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Molotovo Pasiūlymas Ministrų Suėjimui 
Nebuvo Visai Vakaru Netikėtas

Prie UN Akredituotas DRAUGO Korespondentas
VYT. ARŪNAS

Pirmą kartą po trijų metų kaip Vokietija kapituliavo, 
Vakarų sąjungininkai rado reikalo duoti viešą spektaklį 

apries Jungtines Tautas dėl Vokietijos nepasidalinimo. 
Į Pirmadienį Saugumo Ko-, _ 
misijos posėdy buvo jau- ' 
gama Vokietijos dvasia 
taip artimai, kad vienu me
tu Ukrainos atstovas, -be
vaisindamas kokiomis kal
bomis turėtų būti daromi 
vertimai, pareiškė, kad o- 
ntoriaus kalba būtų ver
čiama .ir į vokiečių kalbą, 
bet greitai susigriebęs pasi
taisė, kad dėmesy turėjęs 
anglui kalbą.
Valanda Ginčo Dėl Nieko

Lygiai trečią valandą po 
pietų delegacijos užėmė 
skirtas vietas. Atstovai su
sėdo pusračiu aplink stalą 
taip, kad Višinskiu! teko at
sisėsti šalia Anglijos atsto
vo Cadogano-ir jie abu vie
nas kitam- paspaudė rankas. 
Tą žestą fotografai tuojau 
pat užfiksavo. Sumirgėjo 
prožektoriai, subliksėjo lem
putės. Višinskis su Cado- 
ganu patenkinti šypsojosi, 
kad jiems pasisekė sukelti 
žingeidumą. Ameriką atsto
vavo Jessup, Ukrainą Ma- 
milskis, Prancūziją Parodi, 
Argentiną Bramuglia, kuris 
tuojau pat buvo pakviestas 
pirmininkauti Amerikos at- i 
stovo vietoje, nes esant 
ginčui tarp “keturių didžių
jų, posėdžiui pirmininkau
ti turėjo neutralus asmuo. j 
Prie stalo , taip pat susėdo 
Kinijos, Kolumbijos, Kana
dos, Belgijos ir Sirijos at
stovai.

Bet kol pirmininkaująs • 
nesudavė plaktuku į stalą, 
fotografai tebesisukinėjo a- 
plink jų kėdes iš visų kam- 
pi| fotografuodami, bet la
biausiai verdžamiesi prie 
Višinskio, kuris išsiplėtęs 
riša burna šypsojosi.

Staiga vienam fotografui 
įkrito lemputė ir pasigirdo 
Wgimas. Iš pradžių nie
ks nesuprato kas atsitiko, 1 
kt pamatę, kad Višinskis 
foi priėmė už juoką, visa sa- 

pradėjo -juoktis iš šio “a- ;
■sntato”.

l’km svarstant dieno- 
i Į^rkę, komisija turėjo susi-
■ ,atti dėl tokio tuščio daly-

kaip bus daromi kalbų 
Girnai, vienu ir tuo pačiu 

verčiant į keturias 
kfoas ,ar po kiekvieno de- 
5ato kalboj ją pakarto
ju angliškai ar prancūziš-

^augumo Komisija visą 
į karštai ginčijosi,

jsdama pasisakyti visiems
■ 4fob)vams ne dėl Berlyno, 
s ?r kito svarbaus klausimo, 
, J_ vien tik dėl vertimo pro-

L?r°S’ v^sa* .^žmbšdama, 
! ^ vienos valandos jes po- 

Jungtinėms Tautoms 
d ,nu°ja porų tūkstančių 

i t, Pagaliaus ketvir- 
i . !(4 valandą L

oratoriaus 1 kti “keturių” koi 
bus tuo pačiu laiku I kurioje Berlyno i:

CLEVELAND LAIMĖJO DU ŽAIDIMUS

verčiamn j visas kalbas ir, | 
po to, vertėjai didesniam ti- j 
kslumui ją pakartos viena 
iš dviejų kalbų, angliškai ar į 
prancūziškai, o jei bus kal
bama rusiškai, tai, angliš
kai ir prancūziškai. L

“Tai Ne Saugumo Komisijos jo ir išlygino Boston Braves laimėjimą pirmojo ža'dimo.
Reikalas*”

Pirmasis žodį paėmė Vi-, Sfreikieriai Nugalėjo 
šinskis. -Jis tuoj pradėjo i 
karščiuodamasis įrodinėti, 
kad< Saugumo Komisija ne
turinti jokios teisės nagri- [Tūkstančiai komunistų lydi
nėti Berlyno klausimą, kad mų streikierių ir 500 karių 
tai esąs “keturių” reikalas 
ir vakarų sąjungininkai su
laužę sustitarimus, iškelda j 
mi šį klausimą Saugumo 
Komisijoje.

Gi tuo pačiu laiku, ka- 
| da Višinskis Saugumo Ko
misijoje gynė savo tezę, 
Quai d’Orsay rūmuose su
sirinkę trys užsienių reika
lų ministrai: Marshallas, 
Bevinas ir Sėhumanas tarė
si kokį duoti Molotovui at

Cleveland Ind ans beisbolo komanda vakar laimėjo trečiąjį World Series žaidimą, 
prieš 0. Šis vaizdas buvo padarytas antrojo žaidimo metu, kuomet Cleveland laimė- 

(Acme Telephoto)

Policiją Prancūzijoje
PARYŽIUS, spalių 8. —

i
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Karo 'Nulėmimas' 60 i U. S. Dabar Atsakys 
Dienų Bėgyje Kinijoje

NANKING, spalių 8.
Kinijos civilinis karas gali 
būti nulemtas Q.6O dienų bė
gyje. Tas, tačiau, nereiškia, 
kad karas bus iki to laiko 
baigtas. Bet stebėtojai su
tinka, kad laimėjimai ir pra-

sakymą, kuris dieną prieš gmę ašarinių dujų ir šautu-

bei saugumo policijos sar
gybinių šiandien smarkiai 
kovojo per kelias valandas 
Micheville plieno fabrike ne
toli Nancy, pirmame rimta- i laimėjimai nuo dabar Iki žie
me susirėmime visame kraš
te vykstančiame anglių strei I ar Chiang Kai-sheko ar ko
ke. Mesdami plytgalius ir Imunistų jėgos ilgainiui val- 
vartodami lazdas, streikie- 
riai privertė karius ir sar
gybinius evakuoti fabriką, 
kurį jį prieš aušrą buvo už-

mos pradžios gali nulemti,

Sakė, Rusai Iškraipo Visas Žinias, 
Kad Tarnautų Jų Propagandai

PARYŽIUS, spalių 8. — Valstybės sekr. Marshallas 
šiandien kalbėjo uždaram susirinkimuidarbo vadų iš tų 
kraštų, kurie aktyviai dalyvauja Europos šalpos progra
moje.

Jis vakar pasakė ameri-. IŠRINKO 3 NAUJUS 
kiečių klubui, kad Rusijos | 
blokadavimas Berlyno. “ yra SAUGUMO TARYBON 
grėsmė pasaulio taikai, jei PARYŽIUS. sDaliu 8. —
yra kada tokia buvusi be pa- |Kuba, Egiptas ir Norvegija 
tronlrii oandvma’’ I- ... . . . . .trankų šaudymo.''

Savo kalboje Marshallas 
sakė, jo kalba nėra skelbti
na, tačiau, ji buvo Amerikos 
laikraščiuose atspausdinta. į

Amerika Priešinsis

tai savo notoje siūlė sušau
kti “keturių” konferenciją.

Molotovo nota nesudarė 
“bombos” išpradžio, nes va
karų sąjungininkai laukė! 
tokio manevro iš gov'etu di
plomatijos, kad tuo būdu 

J leidus Višinskiui saugumo I 
1 komisijoje įrodyti, kad šis 
reikalas turįs: būti tarp 
.^keturių’ ’ sutvarkytas.

Tačiau ši sovietų inicia
tyva čia skaitoma; kaip no
ras 
mą 
dar 
sai 
karo, arba jie dar nepa lai
dojo viltį jį ateity laimėti. 
Jų siekimai yra aiškūs ir 
iie tikisi juos pasiekti ne 
karo, bet diplomatišku bū
du ir politiškomis priemo
nėmis.

Pirma Reikia Nuimti 
Blokadą

Kada rusai sužinojo apie 
I sąjungininkų norą perkelti 
Berlyno klausimą į Saugu
mo Komisiją, jiems beliko 
tik du išėjimai, arba sutik
ti su sprendimu, arba nesu
tikti, kad šis klausimas bū
tų sprendžiamas, panaudo
jant vėto teisę.

Nesutikti, reikštų sukel
ti prieš save pasaulio opini
ją ir apsitverti “sanitariš
ku kordonu”, nutraukiant 
visišką susisiekimą su va
karais, ko rusai dar šiuo 
metu nenori daryti.

Sutikti, reiškia parodyti 
savo silpnumą ir Rusijos 
autoritetas smarkiai suma
žėtų Rytų* Europoje, kur ir 
taip jos blokas jau braš
ka. Tad Kremlius griebiasi 

[trečios išeities, pasiūtyda- 
buvo rasta | mas sąjungininkams sušau- 

oi^to-riaus | kti “keturių” konferenciją, 
ir Vokieti-

užmaskuoti pasitraukt
is užimtų pozicijų. Kas 
kartą parodo, kad ra- 
nenori bent šiuo metu

į Bolševiku Propagandą 1
WASHINGTON, spalių 8.

— Atrodo, Amerika padeda 
į šalį paskutiniuosius susi
laikymas propagandiniame | 
karę su Rusija. Washingtoi- 
nė, valstybės sekr. pavaduo
tojas Lovett sakė, jis gavęs 

1 įsakymą iš Paryžiaus “de- 
jbunkuoti” vėliausį rusų pa- 
I siūlymą ryšium su atomų 
•energijos kontrole. Spėjama, 
tas įsakymas atėjo iš vals
tybės sekr. Marshallo.

Durham, N. H.t pasekr. 
Saltzman pareiškė, kad nuo 
.karo pabaigos sovietų vai

zdžia aiškiai įrodė Kad jų 
tikrasis tikslas yra pasau
lio dominacija per komuniz-

Į dys visą Kiniją šiaurėje nuo
Yangtze upės.

Stebėtojai sutinka, kad ki
tas valdžios pralaimėjimas 
kaip tas Tsinane, gali pra
dėti eilę valdžios karių de- 

i zertyravimų, o nors vienas 
I aiškus ir didelis laimėjimas 
i panaikintų komunistų jėgos i mo įrankį, ir kad jie panau-

vų pagalba.
Bent 12 streikierių ir sar

gybinių .buvo sužeisti, ir aš- 
tuoni sargybiniai buvo su
imti streikierių. Valdžia bų- pasaką ir atnaujintų pasiti-1 ^og by kokią prievartavimo, 
vo įsakiusi kariams užimti 
tą fabriką ir toliau varyti jo 
veikimą.

I I I '

jGen. Franco Priešai iKomunistų Kariuomenė

, kėjimą, taip reikalingą iš- j klastos, smurto ar prieštara-’ 
metimui komunistų iš šiau- • vįmo strategiją, kuri nau- 
rės Kinijos. į dingą jų tikslams.”

Sujungė Savo Jėgas j p,fe (JS Zonos Korėjoje1
LONDONAS, spalių 8. -r-1

Anglijos užsienių ministerija 
vakar pranešė, kad Ispanijos 
respublikonai it monnarchi- 
stai, kurie abieji yra gen.
Francisco Franco
sutvarkė savo skirtumus I 
formaliam susitarime, ir pa-; 
sižadėjo bendrai kovoti prieš |
Franco valdžią. Tam tikslui U. S. Laivynas laikys. 
buvo nutarta sudaryti koa- į |\’J I’ M 

ilicinę vyriausybę tremtyje, | : UluClIUS PiaflCVrilS
kuri prašys Vakarų valsty- ‘ WASHINGTON, spalių 8. 
bių paramos Franco valdžiai ’ — Laivyno štabas šiandien 
nuversti.

SEOUL, spalių 8. — Vai-1 
džios atstovas čia šiandien 
sakė, 15,“000 rusų remiamų i 
šiaurės Korėjos karių buvo 
partraukti iki trijų mylių |

priešai, • nuo amerikiečių okupuotos

ir kalbos 
“keturių” 
kol nuo 
blokada.

apie Bu
konte- 

Berlyno 
Berlyno

Marshallas pareiškė, Ame
rika priešinsis tokiai Rusijos 
politikai, kaip blokadavimą, 
ir kad Europos šelpimo pro
grama, kuriai U. S. iždas iš
leidžia 6 bilijonus dolerių 
šiemet, yra dalis tokio pasi
priešinimo.

