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Kitas Karas Bus Ant Nemuno Krantu? 
DR. V. A. DAMBRAVA 

"Draugo" Korespondentas Jungtinėse Tautose 

AVIACIJOS VEIKLOS ŽENKLAI 
», * " lipUM «%MN^w< *Ę>!>m>m' 

Jungtinių Tautų visuoti teritorija, o yra brutaliai 
name susirinkime baigėsi sovietai okupuota, taip vi-
bendros diskusijos. Šį kartą siems aišku, kad ateinantis 
turiningiausias kalbas pasą- karas, jeigu jis Dus, vyks ne 
kė Amerikos, Anglijos ir tik prie Vyslos ir Nemuno; 
Kanados užsienių reikalų jis vyks ant daugelio upių 
ministrai. Bevinas jau net krantų, daugely valstybių ir 
ir namo išvyko, nes jo svei- i daugely kontinentų. Ir aš 
kata labai silpna. Bet Ang- manau, kad su Schuma-
lijos delegacija labai stipri cher'io norais mažai kas 
ir atlaikys kovas ir be Be- skaitysis, 
vino. Sovietų Višinskis visą __ __ _ „ __, „ _ 
paraką taupo ateičiai _ iki 'l- K o T r o k s t a * • » * » » * 
šiol neparodė nė didelio na- j Viena aišku: Europa ia-
chalumo nė didžiosios sąvokai gyvai diskutuoja atei-
gražbylystės. Kalbėjo dau- l ̂ ea karo galimybes ir, jei 
giausiai satelitai, bet jų vakariečiai nepadarys dar 
kalbos blankios, nors ir pa- kokių nuolaidų pataikauda-
gal sovietišką kurpalį sulip- m į dviveidiškai Maskvos po-
dytos. Ir kitų vakariečių atikai, viso pasaulio taikos 
kalbos buvo įdomios tik to- įr laisvės problema bus 
se vietose, kur buvo pareik- sprendžiama .ginklu. 
šta tais pačiais klausimais Tr- ,. , _. 

______ . , Visas pasaulis troksta tai-
tom3 valstybėms charakte- , u / , . f . , A . . . kos, bet, kaip teisingai Aus-nngos pažiūros. . ' , , . fc____ 0 r tralijos delegatas pastebė-
Kur Vyks Sekantis Karas? j 0 } taikos ne bet kokia kai-

Rugsėjo mėn. 27 dienos "J- V i s a s laisvasis ir paver-; 
popietiniame posėdyje pir- f*818 P * f u l l s 1 ^ 1 taikos, 
masis kalbėtojas buvo Len- ^ - Z " ta ipnusakyU Jun
ki jos atstovas Wierblowsky. £ į T a u t * carteprje: valsty-
Jis kaltino JAV karo kurs- b u* g a r i m a s , darnus bend-
tymu ir ta pačia proga iš- ^darbiavimas , r žmogaus 
kėlė klausimą, ką reiškia, , t e i 8 1 U Jfpektavimas, iške-

%i 

/ 

~**v« - - '• ' .• ___i • ¥* • 
_y_i_9_i__i_baM_&* 

• * Jt Jpp^ 1 ^^ 

r 

\ t 

Jie Tęs Kovą, Prašo Kinu Pagalbos 
Pietiečiai Kovoja Už 38 Paralelės 
TOKIO, spalio 2. — Korėjos karas pereina j antrąją fa

zę, kuri gali pasibaigti pralaimėjusiu mirtimi arba visuo
tinu karo uždegimu Azijoje, o gal ir kur kitur. 

Šios fazės dramą pradėjo 
gen. MacArthur'o ultimatu
mas Š. Korėjos kariuome-

pimasis į Kinijos vyriausy
bę suteikti jam pagalbą. 

' * " * ^ J . ~̂; 

Tia matome Seoul'o geležinkelio stotį ir apylinkes, Amerikos aviacijos aplies sunaikintas. Dūmai 
suko, kad ir kitose miesto dalyse kovos buvo karštos. (Aeme) 

Lietuviu 
(Pranešima^ Telefonu) 

Ateitininkai Įneša Naują 
Tempą 

rald American" 
savo pranešime 

redaktorių, 
pažymėjo, 

kad šiemet lankydamasis Va 
Lietuvių Katalikų Federa-1 t i k a n e popie*m Pijų XH su-

Vakarų Vokie'tijoT k a r i n i ų ^ . ž " ? f ? » asmenybe c i > s K o n ^ 
jėgų formavimas ir apg ink - ' v e r t e l r * * * * * * * u r g e V***1** š e š t a d i e

s
n S P r a jos darbu. Federacija veikė 

la^mas. Į šį UausimT ji»' v _ )d f t i su ypatingu ryžtumu. | k ( m t a k t e 8 U a r t i m o m i s J A V 

atsakė prieš nepilną mėnesį 'PaSirUOSti MOulIlZlK).. 
padarytu Vak. Vokietijos į *, . . . , ^ , 
socialdemokratų partijos | llVlIlIlIllS UyVCmOJUS 
vado Schumacher'io oficia-| NEW YORK, spalio 2.— 
liu pareiškimu. Schumacher, | Mobilizacijos v i r š i n inkas 
kalbėdamas apie naujo pa- g e n . Hershey grupei spe-
saulinio karo galimybes, pa
sakęs, kad sekantis pasau
linis karas turės būti veda
mas taip, kad mūšiai vyktų 
ant Vyslos ir Nemuno kran
tų. 

—Tai kalba apie karą. 

cialistų New Yorke išdėstė 
civilinių gyventojų mobili
zacijos planą tam atvejui, 
kada prasidėtų atominis ka
ras. Jau esąs paruoštas ci
vilinių gyventojų mobiliza
cijos įstatymas, kuris duos 

pasakė Wierblowsky. Ka« jarezidentui teisę įsakyti 
ras, bet prieš ką? Prieš Len- milijonams gyventojų su 
kiją ir Sovietų Sąjungą, šeimomis ar be jų keltis į 
Kur? Lenkijos ir Sovietų saugias vietas ir gyventi pa-
Sąjungos teritorijoje, nes lapinėse bei dirbti karo pra-
Vysla teka per Lenkijos šir- monėje. Tas pat s įstatymas 
dį, o Nemunas yra Sovietų duos teisę išbarstyti ir ka-
Sąjungoje. ro pramonės fabrikus į prie-

Taip komentavo Schuma- šo bomboms nepasiekiamas 
cher ' io pareiškimą Wierblo- j v ie tas . T a s į s t a t y m a s pra-
wsky. Dėl abiejų pareiški- dės veikti tuojau, kai tik . " ^ ^ 3 S S * S _ U 
mu reikia padaryti kai ku-! ant kurio nors Amerikos J ^ g S Ą a S S i i * ^ ! 

vių katalikų sluoksnius ir 

Matėsi daug naujų jėgų, nes 
ateininkai dalyvauja pilna 
jega. 

Patsai miesto šeimininkas 
— Pittsburgho meras David 
Lawrence atsilankė į atidary 
mo posėdį ir pasakė kalbą, 
pabrėždamas didelę Katalikų 

o r g a nizacijomis — NCWC, 
NCCM (vyrų) ir NCCW (mo 
terų). Viename posėdyje Wa-
shingtone amerikiečiai net 
pakvietė lietuvį Federacijos 
vadovą pirmininkauti. Romo
je, per Vatikano radiją lietu
viškajam pasauliui buvo per-

Federacijos reikšmę šiais lai- d u o t a p r a n e 8 į m a a apie Kata 
kais, kada taip žiauriai pa-1 n k ų pederaciją. 
sireiškia komunizmas. Krik- I § d a u g e l i o m i e s t ų a t v y k e 
ščionybės' gyvas sąjūdis — 
tvirta užtvara raudonajam 
barbarizmai. 

Skaityti gausūs kongreso 
sveikinimai raštu. Žodžiu 
sveikino svečias iš Pietų 
Amerikos — kun. P. Raga-
žinskas. 

Akcijos Gaires 

ateitininkai gražiai pagyvino 
kongreso eigą. Jie savo atski
rus posėdžius turėjo sekma
dienį. 

Lietuviška Giesmė Per 
Radiją 

Ypatingos nuotaikos paki
limas lydėjo lietuvių šventą
ją Valandą, kuri įvyko Pitts-

Federacijos dvasios vadas! burgho katedroje. Celebran-
prel. J. Balkūnas pasidžiaugė į su ir pamokslininku buvo vys 
šios organizacijos gausiu įna-

Korėjos Klausim*; UN 
Svarstys Pirmiausiai 
LAKE SUCCESS, spalio 

2. — UN politinis komitetas 
šeštadienį turėjo nepapras
tai audringą pirmą posėdį, 
kai Sovietų blokas norėjo 
sutrukdyti Korėjos klausi
mo svarstymą įrašyti pir-
mon vieton. Buvo ilgos kal
bos, stalų daužymas kumš
timis, klausimų painiojimas 
siūlant naujus klausimus ir 
tt . 

Bet visi trukdą pasiūly
mai buvo atmesti, o ilgų kal
bų kalbėtojai nuraminti pa
darant tam organizmui ne
įprastas pertraukas. 

Nutarta Korėjos klausimą 
svarstyti pirmuoju ir į po
sėdį pakviesti tik P. Korė
jos delegaciją. Sovietų pa
siūlymas kviesti ir S. Korė
jos bei Kinijos delegacijas 
buvo atmestas. 

nes vyr. vadui pasiduoti. Ar Kinija Duos Pagalbą? 
Tas vadas yra Kim II Sung, 
bet gen. MacArthur'o pa- A r ^ l 1 Pagalba ateis, t. 
reiškime jo vardas nemini- ^ ** K i m i a d a b a r i s m i a i -
m a s šys į Korėjos karą oficia-

Ultimatumo tekstas buvo! l i a i ' i š Padarytų oficialių 
pradėtas transliuoti per 4 pareiškimų sunku pasakyti, 
kariuomenės radijo stotis | Vienas Kinijos premjero 
sekmadienį 12 vai. (Kore-|Chou En-lai pareiškimas 
jos laiku) ir dabar kartoja- šeštadienį buvo, kad Ameri-
mas kas valandą. Greitai k a pasirodė esąs pavojm-
buvo sutaisyta ir Seouloį&as Kinijos Liaudies respu-
radijo stotis, per kurią u l t i - , b l i k o 8 P r i e š a s i r j 1 . 1 1 ^ ! ! 8 

matumas taip pat transliuo- i ̂ ^ a i rankas sudėjusi žiū-
jamas kartu su Korėjos him \ **& * ^ k&d& impenalu*-
n u tai okupuoja kaimyno teri

toriją. Kiti baltiniai būk 
nugirdę sekmadienį per 
Peipingo radiją padarytą 
pareilkimą, kad Kinija su-

Pasiduoti Visur! 
Ultimatume reikalaujama 

pasiduoti visus Š. Korėjos 
karius kur tik jie butų — ! teiks š - Korėjai pagalbą, jei 
šiapus ar anapus 38 parale-' Amerikos kariuomenė per
les ir tokia tvarka, kurią ***»» M para'*lę. Oficialaus 
nurodys gen. MacArthur ,as. l f a k t^ patvirtinimo nėra. 

Kartu pareiškiama, kad 
visuotinis priešo kariuome
nės ir kariško patencialo 
sunaikinimas yra neišven
giamas, tat tolimesnis krau
jo liejimas ir turto naikini-

Korejiečiams Leista 
žygiuoti 

Yra aiškus tik vienas fak
tas — .U. S. 3-sios armijos 
vado gen. Walker įsakymu 

mas nebėra pateisinamas, i P l e ? ? ^ ^ ' J L ' S 
perėjo 38 paralelę rytų pak-

Pa leist i Belaisvius! | ražty ir priėjo prie Yangv-
Ultimatume reikalaujama | ™S vietovės apie 7 mylias 

tuojau paleisti vi^as UN | anapus šios linijos^ Alijantų 
kariškų pajėgų karo belais 
vius ir internuotus civilius 

laivynas yra čia pat ir pa
siruošęs šaudyti, jei prie-

gyventojus, o su komunistų s a s S - " " " 0 ! P*81?"6*1"1 

karo belaisviais žadama ei-1 "^r D a r 5 " P : ^ o r e j o s £ 
g t i . pagal civiUzuotų tautų V1Z1JM . t e U c l " l _ t^ae g * 
papročius ir jie bus paleis-! ^ ^ " e a b l K o r e j a 8 ^ 
ti namo kuo greičiausiai. 

Ultimatumas nėra termi 
nuotas, bet pasakyta, kad 

rias pastabas. 
Kur Teka Nemunas? 

miesto nukris pirmoji ato
minė bomba. 

Kartu su civiline gyvento-
Wierblowsky labai klysta, j ų mobilizacija karo pramo-

manydamas mus priprati- n e į sudarytas planas tuo-
nąs prie naujų terminų, ku- j a u mobilizuoti ir 15 mil. 
nuos nukalė Sovietų Sąjun- s Vyrų kariuomenės. 
ga. Mes sutinkame, kad Vy- j 
sla yra Lenkijoje, bet mus n : _ l !#___" D I 
stebina, kad Nemunas yra rMMŲ l\OM!|0S balSaS 
Sovietų Sąjungoje. Ne, Ne-; PUSAN, spalio 3. —. Pie-
munas teka per Lietuvos tų Korėjos parlamentas nu-
širdį, bet sovietų satelitui tarė prašyti UN kariškas 
nevalia minėti Lietuvos var- pajėgas peržengti 38 para
do, nes laisvasis pasaulis lėlę ir panaikinti visas kliu-
sovietu smurto dar neužmir- t i s suvienyti kraštą ir ats-
*°* tatyti laisvą ir nepriklauso-

Pripažindami Schumache- mą vyriausybę. Jis taipgi 
riui talentą fantazuoti, mes pralo pritarti tai progra-
pilnai tikime, kad jis to ka- mai, kurią išdėstys Pietų 
ro Vakarų Vokietijoje ne- Korėjos atstovas, dabar pa
nori ir jį su malonumu mi- siųstas į New Yorką. 
keltų Lietuvon ar Lenkijon. 
Bet kaip Nemunas nėra So
vietų Sąjungoje, o teka per 
Lietuvos laukus, kaip Lie
tuva nėra Sovietų Sąjungos 

ORAS 
Dalinai debesuota, drėg

na. Temperatūra apie 84 
laipsnius. 

dar plačiau vykdys savo Ka 
talikiškos Akcijos uždavi 
nius. 

Kongreso posėdžiams va
dovavo pirmininkas M. Zu-
jus, "Garso" redaktorius, vi
cepirmininkai : P. Vainaus
kas (Brooklyn, N. Y.) ir Leo 
kadi j a Žemai taitė (Scranton, 
Pa.). Sekretoriai: Juozas Va-

kupas J. F. Dearden. Lietu
viškai pamokslą sakė prel. J 
Balkūnas, o maldą už Lietu
vą paskaitė Katalikų Federa- tebekovojama Seoul'e,' kad 

Vadai Klaidina Savo 
Žmones 

TOKIO, spalio 2. — Nors 
jau kelios dienos kaip Seo-
ul'as yra aliantų rankose, 

atsakymo laukiama kuo 
greičiausiai. 

Priešas Nutarė Kovoti 
Tas atsakymas, atrodo, 

jau duotas, bet ne toks, ko-

riančios linijos ir tinkamu 
laiku žygiuos už jos. 

U. S. Kariuomeiiė 
Dar Laukia Įsakymo 

Seoul'o apylinkėse sutelk
ta skaitlinga U. S. kariuo
menė su kitų kraštų dali
niais jau taip pat arti 38 pa-

tačiau komunistinės karo v a ^ s £ , J " £ I £ _ , S P1™1 

vadovybės pranešimai 
fronto vakar dar sakė, kad 

ei jos Pittsburgho apskričio 
dvasios vadas kun. J. Misius. 

Galingai skambėjo lietuvis 
koji giesmė, jungtinių para
pijos chorų giedampu Diriga
vo J. Stankūnas, 6\yargoni-
ninkavo K. Bazys. Siiprų įs
pūdį sudarė ir solistoUA. Sa
dausko balsas. 

Pamaldos transliuotos per 
Pittsburgho WMCK radijo 

siliauskas (Lawrence, Mass.) stotį. Tai vis nuopelnas tėvų 
ir Joana Valkauskai te (Pitt-
sburgh, Pa.). 

