę
atgal į Švediją.
džių nudegimų. Jos taipgi pasalins
kaktuvėms nuo įsisteigimo
niežėjimą ilgos vadinamos PSORIA
sia L. Vanagaitienė.
ll
paminėti. Vakaras turėjo bū Į — Sv. Jurgio Draugija, JJįJ^Jf Jįį^m^St%
S*
ftabdo džiovinimą odos ir perplyšims
ti spalių 30 d. Dabar vaka Worcester, Mass., šįmet tarplrsčlų.
Jos yra tinkamos var
ras nukeltas į lapkričio 20 d. ruošia minėti 50 metų ju toti nuo džiūsumčios ir suskilusio*
k6 PROGRAMOS SAVAITfcJE:
odos.
Jos
yra
geros
gyduoles
nuo
Kurie yra įsigiję tikietus, biliejų nuo įsisteigimo. Pa rlsų lirirllnlų odos
•
LBOULO Oint
prašomi juos laikyti — geri minėjimas bus lapkričio 24 ligų.
Kiekvieną vakarą
9: S0 vai.
ment sutelks Jums
Sekmadieniais
1:00
vai. p.p.
bus lapkričio 20 dienai.
nuo nuvar
d., Lietuvių Ūkesų Klubo pagalbą
gusių, paritam ų ir
Ketvirtadieniais
nlftžinčių kojų. LegnX Marąuette Park lietu salėj.
hxtn» t'rofrrama
7 iki 8 v. v.
lo Ointment yra nar
Išpildykite žemiau esantį kupone k pa
viai dažnai viens kitam pri
'luodamas p a 75c,
Kasdien paauuliučB ir vietinės žnuos.—įvairūs įvykiai lįutaviskame
— K* n. Juozas Naudžiū $1.25 ir 18.60. Pirki
mena ir paragina įsigyti ti
gyvtniiii*'.—Biznio firmų pranešimai.—Lietuviška muzika—daįnos.—
te vaistinėse ChlcagoJ
siųskite bet kuriuo MAŽEIKA ir EVANS,
nas,
iš
So.
Boston,
Mass.,
Paskaitos.
Visais reikalais kreipkitės:
Ir apylinkėse arba
kietus, jei kas dar neturi, į
6755 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, ILL.
laidotuvių direktorių adresu: 3319 S. Lituaruošiamą vakarą kun. P. La brolis kun. A. Naudžiūno, atsiųskite monev or
MIC,
Šv.
Kryžiaus
kated
Telefonas — GRovehill 6-2242
peliui jo 35 metų kunigystes
LEGULO,
Department
D
nica Ave., Oiicago 8, UI., ar 6845 S, Wcstsukakties proga pagerbti. roje arkivyskupo Cushing 4847 W. 14th S t
Cicero 60, Il>. *
Vakaras bus parapijos sa pakeltas į diakonus tarpe
ern Avę«, Chicago 36, 1U. ir Tamstai bus
kitų 39 seminaristų.
lėj, gruodžio 11 d.

jrnus

IS TREMTINIU GYVENIMO

Plečia Kokia Prasme
IRO Programą

Pašventintas
Paminklas

PROGRESS
KRAUTUVIŲ

lremtiniai I artybėmis \ y ^ m » Austrijos UŽ l i \ « n •*•*

Trūksta Drabužiu

Uždirbkite 3 %

IT1ARGUTIJ

r

PAT

1950 Melu

s

— Dr. A. Liaugminas yX Danielius Budzikas iš
North Side pranešė policijai, ra Andiųi universiteto pro
kad praeitą savaitgalį ap fesorius Bogotoje, Kolum
vogtas jo namas. Vagys iš bijoje.
*
nešė drabužių už $572.
— P. Majeckas studijuo
X John Dumovioe, 60 me ja kunigų seminarijoje Bo
tų amžiaus, 6040 S. Troy gotoje, Kolumbijoje.
St., miesto leidimų inspek
— Dr. D. Giedraitis yra
torius, rastas miręs auto
mobiliuke užpakalyje savo lietuvių kolonijos daktaras
namo.
Bogotoje, Kolumbijoje.
•
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