Sekretorius sakė, Vakarų Į 
valstybės derėjosi su Rusija į 

. beveik 100 dienų, kad iš-1 t 
; spręsti Berlyno krizę, ir klau ' 
Isė, ką daugiau'būtų galimai 
padaryti, kaip tik kreiptis į j 
UNos saugumo tarybą. Jis 
taip pat sakė, Rusijos* pa- j 

1 siūlymas uždrausti atominę 
i bombą ir tuo pat metu įstei- 
I gti inspekcijos procedūrą 
[nesuteikia reikalingo saugu- 
1 mo, “o mes turėsime sau
gumą.”

• Teisybė 

Marshallas
1 pusės” žmonės 
sako kalbas 
riausias intencijas, bet jo- ‘

.V . « v
; buvo šiandien išrinktos dvie- 
■ jų metų terminams Jungti
nių Tautų saugumo tarybo
je. Jų terminai prasidės 1949 
m. sausio mėn. 1 d. Norve
gija ir Kuba buvo išrinktos 

I pirmam balsavime, o Tinkl
iniuose tarpe Egipto ir Tur- 
ikijos buvo reikalinga ketu- 
Įris įtartus balsuoti. Galuti
nas balsavimas buvo 36 už 
Egiptą, 19 už Turkiją.

Kuba užims, Kolombijos 
vietą, Norvegija atstos Bel
giją, ir Egiptas eis "Sirijos 
pareigas, einant tarybos ge- 

'.ografinės reprezentacijos 
‘ santvarka.

f

Ieško Būdu Išspręsti
Berlyno Problemą 

PARYŽIUS, spalių 8. — 
UNos saugumo tarybos pir
mininkas Juan D. Bramug
lia iš Argentinos šiandien 
toliau ieškojo priemonių iš
spręsti Berlyno krizės klau
simą, tardamasis su sovietų 
delegatu Višinsky per dau
giau negu dvi valandas.

Bramuglia, Argentinos už
sienių ministras veikiąs kai
po tarpininkas Berlyno gin- 

mis tik kliudo krašto reika-1 ^e» spėjama, praleis popietį 
lų vedimui, o kiti kalba ge- I kalbėdamas su trijų Vakarų 
rai žinodami, kad jie tuo tik ..valstybių atstovais bei še- 
apsunkins padėtį. ' šiais “neutraliais” saugumo

Anot sekretoriaus/ .rusai i tarybos nariais. Patikimi, 
yra melavimo ir iškraipymo i šaltiniai sake, jis gali taip 
meistrai, i c 
viską tarnauti savo propa-

Laimi’

sakė, “mūsų 
kai kada pa
turėdami ge- j

Brifai Mano Ištini 
Juody Rinkų Skandalą 
LONDONAS, spalių; 8. —

Informuoti sluogsniai vakar | 
sakė, parlamente bus iškel-J 
ta juodųjų rinkų skandalas, i 
kuriame neva figūruoja auk-

Išti darbiečių valdžios žmo- 
jnės, tuoj po_ susirinkimo spa-|kytų mane j šmotelius,” jei 
I lių 25 d. Nėra abejonės, kad jjs drįstų bandyti skleisti 
konservatyvai bandys pa-1 tokias neteisybes. Tačiau, 
naudoti tą skandalą savo po- jįs baj^e, demokratinė pro- 
litinei naudai, o valdžia iš cedūra ilgainiui laimės, nes 
savo pusės bandys pirm nag-1 teisybė visuomet laimi, 
nuėjimo suimti ir galimai I —

I pranešė, kad 63 karo laivai i griežčiau nubausti kaltinin-! Keturi Vyrai Sužeisti 
Į ir 30 lėktuvų skvadronų da- (kus. '
lyvaus manevruose šiaurva- j ___________________ 
kariniam Atlante. , Apsimoka Skelbtis ‘P* uge’

pietų Korėjos rubežlaus.

moką iškraipyti Pat tartis su Ukrainos de- 
_, legatu Manuilsky, vienintė- 

Į gandos tikslams. Jis sakė, Rusijos rėmėju tarybo- 
iAmerikos žmonės Msudras- Je-je.

jos klausimai butų apsvars
tyti.

Sąjungininkai suprato šį 
rusų manevrą ir priėjo vie
nos išvados, kad dabar ne
gali būti 
šaukimą 
rencijos, 
nenuimta
ir Vokietijos klausimai y- 
ra visai skirtingi ir kol ne
bus sureguliuotas Berlyno 
kląusimas ,tol nedali būti 
deramasi visos Vokietijos 
klausimas, nes jei derybos 
iširtų dėl visos Vokietijos,, 

• tai tada beliktų tik vienas 
kelias, tai griebtis karo.

Jei Sovietų Rusija ti
ki šventai, kad jos pusėje y- 
ra teisybė, tai kodėl ji bijo 
stoti prieš Jungtines Tau
tas ir pasaulio opiniją?

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA!
—AFL vežėjui unijos viršininkas Dan Tobin vakar per

spėjo unijos narius nebalsuoti už komunistinius kandida
tus.

—Buvęs Anglijos užsienių sekr. Eden vakar sakė, padė
tis Europoje yra labai rimta ir blokada turi būti visiškai 
nuimta nuo Berlyno pirm negu galima tartis su. Rusija 
dėl kitų problemų susijusių su Vokietiją.

—Iš Oregono pranešta, kad milžiniškas B-29 bombone
šis vakar nukrito ir sudužo 25 mylias rytuose nuo Medford..

—r-General Electric bendrovė vakar rasta kalta bandy
mu monopolizuoti kitų kietų metalų produktu gamybą, ir 
kainas. Byla buvo»užsivilkusi net septynis metus.

—United Mine Workers unijos seimas, padarvdamas 
savo prez. John L. Levviso kritikavimą Prez. Trumano 
apžvalgą, netiesioginiai užgyrė republikonų gub. DevVey.

—U. S. valdžios teismas San Francisco, Calif., vakar 
formaliai apkaltino "Tokyo Rose” krašto išdavyste už 
japonų propagandos transliavimą karo metu.

5 SoviefŲ Lėktuvai 
Erzino Britų Lakūnus 
BERLYNAS, spalių 8. — 

Britai šiandien raportavo, 
kad penki sovietų kariniai 
lėktuvai skraidė pavojingai 

iarti britų; transporto vežan-
Streiko Susirėmime čio 27 keleivius netoli Ga- 

SAN FRANCISCO spalių tow aerodromo. Rusai pri- 
|8. — Keturi vyrai buvo su- skrido iki 100 pėdų nuo tran 
įžeisti ir du kiti.buvo nuga-'sPort°. jam leidžiantis į bri- 

j benti kalėjiman L______ ,
kuomet įvyko naujas susjrė- 

| mimas Vakaru: pakraščio' ži- 
į balo darbininku streike_______

I Apkaltino Bolfon už 
: Atentatą Prieš Reufher

DETROIT, Mich., spalių 8.
— Buvęs CIO United Auto 

(Workers unijos valdininkas i Verpė 
.Carl Bolton šiandien buvo (---------
formaliai apkaltintas pada
rymu atentato prieš unijos 
prezidentą Walter P. Reu- [čiau. Saulė teka 5:56; 

jther šių metų bal. mėn.

šiandien tų valdomą aerodromą.

KALENDORIUS
Spalių 9 d.: Šv. Dionyzas; 

senovės: Krytis ir Gedetė.
Spalių 10 d.: Šv. Pranciš

kus Borgia; senovės: Butau- 
itas ir Jaunė.

Spalių 11 d.: Švč. Pan.Ma- 
| rijos Motinystė; Šv. Zenai- 
I da; senovės; Berastas ir

ORAS
Apsiniaukus, truputį šil-

lei-
• džiasi 5:20.
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2 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS

Širdies Ir Proto Vyro Jubiliejus i

SPALIO 10 D. PAGERBSIMI ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS 1 
KLEBONĄ KUN. A. LINKŲ, MINĖDAMI JO 

KUNIGYSTĖS 25 METŲ SUKAKTĮ

Spalio mėn. 10 d. pagerb
sime kun. Anicetą M. Linkų, 
Šv. Kryžiaus parapijos kle
boną, švenčiantįr kunigystės 
25 metų sukaktį. Jubilijatas 
pasižymi stipria kūrybine 
dvasia, išmintinga drąsa, di
dele energija ir nepermaldau 
j amu patvarumu. Jis sugeba 
surasti ^aują idėją. Jis turi 
energijos pasipriešinti įsiga
lėjusiai rutinai. Jis turi drą
sos laikytis prieš visus pa
juokimus, prieš įvairiausius 
spaudimus ir grasinimus. Už

moksle galingas, žmo
nijos šviesybė;

duona mūs proto, val
stybių tvirtybė;

Už amžius senesnis, už ry
tą pirmesnis,

Už ribas platesnis, už tur
tus brangesnis... .

Nėra reikalo visas eilėraš
tis cituoti, bet tik norėjau 
pastebėti, kad jubilijatas ra
šė eilėraščius ir jų parašė 
nemažai; kai kurie buvo at
spausdinti “Moksleivyje’’ ir 
kituose laikraščiuose.

Tu

Tu

GRAŽIAME PAJCRYJE i Ii, nes okupantai užčiaupė 
į jo balsą, bet tikėkime, kad j 
greit vėl suskambės.

Sveikiname jubilijatą
I linkime sveikatos ir daug kū- 
jrybingų metų!

ir

— K. B.

Tūkstantis kelių veda pa- 
klydiman, o tieson tik — 
vienas.

Geriau duoti, negu prašy
ti sušelpk savo tautietį 
nelaimėje! Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine.; 1'05
Grand St., Brooklyn 11, N.Y. • 
___________ | 

ĘfiTVAlTUSH, opt i 
E T U V

nuo 

Galvos Skausmų, 
Vidurių Paleidimo 

Nevirškinimo 

Nervingumo 

Vidurių Išpūtimo 

Nemigos ir

Stokos Apetito 
dėl Užkietėjusių 

Vidurių ?

jšljaiidytų, malonią
su

šeštadienis, spaliu 9 d., 19^

Dr. I. E. Makat
GYDYTOJAS IR CfflRlKCAs 

11750 So. Pamell 
Tel.:: PUJIman 5-8277 ’

VALANDOS: nagai snsjta^

DR. E. MARKUNaJ- 
LIETUVIS OPTOMEIBI8T43 

6859 So. VVestem Avė.
Valandos: nuo 7 iki 9 vak. ira^Į
Trečiadienj popiet pagal susitari^ 
Ofiso Telefonas: IVAlbrook 5-j^ 
Rez. Telefonas; WEntwortli 94^

Kun. Anicetas Linkus

sibrėžtą tikslą siekia patva
riai ir išmintingai. Todėl jo 
darbai yra sėkmingi ir nau
dingi visuomenei.

Šia proga susipažinkime 
su kunigo Aniceto Linkaus 
asmenybe.

JAUNYSTĖ
Jis gimė Lietuvoje 1887 

m. balandžio mėn, 17 d. Pra
džios mokslus ėjo- pas kaimo 
“daraktorius”. Slapta lietu
viško žodžio mokės, nes tada 
earistihės Rusijos okupantai 
visa, kas lietuviška, perse
kiojo ir draudė. Jo širdis 
troško laisvės, todėl praside
da naujas kūrybingas gyve
nimas, ne rožėmis klotas, bet 
prakaitu aplaistytas. Jis sa
vo rankomis pelno duoną ir 
siekia aukštesnio mokslo. A- 
nicetas vertino mokslą. Jis 
viename savo eilėraštyje ra
šę:

Jis siekė mokslo ir kitiems ; 
nešė šviesą: mokė kitus an
glų kalbos vakariniuose kur- i 
suose,’ dėstė lietuvių kalbą | 
Valparaiso (Indianai univer- 

| sįtete, St. Bede Kolegijoje ir 
St. Procopiuš (Lisle, III.) se- 

1 minarijoje. Jis taip pat mi
nėtose įstaigose švietė1 savo 
protą, taurino širdį ir stip- 

I rino valią. Taigi jis buvo tuo 
'laiku ir mokytojas ir moki- 
inys. Taip pat per 15 metų 
kunigas Anicetas dėstė Qui- 
gley Preporatory Seminary 
lietuvių kalbą.

Kunigas Anicetas suprato 
spaudos reikšmę. Jis buvo 
“Moksleivion ir “Giedros” 
laikraščių redaktorius, dirbo 
“Drauge” ir bendradarbiavo 
kituose laikraščiuose.