Rezoliucijų komisijon iš
rinkti: kun. Dr. J. Vaškas, 
MIC, T. J. Vaškys, OFM.. 
kun. K. Vasys, J. Laučka, 
prof. Ign. Malinauskas, W. 
Kvietkus, red. St. Gabaliaua-
kas, kun. J. Kidikas, St. Lū
šys. 

pranciškonų ir vyčių, kurie 
šiam reikalui užleido savo 
programą. 

Naujoji Valdyba 
Į naująją Federacijos Cen

tro Valdybą išrinkti: prel. 
Jonas Balkūnas — dvasios 
vadas; Stasys Pleža — pir
mininkas; Adolfas Darnusis 

ten užmušta 1,900 amerikie
čių ir kad vakarų pakrašty 
paskandintas Amerikos krei 
seris. Pranešimas buvo skel
biamas per Pyonyang radi
ją. Po to tuojau buvo trans
liuotas Kim II Sung pareiš
kimas tęsti kovą ir kreipi
masis į Mao Kinijoje, kad 
Sis suteiktų pagalbą. Po to 
stotis nebeveikė. 

SEOUL, rūgs. 30. — U. S. 
8-sios armijos vadas gen. 
Walker pranešė, kad per tris 
mėnesius buvo užmušta apie 
75,000 komunistų karių, kas 
sudaro apie 7 raudonųjų di
vizijas. 

kio norėtume, ir ne tam, j ralelės ir, savo vado gen. 
kam jis turėtų būti pasiųs- j Almond pareiškimu, laukia 
^ . Š ' * 0 1 ^ , ^ ! ? l l 0 _ ^ ! ? i įsakymo sieną peržengti. 

Karas Pietų Korėjoje bai
gės! — jis prasideda s. Ko-

^ n inkas Kim U Sung per sa
vo sost inės radi jo stotį pa
reiškė, kad jis kovos ir to re joje ir tęsis tol, kol šiapus 
liau Kinijai padedant Aiš- Mandžrarijos sienos »ebe-
kinama, kad šis jo pareiški- liks nė vieno komunistų ka
rnas yra netiesioginis krei-' reivio. 

ir Juozas Laučka — vicepir-
Lietuviai Bendrauja Su Ga- mjni^aį . kun. Pranas Juras 

lingiausiom JAV _ ^ i n i n k a a ; Simas Sužie-
Organizacljom . | d ^ ^ ^ ^ Mažeika ir 

kun. Petras Patlaba — tras-Federacijos pirmininkas St. 
Pieža, vienas iš "Chicago He- tee'«. 

KALENDORIUS 
Spalio 2 d.: Angelai Sar

gai. Senovės: Eidvilis i rPo-
tandė. * 

Spalio 3 d.: šv. Teresė 
Vaikelio Jėzaus. Senovės: 
Grandis. 

NAUJAUSIU ZIN1VJ SANTRAUKA 
—New Yorko arkivyskupas kard. Fr. Spellman atskri

do į Angliją ir lankė Amerikos aviacijos bazę netoli Lon
dono. 

—Prezidentas Tramanas išvyko savaitei atostogų. Jis 
važinės savo jachta Potomac upėje ir Chesapeake įlankoje. 

—Berlyno vakarinėse zonose atidaryta didele pramones 
paroda, Marshallo plano administratorius P. Hoffman 
perskaitė prez. Truman laišką, kuriame pažada Berlynui 
visą Amerikos paramą* 

—Prancūzų kariuomenė Indokinijoje išsikėlė iš jūros 
komunistų valdomoje teritorijoje užpakaly priešo fronto 
linijų. Šiuo žygiu norima užkirsti susisiekimą su Kinija, 
iš kur eina komunistams ginklai, karo medžiagos lr kariai. 

—Dingusiam prie Taejon U. S. 24-sios divizijos vadai 
gen. Dean prez. Trumanas suteikė kongrese garbės meda
li — aukščiausią Amerikos herojų atžymėjimo ženklą. 

—Sąryšy su kovų pabaiga P. Korėjoje prez. Truman ir 
generalinių štabų viršininkai pasiuntė gen. MacArthur'ui 
sveikinimo ir padėkos telegramas. Generolas trumpai pa
dėkojo ir pranešė apie tai pranešiąs savo kariams. 

K 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, spalio 2 1950 

1950 METAMS TARPTAUTINIS MISIJŲ KONGRESAS 
Rugsėjo 5 d. pamaldomis Jo šventenybe savo laiške 

Sv. Petro bazilikos kriptoje kongresui pažymėjo, jog šito 
pradėtas tarptautinis misijų kongreso pirmutinis uždavi-
kongresas Romoje, šv. Mišias nys jra parodyti krikščio-
atnašavo Tikėjimo Platinimo nims misijų svarbą ir paska-
Kongregacijos Prefektas kar tinti jų-susiinteresavimą jo-
dinolas Fumasoni Biondi. Po mis. Pirmoje eilėje misijų rei-
kongresistai turėjo sekcijų kalu turi gyventi ir veikti 
posėdžius įvairiose Romos kunigija; misijų svarbą turi 
auditorijose. Vakare Pop. suprasti intelektualai; misi-
Gregorianumo Universiteto jonie* iško apaštalavimo idea-
didžiojoje salėje įvyko pir- lu turi būti sužavėtas jauni
mas visuotinasis posėdis. Jį mas misijomis turi domėtis 
atidarė kard. Fumasoni Bion- katalikiškoji spauda. 
di, perskaitydamas šv. Tėvo : 

kongresui atsiųstą laišką. P° i/ • r i» y i ) 
to prof. Medi skaitė paskaitą Kaip U U11 K3pOleOn3Si 
"Apie misijų pasisekimus ir 
viltis, 'patiekdamas įdomios Tai tikra istorija. 

%^^^S^ , * - « r C * « - f l Prancūzų Ambasadorius 
dirba 26,000 Kristaus apaš- l a n k e* J Invalidų rūmuose ir[ M a s k v o j e g a V o pranešimą, 
talų. Jie turi laimėti pusę apžiūrinėjo Napoleono kars- j o g Sovietų vyriausybė to-
milijardo sielų. Bet šitai jie *4- Vienas amerikietis susi- i į a u nepraeilgins vizos Tėv. 
pasieks tik, jei 400.000.000 įdomavo, kaip yra paguldy-1 Jonui de Matsa Thomas. Mi 
katalikų jiems teiks reikia- ta s Napoleonas? Į kurią pu- jnimas Tėvas asumtionistas, 
mą paramą. 

Moterų Dirbąs Namuose 
i 
ir kiti darbai ir iš esmės ji
sai esąs moteriai sveikas. 

PASIRINKIMĄ: 1 

Foy, March of Dimcs Illinois 
vai. vedėjas 

Nekprailjjįins Vizos 

Philadelphijoje buvo šuva- skausmus nugaroje, musku-1 SKE3LBKIT6S "DRAUGE'*. 
žiavimas moterų gydytojų, lų uždtegimą, arthritis. Dr. Į Į Į Į Į Į ,_ --"". 
kurios, be kitų dalykų, svars Gillie pastebėjo, kad virtu- i J TTTOTVTC* r i t t W I f 
tė ir namų ruošos įtaką į vių stalai, ''sinkos" dauge- 1 U * 1 •» UIUE1I4 
moterų sveikatą. Visų pir- liui moterų yra peržemai, 
ma jos pastebėjo, kad namų jos turi dirbti pasilenkusios, 
ruoša nėra jau taip mažas kas netaip gerai veikia į nu
dirbąs, kaip daugelis mano. garkaulį ir kaklo muskulus. 
Dr. Wilson, ištyręs 194 šei^ T a č i a u b r i b ų delegatė Dr. 
mininkes, surado, kad 79% Nina Kellgren pažymėjo, kad 
iš jų skundžiasi pavargimu, nėra priežasčių dėl kurių 
depresija. Kaikurios mote- protingai atliekamas namų 
rys gaunančios rankų odos ruošos darbas kenktų svei-
nesveikatas, n e r v i š k u m ą , katai. Tai esąs darbas kaip 

VIENINTELE PROGA, KURI NIEKUOMET 
DAUGIAU NEPASIKARTOS! 

Didžiulis išpardavimas los. F. Budriks, Inc., 3241 So. 
Halsted Street, Jev/elry prekyboje. Įmokėti tereikia 

tiktai dešimtą dalį; jokių taksų neskaitoma. 

DEIMANTU. 
LAIKRODŽIU. 

BRANOBtSJYBU 
8IDABR1M1IJ 

INDU. 
SIENINIŲ 

LAIKROLŽRJ, 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATU, 

IR KT. PRPKIU 

VISKO UŽTEKTINAI 
TUOJAU PRISTATOM 

Baldai, šaldytuvai, pečiai, skal
biamos mašinos, lovos, matra-
sai, kilimai. Radio, televizijos 

setai, baldai vaikučiams, 
žemos kainos, lengvi išmokėjimai 

DIDELIS PASIRINKIMAS 
Baldai pagal l l j į l ' I ""I 

Jūs sutaupysite pusę, trečdalį normalios kainos, o mažiausiai 
20 centų nuo kiekvieno dolerio. Budrikas Jeweiry parodoje užpirko 
$63,000 vertes įvairių brangenybių: Briliantų, Deimantų, 2iedų su 

sę atiiukta jo galva ir kojos? I iki šiol buvo prancūzų diplo-
I tokj amerikieciopaklau-imatų Maskvoje kapelionap. 8 p a l v o t a i s a k m e n i m i 8 P e r l ų A u k s o S idabro V p u o š a l ų : vėliausios 

x . n #» i s i n H C a i d a s . pakrapštęs gal- Paskutinėmis gautomis zi- mado8 šveicariškų bei Vokiškų geltono, Daito auKso moteriškų bei 
CekaiPS SkUS ŪŠiVaS vą, atsake, kad nežinąs. A- nomis Tėv. de Matha Tho-

išsišaukė Invali-|mas iš Maskvos jau išvyko. merikietis 
Nuo spalių mėnesio, kaip d u rūmų direktorių, bet i r \ P r i e š išvykdamas atlaike 

skelbia čekų kariuomenės tes n9Žįnojo, tada jis krei- Paskutinį kartą sv. Mišias, 
organas -Obrana Lidu", vi- p e s i į turizmo ministeriją, k u r i o * e dalyvavo g ^ s bu-
šiems čekų kareiviams bus £ r a a i r ; d a m a s : ^ ^ 7 ^ at^tovaUI 
skutamos galvos ir nebegaus _ j * neišvažiuosiu t ^ : ^ ^ V ^ ^ S ^ . 
savaitgaly atostogų bet tu- k o l nesužinosiu, kaip Napo-!T u o b ū ^ u d a b a r Maskvoje 
res šeštadienį ir sekmadieni l e o n a g paguldytas. t e l i k o t i k v i e n a s katalikų ku 
pašvęsti politiškiems kur- i Dabar, sakoma, esanti už- n į g a S ) būtent, amerikietis P. 
sams ir studijuoti darbinin- v e s t a net oficiali anketa, Brassard. Bet jis neturi tei 
kų klasės kovos istoriją, k a d ištyrus, kaip Napoleo- sės laikyti šv. Mišias pran-
kaip kad daroma sovietų ar- n a s paguldytas. cūzų šv. Liudviko bažnyčioje. 

vyriškų laikrodžių: Elgin, Bulovą, Longines, Wittnauer, Omega, 
Moline; laikrodžiai žinomi visame pasaulyje. Visos brangenybes par
duodamos grynais ar lengvais išmokėjimais, įmokant tik dešimtą 
dalį vertes be jokių taksų. Laike šio išpardavimo visus taksus ap
moka patsai Budrikas. -

Kalėdoms dovanas pirkite dabar, sutaupysite pusę kainos; {mo
kėjus $ 1 0 0 , išrinktas prekes mes palaikome iki Kalėdų. Prieš Ka
lėdas kainos pakyla dvigubai. 

John A. 
(Kasakauakas) 

' Laikrodžiai 
Pataisomi 

Specialisto. 
Duodama 1 metu 

Garantija. 

L 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Moiart Street) 
TeL LAfayette 8-861? 

geniausia t i e tmlų Jetretry 
Krautuvė Brlghton Parke 

įsteigta J 81B metais 

ROOSEVELT 
Furniture Co., Ine 
2310 W. Roosevelt Rd. 

SEELEY 8-4711 
Atidarą ir sekmadieniais 
nuo I i v. ryto iki 4 v. v. 

DR. I. L MAKAR 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAfl 

11750 So. Parnell 
TeL: PUUman 6-8271 

VALANDOS: pagal susitarimą 

Tel. Ofiso HE.4-ttM, rea. 00.4-SM4 
DR. V. P. TUMASOIIIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6255 South Western Avenue 

Vai: Kasdien 2-4 p. p. Ir 6-8 rak 
Šeštadieniais 8-4 p. p. Trečiadieniais 

ir sekmadieniais usdaryta 

4r 
m i j o j e . 

Šitas naujas įsakymas ne
sukelia tarp čekų kareivių 
entuziazmo. Vienas kapralas 
būk pareiškęs, jog jis geriau 
eisiąs į kalėjimą, bet ne
vaikščiosiąs nuskusta galva. 

Į ką galime jam pasakyti, 
kad jis bus pasodintas į ka
lėjimą ir ture s nuskustą 
galvą, jei kas nors blogiau 
su jo galva neatsitiks už . ^ 
kėlimą mausto prieš sovte- — 
tiškus generolus... J/ 

\> 
UŽSISAKYKITE SAVO PATOGUMUI 

COMBINATION SCREEN ir STORM LANGUS 
Padaryti Iš Metalo — Vartojami Vasarą ir Žiemą. 

Galima vartoti senuose arba naujuose namuose. 
MES TAIPPAT TURIME "COMBINATION" DURIS 

HEALTH MOR, INC. 
203 NORTH VVABASH AVE. ANDOVER 3-6600 

J 

P A D Ė K O S 

^ 

Detroito lietuviams, man ir ma
no seseriai sudariusiems sutartis 
ir padėjusiems materialiaibei mo
raliai, Paškevičiams, Jokšams, ma 
no motinai sudariusiam sutartį 
Zliobai, Detroito Lietuvių šv . An
tano Parapijos Tremtiniams Rem 
ti Komitetui už išlaikymą trem- Į ~ 
tinių prieglaudoje ir dovanotus i ^ 
baldus ypatingai kun. Kluoniui ir 
Pajaujienei už jų globą ir nuošir
džią pagelbą, Kačinskienei. Kulve-
lienei, J. Jonynui ir kitiems gera
širdžiams lietuviams, kurie, nesi
gailėdami nei triūso, nei išlaidų, 
remia naujai atvykstančius tau
tiečius, o taip pat "Draugui" už 
draugišką atsilankymą j namus, 
nuoširdžiai tariu ačiū. 

Stepas Iljesevičius 
!»u šeima 

Placidai ir Steponui Klažonams 
už priglaudimą ir padėjimą įsi
kurti nuoširdžiai dėkojame. 

D-lis M šeima 
C 

PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS ir PEČIAMS ALIEJŲ 

STASYS FABIJONAS 
PATARNAUJAME GERAI IR PIGIAI 

2146 S0. H0YNE AVE., TEL. VIRGINIA 7-7097 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

WIMnautrtANAftr«t1«» 
17J, GF & S6, $4».7* F T - ' ' 
(Core, $43.75 F.TJ.) ' 
A UnaiM^Hfnatfr Produtf 

Moteriškas rank., balto 14 kt. aukso, 17 akm., vertės $199.00 $98.00 
Moteriškas rankinis, balto 14 kt. aukso, 17 akmenų, 

su 6 rubinais papuoštas vertės $168.00 $84.00 x 

Moteriškas rankinis laikrodėlis geltono aukso, 14 kt., 
17 akmenų vertės $160.00 $79.00 

Rankinis moteriškas laikrodėlis, geltono 14 kt. aukso, 
17 akmenų, papuoštas su 4 deimantais ir 
8 rubinais vertės $225.00 $109.00 

Rankiniai laikrodėliai balto ir geltono aukso BULOVĄ nuo $ 22.50 
Rankiniai laikrodėliai balto ir geltono aukso ELGINS nuo $ 21.50 

tf 

ATUKJT REMONTO ir PATAISYMŲ D A R B U S JCSŲ NAMŲ 

PATOGIU VASAROS LAIKU: 
Pataria ST. IJLTYVLNAS 

Stogams reikmenys — Insuliuotų plytų išvaizdos apkalimui 
medžiaga (Sidings) — Langams -r- Dūrinu — Tvoroma me
džiaga. Dažai — Varaišas — Enemalia, Geležiniai Namams 
lU-ikuuii)* (Hardivare), ir visi kiti dalykai reikalingi sta
tybai ir pataisymams. 