Garbingas jubilijatas ku
nigystės sakramentą priėmė 
1922 m. birželio- 6nėn. 10 d., 
pirmąsias šv. Mišias atnaša
vo- Dievo Apvaizdos bažny- 
čidje 1922 m. .birželio mėn. 
11 d,

DIRBA DAUG IR 
PATVARIAI

Mano 30 
yra

DR. F. C. WIMjj
GYDYTOJAS IR CHIRURGU 

2420 VV. Marąuette Rį 

Ofiso Tel.: PRospect 6-6446 
Rez. Tel.: HEmlock 4-3150 

VALANDOS;
Nuo 2 iki 4 popiet; J iki 8 vale; |, 

Trečiadieniais pagal sutarti ■
Guaikitc greitą.

pagalbą

G omo ž o J. RIMDZUS.D.C.
LICENSED CHIROPRACTOR

IN STATĖ OF INDIANA.’ 
Home Calls in Indiana 
Phoue BIshop 7-5833 
PHYSIU THEKAPY 

2828 So. Christiana Avenue
HOURS — Daily 6 to & P, ]£ 
Saturdays 10 A. M. to 5 P. v

metų, praktikavimas 
jūsų garantija.

į Palengvina akių įtempimą,-kuris 
1 esti priežastimi galvos skąudėji- 
I mo, svaigimo, akių aptemimo, ner- 
vuotumo, skaudamą akių karštį, 
atitaiso trumparegystę ir tolire- 

■ gystę. Prirengia teisingai akinius. 
) Visuose atsitikimuose egzaminavi- 

Kunigas Anicetas Linkus . kai daug nelaimingųjų ir su- mas daromas su elektra parodan- 
žmonėms yra ne tik kunigas, teikė pastogę net keliems Į^a S^pfama8 j kmok7kiosPe^kury' 
bet draugas, bičiulis, geras | tremtiniams. Jis gyvai šie- kreivos AKYS ATITAISOMOS 
patarėjas ir sumanus veikė- I lojasi, kad Lietuva vėl at- 
jas. Jis daug turi nuopelnų 
visose srityse: spaudoje, 
draugijose, ypač L. Vyčių 
organizacijoje ir

| dirvoje.
r Nenoriu būti 
žmogus, todėl 

I kiek jubilijatas 
rapijose ir labdarybės srity
je, bet tik noriu patarti at
silankyti į šv.Kryžiaus pa
rapiją arba nuvykti į sene
lių prieglaudą (Šv. Šeimos 
Vilą), ir ten galėsite pama
tyti savo akimis, kiek jis nu
veikė Bažnyčiai ir Tautai. 
Jūs pamatysite artimo mei
lios paminklą, jūs pamatysi
te didelio žmogaus 
dvasią, 
darbų.

. JIS

Žinoma aktorė Elizabeth Taylor mėgsta visą savo laisva
laikį praleisti pajūryje. Netrukus ją matysime filmoje 
“Julia Misbehavėfe”.

labdarybės

skaitlinių 
neminėsiu, 
padarė pa-

Kunigas A. Linkus su e- 
nergija ir pasišventimu dir- į 

bo Šv. Antano (Cicero) ir 3 
Šv. Kryžiaus parapijose kai- 

|po klebono pagelbin-inkas. 
iŠ v. Petro ir Povilo parapijo- 1 
|je vadovavo žmonėms kaipo 
[klebonas per 9 metus. O nuo 
1941 m. balandžio mėn. 17 . 
d. sėkmingai veikia Šv. Kry
žiaus parapijoje. Jis yra di
delis klebonas, nes myli žmo
nes ir dirba žih’onių gerovei; 
neieško sau nei garbės, nei. 
pelno;

DĖMESIO! DĖMESIO!
MŪ^Ų GAMINAMAS NAUJAS PRODUKTAS — 

TIKRA LIETUVIŠKA KAIMIŠKA RUGINĖ DUONA!

Išvežiojame Čhicagoje ir prieinieseiuose. Ne Chicagoje gy
venantiems prisiunčiame paštu. Siunčiame visur Amerikoje. 
Gausite per vieną dieną.

Prisiminkite gimtuosius namus. Valgykite tikrą 
lietuvišką kaimišką ruginę duoną.

PIVARŪNAS BAKERY
Skambinkite Tel. FRontier 6-4622

Arba rašykite sekančiu adresu:

4622 S. Marshfield Avė., Chicago, III.

PADAROME PAGAL JŪSŲ UŽSAKYMUS
— IŠ LANKSTAUS PLIENO

VENETIAN BLINDS
KETVIRTAINĖ 
PĖDA ......... 
BONDERIZED - GALVANIZED 

LANKSTUS PLIENAS 
Padaromi J Omų J^ngąrns Pagal 

Užsakymą Tapė Spalvos
Pa si rink i irias 

IŠMlEJiAVIMAS DYKAI 
GĘEITAS PRISTATYMAS 
Šaukite Vlrginia 7-2445 ir 
Pirkite Netoli Savo Narni/

ARCHER AVENUE.
VENETIAN BLINDS

Vlrginia 7-2445

Į
' Sis
i nantis
J dūriuose
I padeda r_______
| riančias dūjds- ir 
malonios. •. 
nuostabus 
moksliškos > 
18 (ne 
dieinišk-ų žolių, 
tinių. augalų -—• 
les, tobulai išvystytos jier 
Taip, .'.greitai; 
pagalbai nuo 
dar šiandien

vidurius atleidžiantis ir sfipri- 
vaistas švelniai pašalina vi- 

sųsiBinJiusias. medžiagas: 
pašalinti vidurius už-kieti- 

suveikia viduriams 
šilumos jausmą. ■ Goniozo 

veikimas ’ pareina nuo 
formulės, kurion įeina 

viena ar dvi) gamtos me- 
šaknų ir kitų’ vais- 
. nuo. slaptos formu- 

7S metus, 
išbandytai 

užkietėjimo 
vaistinėj

maloniai., 
vidurių .

kaimyninėj.’
■ arba
I užsisakyki t Goniožo.

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IK CIIIRDKGAS 

2421 tVcst 63rd Street
I VALANDOS; Susitartus —• nuo 1:^ 
i iki 4:00 ir nuo 7:00 lki~9:00 vakj. 
| ro, išskiriant Trečiadienių ir 

dienių vakarus.- •" -
Ofiso Tel.: GRovehiU 6-5213 

Rez. Tel.: Hlltop 5-2626

V ■ i ' > ' • - -
Daugely atsitikimų akys atitai

somos be akinių; Kainos piges
nės kaip pirma.

Į nusipirkite

SPECIALIAI 
Susipažinimui 
' SIŪLOMA.

. o’z. bonką.
[ pristatyta" į

I gautų laisvę, jis trokšta, kad 
'Jungtinės Amerikos Valsty- 
Ibės garbingai neštų ir toliau 
I laisvės vėliavą. Jis1 myli šį 
| kraštą, nes tai jo antroji tė
vynė, kuri jam daug dvasios 

I turtų suteikė, bet jubilijatas-; 
i ir šiam kraštui davė daug 
i dvasios vertybių, dirbdamas 
žmonių gerovei-.

Jubilijatas tui-i daug nuo
pelnų ir lietuvių tautai, nes I 
jis palaiko ir remia kovojan- j 
čios už laisvę ir nepriklau- Į 
somybę Lietuvos reikalus.

Už nuopelnus Lietuvai jis 
11937 m. apdovanotas Gedi- 
Imino ordenu. Jubilijatas tan
ikės laisvoje Lietuvoje 1936 
m. ir pastebėjo tada didelę 

I pažangą visose srityse. Ta- 
I da skambėjo Karo Muziejuje, j 
į Laisvės Varpas, padovanotas : 

. Amerikos lietuvių. Dabar, 
I Lietuvoje Laisvės Varpas ty

kilnią
kuri trykšta iš jo

YRA JAUTRUS.

A. Linkus yra jaut-Kun.
rus ir lietuvių; tremtinių rei-'i 
k ai am s , parėmė medžiagiš-Į

f

Į

I 4712 South Ashland Avė.
|YArds 7-1373

j VALANDOS; nuo 10:30 ryto iki 7:30 
j vakare. Sekmadieniais pagal sutarti- 
’ Trečiadieniais ofisas uždarytas.

Ofiso Tol. YArds 7-5921 
Rezid. Tel. DAriu.be 6-1126

Dr. J. Gudauskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ATIDARĖ OFISĄ ADRESU: 
756 W. 35TH STREET’

Ofiso ■-vai.,: : nuo 143 iir 6:30—S vai. 
Antradieniais ligonius priima tiktai 

iš anksto susitarus.
lej .neatsilieps Mie - telefonai, šaukite: 
kEnivood 6-51,07;. VIncenncs 6-3900

i

2 šmotų parlor setas, tvirtai mūsų padalytas,
vertės $225.00, dabar tik ..........Į .. $149-00

2 šmotų parlor setas,t tvirtai mūsų padarytas,
vertės $279.00, dabar tik .................  $175.00

3 šmotų miegamo kambario setas (bedroom sėt),
vertės $159.00, dabar tik......................... $89.00

Taippat ir kiti ,/namų rakandai dabar parduodami 
nupigintomis kainomis. Ateikite ir pasiteiriaukite.

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 West 63rd Street

VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras, 
arba 

telefonuokitė dėl sutarties: | 
HEmlock 4-5524

;| Siųskit šį “Special Pasiū- 
! j lymo” Kuponą — Dabar

O , įdėtas, $1.00.. . Atįsikiskite man
11 apmokėtų, rėgulerj 11 uncijų,

bonką. GOM'OZO.
;|T| C,O.p. (Išjaidos .-pridėtos.}

I Vardas................z......... . .
Adresas................ ......... 

I Pašto Ofisas............................................
II Dr. PETER FAHRNEY & SONS Co.

- i -toebt.671-36

DR. A. J0M
FUYSICIAN & SUKGE0S -J
(LILTl/viS ' GYDYTOJAS).J 
2500 W. 63rd Street'

OFISO VALANDOS: j
Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:30-1 nk.

šeštadieniais nuo 2-4 popiet
Trečiad. ir Sekmad. uždaųta 

Ofiso Tel. — FRspet't 6-3S38 r ' 
Rez. Tcb: Vlrginia 7-\2421 £

Emerg.: Tel. KEdzie 3-2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 Archer Avė. 
CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. LAfayette 3-3210 
pirm.;, antrad, ketv., .12—2:30 

-9 vak., penkti ir šešt. 12—2:30 
6234 Archer Boad

ARGO, ILLINOIS 
Tel'. SUMMIT 1580

Vai;: pirm., antrad. ir ketv. 3-5 
trečiad., penkt. ir šeštad. 3-8

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS

2201 Węst
Ofiso , valandos:
išskyrus "trečiaditiižūs. '

Tel. Vlrginia R-6776 
Vakarais Pagal Sutarties. 
Rezidencija; Matteson, UI.

. Tol. Chicago Hciffhts 095-V1

ADVOKATAS 

Cermak Road . ’
Kasdien nuo 1j— 5

Tel. GRo. 6-1800 (Ofiso ir namą)

Dr. Waiier J. Kiršiui
PHYSIC1AN and SUBGEON

(Lietuvis Gydytojas)

8925 West 59th Street
’ VALANDOS: 2—4 popiet, 6:9-

8:30 vakarais. Trečiad. pagal suufl

Vai.: 
ir 6-

v.v.
v.v.

Ofiso Tek: GRovehiU 6-1321

Dr. EdwardB. Muraskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5452 So. Kedzie Avė.
LIGONIUS 'PBIIAIA:

Kasdien nuo’lfOO iki 4:00 ir
.nuo 7:0.0 iki 9:00 vai. vak. ✓ 

šeštad., nuo 2:00’ iki 4:00 vai 
’ Trečiadieniais —pagal sutarimą. 
Reziden. Tek: HEmlock 4-5532

DR. PETER T. BWI1
GYDYTOJAS IR CH1BUBGA3 

6757 So. Western Avė.
Telefonai:

Ofiso —» HEinlock 4-5849 >
Rez. —. HEmlock 4-2324

VALANDOS: Trečiadieni- ir Šdt** 
dieni pagal susitarimą; kitomis ii* 

nomis nuo 2 iki 4 popiet- . 
7—9 vakare.

*

*

4

3039 S. HALSTED ST................TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Nuo 8-toa vai. ryto iki 6-tos vai. vak.

R CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 So. ‘ Ashland Avenue 

(Antras aukštas.) 
^)fiso Telefonas: Y Artis 7-0554

Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIdway 3-2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki

ARCHER AVENUE FURNITURECo.
4140 Archer Avenue Chicago 32, III.

Telefonas — LAfayette 3-3516
Savininkas JOE KAZIK—KAZIKAITIS

4
vai. popiet;- nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

{Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną..

Ofiso tel. ...... Vlrginia 7-1886

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

■ Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus.

Ofiso tel. GRovehiU 6-4020 
Rez. tel. IHUtop 5-1560

Dr. AlexanderJ. Jaioii
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR C1HKUEGA3 

2423 West MarąuetteBd.
OFISO VALANDOS ‘

Nuo 2 iki 4 valandos poP* 
ir nuo 7 iki 9 Vai. vakari 

Trečiadieniais ir šeštadienlsli 
pagal sutarties.

9

STASYS LITWINAS SAKO:
tai geriausias laikas 
pirkti visokios rūšies 

NAMAMS REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų-Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Va mišo — Enanielio — Geležinių Namams Reikmenų- 
Hardvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kiti/ Reikalingi/ Dalykų. Pasiteiraukite!

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI

STASYS LITWINAS, Pres.

CARR MOODY LUMBER CO.

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49 th Court, Cicero
A-ntrad., Ketvirtad. ir Penktad.

VAL.: 10-12 rv*e: 2-6. 7-9 P.M. 
3147 S. Balsted St., Chicago
Pirmad, Trečiad. ir šeštadieniais 

Valandos; 3—8 popiet

Akis

Egzaminuoja

Akinius

Pritaiko

Dr. J. J. Smeiana, JrB

OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland
Avenue

VALANDOS;
Pirmad., Antrad,, Uctvlrta<1., 
Penktad. 0:30 Iki 12—1:30 

Iki 8:30
Trečia (lli’niaLs uždu ryta 

šcštudleniufs 0:30 iki 12 — 1: 
ild 0 P. M.

Aldų Specialistas 
Laikomas Pasitarimui

30

CAnaI 6-0523, Platt Bldg.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 W 8 

Trečiad Ir Nedėlioinis

Dr. A. MontyiiW
GYDYTOJAS IR
West Town Stato Baak lĮ* 

2400 West Sfadison Swl* 
Ofiso Te!.: SEdey S'J.

Rez. Tek: BRnnsffkk

VALANDOS:
Nuo 1 Lki 3 popiet; e iki i

Ke». 6958 So. Talm&n 
Res. Tek: GKovehil! 6-061’
Office Tek: HEmlock

DR. J. J. SIMOM®
GYDYTOJAS IK CHIRl^v

2423 West Marųuette

Dr. Walfer M. E®
(EISI N AŠI 

6155 S. Kedzie A*
Practlce Hmtted to Obrt^ 

and Gynccology y
VALANDOS TIK 

Telefonai
Ofiso Hcndock 4-<S760.

Rez. PRoospect 6-6233 
Jei ucaUib^pUt J

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KABIAI

Tel.: Vlrginia 7-6583

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

2201 W. Cermak RA
Valandos. 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas.
tik nuo' 1—3 vaL popiet.

REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
REpublic 7-7868

šeštad.

Tel. CAnal 6-0257
Rez. Tel; PRospect 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halstcd St 
Rt-zldenclja: 6600 S. Artesian Avė. 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.
6 iki 9 vai. vakare.

Dr. Strikol
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė., Chicago

OFWO VAJLANDO8:
Nuo 2-4 Ir G-8; treč.. šeštad. Ir 

’Sckm. tik nagai sutarti
Ofiso Tcivroiiaa: YArds 7-4787 

Namų T»-lcfonas: I*lto*pect 6-1030 
-Tel neatsakys vtršminfiti telefonai 

taukit; Mlduiif 3-0001

DAriu.be


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. II.I.INGIS

CLASSIFIED ADS
• BUSINESS SERVICES •

A. RIMYDIS NAMŲ PRIETAISAI

VYRAI

VYRŲ
55

Patyrimas
• NAMŲ TAISYMAINereikalingas

NAKTIES DARBAS

$1.20 į valandą ir
• BALDŲ TAISOMAI

• -LAIKRODŽIŲ TAIKYMAS

J

VYNIOJIMUI IR 
DUONOS KROVIMUI

D R A U G A S’.’ HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

2334 South Oakley Avenue
Tel. VIrginia 7-6640; 7 6641

Atnaujinkite savo baldus. Patai
symai ir apipurškimai atliekami 
prieinamomis kainomis. Garantuo
tas darbas. .Mes paimame iš namų ir 
pristatome.’

AIR-FLO ’ SBRAY SHOP
3520 S, Halsted St.
FRonticr 6-2222

ramiai pasėdėti, ir kaip 
metu negalima serai išal 
Kuoiiihi

Draded>'
skaudė 

užtepki! •

jau daug šm deJ10’

L O N E L Y 
MAKE LOCAL FRIENDS 

TROUGH I.OCAL 
FRIENDSHTP CLUB 

REGULAR DANGE i & SOCIALS 
Call, Come, or Wr te to 

CHICAGO MEETING MAUT 
Suitc 19, 3810 Broadivay 

Chicago 13, I'I.
GRaceland 2-6642

HELI’ AVANTED

JAYBEE’S
BUILDING REMODELERS 

Siding • Basement Flats
Roofing • Attic Flats
Foundations • Store Fronts
Cement Work • Pore lies
Brick Work © Gu.tter Work

• Weather. Stripping
• Tuclc Pointing

VIrginta 7-0190 WEntwortli 6-3079

Skaity it? ir platink’te
‘Draugą”.

PI.ATi.-ITE DRAGGą

"SEKITE D. P. LIGONIAMS
Į Spalio 9 d. Don Varnas 

Jį postas No. 986 ruošia d vigu-
• dTno TokU nelaimingųjV būklę, bas įvesdinimo iškilmes. Į 

j,u daug j suoratę> d:’Jg j"-i Pa- —J
swk^ -“HviOtm- lengvinę jau'rieji ame.nkje- 

yasmenims Europoje, 
kraštu nutarė be
^ės žmonių jsaeisti.dSr- 
Ls. Bet visi pageidauja 
Ts,tikiį, f zimai i ajo?ių 

ir moterų. Amerika 
iįp pat mosi si priimti 
difcnį skaičių tų ne dėl 
P kaltės’ vargstančiųjų 
•įonių. Išleido tam reikalui 
netspecialų ‘-'bilų”, kuria
me daug kas numatyta, tik 
apie ligonius nieko neužsi
menama. Sveikieji “dipu- 
įai" gauna iš amerikiečių 
darbo sutartis, butų garan
tijas, “affidavitus”, tik jų 
negauna ligoniai. Sveikieji. Igesnė.

jfreet

°S: 1

5-3S3S ■'
421 .

> ir nugi 
teini 

BGEOI 

jas)

J

Street
kn

isa! KX*.

:Čiai, siųsdami ma stą ir ap- 
; rangą. Daug pagili ė o įvai
rios labdaros ir šalpos ^or
ganizacijos. .Ypač d:deĮj šal
pos dirbą save tau t ečiams 
atliko B ALF -as—ta sutelk
tinė geros valios Amerikos 
lietuvių organizacija. I š 
BALF-o ligoniai gaudavo ir 
gauna realią paramą. — į- 
vairių BALF-o ru-inktų gė
rybių!. BALF-ą su pagar
ba mini nelaimingieji tau
tiečiai Europoje ir iš jo lau
kia tolimesnės paramos.

Ligonių ir seniu būklė 
[darosi vis. sunkesnė ir blo- 
“ Kad ta parama ne

kokiu ar tokiu būdų, ’išva- [nutrūktų, BALF-as vėl ren
kuos kur nors į Australiją, • ka aukas ir įvairiais būdais 
Kanadą ar Ameriką, tik 
vargu ar kur beišvažiuos 
DP ligoniai. Jų niekas ne
nori prisiimti, visi jų kra
tosi. Pagaliau, j°i kuris 
sveikasis ir liks E ropoję, 
bi jis gal pravers g Puvė
siams kasti. O kas gi bus 
su ligoniais, sene'ia!s ir in- 
n’idaių htrilųi uiekis risna- 
geidauja ir ku~ie reiminin- 
kanis sudaro naštą?

To maža. Ligšiolinė prak
tika parodė, kad iš emi
gruojančių DP yra išskiria
mi ligoniai — šeimos nariai 
irba visa šeima negali iš- 
n'kti. Yra daug atsitikimų, 
bd nerasdamas kites išei
ties ir desperacijos paveik
ias vyras palieka stovyklo
je ligonę moterį, išvyksta 
Į kitą kraštą, manydamas 
ii ten jai padėti. Arba vai
kai — palieka ligonius te
ms, atsiduria už tūks tan- 

jčiu mylių, svajodami juos 
paskui atsiimti. Nieko 

paikesnio nėra, kaip ligo
niui atsisveikinti fu savai
siais ir pasilikti vienam sve
timam krašte:

Negalima šakvt*, ka^i Ii-1 
poniais nesirūpintų iro įr! 
ohpacinės valdž os. Nuo ’ 
bado ir lietaus juos ŠAip | 
taip apgina. Jeigu žmogus' 
kojų nepavelka, ji p^guldo

ragina jus, amerikiečiai 
lietuviai, prie to vajaus pri
sidėti. Kur bebūtumėt —- 
darbe, biznyje, šeimoje ar 
piknike, kai i ius bus krei
piamasi, rebūkite kieti, pa
rodykit žmnni^ka ši^dį — 
aukokit BALF-ui!

To iš iū®u lauki? bl^p,i°u- 
sioie būkJėie esantieji DP 
seniai ir ligoniai. To laukia 
broliai, seeervs, ražistami 
ir neražistami taut:ežiai.

Aukas 
United 
Fund of 
Grand 
N. Y.

1020

Javoj
t

'nauja šių‘■metų posto valdy
bą išrinkti: A. J. Shimkus, 
komander’s; Antanas Mos
teika ir Juozas Sharauskas, 
vice komanderiai: Jonas A. 
Stoškus, adjutantas; Jurgis 

I A. Strode, iždininkas; Pra
ras W. Dambrauskas, finan
sų' raštininkas; kun. Antanas 
Švedas. MIC., posto kapelio- 

| nas: Konstantas Savickus, 
teisėjas; dr. Jonas J. Simo
naitis, medicinos vyresnysis; 
King Peyton, posto istori
kas; Jonas G. Evans, service 
officer, ir Feliz Mosteika, 
Sergean t-at- Ar ms.

Don Varnas moterų viene
tas šiais metais išrinko se
kančią valdybą: Ona Juozai
tis (Jatis), pirminink!; An- 
nette Mosteika ir Katarina 
Simonaitis, vica. pirm min
kęs; Emily Shares. finansi
ninkė; Anne Daresh. rasti-, 
- inkė; 
istorikė; 
kas, ęhaplain; ir Amelia Kar 
lavich, Sergęant-at-Arms.

Genevieve Statkus,
Elena Dambraus-1

Įspūdingas įvesdinimo ce
remonijas atliks Juozas A. 

iKibort, 4-to distrikto Jr. vice 
Ikomanderis; Dariaus-Girėno 
I buvęs komandėris Antanas 
jKasper bus įvesdinimo Ser- 
I geant-at-Arms.
| Teisėjas Jonas T. Zuris į- 
1 teiks buvusiems Don Varnas 
‘ posto komanderiams Jack L. 
[ Jatis (Juozaičiui) ir dr. Jo- 
j nui J. Simonaičiui deimanti- 

./(nius buvusių komanderių 
, ženklus.

ž’noma Amerikos legijono! 
'vo’k’ja ir buvusi 4-to dis-l 
‘ trikto direktorė Elena Zuris I 
j bus moterų įvesdinimo vedė-i 
ja. Ketvirto apskričio direk
torė Libuse Mūrys bus In- 
stalling Sergęant-at Arms.

Don, Varnas postas Chica- 
gos lietuvius nuoširdžiai kvie 
čia atsilankyti į šias reikš-! 
mingas iškilmes.

— J. A. S. i

Streikas Sustabdė
Laivų Plaukiojimu

SAN FRANCISCO, spalių
7. — Keliavimas laivais per 
Pacifiką sustojo šiandien, 
kuomet SS President Cleve- 
land atplaukė čia, bet dėl 
streiko negalės būti paruoš
tas sekančiai kelionei. Lėk
tuvas dabar lieka vienintele 
priemone vykimui į Havajų, 
Philippinus ir Rytus.

Uostuose buvo- ramu strei
ko 35-j e denoje, ir nesima
tė jokių žymių streiko už^ 
baigimui.

★ DRAUGO’* 
DARBŲ SKYRIUS

NEVARESNIŲ KAIP 
METŲ AMŽIAUS.

Taisome Visokius
REFRIGERATORIUS

Greitai — Prieinamai — Garantija 
Taipgi

Mūsų radio ir tęlevision patarna
vimo skyrius yra įrengtas taip, 

kad galima pataisyti 
bile kokį radio.

Tūbas ištiriame dykai. Atneškite 
Kreipkitės arba telefonuokite 

mums šiandien
A. C. NOVAK & SONS

3428 WEST 63rd STREET
CHICAGO 29, ILL.

Tel. HEmlock 4-3352

malonėkite siųsti: 
Lithuanian Relief 
America,1 Ine., 105 
Street, Brooklyn,

ATFITININKU DĖMESIUI
Spalio 17 d., sekmadienį, 

10 vai. rytą, šv. Kazimiero 
Akademijoje, Marauette Par 
ke, Chicagoje. įvyks Ateiti
ninkų suvažiavimas, kuris 
bus pradėtas šv. Mišiomis 
Akademijos koplyčioje.