APKALN AVIMA Ir PRISTATYMĄ PREKIŲ 
TAIKIAME .NEMORALIAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASfYS UTYVIKAS, Pro*. 

3089 S. HALSTED ST. TEL. V1CTOBY 2-1272 
atidarą nuo 8 vai. ryto Iki < vai. vak. ir Seštad. iki I vai. p. p. 

- ^ 

Baikite Savo Kančias 

arthritis, reumatizmo skausmus, 
raumenų Įtampą, kosėjimą su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rtos ėjo iš kartos t karta. Sudėtis 
o ynu žolių, duagells Ju yra re-
tor- ir brssurtos. 

Z-G tOlAŲ ARBATA Xo. 2— 
(91.S5) — ytanrogal Tarto Jama 
nuo reumatizmo, arthritis bei 
lumbago daugelio dėkingu žmo
nių. 

Z-G ŽOLU ARBATA No. n— 
(91.00> — GARSIOJI Skilvio Ar
bata feikia g r e i t u s rezulta
tus skilvio ligose. Puikiai ttuo-
MK>la vidttrlus. Juos sunormuojn. 

8TAVIS Analgest* SALVE— 
(91.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 
Ateikite arba atsiųskite 'money 
order". Gaunama gereanlose ap 
tlskosf tr W«ebo!dt krautuvėse 

Z. fc STANIS C0MP&NY 
29Z2 ARCHER AVE. 

n m C A G O 8. LLL. 
Dept. O. 

<r 

Taupyk Saugiai ir su Gero Uždarbiu 
Turtas $25,000,000. Atsargos fondas $2,400,000. 

Stipriausia Taupymo Įstaiga Amerikoj. 

STANDARD F EDE R AL BUILD1NG 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
4192 Archer Ave., Brighton Park, Chicago 32, Illinois 

JUSTIN MACKIEWICH, PREZIDENT IR MGR. . 
TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141 

Te*.: Ofiso OL.2-3652, 

DR. STASYS BUDRYS 
DR. MILDA BUDRYS 

GYDYTOJAI m CHIĘURGAI 
5946 W. Ccrmak Rd., Cicero, VL 
VAL. 2 - S tr 6 - 8 , ftefttad. 2 - 4 P P. 
Tel.: Ofiso WA.S-aO«0, Rez.00.4-l lS7 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave, 
VAL.: (išskyrus Sestad. ir Sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v. v. Ses
tad. priima tik pagal susitarimą. 

ItcziU.: 10838 So. Wabaah Are. 
Tel.: Oftao YA.7-5&57 Rez.RE.7-4»6« 

DR. FRAHK C. KWIMK 
(K VILČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1051 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Ik 4 v. popiet. Nuo 7 T. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečlad. ir seštad. vak. 
Tel.: Ofiso YA.7-0554 Rez. BH.3-2880 

DR. CNARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So . Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:20 
•. v. Sekmad nuo 10 iki 12 v. dieną 

Tei.: Ofiso I-R.6-6446 Rez. HE_4-»1W 

DR. F. C. mMSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weat Margaetto Rd. 
•AL.: Nuo 2 iki 4 pop.; 6 iki 8 rak 
ir Tročlad. pagal sutartį. 
TeL Ofiso GR.«-1S31 Rea. VI.«-SM0 
Dr. Edward B. MURASKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5452 South Kedzie Ave. 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki t v. v. Seštad. nuo 
2 iki 4 T. Treč. — pagal susitart ma 

Wittnauer VAftSflY M f 
Brocelet, 17J, GF & SB, $45.00 F.Ti. 
(Strap, $39 .75 F.T.I.) 
A Longin*$.WiHiHitfr Prodvd 

Rankinis vyriškas 14 kt. aukso, 17 akmenų su puikia 
aukso apyranke vertes $120.00 $59.50 

Rankinis vyr., raudono 14 kt. aukso, 17 akm., vertes $100.00 $49.50 
Kišeninis vyriškas 14 kt. su aukso grandinėle, vertes $75.00 $37.00 
Vyriškas 14 kt. balto aukso su aukso grand. vertes $65.00 $32.00 
Vyriškas kišeninis 14 kt. aukso, 17 akmenų . . vertės $85.00 $42.00 
Vyriškas rankinis apskritas, ypatingai plonas vertes $60.00 $32.50 
Langines rankinis 17 akmenų balto aukso . . vertės $75.00 $39.50 
Pockets Ben kišeniniai vertės $ 6.00 $ 2.50 
Vyriškas baltas laikrodis, apskritas, su puikia 

grandinėle > buvo $39.00 $19.00 
Vyriškas geltono 14 kt. aukso, 15 akmenų, su 

grandinėle buvo 35.00 $18.00 
Vyriškas rankinis vandens nebijantis-waterproof, buvo $35.00 $17.00 
Vyriškas rankinis vandens nebijatis-waterproof, buvo $49.00 $29.00 
Vyriškas Wittnauer gražus rankinis su apyranke $27.50 
Longines rankinis, 17 akm. laikrodis su puikia apyranka, $3'2.50 
Cigaretėms žiebtuvėhai-lighters vertės $ 3.50 $ 1.25 
Elektrinis Grand€athers laikrodis su švytuokle, vertės $29.00 $14.95 
RCA - Viotor Phonograf as vertes $15.00 $ .8.95 
Columbia Phonografas, elektrinis, išpardavimui, vertes $10.00 $ 2.95 
Bulovą sieninis elektrinis laikrodis, vertės $25 00 $12.50 
Aristocrat sieninis laikrodis užsukamas 8 dien., vertės $ 6.50 $ 3.75 

Emerg. TeL KEdzie S-2M8 
DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave,, Chicago, 111. 
Tel. LAfayette 3-3210 

VAL.: pirm., antrad., ketv., 12—2:80 
ir 6—9 vak., penkt ir 8e§L 12—2:80 
6234 Archer Koad, Argo, Illinois 

Tei, 1 — i M 1MO 
VAL.: pina. antr ir krtv. I—i • . • . 

Ir tattad t — | T. T 

N 

NARYS FEDERAL BAVING8 and LOAN INH. CORP. 
> 

——. 
^ 

vertės $20.00 $14.95 
vertės $35.00 $19.95 

PAPUOŠALAI: 
Moteriškas puikus deimantas aukso žiede, . . . 
Moteriškas 14 kt. aukso žiedas su deimantu, , 
Moter. 14 kt. aukso žiedas su puikiu deimantu, vertės $70.00 39.95 
Vėliausio šlifo deimantas, 10 kt. aukso žiede, vertės $80.00 $39.95 
Gražus didelis moteriškas deimantas, 14 kt. 

aukso žiede, vertės $90.00 $45.00 
Vyrams 14 kt. aukso žiedai su puikiais deim., vertės $125.00 $62.50 
Gimtadienio žiedai su gražiausiais akmenimis, vertės $ 9.00 $ 4.95 
Auksinės rašomos plunksnų setai, Eversharp, vertės$20.00 $10.00 
Parker plunksnos Nuo $2.70 Ir aukščiau 
Waterman rašomos plunksnos, vertes $ 8.50 $ 3.95 
Shaffers auksines rašomos plunksnos vertės $ 9.00 $ 4.95 
Bali Point paauksuota rašoma plunksna, vertės $ 3.00 $ 0.95 
VoklSki 4 spalvų automatiški pieštukai, vertes $ 5.00 $ 2.95 

Jos. ¥. Budriks, Inc., Baldu, Televizijos, Jewelry prekyba, įsteig
ta prieš 38 metus. Visos prekes garantuotos, nepatikus laike keleto* 
dienų grąžinami pinigai. Išpardavimas eina tiktai šiuo adresu: 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted Street Chicago 8,111. 
ATDARA PIRMADIENIO IR KETVIRTADIENIO VAKARAIS. 

DR. P. ATKOtlHAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: Antrad. Ketvtrtad. Ir Penktad. 
nuo 10—12 ryte; 2—6, 7—9 vak. 

3147 S. Halsted S t , Chicago 
VAL.: Plrmad. Treč ir Sešt. S—8 p.p. 
TeL: Ofiso PR. 6-3838, res. VL 7-4411 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL.: Kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:20 
iki 9 vak. seštad. nuo 2—4 popiet. 

Treciad. ir Sekmad. uždaryta 
Telefonas: REUanoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHISICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 West 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet. 6:20—8:22 vaka
rais. TreCiad. pagal sutarti. 
TeL: Ofiso YA.7-1166. rea. DA.6-1122 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

756 VVest. S5th Street 
(kampas Halsted ir 25-tos gutv.) 

VAL.: 1—4 ir 6:80—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą treciad. ir Seštad, Ket-
vlrtad. ir priešpiet, tik susitarus. 

Res. 3247 S. EMERALD AVE. 

Ofiso telefonas VTrginla 7-1888 

DR. AL RAMUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Treciad. Ir Sekmad. tik ausitarua 

TeL: ofiso GRoveoill 2-4020 
rezkL Hllltop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2423 VVest Marcraett* Rd. 

VAL : Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 v**. 
Trečlad. ir Seštad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4645 S. Ashland Ave^ Chicago 

VAL. Nuo 2̂ —4 ir 6—8; treciad., ses
tad. tr Sekmad. tik pagal sutarti. 

TeL: Ofiso YA.7-4787, rea. PR.6-1930 
Jei neatsilieps viršminėtl telefonai 

šaukite: MIdway 2-0001 
Tel.: Ofiso CA.6-0257, res. PR.6-6452 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 & Aitessan Are. 

VAL.: 11 v. ryto iki S p.p.; 6—9 v. TeL: Ofiso VI.7-2582, rea. RE.7-7862 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2201 VVest Cennak Road 

VAL.: 1—2 popiet. Ir 7—8 v. vak. 
Treciad. ir Sekmad. ofisas uždaryta* 

Seštad. tik nuo 1—2 vai popiet 
Residendja 82)41 W. 66TH PLAG2I 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 16 iki 2 
Trečiadieniais tik susitarus. 

4003 Aroher Avenue 
Truput} i rytus nuo Galifoi 

TeL YArds 7-7771 

Egzaminuoja Pritaiko 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

•AL.: Pirma d., Antrad. Kevirtad.. 
Penktad. 9:18—11; 1:20—2 v. v 
Treciad. uždaryta, sestad. 9:99 lkl 

12: 1:20 iki 6 vai. vak. 
OAnal 6-052S. Platt Bld*. 

TeL: Ofiso HK.4-5849, rea. HE.4-2224 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. vVestern Ave. 

VAL.: Treciad. ir Seštad. pagal su
sitarimą,: kitomis dienomis nuo 

2 iki 4 popiet. 7—& vakare. 

DR. C. SERNER 
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 

25 metu patyrimas 
TeL YArds 7-1820 
Pritaiko Akintas 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas ir Akiniu Dlrbtuv* 
8401 So. Hadsted Street 

Kampas 24th Street 
VAL.: nuo 10 iki 2. nuo 6 lkl t. Tre
člad. nuo 19—12. seštad. 16—4 p.p 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE JĮ KITIEMS. 

-0te>- -*#*•. . -**%•' 2§« 

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba? 
Tnstal prašalina Ii organlsmo mestis ir isirrilsalln 
tą Hlapuma. J«l Jie netvarkoje, auodlnjrs materU» 
liska kūne ir JOŠu kraujuje. Jei turit** suakam^ 
nusišlapinti, Jei nakčia dainai turit keltis. Jai gmlva 
svaigsta* nugarą skauda. Jaučiate auovarot Jei JOssj 
psaktai patine, vartokit 
MEDIKALISKŲ £OLIŲ ARBATĄ SANTTAS NO. 101 
Kaina 91.10 su persiuntimu. Mūsų medlkaliftkų iolHl 
arbata yra ekspertu sudaryta remiantis tlsTų matų pa 

tyrimu. Rašykite Ir pinigus prtsiuakita. 

8AN1TAS HERBS 
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Member of the Oathollc Preas Aasn Subaorlptton Ratas: 
Publlsned dally. e icept Sundaya, i H™ P*' y«*r °u t" l

l
d / '«,0 f ^ & g ° r " $8.00 per year in Chlcago & Cicero 

D* t n e ' $7.00 per year tn Canada. 
Uthuantan CathoHc Preaa Society. į Foreign $10.00 per year. 
Prenumerata: Metama % m e t » m*n. 
Chlcagoj ir ClceroJ $$.00 $4.50 $$.60 
Kitur JAV ir Kanadoje $7.©u $4.00 $2.26 
U 1 • 1 • n y j e $10.00 $5.50 $2.90 

Skalbimų kalno* prlalunčlamoa *avu« praayma 

1 mSn 
$0 .»0 
$0.80 
$!.«>• 

Iš Praeities Mokomės 
Spalių menesis lietuvio širdžiai teikia kai kurių ne

malonumų, prisimenant mūsų vadų padarytas klaidas: 
jie per daug pasitikėjo pietų kaimynu, jo duotu žodžiu, 
jo parašu. Spalių 7 d. sutartimi lenkai paliko Vilnių 
Lietuvai, priimdami demarkacijos liniją iki Bastūnų 
ir pažadėdami derėtis toliau, kol bus išspręsti abi pusi 
liečia klausimai. 

Praėjo dvi dienos. Lenkijos diktatorius J. Pilsudskis 
įsakė gen. Želigovskiui " sukilti" ir užimti Lietuvos 
sostinę Vilnių. Klusnus generolas tai padarė. Savo pa
siteisinimui jis paskelbė prieš savo mirtį atsiminimus 
ir visos tos komedijos smulkmenas. 

Tiesa, šiuo metu dabartine Lenkija nesisavina Vil
niaus, bet Vilnijoje gyvenę ir iš ten pabėgę dvarininkai 
nuolat apie Vilnių svajoja, rašo ir teigia, kad jis turįs 
priklausyti būsimai laisvai Lenkijai. Nežinome, kaip 
visi dalykai susiklostys, bet prieš trisdešimt metų įvy
kusi apgaulė nuodija dviejų artimų savo praeitimi tautų 
santykius ir visą gyvenimą. 

Italija Ruošiasi Apsaugai 
Vidaus sumišimų ir karo pavojui stiprėjant, Italijos 

vyriausybe patiekė parlamentui įstatymo sumanymą, 
kuriuo vyriausybė bus įgaliota sudaryti savanorių bū
rius visuomenes ir valstybės turtų apsaugai. Karo at
veju, savanorių būriai bus sulyginti su kariais. Kol pa
vojaus tikro nėra, savanoriai dėvės vien ant rankovės 
ženklus tarnybos metu. 

Vidaus reikalų ministeris Mario Scelba norėjo iš sa
vanorių sudaryti pastovų vienetą, pagelbinius policijai 
būrius šaulių. 

Taikos sutartis apribojo Italijos kariuomenę iki 250,-
000 vyrų. Bet sumišimų, ar karo atveju tai per mažas 
vyrų skaičius, kad galėtų apsaugoti valstybę nuo ža
lingų sukrėtimų. 

Komunistų atstovas Giuseppe di Vittorio smarkiai 
priešinasi šiam savanorių apsaugos daliniui, ypač gi, 
kad įstatymas pramato nemažas bausmes už kenkimą 
ar naikinimą valstybės turto. 

Jugoslavija Ieško Paskolos 
šios vasaros didelė sausra išdegino javus Jugoslavi

joje. Žmonėms trūksta maisto, gyvuliams pašaro. Ba
das čia pat. Padėtis yra sunki. 

Jugoslavijos komunistų valdžia nelaukia nieko gero 
iš komunistinės Rusijos. Pykstasi. Todėl Tito sumanė 
pasigerinti Amerikai, Prancūzijai ir Anglijai. Net Jung
tinių Tautų posėdžiuose tai jaučiama. 

Šiomis dienomis atvyksta Amerikon Jugoslavijos am
basadorius Vladimiras Popovič. J i s įpareigotas primyg
tinai prašyti Jugoslavijai Amerikos pagalbos. 

Taip pat atostogas baigė ambasadoriai Paryžiui ir 
Londonui. Su panašiu maldavimu paramos j i e kreip
sis į Vakarų valstybes. Tik iš vakarų tikisi sulaukti 
žymios pagalbos. 