Į -suvažiavimą yra kviečia
mi visi Amerikoje gyveną 

.buvę Lietuvoje Ateitininkų
I

I 
I
I

°rganizacijos nariai, likę iš- 
tikimi Ateitininkų idėjai.

Dalyvausiantieji ir ateiti
ninkų susįorganizavimui pri-

f* E v-«B„ nu.|S. w„a st, ch™“'9 T 

Organizatorių vardu: 
Msgr. Jonas Balkūnas, 
Kun. Adolfas Stasys, 

r. Adolfas Darnusis, 
Juozas B. Laučka 

Vincas Šmulkštys

Mite, tai ir vž palaidoji-1 
užmoka. Dėl se^ių ir p.

«°ji" ateities šutvarkvmo 
razadų nestinga. Bet, d-ia 1 
kol kas įvyks, jų dienos yra | 
juodos ir karčios y

Parodyk dosnumą mūsų: 
tautos nelaimėje, nepagailėk 
dienos uždarbio tremtinių 
šalpai. Aukas siųskite: Uni- 
ted Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine., 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

^SENOMS.’ ATDAROMS. 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčiantieji nuo senų, atdarų 

ir skaudžių žaizdų, žfnc kuU> su i . 
ku yra 
nakties 
miegot, 
žaizdos 
niežt k

U
LEGULO Oint- 
<nent puiengvi 
oimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
*enų. atdaru Ii 
il-and ■’’) žaizdų 
• <-. ntkralvlnan- 
Uos ir skausmų 
prašullnanč i p s 
ypatybės suteiks 
Jums tinkamų 
nakties polis] ir 
pagelbės
. i ■ senas.

.-1 da rąs 
draudžiu!- 

žaizdas. Vartokite jį irgi srau
jiems. nudegimams, šųšų ir sutrū- 
kimų prašallnimui, ir kad pa
lengvinti Psoriasis niežėjimų. Al- 
vėdina vadinamų Athlete’s Foot 
degimų ir niežejimų, susabdo jo 
plėtimus!, sulaiko nuo odos nu-» 
džiūvimo Ir sutrūkimo tarp pirš- 
rų: geras ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš- 
arimam? ir kitoms odos ‘ nega

lėms iš lauko pusės.
tegulu Ointinent yra parduoda- 

nas po 75c, SI.25 ir $3 60. Pirkite 
i vaistinėse Chicagoj ir apielinkėj 

MtaiiĮskito

I.FGULO

naktiniai bonus'ai
KREIPKITĖS

5324 S. Federal St.

PEKSONAL

DON’T BE LATE
Keep your watch in shape.

BEGEM AN'S
One Year Guaranteed 

WATCH REPAIR SERVICE 
3142 W. 63 St., 4184 Arch'cr Avė.DĖL GERO

ŠILDOMO PEČIAUS

J:

PROGRESS FURNITURE CO
iTIKRAS PEČIŲ SANDELIS

MonRy Orderj

DEPT. O.
141 h Street

ILLINOIS

Call

(INCORPORATED)

3241 S. Halsted St

^89-50
Kiti nuo $75.00 iki $295.00.

BTJSINESS SERVICES

• VENETIAN BLINDS

ir dėl virtuvės pečiaus
KREIPKITĖS Į

JOS. F: BUDRIK

Tel.: CA 5-7237

CUSTOM MADE VENETIAN 
BLINDS

BĮinds

O.
5203

& WIND0W SHADES
Cleaned, . Re-Taped, 
Re Painted

C. VONDRAK 1
S. KEDZIE AVĖ.

PRospect 6-5183

RANKINIU, SIENINIU 
liATKRODZrU ir BRANGENYBIŲ 

RrVTAISY.MAI
Žemiausios kainos .South Sidėje. 
Vienų metų garantija raštai ant vi
su mūsų pataisymų.. Mes tapgi tai
some Chinic ir Grandfather laikro
džius.

3257
J. E. SHEFFNER

W. 63id St. GRoveliili 6-3437

today • SIUVIMAS

ĮSTATOMI STIKLAI 
AUTOMOBILIAMS

Balti-ms Štili, ai ir Veidrodžiai 
PADAROMI PAGAL UŽSAKYMU 

Veidrodžiai Atnaujinami

BRIGHTON AUTO GLASS
3539 Archer Avė.

Tol. VIrginia 7-6690 
šaukite Dienomis arba Vakarais

SIUVIMO MAŠINOS
Mes pataisome bet kok'os išdirbvs- 
tės siuvimo mašinas. Taipgi per
kame vartotas Singęr Mašinas. Męs 
atliekąme hems'.i.ching,- da-ome gu
zukų • Skylutes. aptraukiame sagtis, 
diržus ir guzikus.

SINGER SEWING MACIŪNE CO.
4715
6424
920

$ — $ — SAVE!
Mattresses—Box Springs Renovated 
and Recovered, Studio Coučh and 
Sofa Beds Reupholstered.

BILT-RITE BEDDING CO". 
5405 S. Halsted St.
1‘HONES BOulcvard 8-0113

I

PRANEŠIMAS:

S. Ashland 
S. Halsted 

East 63rd

Avė. VI. 
St. NO. 
St. DO.

6-7640
2- 2885
3- 1937

• RADIO PATAISYMAI
Mes taisome visokios rūšies radio: 
Kambarinius. ..Nešiojamus ir -Auto
mobilyje įrengtus.

Pilnas patarnavimas. 
Visas darbas garantuotas. 

Baterijos ir Tubes.
ARCHER RADIO SERVICE 

2102 W. 35th St. Tel. YArtls 7-1669 
Atdara Pirmad. ir Ketvirtad. vaka- 

rias iki 9 vai. vak. '
NORIU SURASTI 

GERADARĮ ŪKlNiNNKĄ, 
kuris sutiktu padėti hian

I i'nąno sū ii u . iš Austrių oš 
i asmenų lagerio. Jis. yrą 24 
amžiaus, giras' žemdjroys.

Reikalinga darbo ir buto 
mėjimai iš ūkininko. Išlaidas 

kaš pats apmokėsiu. Busiu labai dė- 
ikingaš. Laiške aprašysiu plačiau. 
Rašykite:

JOHN MILLER
C/o Estab’-ooks

East Oak St., Cliicago 11, UI.

• PEČIAI
Čia rasite Virtinėm Pečių, 

kokių tik Tamstos pageidau
jate — Gazinių ir Elektriki- 
nių; visų geriausių ir atsako- 
mingų išdirbysčių. Pilnos mie- 
ros parceliuoti pečiai, verti 
$119, parduodami už

at traukti 
išvietintų 

metų
ENGLEWOOD 

STOVE & REPAIR CO.
Has — Gas and Elec^ric Rangės, 
Comb’nation Stovės, Coal, Oil and 
Gas Heaters, Automatic Water Heat- 
ers. Servel Gas Rėfrigerators, Hot- 
point Appliances.

Kepau- and Paris for Ali Makes 
Call HUdson 3-1221

OR GO TO 7300 S. HALSTED ST

pažy- 
visasProgress Krautuvėje 

visų geriausių išdirbysčių 
domų pečių: — Monogram, 
Siegler, Fr-ogil, Coles, Duo- 
therm ir daug kitų alyva, an
glimis ir malkomis kūrenamų. 
Siūloma mažiausiomis kaino
mis mieste.

šil-

IMA

Č59.50Gražus Parlor Šildytuvai po
i

Anglimis ir malkomis Kūrenami Pečiai po $24.50—$30.00, etc.

Kiti 4-rių Kambarių Alyva Kūrenami šildomi pečiai po 

^87-50

Siegler Išdirbystės Alyi’a Kūrenami Pečiai nuo.

^98.oo

4181-83 Archer Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVIAMS Geriausia Vieta 
si pirkti vis'kių 
KANDŲ, Pečių, 
Šinų, šaldytuvų, 
vų. Karpetų. Lempų, 
dios ir Television 
sakant, visko k; 
ga jūsų namams.

NAMAMS
Skalb amų 
Dūkių Valytu- 

Pian-ų, Ra- 
Setų — žodžiu 

reikalin-

IEVA URUOKAIIYTĖ — GEI'ČIE- 
Nfi ir ELZIŪNĖ URUOKAITYTĖ— 
GETčIENĖ ank~č.'a i gyvenusios 
South Chicagoje prašomos ątsiliepti. 
Ieško giminės- ANTA.NNAS ŠUM- 
BARAUSKAS ' ir STANĮ LOVAS 
JANKAUSKAS kilę iš Gruzdžiu pa- 

i-rapijos, anksčiau gyvenę Pennsyl- 
I vanijo-jc, B-ook Mount^in, prašomi 
I atsiliepti. Ieško giminės.
I Prašomi rašyti šiuo adresu: Joc 
j Ziuk. 709 Victoria Rtl., Nanaimo

BC CANADA.

• DEKORAVIMAS

• --r biznio aukiėjnnui reikia
B* 'alkO M- "e W

ptenuoU ir taupytsąskaitą i° var 
įdaryti apdraustą ta Norg „
| arba išvien su užtikrins
mažas taupymas jūsų sutaupos ap-

ftSšoęiailO"
CAlumet 5-4118

JUOZAS KRUKAS ir STANLEY KRUKAS, Vedėjai

3222-24-26 South Halsted Street

JEWELRY — Deimontinių žie
dų, Rašomų Mašinų,,. Rašomų, 
Plunksnų. Silveiavare, Rekordų ir 
taip . toliau.
Patyręs Lietuvis Laikrc'dininkaš 

pataiso visokius laikrodė- 
Pasinaūdokite!

REAL ESTATE

3IARQUETTE PARKE

Parduodamas mūrinis bizniavus na- 
:mas su 3 l’latn.i' 
niu garažu. Parduosiu vienų i 
arba krautuvę arba main' s u j 
tage ar bungalovv. Kreipkitės 
savininkę: 2558 W. 69th St., 
WAibrook 5-0110.

krautuve ir .muri
namą, 

j oot- 
I pas 
, Tel.

Remk ir platink dienraštį
“ Draugą”.

PLATINKITE DRAUGĄ

VIRTUVES ir PRAUSYKLOS 
REMONTAVIMO SPECIALISTAI 

Mes atliekame visa dari: ą 
PLASTE RAVIMAS, LLUMBING, 

DEKORAVUSIAS 
Turime visokių sieninių cablnets. 
sinkų, medicinos cabinets ir priedų. 
Plieno, Alium, ir Plautie Wall Tiling 

ASPHALT ir RUBBER 
FLOOR TILING

Lengvi išmokėjimai -gali būti sutvar
kyti per, Talman Fe i erai Bankų 

Kreipkitės j mus, jei norite, kad jūsų' 
namai būtų gražūs.

Ofisas ir Showroom atdari 
Pirmadien. ir Ketvirtad ien. iki 9 

FON-GORIN DECORATING & 
TILING COMPANY 

2859 West 63rd Steret
Tel. HEmlock 4-9712; 4-S20S 

Patarimai dykai

• JUNK

Mes
težį,

perkame atliekamą ge- 
metalą, pečius, krosais 

ir radiatorius.
Šaukite STEVE

TEL. HEmlock 4-1857

WAGNER*S RAŠOMŲJŲ MAŠINĖLIŲ 
PARDAVIMAS IR PATAISYMAS

So. Western Avė. . Tel. LVayette
W. 63rd St. WAlbrook

rašomosios mašinėlės parduodamos—Išnuemuojomos' ___ 
ir pertaisomos. Addiug Mašinėlės—Nešiojamos rašomosios 

Visas darbas garantuotas.

3-3534
5*9181

-pa-

3712
2549
Visokios
taisomos I 
mašinėlės.

DAUGIAU KAIP 35 METAI PATYRUSIO PATARNAVIMO



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILEINOIS šeštadienis, spalio S Į,S »

"DRAUGAS"' v
THE UTBUAN1AN DAILY FKIEND

2334 S. Oaklcy Avė., Chicago 8,111., Tel. VIrginia 7-6640 ; 7-6641

Cntered aa Second-Class Matter Marcb 81. 1916 at Chicago. IlltnoU
* Under the ACt of Iffaruh 8. 1879.

Publlshed daliy, except 8undaya 
by the 

tAthuanian Catholic Presą Soclety. 
<ember of the Catholic Prese Abs’d

Bubscrlption Kates:
.09 per year outėide bf Chicago; 

17.80 per year In Chicago & Cicero: 
4 cents per copy.

Prenumeratos kaina Chicago J e f‘ 
■ Clceroje per paštą:

Ketams .<-. ..................... $7.00
Pusei Ketą ................................ 4.00

Jungi. Valstybėse, bet ne Chlcagoje;
Metams ........ ............. ... $6.00
Pusei Metų ...».......................