Amerikiečiu Pasididžiavimas 
Amerikiečiai teisingai didžiuojasi prieš tris metus 

mirusiu stambiuoju savo piliečiu, — Henry Fordu: jis 
pakeitė Amerikos išvaizdą, Amerikos visuomenę įso
dino į auto mašinas. Tai gi pareikalavo naujų gerų ke
lių. Jeigu šiandien turime tiek mašinų, kad * visi J. A. 
Valstybių piliečiai ir visi jos gyventojai galėtų viena 
diena pajudėti ir mašinomis išsikelti kitur, tai H. For
das tam kaltas. 

Darbo pradžioje jis buvo mažaturtis inžinierius. Bet 
savo sumanumu, darbu, patarnavimu visuomenei pra
lobo ir pasidarė vienas turtingiausių žmonių pasaulyje. 
Iš žmonių, iš visuomenės susikrovė j i s turtus. Jis jų 
nenusineše. Paliko. Daug turto teko anūkams, bet ir 
nemažai paliko turto visuomenes naudai. Paskelbta, kad 
215 milijonų dolerių yra palikti H. Fordo patikėtinių 
žiniai "Ford Foundation", kad sunaudotų juos socia
liam, ekonominiam ir psichologiniam bendruomenės la
bui, stiprinant taiką, ginant žmogaus asmens vertę bei 
jo laisvę, apsaugojant bendruomenės demokratinius sie
kius ir reikalus prieš kairiuosius ar dešiniuosius dik
tatorius. 

Atrodo, kad patikėtiniai padarys Amerikai daug ge-
_ro su patikėtais Fordo šimtais milijonų dolerių fondu. 
Jie savo sumanymus paskelbė viešai. Sudarys tam rei
kalui vykdomąją tarybą ir paleis apyvarton milžiniškus 
Fordo paliktus turtus. 

Devynių Mėnesiu Sutartis 
Anglija ir Brazilija daro naują prekybinę sutartį de

vyniems mėnesiams. Per tą laiką D. Britanija pirk-
sianti Brazilijoje vilnų, medžio, odų, cocoa, kavos, ry
žių, mėsos, riešutų ir vaisių viso už $142,800,000. Bra
zilija gi pirksianti Anglijoje anglių, geležies, plieno, 
mašinų, chemikalų, vežimų, audeklui ir kitokių prekių 
už $92,848,000 ir be to aliejaus, žibalo ir žibalo ga
minių už $32,088,000. 

Iš Kuršo Lekia Sviediniai Onegon 
šią vasarą Lietuvos, Latvijos, Lenkijos pavergėjai, 

Rusijos komunistai, bandė savo rakietinius sviedinius, 
valdomus radaro, radio pagalba. Daug jų pakilo nuo 
KurHų Marių. Jais buvo taikoma į negyvenamą Onegos 
ežere salą už 700 mylių nuo Baltijos pajūrio. 

Sovietų Rusija stiprinasi Lietuvos pajūryje. Mes mal
daujame Dievo Apvaizdos, kad tie ginklai nebūtų pa
naudoti, kai teks komunistams bėgti iš mūsų tėvų 
krašto. 

Lietuviai Kovoja Raudonuosius 
Rugsėjo 2S d. VVashingtone paskelbta, kad iš tremties 

atvykę lietuviai apsigyvenusieji Great Neck, N. Y., at
siuntė prez.- Trumanui laišką ir $103.00 auką^kovai su 
komunistais. Laišką pasirašė Simas Urbonas, Petras 
Povilaitis ir Vladas Butėnas. 

Prezidento raštinė, paskelbdama laišką pažymi, kad 
lietuvių auka įteikta valstybės iždui. 

Kas Nors Turėtu Žinoti 
"Lietuvių Kelias" rugsėjo 29 d. laidoje paraše ta ant

rašte ištisą straipsnį. Ką jis norštų žinoti? Iš kur Lie
tuvos Atstovybes ima pragyvenimui pinigus. Geriau
sias ir lengviausias abejonei išri'šti kelias, tai atsiklaus
ti pačių atstovų. Redakcijoms yra žinomas Lietuvos 
Atstovybės Washingtone adresas. Ką gi jie ten suži
notų? Sužinotų, kad "įšalęs Lietuvos auksas Ameri
koje" nėra valdomas p. Atstovo, o J. A. Valstybių vy
riausybės. Iš jos atstovas gauna tik tiek, kiek gaudavo 
pirm karo. Dėl to negali samdytis nei naujų darbinin
kų, nei naujų reikalų paremti. 

Kieno naudai pasitarnauja ir "L. Kelias" ir jų cituo
jamos ''N-nos", — nesiimam spręsti. 

Per Mažai Turime Mokyklų 
Nuolat augant gyventojų skaičiai, kartu auga ir nau

jų mokyklų reikalas. Per ateinančius dešimt metų bus 
reikalinga pastatyti ka s metai po 25,000 mokslui pa
vestų kambarių, neskaitant visų kitų priedų. Bendrai 
imant, vienas toks kambarys kaštuoja apie $27,000, 
tai vien šis reikalas paims 675 mir jomis doleriui me
tams. Pridėjus gi knygynus, valgyklas, administraci
jos patalpas, susirinkimų sales ete , — per 10 metų 
teks išleisti 13 bilijonų dolerių. Statybos kaštai dabar 
yra daugiau negu dvigubi, palyginus juos su 1926 m. 
kaštais. 

Kai 1926 m. viso mokėsi pradžios ir vidurinėse mo
kyklose 27,259,227 mokiniai, tai šiais 1950 m. jų yra 
daugiau 29 milijonų. Tokiam prieaugliui sutalpinti rei
kalingos patalpos. Senos gi mokyklos pasensta, tenka 
atnaujinti, ar perstatyti. Tai dar labiau apsunkina vi
są padėtį. 

Žymios pagalbos valstybei teikia privačios katalikų 
mokyklos. Ir jų skaičius auga. Visose privačiose mo
kyklose mokėsi 1926 m. 2,489,154 mokiniai, o 1950 m. 
yra 3,409,000. Katalikai savo parapijos mokyklas stato 
savo lėšomis, patys apmoka mokytojus. Tuomi sutaupo 
daug pinigo valstybei. . 

' 

Žemes Ūkis Amerikoje 
Iš Washington, D. C. prane5a Federal Reserve Board, 

kad J. A. V. ūkininkai 'šiais metais gaus pinigais už 
ž. ūkio gaminius $28,300,000,000. 

Prieš keturis mėnesius Prekybos Departamentas pra
našavo daug mažesnes ūkininkams pajamas, bet prasi
dėjęs Korėjoje karas žymiai pagerino ūkininkų padėtį, 
— ž. ūkio gaminių kainos pakilo. Tiesa, jos bus mažes
nės pustrečio bilijono dol. už 1948 m. pajamas, arba ki
taip — 8 nuošimčius mažiau, bet daugiau negiu trigu
bai didesnės pajamos už 1939 m. 

Šiais metais grynas ūkių pelnas bus apie 14,100 mi
lijonų dolerių, kai 1949 m. jis buvo tik 4,800 milijonų 
doląrių. Tuo būdu Amerikos ūkininkų perkamoji galia 
trigubai didesnė už pereitus 1949 m. O kaį ūkininkas 
yra pajėgus, — jis gerina ūkį, įsitaiso naujas mašinas, 
gerina trobas etc. Tai vel duoda naujo darbo ir paja
mų kitų darbo sričių darbininkams. 

Ar jau prisidėjai'prie vajaus už laisvę - Crusade 
for Freedom? 

ŽElIlltBftlL* 
Tremtiniams Jsijungtina 

I Vyčiu Eiles 
L. VALIUKAS 

Nesuklysiu pasakydamas, 
kad iš visų lietuviškų orga
nizacijų Lietuvos vadavimo 
reikalai ir lietuviškumo iš
laikymas pasauly arčiausiai 
prie širdies yra Lietuvos Vy
čiams, žengiantiems į 39-
tuosius savo organizacijos 
gyvavimo metus. Už mano 
virš patiektą teigimą aiškiai 
kalba vyčių atliekami dideli 
darbai. 

* • • 
Lietuvos bylai kelti bei 

ginti prie centro valdybos 
veikia speciali tam reikalui 
i'lrinkta Lietuvos Reikalų 
Komisija. Panašios komisi
jos veikia kiekvienoje vyčių 
kuopoje. Praėjusiais metais 
visų tų komisijų nariai Lie
tuvos bylos reikalu parašė 
per 13,000 straipsnių bei 
laiškų anglų ir kitomis kal
bomis išeinančiai spaudai 
pasaulyje. 

* • • 
Lietuviškumo išlai k y m o 

programos šūkis yra: "Vy
čiai dirba ir kovoja už lie
tuviškumo išlaikymą pasau
ly". Tarp dešimties punktų* 
vykdomoj programoj sumi-
nėtina: lietuviškos paskai
tos i!- Lietuvos istorijos, kul
tūros; paminėjimų proglra-
mos tik lietuvių kalboje; lie
tuvių kalbos kursų steigi
mas ; lietuviškų bibliotekų i 
steigimas ir lietuviškos spau 
do s platinimas; lietuviškų 
aikštelių įrengimas bei lie
tuviškų kryžių statymas; lie
tuviški chorai bei tautinių 
šokių grupės, etc. Visai tai 
programai vadovauja centro 
valdybos pirmasis vice pir
mininkas, gi kuopose — vice 
pirmininkai. 

* * • 
Lietuvos Vyčių eilėse yra 

išaugę daug žymių lietuvių 
veikėjų J. A. V-se. Pirmą 
kartą teko dalyvauti tik ne
seniai įvykusiam vyčių sei
me Čikagoje. Daugelyje at
vejų reikėjo stebėtis dideliu 
vyčių patriotiškumu, tikrai 
šviesiu lietuvybės reikalų 
supratimu. Seimas praveda
mas lietuvių kalboje; labai 
pozityviai pasisakoma už 
PLB įgyvendinimo pagreiti
nimą; priimama rezoliucija 
visomis išgalėmis remti Bal-
tfo Veiklą; pasisakoma už 
kovos suintensyvinimą Lie
tuvos bylos reikalu, etc. 

Nėra abejonės, kad būtų 
atsiekiama dar gražesnių pa
sekmių, jei vyčių eilės padi
dėtų naujaisiais ateiviais. 
Visi jie yra mielai laukiami 
ir kviečiami į vyčių gretas 
įsijungti. 

* • • 

Turime ateiti su naujais 
sumanymais bei nuoširdžiu 
darbu, — rasime bendrą kal
bą, daug pasitarnausime ken 
čiančiai savo Tėvynei. O juk 
kur reikalas sukasi apie tai, 
jokios aukos bei darbo ne
turim gailėtis. 

Naujieji ateiviai, Lietuvos 
Vyčiai kviečia jus visus į 
savo eiles. Vietovėse, kur 
veikia vyčių kuopos, prisi
rašykite prie jų. Ten, kur 
jos seniau buvo veikusios, 
imkitės iniciatyvos jas at
gaivinti, o jei iš ,viso nėra 
buvę, tai kurkite naujas. Dėl 
pilnesnių informacijų tuo 
reikalu kreiptis: Knights of, 
Lithuania Supreme Council, 
102 Maple St., Great Neck, 
N. Y. 

Kaip Vyko Suvalkų Derybos 
BRONIUS BALUTIS 

Sirmrt surina 30 mrty nuo Suvalkų sutarties, kurią lenku genero
las Želigovskis, paliepus Pilsudskiui, taip gėdingai sulaužė. H lietuviu 
pusės tose derybose vadovaujančiu asmeniu buvo Bronius Balutis, kurs 
tuo metu buvo politikos departamento direktorius ir drauge su vice-
ministeriu Petru Klimu pavadavo užsienio reikalų ministerj Dr. Juozą 
Puritkj, kurs vyriausybės deleguotas buvo išvykęs į Paryžių ir Londoną, 
kad tenai atremtų lenkų puolimus ir iiaiškintų Lietuvos bylą. LKidno-
sio* sukakties proga kreipėmės j Lietuvos ministerj Londone p. Br. 
Balutį, prašydami atsiųsti savo atsiminimus. Ministeris malonėjo at
siųsti pluoštą atsiminimų, kurie visoje pilnumoje bus panaudoti Sir
vydo ruošiamoje knygoje apie min. B. Balutį. Knygą leidžia mūsų rū
pestingas kultūrininkas J. J. Barhunas. Red. 

DELEGACIJOS SĄSTATAS 
Mūsų delegacija, sugrįžusi iš Kalvarijos Vilniun, priėjo vienos 

išvados, su kuria ir Lietuvos vyriausybė sutiko, būtent, kad ne
daug bus naudos, o net gali susidaryti ir žalos, jeigu mes vėsime 
derybas su lenkais "akis akin". be liudininkų: lenkai, turėdami 
"stipresnius pečius" užsieniuose, visados sugebės savo propagan
da pasauliui akis apdumti. Mes todėl spyrėmės, kad sekančios de
rybos Suvalkuose būtų prie liudininkų — didžiųjų valstybių atsto
vų, kurie būtų stebėtojai. Kadangi Tautų Sąjungos paskirtoji Mi-
litarinė Kontrolės Komisija negalėjo taip greit į Suvalkus atvykti, 
tai pasisekė išgauti sutikimas, kad Kaurie ar Rygoje esantieji 
didžiųjų valstybių kariniai atstovai būtų derybų stebėtojai. Jais 
buvo paskirti ir Suvalkuosna nuvyko: majoras Pargitter (Angli
ja), kapitonas Umberto Sala (Italija) ir kap. Robert Kelly (Jungt. 
Amerikos Valstybės). Prancūzai nepanorėjo dalyvauti. Kapitonas 
Kelly ir majoras Pargitter mokėjo kiek ir rusiškai. 

Mūsų delegaciją sudarė šie asmenys: gen. Katche (nuo Biržų 
ar Pasvalio kilęs vokiečių kilmės, bet visai surusėjęs, Lietuvos pi
lietis, tačiau baigęs caro laikų karo akademiją), — pirmininkas; 
B. K. Balutis — užsienių reikalų ministerijos atstovas; Valdemaras 
Čarneckis — priskirtas prie delegacijos kaipo Steigiamojo Seimo 
atstovas; Mykolas Biržiška — buvęs neoficialus atstovas prie len
kų Vilniuje, kaip ekspertas Vilniaus reikalams ir Generalinio Štabo 
karininkas majoras Šumskis — delegacijos sekretorius. (Gen. 
Katche mirė Lietuvoje dar prieš antrąjį pasaulinį karą; majoras 
Šumskis mirė pernai tremtiniu Austrijoj; Čarneckis, buvęs užsie
nių reikalų ministerijos Administracijos Departamento Direkto
rius, okupavus Lietuvą bolševikams 1940 m. buvo su visa šeima 
išvežtas Rusijon ir jo likimas nežinomas; Mykolas Biržiška su 
min. Balučiu yra vieninteliai dar gyvi Suvalkų derybų dalyviai). 

KAIP PEREITI FRONTĄ? 
Pirma problema mūsų delegacijai buvo kaip pakliūti į Suval

kus. Geležinkelis iš Vilniaus į Gardiną buvo mūsų rankose tik ligi 
Varėnos, apie kurią jau ėjo susikirtimai tarp mūsų ir lenkų ka
riuomenių. Geležinkelis, jungiąs Varėną per Alytų su Suvalkais, 
buvo sveikas tik ligi Demarkacijos linijos, Šeštokų stoties. Iš ten 
susisiekimas su Suvalkais buvo galimas tik aplinkiniu plentu per 
Kalvariją, kuri buvo tik apie 8 kilometrai nuo lietuvių — lenkų 
fronto. ' 

Pirmiausiai, susirišus su lenkais, buvo sustabdytos kovos Kal-
variios fronto bare, kad mūsų delegacija galėtų pervažiuoti plen
tu Kalvarija — Suvalkai. Kadangi geležinkelis iš Vilniaus veikė tik 
ligi Lentvario (Lentvaravo), nepasiekdamas Varėnos, tai Susisie
kimo ministerijai teko parūpinti specialų traukinį iš seno aplūžusio 
garvežio, vieno keleivinio vagono delegacijai, vienos platformos su 
automobilium ir vieno balastinio vagono. Planas buvo traukiniu 
nuvykti ligi Šeštokų, o iš ten automdbiliu per Simną ir Kalvariją 
pasiekti Suvalkus. ^ 

Išvykę anksti rytą iš Vilniaus laimingai peršliaužėme siūbuo
jančiu labai aukštu tiltu per Vokės upės slėnį (lenkai, besitrauk
dami iš Vilniaus, buvo susprogdinę pastovų tiltą; bolševikai grei
tuoju pastatė laikiną ant medinių stulpų) ir pasiekėme Varėnos 
stotį. Ji buvo visai tuščia ir apdaužyta, bet ant šalutinių bėgių pa
matėme du Lietuvos šarvuotus traukinius. Vieno vardas buvo 
"PERKŪNAS", kito — neprisimenu. Kanuolių snukiai kyšojo per 
didesnes skyles plieninėse platformų sienose; iš mažesnių skylių 
žiūrėjo į mus sunkiųjų kulkosvaidžių vamzdžiai. 

(Bus daugiau) 

^ 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA 
GERUS DIVIDENDUS! 

• Kiekvienas, kuris kas savaitę arba kas mėnesi taupo nors truputi 
— taupo planingai. 

• Taupyti reikia įprasti. Taupyk nors mažai, bet reguliariai. 
• Nuo 1905 metų kiekvienam taupytojui Mutual Federal Savings 

moka gerus dividendus du kartu i metus. 
• Kiekvieno taupytojo sąskaita yra apdrausta Iki 

^ ^ I M G i ^ v $10,000 per Federal Savings and I>oan Insurance 
^ £ x į 7 ^ 7 ^ & \ Oorp. nuo 1935 m. 

rįįjm wii8s\g>\ PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN! 
INSURED 

» \ OMO MM MUTUAL FEDERAL SAV1NGS 
and Loan Association 

Chartered and Supervised by the C.S. Government 

2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 
JOHN i. KAZANAUSKAS Prea. TEL.—Vlrginla 7-TM7 
VALANDOS: Pirm.. Antr.. Penkt.—9 vai. ryto iki 5 vak. Treč. — t 
vai. ryto iki 12 vai. vidurdienio. Ketvirtadienį — 9 vai. ryto iki 8 v. 

vakaro, šeštadienį — 9 vai. ryto iki 1 valandos po pietų. 
^ 1 /A 

SS 
JOKIŲ TRUKUMU NĖRA 

TOWN OF LAKE FURNITURE 
& APPLIANCE KRAUTUVEI 

TUOJAU PRISTATOME 
ŠALDYTUVAI: 
GENERAL ELECTRIC 

WESTINGHOUSE 
PHILCO 

INTERNATIONAL 
NORGE 

SKALB. MAŠINOS 
PLYTOS (RANGĖS) 

SERVEL 

TELEVIZIJOS 
APARATAI: 

R. C. A. 
ZENITH 

ADMIRAL 
ir 

daug kitų 
GRYNAIS ARBA 
IŠSIMOKfiJIMUI 

Vladas Klash, savininkas 
II-rojo Karo Veteranas 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
1800-02 West 47th ir Wood St,, kampas 

Telefonas: — LAlayette 3-7771-2 
J? 

• 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHĮCAGO, IELINOIS Pirmadienis, spalio 2, 1950 

• CLASSIFIED, HE L P W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S 
REIKALINGAS BUTAS 

Ką tik vedusiai jaunai katalikiškai porai 
mkahngas 3-6 kambariu neapatatytas 
apšildomas butas — šiaurės vakaruose ar 
\ ikaruose nuo Roosevelt iki 60 N. ir 
L.rawford iki Ausun VY. Mokės iki $60 
ar $70 už tinkama, v ieų. i k kitokiu 
s.Įlygu. Skarubinkitc MAnsfield 6-7311 
auna AUstin 7-7259. 

KATALIKIŠKA PORA 
Jauna katalikiška pora. laukianti 

pirmojo kūdikio, reikalingi 4 kamb. 
buto: neapstatyto; South Siae apy-
l.nkėje. Pageidaujame 59-JJ5 į piet
vakarius arba 7S-110 į pietryčius 
arti l.C. tranaportačijoa. Nuoma ne-
uaugiau $60. mSn. 

WAlbrook 5-S7»8 

i 

\ idutinio amžiaus vedusių porai rei
kalingas 3H-4 ncapetatytas butas su 
miegamuoju ir apšildymu pietuose 
urba. pietvakariuose—69—85, Went-
\*orth iki Ashland ar Racine. Mo
kės $60-65. i mėnesį. Gali pristaty
ti geriausias rekomendacijas. 

HUdson 3-9070 

EXPECTANT WfFE 
Telephone Co. employee and ex-
pectant wife urgently need 4 or 
i> rms. unfunushed heated apart-
ment. N. ar N.W. section. Up to 
*65 rent monthly. 
Call Helen Boyer, COrnelia 7-4100 

t i U 5 P . M . 

UROENT: 
Catholic family of six need 6 rm., 
2 or 3 bedroom heated aprtment 
by Oct. 1. Frefer> location !S.W. or 
suburba. Need niee neighborhood 
lor young growing family, from 
Ashland Ave. on West to Cicero. 
» an pa> $*5-9i>, monthly. Call— 

.iiilitiMiu — SVnnyside 4-3;{H3 

V> resnio amž. brolis ir sesuo, abu 
dirbanti ieško 4-5 kamU neapstaty-
ti> apšildyto buto. šiaurvakariuose 
apie Belmont-Foster-Western-Cicero. 
i 'uikūs nuomininkai. Atsakingi; ge-
ros rekomendacijos. Nuoma $60. mėn 
skambinkite WAba**h 2-4515 dieno
mis iki 4:30; JblVerglade 4-7163 va
karais. 

Catholic Family and Pet Cocker 
Spiiniel (house broken) reąuire 6 
rm.. 3 bedrm. unfurn. apt., heated 
or unheated. Location: N.VV. section 
W. to Crawford, N. to Montrosc. 
Ko r heated aparment will pay up 
to $6'i. No strings attached. Call 

H KatMorth 6-5U91 after ti I'.M. 

HELP WANTED — VYRAI 

MACHINE 
OPERATORS 

FOR 

MILLING MACHINE 
TURRET LATHE 

Production Experience; 
mušt ha ve own tools; 
40 to 48 hour week; 

NIGHT WORK 
Group Life, Hoapital and 

Medical Insurance, 
Paid Vacation, Plant Cafeteria. 

ACME STEEL CO. 
2840 Archer Ave-

X WANTED — VTSAI (HELP WAOTEP — MOTEHĮTS 

G I R L S 

Reikalingas Patyręs 
BODY ir FENDER MAN 

Puiki proga tinkamam vyrui 
E. T. DANIELSON 
42 W. 26th Place 

Tel. VIctory 2-2819 

REIKALINGAS J A U N I O U S 
Virs 17 m amt. 

Nuolatiniu! langvam fabriko dar
bui. Galimybė progresuoti. Apmo
kamos atostogos. Geros darbo sąly
gos. Kreipkitės: — 

1126 WKST 18TH ST. 
l-as aukštas. 

Atsakingai vedusių porai (jau 7 me
tai turinčiai biznį), reikalingas ne
it pstatytas, apšildomas 3"*-4-5 kam
bariu (su dviem miegamaisiais; bu
tas; turi savo virimui plytą ir šal
dytuvą. Pageidaujama pietvakarių 
apylinkėje; tarp 22-63 į pietus ir 
tarp Halsted ir Cicero j vakarus. 
Geros rekomendacijos. ("Alumet 5- •, 
<iH77 — I» \nurn 6-1724 nuo 

PASTOVŪS DARBAI 
PROGOS ir GERIAUSIOS 

DARBO SĄLYGOS 
DIDŽIAUSIOS ALGOS 
• POVVER RIVETERS 
• PRESS OPERATORIŲ 
• TAPĖ EDGE Operatorių 
• HAND FTLLER 
• ROLL EDGE ir TAPĖ Edge 
• TUFFTNG 
• MAŠINŲ OPERATORIŲ 

Nemokamai duodama ligoninės 
apdrauda ir daug kitų kompanijos 

patogumų. 
HAGOARDS & 

MARCtJSSON CO. 
« 1109 W. 37TH ST. 

YARDS 7-6300 

Reikalingi pri tyrę ar 
be patyrimo 

"PLATING" SKYRIUJE 

MEN 
GENERAL FACTORY 

No Experience 
Day or Evening Shift 

Many Company Benefits 
Seven Paid Holidays 
Paid Dressing Time 

Night Premium / 
Paid Vacations 

Cafeteria 
Uniforms Supplied 

PERMANENT 
Apply Monday thru Priday, 

except Thuraday 
PERSONNEL 

NATIONAL BISCUIT CO. 
2540 W. POLK ST. 

1018 W. WASHINGTON ST. 

FOR UGHT BINDERY 
and FACTORY WORK 

Call Mr. Kurek 

DAmibe 6-2403 

BEAL ESTATE PARDAVIMUI 

E X P E R I E N C E D 
BILLING-TYPIST 

& day week: 8:30—5:00 
Exccllcnt worklng conditlons 

Permanent position 
Paid vacations 

Hospltalieation program 
Call for interview 

CAlumet 5-5093 

GENERAL FACTORY 
NO EXPERIENCE 

NECESSARY 

TO WORK ALTERNATE 
SHIFTS 

3 AJVf. TO 3 P.M. and 
3 P.M. TO 11 P.M. 

Free Hospitalization 
Other Company Benefits 

FORT WAYNE 
Corrugated Paper Co, 

4500 S. KOLIN AVE. 

FILE ASSISTANTS 
Permanent position for young women as 
lilc assistants, Excellcnt opportunity to 
work with latest methods and cquipmcnt. 
Ability rewarded with advancement. 

J 0 6 E P H T. RYERSON & SON, INC. 
Į 2558 YVest 16th Street 

Stenographer and Typist 
Also knovvledge of general office 
\vork. 9 to 4 daily. Sat. until noon. 

33 HOUK W E E K 

GLANZ M0RTGAGE C0. 
1112 MUAVALkEt; AVE. 

AKmitage 6-4700 

VIC. 8. HALSTED 8T. 
BUSINESS PROPERTY 

Located in vvell established buslness 
distriet. 1 story Brk. Bldg. can be 
utilized for a good going buslness. 
Mušt saerifice to elose estate. Very 
reasonably prlced by ovvner. 

Phone: 
SEeley 8-0832 

D E LUXE, 7 ROOM 
AU face Brk. Eng. Style; 1V4 y r . old. 

2 bedrms. down, 3 bdrms. up. 
Tile kltch. and banth; birch cabinets 

Comb. strnis, scrėen and doors. 
Ven. blinds; gas Ht. wtr. ht. 

Laundry rm. with lav., full bsmt. 
Immed. Poss. Mušt sell; 

Priced reasonably by owner. 
Nttwca.stle 1-7649 

79TH & LAFLIN 
BRICK BUILDING. 

4—4*8 Steam Stoker. 
TO SETTLE ESTATE 

Mušt sell; priced reasonably 
by owner, 

VIcennes 6-2773 

STENOGRAPHER 
GOOD OPPORTUNITY 

~5 DAY W E E K 
PLEASANT VVOKKING 

COND1TIONS 

EXHIBIT SUPPLY 
4222 W. Lake St. 

OPERATORĖS 
Dirbti prie viena adata s iuvamos 
mašinos. Patyrusios siūti bliuzeles.. 

2 Residential Lots 
Corner 36ft Frontage with 
Concrete side drive,' $1,800; 
Next to corner 40ft. fron 

$1,400; elose to transp. 
Mušt sell by ovvner. 

STanley 8-0037 

B E A U T I F t L 11 RM. HOL'SE 
• On lot 50x189. 
Gas ht. Some furn. 

Koomers will stay 
R.I.C.T.A.; "L" transp. 

Prlce reasonable. Mušt sell 
by ovvner only $18,000. 

Call ENglevvood 4-6904 or see at 
6605 Harvard Ave. 

LOTS 60x150. Ali improve-
AukšeiausiaS* atlyginimas už akor- m p n f a ; n Q n r i n o iri MicrVv 
dinį darbą, b e m o k a m a s ligos drau- * " e n t S 1X1 a n a paiCl . tilgti 
dimas; apmokamos atostogos. 5 die- ground. Price reasonable only 
nu sav. Taippat reikalinga Naktinių i C 1 O A A 4-« 91 Kf\f\ n/r *• ii u 

R E I K A U N G l PRITYRĘ 
SKARDOS DARBININKAI 

ir MECHANIKAI 
dirbti ir įtaisyti pučiamųjų vamz-
<Uių sistemas. Taippat reikalingi 

Darbininkių. Nuo 5:30 iki 9:30 vai. 
vak. — 20<Jį priedų už naktini dar
bą. Tovvn I a.shions Inc. 115 S. Mar
kei St. See Mr. Benning. 

ACTIVE GIRL 
In Restaurant Work 

EXPER1ENCE NOT /NECESSARY. 
Pleasaai vvorking conditlons 

Meals and uniforms furnished 
(For Air Line Kitchen) 

$1,200 to $1,500. Mušt sell by 
ovvner. 

Phone Hinsdale 76 or 87 

PARDUODAMOS SENIENOS. Nepar-
duočiau šiy daiktų, jei nereikėtų labai 
skubiai pinigų. Vyšnių medžio kampine 
rūbams spinta, Pcg konstrukcijos, pūsto 
stiklo rankų darbo bėgūnai; (hinges); 
labai' graži, 200 metų senumo — $250. 
Autentiikas ankstyvojo Amerikos stiliaus 
raudonmedžio faneros skrynia, su leteni-
nem "claw" kojom, 150 m. senumo — 
$300. Tikro raudonmedžio apskritas valg. 
kamb. stalas, lctenines kojos, gražiai iš
pjaustytas, su 5 pritaikintomis 12" plo
čio tikro raudonmedžio lentomis, kurio
mis prailginus gaunasi 10 pėdų ilgio po

kyliams stalas. $350. Skambinkite: 
Northbrook 1395. 

SAVININKAS nori skubiai parduoti '32 
Ford Roadster. Naujas viriui; įvairūs 
priedai. Radijo, šildytuvas, geros padan
gos, švarus. Parduodame nebrangiai — 
už geriausią pasiūlymą. Pamatykite bet 
kuomet 468 Ridge arba skambinkite da
bar WI. 6-3580. Būtinai turi būti par
duotas. ^ ^ 

Turi būti parduotas! Savininkas fku-
biai parduoda 120 bass "Italian" 
A K O R D U ONĄ. Kaip naujas. Kaina 
tiktai $185. Apžiūrėti 3539 Ottowa 
arba skambinkite TU. 9-7769. 

Harry Phillips 
Motors, 

Direct Factory 
Dodge & Plymouth DcaJer 

USED CAR DEPT. 
0420 Ogden Ave. Berwyn, BL 

Tel. GI nderson 4-5667 
MANY ONE OWNER CARS 

• 1941 Plymouth 
. 2 door sidun. \ e « paint job $445. 

• 1941 Dodge 
4 door sedsui . . . . . . . . $345 

• 1948 Ford 
2 door $995. 

• 1939 Chevrolet 
4 door sedan, radio & heater $345. 

Many others to choose from. 
Open nites until 9:00. Open all day 

Sunday. 

6420 OGDEN AVE. 
B E R W Y N 

REMKITE "DRAUGĄ". 

• "DRAUfiO" • 
Skelbimų Skyrius 

"Draugas" Agency 
28 E. teekson Blvd. 

Tel. — WEbetor #-tl§6 

PARDAVIMUI 

SPINETS 
Kimball; Gordon Laugrhead; Poole; 
Henry F. Miller; Rarrlson. A fevv 
used Spinets. Reconditloned Grands 

SL Lpri^hts 
- M M H -

7822 Gottage Grove Ave. 
Open Sunday 1 to 6 P.M. 

Eves 'til » P.M. 

Šaldytuvas $60; "ice box" $15; Oen'l 
Klec. Radio-phonograph, šviesaus 
medžio, $95; Havvaiian guitara; Mua-
neapolis-Hontyvvell centr. apslldym. 
kontrolės; "combinatlon tabLe \kigh-
chair". 12240 Racine, WAterfall S-
ums. 

BUSINESS SEBVICE 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

ON KABIOS, TEIiEVTBIONS, 
REFRIGERATeJtS , WAftfflNG 
MACHINES and FURNITTRJE 
SEE UJ3 B E F O R E YOU BUT. 

We also have a few uscd refr%e-
rators, washers and vacuum clean-
• M priced a s IOOT — 

M $15.00 
Oome ln to the top hoose for 

vaiues a o d see for joarself. 