Užsieniuose:
Metama ...........................  |8.0t
Pusei Metu ................................ 4.5*
Pinigus reikia siųsti Pašto Mone 

Orderiu su užsakymais.
Skelbimų kainos bus prisiunčiamo* 

■ tuojaus, gavus prašymą.
SKELBKITĖS DLEN “DRAUGE’

DviejŲ Klebonų Sukaktuvių Proga
KUN. ANICETAS LINKUS

Rytoj Chicagos lietuviai katalikai pagerbia šavo du 
klebonus: kun. Anicetą Linkų, Šv. Kryžiaus parapijos 
kleboną ir kun. Mykolą Švarlį, Šv. Petro ir Povilo par. 
kleboną. Pirmasis mini kunigystes 26 metų sukaktį, ant
rasis — 20 metų,.

Atrodo, kad kun. A; Linkaus sukaktis nereikšminga, 
nes tai 26 metų sukaktis. Pernai, kada jisai šventė si
dabrinį kunigystės jubiliejų, jo parapijiečiai ir draugai 
neturėjo galimumų bet ką surengti Jubilijato pagarbai, 
nes parapijos patalpose ėjo remontai. Tos minėjimo iš
kilmės buvo nukeltos į ryt dieną.

Abu Sukaktuvininkai mūsų visuomenei yra gerai ži
nomi. Ir vienas ir antras yra glaudžiai susirišę ne tik 
::u savo vadovaujamų parapijų darbu, bet ir su visa 
mūsų visuomenine veikla.

Jei bent truinpai pažvelgti į kun. Aniceto Linkaus gy
venimą, rasime, kad jis nuo pat savo jaunų studentavi
mo dienų uoliai dirbo lietuvių gerovei. Jis rašė, kalbėjo, 
organizavo. Rašė korespondencijas, straipsnius, eilėraš
čius mūsų laikraščiams/ jais kėlė savo tautiečiuose tau
tinę ir religinę sąmonę. Savo laiku redagavo katalikų 
moksleivių žurnalą “Moksleivį”, dirbo net “Draugo” 
redakcijoj. Dėstė lietuvių kalbą, lietuvių literatūrą ir 
Lietuvos istoriją »St. Bėde kolegijoj ir Valparaiso uni
versitete ir kitose mokslo įstaigose.

KLEBONO PAREIGOSE

* Įsišventinus kunigu, Jubilijato veiklai durys dar pla
čiau prasivėrė. Prie religijos ir tautybės meilės, jau 
kaipo kunigui, ir tiesioginė pareiga prisidėjo: rūpintis 
savo tautiečių dvasine gerove? Ir tas pareigas jis su
prato. Ir vikaraudamas ir klebonaudamas (jau antroj 
parapijoj) jas uoliai pildė. Kad jis parodė administra
cinius sugebėjimus, nereikia apie tai tuščiais žodžiais 
kalbėti. Išmokėtos Šv. Kryžiaus parapijos skolos, ir tai 
didelės skolos (apie šimtą tūkstančių dolerių), įtaisy
mas gražios salės, padidinimas ir atremontavimas kleL 
bonijos — tai yra geriausi liudininkai.

VISUOMENININKAS

Jūbilijatas kun. Anicetas niekuomet nėra užmiršęs 
visuomeninių ir Lietuvos reikalų, kuriuos ir darbu ir au
ka yrą parėmęs. Jėi lietuviai seneliai šiandien turi puoš
nius prieglaudos rūmus, neužmirškime, kad jis buvo jų 
statybos komiteto pirmininkas, ant kurio pečių veik 
visi statytos rūpesčiai buvo suversti. Ir sunkūs karo 
laikai ir pokariniai statybinės medžiagos trūkumai ne
pajėgė darbo . sutrukdyti. Jis buvo baigtas ir mūsų 
visuomenė šiandien didžiuojasi dąjt viena šaunia įstaiga.

KUN. MYKOLAS ŠVARLYS
Grįžtant prie antrojo Sukaktuvininko kun. Mykolo 

Švarlio, turime pasakyti, kad jis yra puikus jaunosios 
Amerikos lietuvių kunigijos (Amerikoj gimusios ir au- 
gusios) atstovas. Jis ne tik kad neneigia savo tėvų 
kilmės ir jų krašto, bet priešingai — ja didžiuojasi ir 
visu kuo dedasi, kad lietuviai Amerikoj galėtų išlaikyti 
ir savo religines ir tautines brangenybes. Jis noriai-ir 
nuoširdžiai dedasi ir prie tų dąfbų ir rūpesčių, kuriais 
norime padėti bolševikų pavergtai Lietuvai išsilaisvinti. 
Kun. Mykolas akylai seka lietuvių spaudą, domisi lie
tuvių literatūra ir pats dalyvauja mūsų visuomeninėj ir 
kultūrinėj yeikloj.

Abu Sukaktuvininkus nuoširdžiai sveikiname, palin
kėdami sveikatos laimingai sulaukti auksinio kunigys
tės jubiliejaus.

VIRŠ 300 LIETUVIŲ KUNIGŲ

Ta pačia proga norime dar vieną pastabėlę padaryti.
Šiuo metu lietuviai katalikai Amerikoje turime virš 

trijų šimtų lietuvių kunigų. Vieni jų yra iš Lietuvos 
atvažiavę ir ten šventinti, kiti iš Lietuvos atvykę, bet 
čia mokslus išėję ir Čia. įsišventinę, • treti — Amerikoj 
gimę ir augę. Prieš apie trisdešimtį metų pirmųjų t. y, 
Lietuvoj įsišventinusių kunigų turėjome daugiausiai; 
prieš apie 25 metus ju skaičių pralenkė iš Lietuvos at
vykę, bet čia įsišventinę; dabar didelę daugumą suda
ro jau Amerikoj gimusieji. Ir kalbėti, berods, nereikia 
apie tai, kad jie visi vienodu rūpestingumu eina atsa- 
komingąsias pareigas, neužmiršdami savo tėvų kilmės 
ir jausdami atsakomybę, kad nuo jų daugiausiai pareis 
išlaikymaę viso to, ką mūsų tėvai brangino, kam dirbo 
ir aukojosi.

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso Rengimo Ko
mitetas ir ALRKF centro valdyba, be abejojimo, laukia, 
kad kiek galint daugiau gerbiamųjų kunigų atvyktų į

kongresą, kuris siekia labiau sujungti lietuvių katalikų 
jėgas visiems katalikams šiandien būtinai privalomai 
Katalikų Akcijai ir šiaip jau krikščioniškam artimo 
meilės darbui — savo kraujo broliams tremtiniams šelp
ti ir pavergtai Lietuvai laisvinti. Gausingas kunigų da
lyvavimas Jo Eminencijos Kardinolo Samuel A. Stritch 
globojamame Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese mū
sų visuomenę uždegs didesniu noru ir labiau suglaus
tomis jėgomis dirbti Dievui ir Tėvynei.

APŽVALGA
BALF Ir Tremtinių Įkurdinimas

BENDROS PASTANGOS
Žinant, kad tremtinių; įkurdinimo problema yra didelė 

ir kebli, Amerikos lietuvių visuomenės vadai buvo su
planavę sudaryti specialų Lietuviu Imigracijos Komi
tetą. Ir jis jau buvo suorganizuotas. Tačiau dėl tam 
tikrų priežasčių komitetas jam paskirto darbo nepradė
jo dirbti. Atsirado ir nesklandumų ir sąmoningų truk
dymų. BALF-o vadovybė, norint ar nenorint, buvo pri
versta savo -iniciatyva rūpintis tremtinių įkurdinimu. 
Kai kam tas nepatiko. Nepatiko labiausiai dėl to, kad 
BALF arčiau pradėjo kooperuoti su National Catholic 
Ressetlement Council, bet dar neturėjo galimumų ir pro
gos susitarti su protestantų ir liberalų bei socialistų 
organizacijomis, vadinamomis “Voluntary agencies”. 
Nors tai dar nereiškė, kad BALF vadovybė būtų ma
niusi tas agentūras aplenkti, tačiau kai kuriuose sluoks
niuose vis dėl to atsirado zurzėjimų.

VEIKĖJŲ SUSITARIMAS

Kad užbėgti už akiui bet kokiems nesusipratimams, 
ALT Vykdomasis Komitetas rugsėjo 18 d. New Yorke 
sušaukė- tremtinių įkurdinimu besidominčių organizaci
jų veikėjų pasitarimą’ Po visos dienos vedamų' disku
sijų buvo vienbalsiai priimta tokio turinio rezoliucija: •

“Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komiteto 
iniciatyva sukviestame veikėjų pasitarime tremtinių į- 
kurdinimo reikalu, susitarta pasisakyti sekančiai—

1. Tremtinių įkurdinimo darbas vykdytinas Amerikos 
lietuvių visuomenės bendromis jėgomis, sutelktomis 
BALF’e.

2. Įkurdinimo organai privalo traktuoti lygiai visus 
tremtyje esančius lietuvius, be tikybos ir pasaulėžval
gos skirtumų. Toms sąlygoms garantuoti, siunčiami į Eu
ropą. BALF sudarančių srovių pasiūlyti atstovai.

3. BALF savo įkurdinimo darbe turėtų bendradarbiau
ti su visomis Voluntary Agencies, turinčiomis DP ko
misijos pripažinimą.

4. Pageidaujama, kad į BALF centro imigracinį apa
ratą būtų1 įtraukti atstovai lietuvių organizacijų, dirban
čių su tomis Voluntary Agencies per kurias eina lietu
vių įkurdinimas Jung. Amerikos Valstybėse”.

Bėrods, tai buvo aiškus susitarimas. Visų dalyvių 
buvo manyta, kad bent kartą išsiaiškiname, išblaškome 
buvusius nesklandumus ir prieiname susitarimo bend
rai dirbti svarbų ir didelį tremtinių įkurdinimo darbą.

KĄ. MANOME' PASIEKTI?
Mes labai nustebino, .Kad netrukus po to susirinkimo 

spaudoje pasirodė dr. M. Devenio, lietuvių protestantų 
sąjungos pirmininko, raštas, kuriuo primetama BALF-ui 
vienšališkumas ir daromos savotiškos išvados. Bet dar 
labiau nustebino tas faktas, kad mūsų kaimynas “Nau
jienos” matė reikalo tą dalyką išpūsti ir daryti tokias 
pastabas, kurios, anaiptol, mūsų vieningumo nestiprina. 
Pažymėtina, kad ir dr. Devenis ir “N-nų” redaktorius 
dalyvavo rugsėjo 18 d. susirinkime.

Prieš keletą dienų Chicagos lietuvių laikraščių redak
toriai turėjo išsamų pasikalbėjimą su kun. dr. J. Kon
čium, BALF pirmininku, kuris aiškiai jiems pabrėžė, 
kad skleidžiami gandai apie BALF šališkumą neturi 
pagrindo, kad dedamos pastangos susitarti su visomis 
“Voluntary Agencies” ir kad BALF tremtinių įkurdini
mo darbe laikysis savo statuto ■— tarnaus visiems trem
tiniams lygiai, neskirstydamas jų į sūnus ir posūnius. 
Nejaugi to paaiškinimo neužteko?

KODĖL SU NCRC PIRMIAU SUSITARTA?

Jei, pagaliau, su NCRC pirmiausiai buvo susitarta, 
tai ar yra prasmė dėl to kelti bet kokį skandalą. Reikia 
neužmiršti, kad ir tremtinių ir lygiagrečiai amerikiečių 
tarpe daugiausiai yra katalikų. NCRC pasirodė turinti 
geriausią ir sklandžiausią tremtiniams įkurdinti apara
tą. Todėl visiškai yra natūralu, jei BALF valdyba ir dėl 
to pirmiausiai su ta organizacija susitarė. Netenka už
miršti ir to fakto, kad Amerikos katalikų šalpos orga
nizacija dešimtis tūkstančių dolerių yra aukojusi ir bu
vusi svarbiu įrankiu BALF-ui įeiti į National War Fund.

Bet, nežiūrint to, BALF kooperuoja ir tariasi su neka- 
talikų organizacijomis.

Nepaisant priekaištų, kurie pasirodė ir ne laiku, ir 
ne vietoje, ir be pagrindo, mes esame įsitikinę, kad 
busimasis Chicagoje- (spalio 15 ir 16 dd.) BALF seimas 
išblaškys visus gandus ir kad, laikantis rugsėjo 18 d. 
susirinkimo rezoliucijos, organizacijos veikimą ir trem
tinių įkurdinimo darbą įstatys į tokias darbo vėžes, ku
riomis einant, turės rausti, iš gėdos kiekvienas, kuris 
bandys kelti bet kokių nepasitenkinimų ir tuo trukdyti 
svarbų darbą.

Rimties
VALANDĖLEI...

Rašo K. Ežerietis

Skolos

Skola ne žaizda, neužgis, 
sako lietuviai. Vadinasi, rei
kia skolą atiduoti. Visada 
yra lengviau atiduoti mažą 
skolą, bet labai sunku grą
žinti didelę paskolą.