MES PAIMSIME SENĄ JOSV 
P R E K E IŠKEITIMUI 

A. C. NOVAK & 8GNB 
S428 WEST eSRD STREET 

Tel. BEpublic 7-2650 
CH1CAGO 9t> ELL 

HELP WANTED — MOTERJYS 

I- \ I arba II-AI PAMAINAI (shif t ) , g k a ; d o s darbininkams padėjėjai. 40 STEADY WORK—GOOD SALARY 

iki 7 vai. vakaro. 

taippat 
Darbininkai bendram 

fabriko darbui 
irr.i I-AI arba II-AI PAMAINAI. 

(J K KAS ATLYGINIMAS 
Plan" 

ir draudimas. 
N< mokamas "Hospitalization 

PRANEŠIMAS 

BUTAI 

DJRO METAL PRODUCTS 
COMPANY 

2649 N. Kildare. 

-a landų savaitėje. 1 Vi karto atlygi
nimas už antvalandžius. Kreipkitės į 

BIshop 7-5747 

KEPĖJAS 
Reikalinga* patyrus riestainiu, 

bulkučiu ir duonos kei^Jas 
Nuolatinis darbas. 

Nuo ligos ir gyvybės draudimas 
PLIKIOS DARBO SĄLYGOS 

ARmitage 6-5708 

POrtsmouth 7-2112 

Užimkite vieną iš butų, kurie bus n i mg B C i n n | JQ 
įrengti prie Jackson ir Laramie; R E I K A L I N G A S P R I T Y R Ę S UAnDlHllflU»l DCRUnlLmo 
1 _. bloko nuo katalikų Prisikėli- i 
mo bažnyčios. Geras susisieki
mas; arti Congress plento. Dau
gelis kitų piimenybių. Ideali vie
ta vaikams. 

Pasiklauskite, kodėl investavu
sieji pinigus pagal "Holsman 
Trust Ownership Plan" moka 
daug mažiau, negu paprasta nuo-

(prie autobusų ar 
sunkvežimių) 

MECHANIKAS 
Kreiptis į Doc, 

1619 S. State St. 

ma Skambinkite: ^ Užsisakykite "Draugę" 
AUSTIN 7-0634 

HELP H'ANTED — VYRAI 

r? 
TOP VVAGES 

^ 

PERMANENT JOBS 
MEN 

To train for 
BAG & ENVELOPE 

MAOHINE ADJUSTERS 
Also Men over 18 for 
STOCK HANDLERS 

Exce!lent \vorking cenditions — Top M'aftes 
5 Day Week Many Company Benefits 

AMERICAN PAPER GOODS CO. 
4711 WEST FOSTER AVENUE 

Ask for Dept. L^ when you apply. 
j* 

<? 
REIKALINGI DARBININKAI 

BENDRIEMS FABRIKO DARBAMS 
KOHL INDUSTRIES 

4220 VV. SCHUBERT AVE. 
ALbany 2-4200 

MEN NEEDED 
OPERATORS — PACKERS 

SHIPPING ROOM HELP 
These are steady jobs in Food Production 
Department in our Food Processing Plant 

GOOD VVORKING CONDITTONS 
PROGRESSIVE RATE INCREASES. 

THE WARFIELD COMPANY 
536 W. 22ND STREET 

^ 

FABRIKO DARBAMS 
Nuolatinis darbas. Geras pradinis 
atlyginimas. Apmokamos atosto
gos ir šventes. Nemokamas drau
dimas nuo ligos jums ir jūsų iš
laikomiems šeimos nariams. Die
nines ir naktines pamainos. 

JOHN WOOD CO. 
4435 So. Western BWd. 

REIKALINGI 2 VYRAI 
DARYTI IR TAISYTI 

Medžio dirbiniams pjūklus ir pei
lius mašinoms. Jei esate dirbę prie 
šių darbų: Grinding. Drilling; ir 
Punching. Mes išmokysime jus ama
to. 
G L S T A F 8 0 N and SCOTT Mfg. Co. 

IMS7 N. Lowell 
" • " • • " ' • ' r 

Reikalingi Patyrę 
"KICK PRESS" 
OPERATORIAI 

Nuolatinis darbas 
RUMAN SFBINO MFG. CO. 

1849 W. Grand Ave. 

VIENA ADATA 
SIUVAMI' MAŠINŲ 

. OPERATORES 
Nuolatinis darbas 
Geras atlyginimas 

Katalikišku bažnytinių reikmenų 
Dirbtuvėje. 

D. B. HANSEN & SON 
23 N. PRAXKLIX ST. 

TYPIST - RECEPTIONIST 
Experienced 

Full Time 40 Hour YVeek 
Salary Open 

THERMEL, INC. 
3440 W. Lake St. 

ACTIVE GIRL 
IN RESTAURANT VVORK 

Kxperience not necessary. 
Pleasant working conditions. 
M e a l s & U n i f o r m s f u r n i s h e d 

FOR 
AIRLINE KITCHEN 

, STEADY WORK 
GOOD SALARY 

. POrtsmouth 7-2112 

f lĖLP WANTED — MALĖ 

ELMHURST LOTS 
50x174 FT., $995. 

55x132 FT., $1050 
bato in Villa Fark & I>ombard, 

Improvements in & paid. 
All priced lo\v for immediate sale; 
we vvtll build for you semi or fully 
eompleted home on your lot or we 
vvill furnish your lot. You may do 
some of the Interior or exterior 
vvork, painting, Ktc , as part pay-
ment. We are open Sunday, Holi
days & Eves. til 7:30 P.M. Special 
terms arranged for veterans. 

283 E. LAKE ST. 
ELMHURST 2289 

PIU)CrO^™~OPiroRTUNTTIES> 

Sa\ ininkas nori skubiai parduoti a-
liejinj pečių, apšildo 7-8 kamb. 275 
gal. kubilas, "thermostat" ir ''fan". 
Geram jtovy; parduodamas ne
brangiai. Apžiūrėkite 3444 W. Lavv-
reiu*e arba skambinkite CO. 7-3870 
turi būti parduotas! 

f — • • 

• * • -' REIKALINGOS 
JAUNOS MOTERYS 

FABRIKO DARBAMS 
MALONIOS DARBO SĄL,YGOS 

Kreipkitės asmeniškai 

Anirrican Spring & Wire Speckky C«. 
816 N. SPAULDING 

^ 

xf 

Parduodama Krautuve 
Bluc Island'e parduodama krautu
vė su įrengimais ir prekgmis. La
bai prieinama kaina. Dėl ligos sa
vininkas yra priverstas parduoti. 

Skambinkite: —• 

Blue Island 7350 

I P A D Ė K A 
Trūksta man i&udžių ir minčių 

išreikšti padėkai mūsų mieliems 
Mr., Mrs. Vincentai ir Frank Sau-
noris 11124 So. Spaulding Ave. 
Chicago, 111. 

_ _j m Po skaudžios nelauktos nelai-
F e n S K e B r O i n O r S mes, 1947 m. Austrijoje, mirus 

T^T TT T T>T A r*TT> < m8Lli0 vyrui ir tėveliui jie pir-
A V V O N D E R F U L L P L A U J J J I mieji ištiesė pagalbos ranką man 

OPERATORES 
PATYRUSIOS PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ 

Naktinei pamainai nuo 4 vai. p. p. iki vidurnakčio 
SICTI MOTKIUŠKAS SLk.NfcJ^KS 

Naujai pakeltas atlyginimas už akordinį darbą ir priedai 
Jūs uždirbsite nuo 95c iki $1.50 į valandą. 

Nemokamas ligos draudimas—Jūs pasinaudosite chirurgijos draudimu 
JCS PASINAUDOSITE CHIRURGIJOS DRAUDIMU 

Kreipkitės 8 iki 5 vai. p.p. 

SMOLER BROTHERS, Inc. 
2300 WABANSIA AVE., lst. floor. 

^ ^ • - ^ ^ i ^ ^ m ^ ^ ^ m 

*»mmo*m*»0 

• HELP WANTED — VYRAI 

& = ^ 

MEN 
Men fw Factory 

Work o n ' l s t & 2nd Shift 
l£t shif t-6 A.M. to 2:30 P.M. 
2nd shift-2:30P.M. to 11P.M. 

APPLY IN PERSON 

CfflCAirO CARTON CO. 
4200 S. Crawford Ave. 

CHICAGO. T T T 

Vyriausias moteriškes už
davinys yra jungti žemę su 
dangumi. 

~ M. Peckauskaitė 

TO WORK 
Need IMMEDIATELY 

• APPRENTICES 
(Will teach a new trade) 

Experienced or inexperienced 
• SPRINGERS 
• UPHOLSTERERS 
Days*—Gootl Fay—Steady Work 
Paid Holidays and Vacations 

Free Hospitalisations. 

Fenske Btothers 
1606 N. THROOP ST. 

Phone: BR. 8-3400 

Ask for Ered Fenske 
or Just apply in person. 

• * n ^ ^ ^ 

P A M O K O S 
Ajigu.i Halbos 

Lietuviu Kalbos 
Stenografijos 

Mašinėle Rašymo 
Aritmetikos 

PiUetybes 

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro 

AMERIKOS 
LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Į 816 W. SSrd PI., Chicago 8, 111. 

su 3-mis vaikučiais. Atsiuntė afi-
devitus, padėjo materialiai ir sa
vo švelniais raminančiais laiškais 
lengvino mūsų sunkiąją dalią. 

Taip pat esu dėkinga jų sūnui 
Mr. James Saunoris už prisiųstą 
darbo ir buto sutartį. 

Ir čia atvykus mieloji mūsų 
Mrs. Vincenta Saunoris maloniai 
mus sulaukė suteikdama butą ir 
kitas dovanas. Esame laimingi 
ir patenkinti patekę į tokią jau
kią aplinką. 

Už viską priimkite mūsų šir
dingiausią lietuvišką ačiū. 

Tuo pačiu reiškiu padėką mie
liems p.p. K. V. Jasėnams, kurie 
patys būdami dar naujakuriai 
taip daug miums padėjo; taip pat 
p. J. Leponiui, P- J- Poškutei, p. 
p. A. ir Mar. Mikšiams, Mrs. Ja-
rėnas ir kitoms gerosioms po
nioms, kurios nepagailėjo laiko 
ir išlaidų iškrečiant mums ne
lauktą siurprizą — staigmenę ta
riame nuoširdžiausią ačiū. 

Visad dėkinga 
B. MarkŪMŽene s u va ika i s . 

Dievas gali teikti mums 
dovanų, bet mes privalome 
mokėti j as priimti. 

— Rabindranth Tagore 

MEN-MEH 
N 

GENERAL LABORERS 
i ««. 

Top wages to good meti 
STCADY WORK 
All year round vvork 

Life Insurance and Hospitalization Plan 

ARMOUR & CO. 
APPLY EMPLOYMENT OFFICE 

47TH 8C LAWNDALE AVE. 
McCook, Illinois 

• 

Ą Ask for Dept. L. 

v ,- z = i r t r ^ 
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• MAINTAINANCE ELECTRICIAN 
• ENGINE LATHE 
• RADIAL DRILL PRESS 
• VERTICAL TURRET LATHE 
• BULLARD OPERATOR 
• TOOL GRINDER 
ATHEY PRODUCTS CORPORATION 

5361 W. 65TH ST. „ . POrtmouth 7-54SS 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

-

Spaliu 8 Diena 
CHICAGO. — Spalio 8-tą 

Padės Seneliams 
National Catholic Welfare 

JOS. F. BilDRK, Inc. 
dieną, sekmadienį, 4 vai. po Cdnference (NCWC) orga-
pietų šv . Kryžiaug lietuvių nizacija nusprendė padėti iš-
parapijos bažnyčioje įvyks emigruoti į JAV-bes katali-
religines muzikos koncertas, kų tikybos tremtiniams se-
Programą išpildys '.'Daina-' neliams. Šiuo reikalu kai ku-
vos" ansamblis, kuriam va-; nose stovyklose jau prasi-
dovauja muzikas Stepas Su- dėjo tokių senelių surašy-
deika. 60 giesmininkų gir- 'mas. Jiems reikalingas glo-
dėsite giedant didingoje Šv., bos garantijas parupinsian-
Kryžiaus bažnyčioje. Vargo-. ti pati NCWC. 
nais pritars muzikas Leo-; Taigi yra nemaža vilčių, 
narda s Šimutis, Jr. kad dalis tremtinių senelių 

Kun. kleb. A. Linku s glo- š a l § s **?&** * J^V-bf8'. B r e 

boja šį koncertą. m e ? e BIUO reikalu rūpinasi 
ir daug padeda kun. V. Šar-

I JT 

Marijona ir Anupras Paukščiai neseniai šventė 35 metų 
vedybinio gyvenimo sukakti. 

Neleiskite 

PEčIŲGEUI 

sugadinti jums dieną! 
• Raumeninę pcciųgčlą greitai pa-
lengvinkit su Johnson'o PEČIŲ 
PLESTKUIU — beveik tas pats, 
ką džvėtum šildančią paduškaitę. 
J i s veikta trejopai: (1 ) Atgabena 
Šildantį, gydant} kraują į skauda
mą vietą. (2) Gelbsti nuvargusiems 
r a u m e n i m s — sumaž ina s k a u s m o 
smūgius . (3 ) F lanel ine paduškait© 
palaiko šilumą per valandų valan-

• Pirkit J o h n s o n o PEČIŲ PLES-
TERJ. pagamintą Johnson & John
son — patikimiausias vardas chi-
rurgiikų apraisalų gamyboj. Gau
namas visose vaistinėse. 

cn K u u n K • CHIMNEY 
KEPAI R • CORNICE RKMOVAL 

9TEAM CLEANINO 
Freo 1 jstiinate> ChMmtmUį Given 

TAYLOR & NOBLE 
CONTRACTORS 

CITY VVIDE SERVICE 
SAgmaw 1-2940 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V E S 
PEČIAI, ŠALDYTUVAI, TELE
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MAŠINOS, BALDAI, MAT-
RACAL KILIMAI, LOVOS KR 

VAIKŲ BALDAI. 
Didžiausias Patr ink ima* 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
Leng\lausi Išmokėjimai. 

Baldai Padaromi 
Pacai Užsakymą 

P R O G R E S S 
Furniturc Company 

5 2 2 4 SO. H A L S T E D S T . 
TcL VIctory 2-4226 

4183 ARCHER AVE. 
Tel . LAfayette S-S 171 

CHICAGO. ILL. 

Leidžiame lietuviškas r&dio pro
gramas antradieniais 7:30 valandą 

vakare iš stoties WGES, 
6000 watta — 1J90 UI. 

Apie Pavergiąs Tautas 
Chicagos Lietuvių Tary

bos konferencija priėmė re
zoliuciją, kuria kreipiamasi 
į National Committee for a 
Free Europe, Inc. pageidau
jant, kad ir Lietuva bei ki
tos dvi Pabaltijos valstybės 
būtų įjungtos į minėtojo ko
miteto veiklą. 

Taipgi priimtas pageida
vimas, kad į VLIK-ą būtų 
įvesti Klaipėdos ir Vilniaus 
kraštų atstovai. 

Rakandų, Televizijų ir Jewelry 
sandėlis. Namams reikalingų 
reikmenų: šaldytuvų, skalbiamų 
mašinų, pečių gas'nių, anglinių, 
aliejinių ir elektrinių. Geriausias 
pasirinkimas Chicagoje. Parduo
dama lengvais, dalinais išmokė
jimais. Atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. 

•LO^PRJCE?1 

Pustrečio Milijono Išradimų 
Dabar išradimams išduodamų 

patentų numeris Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse prašoko pustre
čio milijono. 

Užsisakykite "Draugą" 

Mirus gydytojų Korporacijos "Fraternitas Lithu-

anica" nariui, Lietuvos armijos pulkininkui 

DR. JUOZAPUI ŪSUI, 

A. A. 
ROMAN YUREVIČIUS 

Gyv. 6723 So. Maplevvood 
Ave., tel. GRovehill 6-6277. 

Mir6 rugsėjo 29d., 1950m., 
8:3u vai. vak., sulaukęs 56m. 

GimS Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Krinčino pa
rapijos, Daunių kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmoną. Blanche (P ranckev ič iū -
tS) , duk te r į F lorence . seserį 
Frances Austis ir . jos du sū
nų: Bruno su žmona ir Adol-
phą Petrau8kius, sesers dukte
rį Virginia Hill ir seimą, Svo-
gerką Katherine Jurevičienę ir 
dukterį Molly, «ir kitus gimi
nes, draugus ir pažįstamus. 