★ ★
Prasiskolinęs tarnas

Kažkuris karalius turėjo 
skolininką, kuris jam buvo 
kaltas dešimtį tūkstančių ta 
lentų. Kadangi talentas tu
rėdavęs 6,000 drachmų, arba 
12,000 denarų, o už vieną de
narą samdiniai dirbdavo vy- 
nyne ištisą dieną, tad minė
tas skolininkas buvo kaltas 
karaliui apie 329,000 metų 
nuolatinio darbo, t. y. 120 
milijonų darbo dienų.

Aišku, tiek .daug prasisko
linęs žmogus negalėjo val
dovui sugrąžinti skolos. Ry
tiečių papročiu einant, sko
lininkas, jo žmona, vaikai ir 
visa, ką jis turėjo, atiteko 
valdovui, kuris paliepęs par
duoti skolininką, ir jo šei
mą vergi j on ir mokėti skolą.

★ ★ ★ 
Būk kantrus

Skolininkas žinojo,
valdovas elgiasi teisingai. 
Bet žmonėsė yra darz gailes
tingumas. Tas tarnas par
puola prie savo valdovo ko
jų ir maldauja: Turėk man 
kantrybės, ir aš visa tau ati
duosiu.

★ ♦ *

Negailestingas tarnas
Pagailo valdovui tarno, su 

tiko su jo prašymu, paleido 
jį, dovanodamas skolą.

Laimingai ištrūkęs iš ka
raliaus teismo, sutiko drau
gą, kuris jam buvo kaltas 
100 denarų, arba 100 darbo 
dienų. Nutvėrė skolininką 
draugą, ėmė jį smaugti, rei
kalaudamas: Atiduok, ką esi 
skolingas. Ir nors tas ant 
kelių klaupęs prašė: Turėk 
man kantrybės, ir aš visa 
tau atiduosiu, bet anas ne
sutiko, nepasigailėjo draugo, 
įmetė kalėjiman, kol atiduos 
skolą.

Taigi, tarnas pasielgė ne
gailestingai,

*
Beširdis

Apie visą
valdovas.. Jam pasidarė skau 
du, kad jo tarnas yra be šir
dies, negailestingas, nors 
pats sau ieškojo gailestingu
mo. Tad liepė jį pašaukti. 
Valdovas dabar padarė nau
ją teismą savo pavaldiniui.

— Nedorasis tarne, aš tau 
dovanojau visą, skolą, 
manęs meldei; argi tat 
reikėjo ir tau pasigailėti 
vo draugo, kaip aš tavęs 
sigailėjau?

Neturėjo kaip teisintis
gailestingas tarnas, nedrįso 
iš naujo prašyti gailestin-1 
gurno, kurio pasirodė yra ne
vertas. Tad turėjo pasiimti Į 
visą skolininko dalį: “jo vai- i 
dovas padavė jį budeliams, 
iki atiduos visą skolą”, sako | 
išganytojas tame prilygini
me.

kad

TREMTINIO PSALMES
FAUSTAS KIRŠA

L
1. O Dieve, Tu mus ištrė- 

mei, kad mes budriau budė- 
tume Tavyje.

2. Sukūrei laužus iš rąstų, 
kuriuos tėvai į šventovių 
sienas sukrovė.

3. Liepsnoje mes šildėme 
rankas ir veidus, ,o aplink 
mus tėvų vėlės stovėjo.

4. Į liepsną krito šviesios 
peteliškės ir tie, kurie iš 
.skausmo pamišo.

5. O svetimos, vėliavos su 
įplaktais ir pjautuvais žen- 
Igė-per šventąją mūšų žemę.

6. Ir ašaros be prasmės 
'tirpo, tik temdė 
lionę.

7. O tremtie, 
'uždėjai erškėčių 
prasmink mūsų žygius!

8. O tremtie, kuri veržiesi 
j per kacetus-, per pinkles, 
| svetimų panieką ir kerštą, 
Iįprasmink mūsų žygius!

9. O tremtie, kuri klajūnų! 
pelenais svečias karines pa
pildai, įprasmink mūsų 
gius!

10. O tremtie, 
muši, įprasmink 
gius!

II.

žiauriai.
★ ☆

pasmerktas 
įvykį sužinojo

lemta jums praregėti.
7. O jūs, kurie savo 

ikime iš mūsų dubenio’I’ 
kraunate turtus, būkite 

'minties nuteistieji.
8. Perkūnas netrenkia ■ ' 

žemė neatveria je!miq 
neteisybės rūstumo.

9. Mes esame l:kun0^ 
būriai, kuriems šviečia

likimo ke-

kuri tautai 
vainiką, į-

klsidojė
mūšų

i

žy-

gi- 
žy-

prieš mus 
plotai ir 

nekvlesti-

1. Ir atsivėrė 
svetimųjų žemių 
tapome svečiai 
niai.

2. Pakrūmės, apleistos pa 
šiūrės ir kareivinės tapo 
mūsų nakvynės ir guoliai.

3. Ir motinos su kūdi
kiais ant rankų raguolį kąs
damos garbina Dieyą;

4. Kam saulė taip švie
čia, kam gėlės prie kelio, jei 
meilės nerandame?

5 O koks laimingas eL 
getą, kurs turi pastogę, pa
laimintą globą ir žemę tė
vynės.

6. O jūs. sveVmi parcigū- 
’nai, išdidžiai svetimus tru
pinius mums berdami, ne-

"8,:
a;

ščiausia malonė.
10. Mes esame i 

to bandymo grobis, bei tą 
sybė tarp mūsų.

III.
1. Nuo Sibiro taigų, jj] 

I sugriautų Europos miegu j 
mes liudijam gyvą tėvų J 

i mę.
2. Ir kas tave išnešti

Į amžiams, jei ne mūsą msĮ. ■ I 
dos, kančios ir kraujas.

3. Praradom jaučius 11 
(žirgus, bet užgrūdinom#; • 
ilę tėvynei.

4. Pavirto pelenais rj! 
mai, pilys ir šventovės,^* 
mūsų širdys p?tapo mėlį, 
tvirtovėm.

5. Užžėlę vaikščioti takai 
ir vartytas vagas umys-J 
traukė, bet mes n2viltyiie. 
parpuolėm.

6. O žemės ru‘uly,pavir. 
tęs Sodoma ir Homerą, pe 
kančias atgausi savo veįi

7. Ir mano tėvynė iš d®; 
blino duburio versmės fr! 
niksu kelsis.

8. Praraiusiems dvaeiąįl 
artimo meilę pasigailėj?

Į mas iš mūsų lūpų.
9. Kovotojų, savanoriai 

partizanų širdys nusagstž 
amžiams puošmenom Lai
vės Statulą.

10. Bus saules rylas ? 
skambins Laisvės Varp«| 
Laisva. Lietuva!

)v

Katalikas turi aiškiai I 
noti. kad jo narei^a vrasks 
tvti katalikiškus laikrašais 
ir knygas.

MARGUTIS
vtenintelis a y Erikos lietuvių kasdieninis
RADIO LAIKRAŠT, s — ĮSTEIGTAS BAL. 114.1933

Kviečųime klausy
tis muzikos, 
nų, žinių ir 
nešimų.

dai- 
pra- WHFC-160kiM

SEKMADIENIAIS: nuo 1-nios 
iki 2-ros valandos popiet—

KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 
valandos vakare.

EXTRA PROGRAMAS: Ketvirta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, IO-
Telefonas — GRovehill 6-2242

nė-

nes 
ne- 
sa- 
pa-

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS 1

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

★ ★ ★
Gailestingumas gailes

tingiems
Gailestingumas yra didelis 

dalykas. Kas nėra gailestin
gas savo artimui, kitam žmo 
gui, tas negali ieškoti gailes
tingumo pas Dievą.

(Nukelta į 7 pusi.)

• Įsteigta Chicagdje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno kanu 

minės depresijas, panikas ir krizes ir savo | 
tojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą dolerį |

® Dividendus išmokėjo visada be perstojirao. M

• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta
per Federal Savings and Loan Insurance W | 
tion nuo 1935 metų. A

-r,-,-____ - _ -_________________________ J.-

Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus- į
Pradėk Taupyti Šiandien.

- ----------------- - -- - ----- - ■ M

Mutual Federal M
Chartered and Supervised by the United Statės Goveri’"

2202 W. Cermak Rd. ____ ( hkago 8,
PIIONĖ: VIrginia 7-7747
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LAIŠKAS B KOLUMBIJOS
Balandžio 9 d. Įvykiai ir Bažnytine 

Vyriausybė

Rašo J. M.

per žindmus Kolumbijos | kiekvienos vyskupijos
‘ ’ nytojas kreipėsi su viešu

įspėjimu į žmones. Bet visi 
jautėj kad žaizda gili ir kad 
reikia imtis iš pagrindų ji 
gydyti. Dėl to taip pat ne
trukus susirinko į savo ša
lies sostinę, Bogota, visos 
šalies vyskupai (20 vysku
pų ir 6 apaštališkieji pre
fektai) su visu atsidėjimu 
aptarti ^atsivėrusią tautos 
kūne žaizdą, tarti tikintie
siems atvirą tiesos žodį, nu
statyti veikimo planą. Po 
ilgų svarstymui liepos 29 d. 
išleistas, visos šalies vysku
pų bendras ganytojiškas j 
laiškas. “Norime išaiškinti | 
savo mylimiesiems tikintie
siems rūpimus klausimus 
(idėjas), apšviesti jų sąži
nes ir pastatyti prieš akis 
tikrąsias elgimosi normas, 
liečiančiaš tiek privatini 
kiekvieno gyvenimą, tiek 
pilietines jų pareigas”.

Šiandien

įvykius šį pavasarį dar bu
vau Europoje. Mes dažnai 
pėdavome apie neretus 
perversmus Pietų Amerikos 
^publikose. Jais net ir ne
stebėdavome. Bet Kolum- 
•įijos vardas nebūdavo mi
nimas. Apie šią šalį many
davome. kad čia žmonės ra- 
"—*“-x—--- kad5 prie- 

jiems yra 
______ ___ rusiškoji 
: griovimo dvasia čia neturi 
j pasekėju. Tad gerokai nus- 
' {gbau, išgirdęs apie balan
so 9d. sukilimą, kuriame 

; pasireiškė daug pykčio, žu-
(jyniij ir deginimo.

’ betrukus po šių įvykių at
vykęs į šį kraštą, ėmiau do- 
inėtiš, kas buvo priežastys 
m laukinio, palaido, tikrai 

; komnistinio naikinimo. Žiū 
riu ir nesuprantu: šalis ka
talikiška, bažnyčios uoliau
siai lankomos, gausios Jo-Į 
noBosco, jono de La Šalie . Šiandien maža kas Ko- 

* ir nsokhj vardų moteriškų-j lumbijoje abejoja, kad su- 
ju vienuolijų laikomos mo- 1 judusią minią į plėšikavimą 

< kyklos pilnos vaikučių, žy- ir žudynes pakreipė juodo
joj dalyj iš darbininkų ki- 
lijį. Sutikęs? vieną labai 
rimtą mokytoją klausiu:

■ - Sakyk, tamsta, kas 
čia kaltas, kad žmonės, ku
rie atrodo tokie katalikiški, 
sėt jums nelauktai t pavirto 
kraujo ištroškusią minia, 
riską. net pačias mokyklas, 
naikinančia minia?
- Nesąmoningumas 

įomąnįstinių. agentų 
brstymas. Mariau, kad ne 
rienas šių vaikučių tėvas 
■tavo plėšikų ir padegėjų 
tarpe, — atsakė.
F-Kižin, ar tik tuo gali
ma išaiškinti tą sužvėrėju
si pagiežos išsiveržimą? 
Ar čia nebūta ir skurdo kal
is? — toliau kamantinėju, 
į - Gal būt ir skurdas, 
tano pas mūs ir dėlto yra 
nemažai, pažadino godų plė
šimo alkį, — atsakė &u pil
na susirūpinimo veidu.