Priklausė prie Joniškiečių 
Klubo ir Streetcar Union Lo-
cal 241. 

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioj. 6 S12 S. West-
ern Ave. Laidotuves įvyks an
tradienį, spalio 3d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į Gimimo Paneles šven
čiausios parap. Uažnv i i. ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines. 

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

0 
Nuliūdę: Žmona. Sūnūs, Duk

tė, Sesuo ir kiti Gimines. 
Laid. direkt. A. Petkus, tel. 

GRovehill 6-0142. 

Naujas Adresas 
Beveik visi Heilbronno lie 

tuvių stovyklos gyventojai, 
su labai mažomis išimtimis, 
nlgsejo 21 d. perkelti į Pfor 
zheimo stovyklą. Visi jie pra 
šo savo gimines ir pažįsta
mus bičiulius Amerikoje ir 
kitur užsienyje jiems siun
čiamus laiškus adresuoti to
kiu adresu: (17a) Fforz-
heim, Buckenberg Kaserne, 
Germany. 

•CLEAR-
STEADV, 

PICTURESC 

3241 So. Halsted St. 
Tel. CAlumet 5-7237 

Lietuviška dainų ir muzikos ra-
dio programa leidžiama iš WCFL, 
1,000 kil. stoties kas SEKMA-
DIENI 5:30 po pietų Chicagos 
laiku. 

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIFKJTfeS PR1UI 

ANTHONY H 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave.. Cicero. T1L -
Telefonas TOWNHAJUL S-21<* 

6812 So. Western Ave., Chicago, tlL 
TeJefonas GRovehill 6-0142 

Mūsų patarnavimą* yra greitas, mandagu* tr 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas 

l 

Ar supažindinai savo kai

myną su "DRAUGU"? 

ĮMANO LBBSOM8I 
Will accept a limitod number of 
besrinncrs. intermediate and ad-
vanced pupils for elassical piano. 

Will come to your home 
Gentleman teacher. 

Call HYde Park 3-4760 weekdays 
mornings and Sunday afternoons. 

Ilsėdamiesi ir sveikdami praleis
kite puikias atostogas 

Indiana s Great Spa 
Mažinami Arthritis, Neuritis, 

Sciatica, reumatizmo ir daugu
ma chroniSkų skausmų. Aukštas 
etinis lygis. Pasaulinio garso 
dumblo vonios. Labai geras mais
tas. 

M U D L A V I A 
Springs Hotel 

J. G. Ttitter, Vedčjas 
KRAMER, INDIANA 

Telefonas Williamsport 52 

LlGDfeSlO VALANDOJ 
štukitt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. 
PRospect 6-0099 

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

Air Condlttoned koplyčia 
Automobiliams Vieta. 

P0LK. TUMUI IR JO ŠEIMAI, 
jų brangiam ir mylimam sūnui RIMUI mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą. 

Andrius, Emilija ir Algimantas Haujokai 

Iv. 1 L—JS, 

PIRKITE TIESIOG NUO 
' MB. NELSON 

— Savininko — 

St. Cąsimir Monument 
Company 

3914 Wesi i l l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

jo žmonai, dukrai ir sūnui nuoširdžią užuojautą 

reiškia 

GYDYTOJAI FRATERNITTBČIAI 

SAUGI IR X - * A f 7*2 
Taupymo Sąskaitas 

PELNINGA 
V I E T A 
Taupymui 

NTJO UŽSISENftfUSIŲ 
Skaudančių Žaizdų 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes Ju užsiso n ėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą, ir skaudėjimą genu atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Ju g y d o m o s 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džiu nudegimu. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE-S POOT. su-

4 stabdo džiovinimą odos ir perplyfcimą 
tarpirščlu. Jog yra t inkamos var
toti nuo džiūstančlos ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gyduoles nuo 
visų išviršinių odos 
ligų. LEGULO Oint
ment suteiks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, pe ritamų IT 
niežlnčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75c , 

i $1.25 Ir $8.50. TirkU 
Kiekviena taupymo sąskaita \ U vaistinėse chioagoj 
yra U. S. Valdžios agentūros 
apdrausta iki $10,000.00. 
Taupyti galite kiek tik nori
te ir kada norite. 

PELNINGAS DIVIDENDAS 
Jūsų doleriai čia pakinkomi 
i darbą ir neša jums pelnin
gą dividendą, kuris išmoka
mas kas šeši mėnesiai, 

DR. JUOZUI ELVIKIUI 
staigiai mirus, jo seimai širdingą užuo
jautą reiškia 

prof. Dr. OŽELIS su ŠEIMA 

: SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
Laidotuvių Įstaigos 

JOHN F, EUDESRIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

• 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

Tel. YArds 7-1741 -7-1742 
4605-07 South Avenue 

4330-34 South California Avenue 

Tel. LAfayet+e 3-0727 
TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED 

KOPLYČIOS 

RADIO PROGRAMAI IŠ STOTIES W G E S 
(1390 kilocyclea) 

Inadflama kas fteštadien} nuo 9:15 Ik* 9:80 vaL rjtt 

Ir apyliakfise arba 
atsiųskite money or 
deri l — 

LEGULO, Department D 
4847 W. 14th St, Cicero 50, DL 

KAPŲ PAMINKLAI 
TIESIAI 

IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant 
savo mylimo asmens kapo — tie
siai iš š i o s vienintelės lietuvių 

paminklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome į visas kapines—arti ar toli. Nuo akmens 
šlifavimo iki raidžių iškalimo ir paveikslų idejimo — BITTIN'S 
ir KAMENSKY'S ekspertų darbas jus patenkins. Dirbtuve veikia 
nuo 1902 metų. 

Aplankykite mus ir pamatysite gražius pavyzdžius. Atidarą 
yra visomis dienomis ir visomis valandomis. / 

BITTIN'S AND KAMENSKY'S MONUMENT W0RKS 
3938 W. l l l th STREET TELEF. BEVERLY 8-0005 

Pirmoji paminkle dirbtuvg, nuo šv. Kazimiero vartų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kalą, saukite mus. 

Mes turime koplyčias 
rišame Chicagas Ir 
Boselando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

LACHAWIC2 IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE 
10766 8. MICHIGAN 

Pfaone: VIrginJb 7-667S 
PUUma* £-1278 

Jsi, M. Msssrit, Sscrtfsry 

3236 So. Halsted Street 
Phont: CAIumtt 54118 

T A U P Y K I T E PAS MUS D 1 L A T E I T I E S ! 
PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS l CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

KUR — kiekvieno taupomi indeliai yra apdrausti KUR — pinigai kiekvienam taupytojui buvo ir 
fld $10,000 by an agency of the United States y,^ išmokama ant pareikalavimo. 
Government. 

KUR — visada buvo ir yra išmokamas aukštas KUR — patarnavimas visuose finansiniuose rei-
dividendas visiems mūsų taupytojams. kaluose yra teisingas ir mandagus. 

TURTAS \TR8 $5,000,000. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
ęam so WESTEBN AVE. 

II III MII I.Į—JĮ — 
TU. — GRovehiU 6-7575 1. PAKEL, Preoideoi. 

" ^ • P ^ * i 

PETRAS P. GURSKIS 
»«>9'WEST 18th STBEET Phone SEeley S-57U 

JURGIS F. RUDMIN 
S318 LITDANICA AVE., YArds 7-1138,-1139 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 So 50th Ave., Cicero. UI. Tel. OLympic 2-1003 

POVILAS I. RIDIKAS 
SS54 & HALSTED ST. 710 W. 18th STllEET 

Telephooe: YARrds 7-1911 

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

c 

i 
I 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. U T U A N I C A AVE. Phone YArds 7-4908 

t 

JULIUS UULEVICIUS 
4348 So. California Ave. Phone LAIayette 3-3578 

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

~— 
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IS ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE i mus 

X Aldona, Gražina ir Lai
ma — trys gražiog lietuviš
kos lėlės iš Suvalkijos ir 
Vilnijos "apsigyveno'* di
džiulėje Marshall Pield krau 
tuvėje. Lėles pagamino, kos
tiumus išaudė ir aprengė 

D. BRITANIJOJ 
— Senieji lietuviai—atei

viai gamins tautodaile* da
lyku* Londone. Londono se
nieji lietuviai turi labai spe 
cialių įmonių, reikalaujančių 
darbininkų aukštų kvalifi 

_ L — L . ±± 
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AMERIKOS VĖLIAVA 
• i I I I I mę> n»i i»ni ip ..i ,i mj Į i«n»pn^nhi 

— Lietuvių šeštadienio 
mokykla Apreiškimo para
pijoj Brooklyne prasidėjo kacijų. štai Wilmor & Sons 
pamaldomis ir mokyklos ka- Ltd. įmonė, kurią įsteigė 
peliono kun. J. Pakalniškio l d 4 ? m. kaunietis P. Zyg-
pamokslu. Mokykloje dėsto mantas. Įmonėje atliekami 
šie mokytojai: L. Vilkutai- m e t a l ° graviravimas, mode

liavimas, formų rengimas, 
misinginio ir gipso liediniai. 
Įmonės steigėjas P. Zygman 

tienė, B. Kulys, C. Grincevi-
čius, kun. J. Pakalniškis ir 

Jonė Robinienė, gyv'enanti I P. Naujokaitis Dar bus pa- i r a v i m o m e n o mokė-
Bridgeporte. J. Daužvardie- kviestas mokytojas muzikos^. R * u n e R a r o £££*, g r a 
nės pastangomis ir tarpinin- dalykams. Taip pat pradėjo v i r a v i m o ' j r e o n e j e . Kitas tos 

veikti ir aukštesnioji htua- p Z y g m a n t o į m o n ė s dalinin 
nistikos mokykla. j k ą g į r 8 t e i g e jas bendradar-

— Lietuvių Kriaunų Ne- bis P. Froumin'as, kurio tė-
ir aukštaitiškoms lėlėms, j p r i ^ m m g 0 Klubo Brook- vai yra kilę iš Lietuvos, spe 
Šios krautuvės lėlių skyrių- j . v a l d y b a p a s k e l b ė per cializavęsis Londone, 
je yra į s t a t y t a muziejinis! k a d , „ g i u o m e t u įmonėje dirba 
lehų rinkinys is įvairių kras | / « , , !« «,«irinkimo nutari- 8 žmonės, kurių dirbiniai 

yra meniški ir aukštos koky 

kavimu, Marshall Field krau 
tuvė tas lėles nupirko ir da
vė užsakymus žemaitiškoms 

tų. Parodą lanko tūkstančiai d. klubo susirinkimo nutari
mą, kurie narių ligi lapkr. 

" ų . yPat 'nSa> T
l e l ' Y ' n - , 1 5 ^ neįsirašys j klubo kny- bes Įmone yra susirūpinu-

keja, ui visu Am. J. Valsty-: ^ £ ^ J si išle.sti Uetuviškų tauto-
b!V. J. Bobimenes meniškos * ' " H • dalies dalykų. Tuo tikslu i-
lėlės sužavėjo to skyriaus r a s

 r
v l s a s I11""0 te. lae8

TT
1\DU.i m o n ė s vadovai tariasi su 

Vedėjas. Maimu ir reikš-1v? sėtuvių biuvejų unijoj 
, skulptoriais ir tiria gamy-minga, kad rasta dar vienas 

būdas lietuvių tautodailei 
populiarinti ir lietuvių var
dui amerikiečių publikoje 
garsinti. 

X Ignas ir Marijona Do-
bro\ aiškiai, ilgamečiai pre
kybininkai Bridgeporto ko
lonijoj, šį mėnesį mini 35 
metų sukaktį vedybinio gy
venimo. Ta proga gavo daug 

penkis metus turi teisę jsi 
rašyti į klubo knygas. 

— O. Noremo knygą "Ti-
meless Lithuania" K. Vidi-
kauskas aprašė lenkų laik
raštyje, o ukrainiečių laik-
raštin "Amerika" jis pasi
rūpino įdėti lietuvaičių cho
risčių grupę, pasipuošusį į tani jo j 32 šilingai, 
lietuviškais tautiškais drabu 
žiais. 

bos ir gaminių išplatinimo 
sąlygas. 

— B. Balys, 24, Reginald 
St. Marchfield, Bradford, 
Yorks, yra "Tėviškės Žibu
rių", išeinančio Kanadoje 
atstovas D. Britanijoj. Laik 
raščio kaina metams D. Bri-

Chicagos Sindikato Vadai Išbėgiojo 
N 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 

Vieni Meksikoj, Kiti Floridoj, Treti Nežinia Kur 

Artėjant Senato Komiteto I Prie Rocoo de Gražia 
posėdžiams Chicagoj (posė
džiai prasidės spalio 5 d.), 
pasirodė visi stambiausi a-
zartininkų (gemblerių) sin
dikato vadai yra išbėgioję iš 
miesto. Tą liudija detekty
vai, kurie buvo įpareigoti į-
teikti jiems pranešimus, ka
da turi atvykti į Senato Ko 
miteto posėdį, atsinešti re 
kordus, bankų knygutes, pa
jamų mokesčių kvitas ir k. 

Raporteris sako, kad vis 
tiktai buvus įdomi kelionei. 
Pas Tony Accardo, Alias 

Joe Batters 

Amerikos vėliava pakilo Seoul priemiesčio kalne pirm negu 
• marinai įžengė i sostine. (Acme) 

Iš Lietuviu Gyvenimo Tremtyje j s 
Persitvarko Sielovados įmūrys Paminklinę 

ištaiga 
Lietuvių tremtinių Sielo-

sveik.nimų nuo skaitlingo _ p ^ , j M k ū n a s buvo 
būrio giminių ir draugų. Su-1 p a k v i e s t a s Katalikų Karių 
kaktuvininkai išauklėjo pa-1 V e t e r a n ų Q u e e n s a p s k r , 
vyzdingą šeimyną. Marijona 
daug veikia moterų draugi
jose, o šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Ršmėjų Dr-joo I-jo 
skyriaus yra iždninkė. Su
kaktuvininkų krautuvę 3735 
S. Emerald Ave. kasdien lan
ko ir dienraštis ' 'Draugas". 

X Canadian Ace Brewing 

New Yorke, "memorial ser-
vice" atkalbati maldą ir pa
sakyti kalbą. Šio posto ko-
manderis priklauso Maspe-
tho lietuvių parapijai. 

— Maryte Pilhis iš Phila-
delphijos, Pa., norėdama iš
mokti lietuviškos ka^os įs-

kompanijos pora "gražių ar~-1 tojo į 6v. Kazimiero lietuvių 
kliu pakinkytų į nepapras- parapijos mokyklą. Jos te- tinos laivo "Rio 1M virėjas 
tus ratus, kuriuos dabar tik vas lietuvis, bet motina ne- tuo laivu išplaukė į ilgą ke-

— Mirė Pr. Krasauskas, 
61 m. amž., rugsėjo 8 d., ry
tą,. Velionis buvo kilęs iš 
2arstos kaimo, Šilavoto pa
rapijos. Škotijoj išgyveno a-
pie 40 metų. 

— Vyt. Lapskas, gyv. An
glijoj, jis pats arba apie jį 
žinantieji, prašomi pranešti 
DBLS-gos centrui. 

si, kad didokas žemės plo
tas yra apžiūrimas patyru
sio sodininko. Paskambinus 
duris atidarė gal penkių ma
tų vaikas. 

lentą 
KircheimVTeck vokiečių 

vados t a p y b a ( t a m * Dėle I P * 1 ^ 0 8 klebonas kurio ad 
gaturos įstaiga Vokietijai ir JfMMtroojamoje bažnyčioje 
Austrijai) nuo š. m. spalio "gesni laiką turėjo savo pa-
mėnesio 1 dienos iš pagrin- į J " " * " , * l i e t u v i a i - P"'<W* . _ 
dų persitvarko. Sumažėjus ^ m ų dvasine, vadovy- _ k l a u s t a v a i k o 

lietuvių katalikų skaičiui ir * » f,avo 'f80"118 '"""T*? Pa" M \ . ! 
išemigravus daugeliui dvasi- m i n k h n e ^ntą, su atitinka- - Ne. Jiedu Meksikoj, 
ninku, ir pati įstaigos veikla m u , j r a s u , ' . P a ž v m i n t . kad cia ! T u o 1 a u rie d atsirado 
siaurinama. Nuo minėtos | m e l d e s l " e t u v " " tremtiniai. i r g e n y v a ^TiULitė, kuri pa-
dienos iš Vyr. Sielovados rei I »T . . , ¥ . 
kalų tvarkytojo pareigų pa-1 MlklIia!TiaS I t ^ f U S 
sitraukia Kan. Feliksas Ka-' 
počius, šiai tarnybai ir anks 

Pirmiausiai detektyvai su 
pranešimu nuvyko pas Tony 
Accardot kuris kartais sin
dikate laikomas "top man" 
ir vadinamas Joe Batters. 
Jo puošnūs rūmai stovi Ri-
ver Forest šimtamečių me-

pavėsyje, 1431 N. Ash-
Ąve. Rūmai kainuoja

mi mažiausiai $100,000. Iš 
gatvės abiem pusėm tako, . 
vedančio prie didingo prie- į nioje Forest Park "bookie" 
bučio (porčių) visur matė-1 reikalai. Kai kas jį skaito 

Rezidencijos 
Sekanti policijos stotis 

buvo prie Rocco de Gražia 
rezidencijos 1040 N. Elm-
wood Ave., Oak Parke. Šis 
Chicagos azartininkų sindi
kato vadas yra savininkas 
"fancy" Lumber Gardens 
Melrose Parke, kur visuo
met loterininkų, kaip bičių 
avilyje. 

Veltui skambinta, nieks 
rūmų durų neatidarė. Kai
mynė moteris detektyvams 
pasakė, ką buvo girdėjus iš 
Mrs. De Gražia. Jos vyras 
"esąs Wa8hingtone", kur ir 
jinai žadanti vykti. 

Ir čia neįteikę pranešimo, 
detektyvai sykiu su rapor-
teriu nuvyko pas trečią — 
sindikato reikalų vedėją. 

"Aš su mama taip pat 
išvykstu" 

Giacana, pravardžiuoja
mas "Mooney", yra dešinė 
ranka Tony Accardo ir jo ži-

ARGENTINOJ 
- Jonas Strazdas, Argen-

muziejuose garma matyti, j lietuvė 
neužilgo pasirodys Chicagos __ M l M # P# Dulkės vado-
gatvese. Tas vežimas skelbs I v a u j a m a s Karalienės Ange-
Tėvų Marijonų Statybos Fon j l ų p a r a p į j o s Brooklyne cho-
do ruošiamą vakarą-bazarą r a g r e n g i a k o n c e r t ą lapkri-
iapkričio 18 d. Ashland Boule Ho 5 d., š v . Stanislovo para-
vard auditorijoj. Šiame bra- ; .. g a l § j G r e e n poin te . 
vore vienas aludarių (brew-
master) yra lietuvis Wm. 
Benešiunas. 

X Šukiai savo namuose 

— M. Ramanauskienės ir 
J. Kazlauskienės pastango-

lionę. Laivo kelias yra: Bue 
nos Aires, Parangus, San
tos, Trinidad, New York, 
Philadelphia, B a ltimore, 
Norfolk, Charlestown, Hous 
ton, New Orleans ir vėl Bue 
nos Airės. Kelionėj išbus po
rą mėnesių. 

— Girininkas Jonas Baliu 
kas iš tremties atvykęs į Ar 

. - * i i * organizuota e k s kursi j a į 
buvo suruošę vakarą duktė- . • .. . „ . . . J. 
riai Annai išleisti j karinę "Ciurhon.o' ansamblio kon 
tarnybą. Puotoj dalyvavo vi- \ *«* N e w Yor*e B^h° X d 

sa eilė vyčių veikėjų iš cent- Ekskursija vyko autobusu. 

mis, New Havene, Conn., su gentiną, Žemės Okio minis
terijos paskirtas vadovauti 

KANADOJ 

miškų sodinimo darbams į 
Patagoniją, teritorijon Chu-
but, Cholila, prie Rio Neg
ro ir Chile ribų. Prieš išvyk 
damas vedė M. Žygaitę. šliu 
bas buvo lietuvių Aušros 

ro, apskrities, choro ir kuo
pų. A. Šukiūtė, kuri išvyks
ta slaugės pareigoms, buvo 
L. V. Illinois-Indiana apskri- _ Ajake, prie Toronto, į V a r t ^ W9&» bažnyčioje, 
ties protokolų sekretorė, Vy yra pereinamasis lageris, ku 
čių choro pirmininkė ir vei- riame pagal sutartį į Kana-
kė įvairiose komisijose. dą atvykę europiečiai apgy-

X Juo arčiau TT. Marijo- I vendinami, iki jiems val-
nų Rendradarbiii Chicagos (M™* įstaigos suranda dar-
apskrities metinė vakarienė, 
tuo didesnis ja susidomėji
mas, ypatingai Marąuette 
Park. Vakarienė bus spalio 
8 d., Gimimo Šv. P. Marijos 
parapijos salėj. 

X Bridgeporto Šimtmečio 
Sukakties minėjimo finalas 
praėjusį penktadienį tikrai 

bą. Malonu pasidžiaugti, 
kad jau antri metai stovyk
lą kasdien lanko "Draugas", 
turis atvykusiems į stovyk
lą lietuviams yra artimiau
sias ir maloniausias bičiu
lis. 

— Stasys Gailevičius, žy
mus kompozitorius ir pianis 

buvo įspūdingas. Paradas tas, iš tremties atvyksta į 
gatvėmis buvo išjudinęs vi
sus gyventojus. Paradas bai
gės Mark White parko pa
talpose, kur išpildyta prog
rama. Iškilmėse dalyvavo 
miesto meras Kenneily 

X Chicagos Lietuvių Mo
tery Klubas pradeda rudens 
veikimą su kaukių balium, 
kuris įvyks spalio 28 d., 
Shoreland viešbutyje. Mrs. 
Mary Rudis yra klubo pir
mininkė. 

Torontą. Paskutiniuoju lai 
ku muz. Gailevičius vadova
vo lietuvių chorui Wuerzbur 
ge. Toronte jis taip pat nu
mato darbuotis muzikos ir 
dainų srityje. 

— 'Liaudies Balso", lietu-
tuvių kalba komunistinio 
laikraščio, visų prenumera
torių vardai yra įregistruoti 
Kanados saugume. Sąrašas 
prasideda J. Ylos, Jankaus
ko ir Kilikevičiaus, Toronto 
lietuvių komunistų vadų, pa 

X P. Verbickienė iš Brigh j vardėmis. 
ton Parko kritusi nuo kopė-| 

£ U n o w n a H ? o n i n t - H * * * * * • * * * # ' ' 

BRAZILIJOJ 
— Ed. Girčis, mūs bendra 

darbis P. Amerikoj, su vie
nu Rio de Janeiro dienraš
čio redaktorium gavo pro
gos pasimatyti su pasauly-

čiau Delegatūrai vadovavęs. 
Jis išvyksta į JAV-bes. Nau 
juoju Sielovados reikalų 
tvarkytoju paskirtas kapu-N 

cinas Tėvas Alfonsas Ber
natonis. 
Kirchheim/Teck miestelis 

Wuerttembergė, iki šio laiko 
buvęs lietuvių katalikų dva
sinis centras Vokietijoje, 
nuo X.l dienos nebebus Sie
lovados tarnybos buveinė. 
Naujasis Sielovados reikalų 
tvarkytojas savo būstinę ma 
no įkurdinti Hanau mieste. 

Delegatūros archyvas, įs
kaitant ir metrikų bylas, per 
gabenamas saugojimui į JA 
V-bes. Paliekami tik eina
mieji raštai ir bylos tų ku
nigų, kurie liekasi Vokieti
joje. Tremtiniai tikisi, kad 
jų dvasiniai reikalai ir to
liau nebus pamiršti. 

IRO vadovybės nutarimu, 
nuo š. m. spalio 1 d. Muen-

kartoio, ,kad Mr. ir Mrs. yra 
išvykę iš miesto. 

No. 2 sindikato viršūnėj. 
Jis taip pat. gyvena Oak 

Parke tarpe milionierių. Jo 
rezidencija 1147 S. Vinona 
Ave. yra ant kalnelio, žalios 
spalvos čerpėmis dengtu sto 
gu. Visi rezidencijos langai 
"Venetian blinds" aklinai už 
leisti, kad nieks negalėtų pa 
žvelgti į vidų. 

Ir čia nieks neatsiliepė į 
durų skambutį. Kaimynė mo 
teris detektyvams pasakius, 
kad prieš jiems išvažiuo-

singeno lageris, kuriame gy- Pn> duris pažvelgti į vidų. 
veno apie 76 lietuviai, bus | Erdvus kambariai, nepapras 
panaikintas. Viengungiai ai išpuošti ir apstatyti pran 

cūziško darbo rakandais. 
Grindys išklotos persiškais 

Policijai klausinėjant tar- siant maža mergaitė prasi-
naitę, raporteriui parūpo žiojus, jog "aš su mama va

žiuoju pas tėvą į Floridą'*. 
Ir taip detektyvai su ra-

rugs. 21 d. perkelti į Dietz 
prie Koblenzo. Po keletos 
sav. į ten bus perkelti ir visi 
likusieji. Lagerio naikinimo 
priežastis nežinoma. Spėja
ma, kad jo pastatai reikalin 
gi prancūzų kariuomenės da 
liniams. 

j porteriu grįžo į savo štabą 
grąžino pranešimus t kurie 
turėjo būt įteikti trims Chi-

Sabotažo Žymes 
Nūernbergo vokiečių polici

jos pranešimu, iš Lidice (Če 
koslovakijoj) importuojamų 
anglių transportuose, randa
mi nemaži maskuotos sprog 
stamos medžiagos kiekiai. Jų 
būtų pakakę išsprogdinti ne 
tik Nūernbergo gazo fabriką, 
kuriam anglys buvo skirtos, 
bet ir ištisą kvartalą. 

ŽINIOS IS PAVERGTOS LIETUVOS 

cagos azartininkų sindikato 
kaurais j r brangiais kailiais, vadams. 

CHlfĄfiO.1 IR APYUNKBE 
Moteris — Knygyno Bus įvesti Registeriai 

Direktorius t Miesto Taryboj veik jau 
Pirmą sykį Chicagos isto- Į prieita prie to, kad žymes-

rijoj moteris nominuota Chi I ^ e Chicagos gatvėse butų 
cagos Viešojo Knygyno di-1 įrengti automobilių stovėji-
rektorium, būtent Miss Ger-į m o registeriai (parking me-
trude E. Gscheidle, 44 metų, į ters)« 
gyv. 4434 N. Campbell Ave. G a t v i U komisiomenus ap-
Kvotimuose tam postui ji s k a i t o , k a d i 5 ' 0 0 0 ^gisterių 
gavo 85.7 nuoš. Metinė Chi-, Pjr £<*us duos pajamų virs 
cagos knygyno direktoriaus! J 1 ' 1 2 5 ' 0 0 0 - J a u numatytos 
alga $11,700. Ligšiolinis d i . | ir vietos gatvėse kur pir-
rektorius išeina į poilsį. m i a u s i a i b u a * v e s t l re^lste' 

Kol Saule Patekės, 
Rasa Akis Išes 

riai. 

Lucas Pradėjo Kampaniją 
Senatorius Scott Lucas Chicago Dwellings Assn. 

paskelbė pabaigus techniš- Jau pradėjo sesių savaič.ų 
prakalbų maršrutą už per-

P r i t r i l t ^ P*KAril — Motiejus šumauskas, 
IllUUIVa 14 XIIII žinomas komisaras iš I-jo 
"Tiesa1' Nr. 199, jaudina- bolševikmečio laikų, paskir- į u s reįkalus su miesto vy-, 

ad kaip praeitą taip i tas Lietuvos komunistų par- r i a u s y b e pastatymui 350 bu I £ ^ ^ 1 ^ ? ^ : 
lema gyvuliams gali ttN SlauhU s r l t l e s pirmuo-, t ų apartmento karų vetera-1 b a i - Kampaniją pradėjo Lhi 

,.. ^ « J = . U P g t £ eagoj, pasakydamas ei e kai 
ley ir Cottage Grove. Visa į b^ ' Kampam oj jam talkina 

sen. P. Dauglas. 

masi, kad 
ir šią žiemą je išgarsėjusiu rašytojum V. 

Kraveenko, kuris yra para- P " * " * * 1 P a s a r o = 
šęs knygą "Aš pasirinkau "Kauno ir Šiaulių sričių* 
laisvę". Daug laikraščių ko-1 eilėje kolūkių ir šiemet blo-
respondentų norėjo su Krav! gai vedama nušienautų plo-
čenko pasimatyti, bet sau- i tų įskaita nušienautas šie- pnimtas nariu — korespon-
gojanti jo kambarį viešbu- nas n e u ž p ajamuojamas.' d e n t U i LTSR mokslo aka-
tyje policija neprileido. Grį- Štai. Užvenčio rajono "Mo- armiją. Be to, jis yra tech 

ju sekretorium. Už stipru
mą partijai apdovanotas Le
nino ordinu. 

— Inž. Indriūnas Jonas 

žus Kravčenkai iš Argenti 
nos, mūsų korespondentas 
tikisi vėl su juo pasimatyti 
ir pasikalbėti. 

— Araaldas Felmanas, 
kauniškis, yra kandidatas į 
"deputado estadual" Sao 
Paulo valstybėj. Jei bus iš
rinktas, bus pirmas lietuvis 
įėjęs į Brazilijos politiką. 

statyba kainuosianti apie 4 
mil. dolerių. Tačiau statyba 
bus pradėta tiktai... sekan- Už gyrė Vietą Namams 
cių metų gegužes men. 

VOKIETIJOJ 

luvinių" kolūkyje nušienau- n i k o s mokslų. instituto direk 
ta 50 ha s*tų žolių iš 65 hek toriumi. 
tarų pagaS planą; nė vienas — Juodvalkis Antanas, 
nušienautas žolės hektaras Petro sūnus, Utenos apskri-
neužpajamuotas. Vilkaviš- tyje vadovauja "Pažangos" 
kio rajor-o "Lenino keliu" ko kolchozui. 
lūkis pagal planą turėjo nu- , _ _ ... 
šienauti 108 hektarus daug- R ~ *<*7™ *™fs;. ^eUk

1
sc? t r U K s m ) m«Ai» *^ji» ^ M f o w i l *0Z sunūs, dirba "Valstiečių lai, tniKsm< mečių žolių, tuo tarpu fak- • r f t d a k c i i o i e kaiolPuošme 

tiškai nušienauta vos 6,95 k r a s C 1 0 redakcijoje Kaip v 
ha. Tokia pat padėtis Mi- ^ E U B vedėjas, 
čiūrino vardo kolūkyje, kur — Karosas Jurgis reda-
nušienauta 12 ha, planui e- guoja Anykščių apskrities 
sant — 175 ha." Baigiant, laikraštį "Kolektyvinis Dar-

Ats&rgiau Su Įsileidimu 
Nepažįstamųjų 

Statyti 
Sanitarijos apskrities ta

ryba uigyrė vietą vyriausy
bės namų projektui šiauri-

Atsiliepus į skambutį ir j nėj miesto daly j , prie Chi-
atidarius duris Mrs. H. EI-1 cagos upės tarpe Foster ir 

— Kun. Šidlauskas, vie
nas žymiausių Lietuvių | n u r o d o m a i gyvuliams gre- bas" 
Tremtinių Vokietijoje Sielo
vados tarnybos patarėjų, iš
vyksta į JAV-bes* 

sianti pavojų ir... pataria
ma — "antrą kartą šienau
ti pievas". 

— Vladas Palionis dirba 
Kaune, stoties garvežių de
po viršininkas. 

kine, 417 Berry St., įsileido 
du plėšikus, kurie įsakę na
muose esantiems nekelti 
trukšmo susirinko visas 

nas $8,750 vertės ir 
išėjo. 

Atidaryta Nauja Mokykla 
Praėjusį sekmadienį kar

dinolas Samuel Stritch pa
šventino naują St. Coletta 
vardo mokyklą berniukams 
Orland Parke. Mokyklą ve
da seserys pranciškietės. 

Bryn Mawr. Žemė išnuomuo 
ta 99-niems metams. 

Nauji Automobilių 
Leidimai 

Valstybės sekretorius pa
skelbė, kad ateinančią savai 
tę jau galima bus siųsti 
blankus gavimui leidimų au 
tomobiliams 1951 metams. 
Naujos leidimų lentelės bus 
raudonai rusvos su alumino 
spalvos numeriais. 

• 
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