Susirūpino tais įvykiais 
ne tik jis vienas. Pirmiau
siai tos šalies vyskupai. 
^5 P° įvykių beveik

mūs ir pastovus, 
vartos veiksmas 
svetimas, kad

ir
.P&-

ŠI SCENA NE Iš FILMOS... i paaiškėjus, kad naikinamoji 
banga jų neklauso ir eina 
savo keliu, liberalų vadovy- 

I bė pasitraukė į šalį. 
| dėl tų įvykiui daug 

patiems 
rie tik tfti: 
mokslas.
rimtai įspėja ti- 

priėš tuos pa-

Taigi, 
kaltės 
libera- 
kaįtas 

Dėl to

Komikas Red Skelton aiškina aktorei Arlene Dahl kažtą 
apie foto aparatą. Jie abu vaidina filmoje “A Southern 
Yankee”, kur vaizduojamas pilietinis karas Amerikoje. 
Kamerų, bent tokių, tada tikrai dar nebuvo.

ji Maskvos agentų ranka. 
Tai žino ir vyskupai. Dėl 
to žymią savo plataus laiš
ko (22 puslapiai) dalį ski
ria komunizmo grėsmei nu
rodyti. Beveik du laiško 

i trečdaliai paskirti “su di
džiausiu aiškumu bei ryš-1 
kurnu atskleisti komunisti-1 
nio mokslo pagrindams, / 
kiaurai persunktiems 
užnuodytiems klaidomis”. 
Laiške, pasiremiant popie
žiaus Pijaus
“Divini Redemptoris” ir di-! 
džiųjų socialistų bei bolše
vikų raštais, pirštu priki
šamai ir smulkmeniškai pa
rodoma, kaip socializmas, 
pradedant K. Marksu ir bai- 

I giant Stalinu, virto žiau
riuoju komunizmu. Komu- 

. nizmu, kuris prievartos 
į keliu siekia sunaikinti vis
ką, kas dieviška, ir visą I 
krikščioniškąją kultūrą; 
komunizmu, kuris, taip pat 
prievarta, pasiryžęs- atimti | 
iš kiekvieno nuosavybę, pa- I 
vesti ją valstybei ir žmones i 
paversti aklais valstybės Į 
vergais.

nyje, visuomenės gerovei”. Į bihinkai tuęi pareigų. Jie 
Be to, kiekvienas katalikas j privalo “pilnai ir ištikimai 
turi atsiminti, kad turto1 atlikti visą darbą, kurį ap
krovimas nėra galutinis■ siėmė pagal laisvę valią ir 
žmogaus gyvenimo tikslas, I teisingą susitarimą... Jų 
nes Kristus moko: - “Ne-i reikalavimai neturi būtį 
kraukite sau turtų žemėje, j jungiami su jokia prievarta 
kur rūdys ir kandys gadi- j ar bet kokia maišto for

ma“. Darbininkams dar pri
menama, kad jų skurdo 
priežastis neretai yra netau
pus ir nevaldomas gyveni
mas.

Nesusipratimų buvo ir 
visuomet bus. Jie reikią 
spręsti mišriose darbdavių 
ir darbininkų sindikatinėse 
organizacijose, pasiremiant 
teisingumu, lygybe ir krikš
čioniškąja meile. Reikalin
ga, kad tos organizacijos 
šviesos ieškotų Popiežių 
pamokymuose, ypač Leono 
XIII (“Rerum Novarum”) 
ir Pijaus XI (“Quadragesi- 
mo Anno”) enciklikose. 
Darbininkai neturi pasiduo
ti’ apgaulingiems sovietinio 
komunizmo viliojimams. Tų 
pagyrų tuštumą ir melagin
gumą nuogai parodo tame 
krašte viešpataujanti “nė- 
žmcniškiaUsia vergija: viso
kios teisės paneigimas, gal 
išskyrus teisę nemirti (ba
du) ir būti 
suomenei 
atėmimas

(Nukelta į 6 pušį.)

na ir kur vagis iškasa ir 
vagia, bet kraukite sau tur
tus danguje” (Mat. VI; 
19). ' riTIV|

Šitai prieš akis turėti'pri
valo pirmiausiai darbda- 

jviąi: “Yra griežto teisingu- 
jmo pareiga, kad šeiminin- 
| kai ir įmonių savininkai 
mokėtų savo darbininkams 

į teisingą atlyginimą; teisin- 
| gumas taip pat reikalauja,- 
j kad darbininko darbas ne- 
ibūtų vertinamas... pagal se
nąją taisyklę, nedorą ir ne

žmonišką, pagal kurią pra-' 
|monėš esmę sudaro — iš-1 
! gauti iš žmogaus būtybės | 
kiek galima daugiau darbo! 

. su mažiausiu atlyginimu; . 
darbe reikia matyti taip 
pat žmogiškoji vertė, žmo
gui priklausoma ir nuo jo 
asmens neatskiriama, kad 
darbininkas- nėra tik darbo1 
įrankis, bet 
žmonos vyras, 
vas, pilietis 

ikaip visa tai, 
kurio daug | kas”.

yra Bažnyčios! antra vertus, t ir dar-

žino, kad yra yįr- =

į tenka ir 
, lams. Bet 
; čia ir jų 
i vyskupai 
| kinčiuosius-
i vojus, kurie eina iš libera- 
i lizmo. jis skelbia nevaržo- 
I mą ekonominę laisvę, kuri 
nepasiturintį žmogų paver-

I čia gryna preke ir darbo 
i įrankiu. Jis ske’bii; kad 
! mokykla turi būti viena, vi
siems priverstina ir te reli
gijos ; kad visi tikėjimo 
mokslai yra lygios vertės; 
kad moterystė turi būti ci
vilinė ir divorsai laisvai 
duodami. Toks liberalų mo
kslas, iš vienos prisės, dar
bininką z atiduoda nepaža
botam kapitalo išnaudoji
mui, o iš antrosios — sklei
džia bedievybę ir pataikau- 

j ja žemiausiems žmogaus 
I palinkimams. Tai yra trąši 

j auga, viso
kios skriaudos, materiali
nis ir dvasinis skurdas. Tuo 
naudojasi komunistai ir pa
traukia mases. Dėl to vys
kupai ir šaukia tikinčiuo
sius nusikreipti taip pat nuo 
liberalizmo, 
tvirtinimų 
pasmerktų.

Vyskupai 
skurdo. Gerai jį supranta ir 
trokšta pašalinti. To nepa
daro nei komunizmas, nei 
liberalizmas. Socialinę tai
ką ir teisingumą atneš tik 
nuoširdus katalikiško socia
linio mokslo įgyvendinimas: j 
“Katalikų' Bažnyčia tūri ■ 
vienintelį išganingą mokslą, 
savo reikšme visuomet seną 
ir visuomet naują, kuriame / 

; turi ieškoti įkvėpimo kiek
viena vaisinga ir tikra so
cialinė taika”.

Privatinė nuosavybė, ne 
'tik kasdieninio vartojimo 
I dalykų, bet ir produkcijos 
jpriemonių, turi būti 
,ma. Bet žmogus ne 
sau gyvena. Šalia 

| kiti žmonės, kurių 
nevalia žeisti. Tad “palikti l 

|šitą (nuosavybes) teisę ne
aprėžtą, tik garbės troški
mo ar įgeidžio valdomą, | 
kaip tvritino senosios libe-1 
ralizmo mokyklos kraštuti- j 
nis individualizmas;, būtų 
taip pat priešinga pačioms 
paprastosioms teisingumo 
ir prigimtosios lygybės | 
normoms. Pagal šias nor-1 
mas kiekvieno žmogaus tei- I 
sės yra atsveriamos būtinų į 

pareigų kitiems žmonių šei-. 
mynos nariams ir taip pat 
palenktos, teisingumo laips-Į

i

Bet komunistai moka ap- , praktines komuhistų prie- PąlinK1mąms. 
vilkti nekalto avinėlio ' mones, arba, kas dar blo- Į ^rva’ ^ur^°jesivilkti ______ ______  __ _—, ---- —

kailiu: jie kovoją tik su dir- giau, ...susiteršė taip sirierk- 
bančiųjų išnaudojimu. Dėl, 
to ne vienas ir mano: nega- I 
Įima sutikti su komunistų 
pažiūromis į religiją ir su 
jomis reikia kovoti; bet ga
lima eiti ranka rankon sū 
komunistais jų kovoje su 
išnaudojimu. Bet kaip gali
ma eiti ranka rankon su 
komunistais jų kovoje su. 
išnaudojimu? Bet kaip gali
ma eiti išvien su tais, ku
riems, anot Stalino “tearija 
sutampa su materialine jė
ga, kuri pagauna mases, 
jas išjudina ir pastumia į 
veikimą, į prievartą, į revo
liuciją, turinčią tikslo su- | 
daužyti į kąsnelius reakci- 

jr| nes jėgas”? Čia negali būti 
'• bendradarbiavimo, nes “ko- i mus,

munistai išeina iš griežtai j mūsų Tėvo, esančio dangu- 
XI enciklika1 materialistinio supratimo, je, kuris leidžia savo saulei 

tekėti ant gerųjų ir ant pik
tųjų ir lyti ant te;siųjų ir 
neteisiųjų” (Mato V, 44-45).

Apie komunizmo mokslą 
vyskupai kalba labai pla
čiai: smulkiai išdėsto pa
grindinius to mokslo daly
kus bei praktines priemo
nes ir nurodo jų klaidin
gumą bei pragaištingumą;

i visus savo tvirtinimus pa
remia atitinkamais doku
mentais. Šitas laiškas bus 
ne tik apšvietimo šaltinis, 
bet ir puikus vadovas ko
votojams su komunizmu.

Visas pasaulis žino, kad 
liūdnieji Kolumbijos įvykiai 
kilo ryšium su E. Gaitano, 
liberalų vado, nužudymu. 
Daug kairiųjų liberalų irgi 
uoliai miaište’ dalyvavo., net 
norėjo jam vadovauti. Tik 

I___________ ,

I finomis (komunistų) veiki- 
I mo priemonėmis ar užnuo
dijo: savo protą klaidingo
mis ir krikščionybei 
šingomis teorijomis.” 
čiau tai nereiškia, pabrėžia 
vyskupai, “kad toks kietas 
komunizmo mokslo pasmer
kimas kam- leidžia ar gali 
leisti kokį nors nepalankų 
nusigręžimą 
komunistui, 
arba atpalaiduoja katali
kus riūo krikščioniškosios 

| evangeliškosios meTės, pa- 
I gal kurią reikia “mylėti 
savo neprietelius, gera da
ryti tiems, kurie mūsų ne
kenčia, ir melstis už perse- 

' klojančius ir šmeižiančius 
kad būtume vaikai

prie-
Ta-

atskirųnuo
kaip žmonių,

yra žmogus, 
šeimos te- 

ir, daugiau 
Dievo vai-

i

naudingam vi- 
(bolševikiškai); 

teisės kilnotis ir

%
NELAUKITE-

remiasi klasių kova ir ga-1 
lutinu savo tikslu laiko be-1 
dievišką socialinę ir politi
nę revoliuciją”; negali būti I 
bendradarbiavimo, ne3, po
piežiaus Pijaus XI žodžiais 
betariant, “komunizmas yra | 
kiaurai pagedęs, ir negali! 
būti bendradarbiavimo su | 
juo tiems, kurie nori išgel-1 
bėti krikščioniškąją kultū
rą”. Dėl to vyskupai pa
reiškia: “Pagal popiežių

j deklaracijos negali būti lai- | 
Į komi tikrais katalikais visi 
tie, kurie bet kuriuo būdu ! 
arba dalyvauja viešoje (ko
munistų) kovoje ir vartoja

LENGVAS VAŽIAVIMAS

, neįtikėtiną žemą

Pasidžiaukite 
Pertikrintas, 
156 Naujas

SAFETJY LANK 

PATIKRINIMAS 

NEMOKAMAI

pertvarkymu, 
motdras, vartojant

Naujojo 
išbandytas

Dališ—įYpatingas Fordo dalis—-į- 
skaitant 4 ring pistons, pins, bearings. rings, 
gaskets ir t. .t ir naują alyvą... viskas už ši- 

Safety . Motors kainą.

MOKĖKITE TIK

SI ^.95

SU PAKEISTU 
FORDO MOTORU ATĖJO VAKARAS Į GIRIA

LIETUVOS PARTIZANŲ DAINA

Atėjo vakaras į girią,
Atėjo ilgesys pas mus.
Berželių šakos prasiskyrė
Ir pučia vėjas nuo namų.

Prie laužo sėdi laisvės broliai 
Akis įsmeigę į liepsnas,
Tai vėl prasmego girių toliuos 
Kovos ir nerimo diena.

I MĖNĖSĮ

Naujo Motoro Garantija
1 Dienos Patarnavimas

gerbia- 
vienas 
yra ir 
teisių

Ryloj Jau Gali Būti Pervelu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Uhdėrwritėrš”

O'MALLEYandMcKAY.Inc.
222 W. Adams Ši. Kamb. 1548-54

Telefonas CEntral 6-5208
GENERALINIAI AGENTAI Šiū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

- a.................. —-r—

-J-'7 ........ . ......%
“DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE GAUNAMOS

NAUJAUSIOS KNYGOS
1.

2.

3.

4.’

5.

6.

7.

SAFETY
MOTORS Ine

2300 W._63rd STREET
GRovėhill 6-6000 

Skersai šv. Ritos High School

Aufhorlied Dealer

Plevenk, plevenk, miela liepsnele, 
Ir su mumis drauge dainuok — 
Į laisvę veda mūsų kelias, 
Į saules kupinas dienas.

Pašoka, kibirkštys į aukštį
Ir dingsta tamsoje staiga, 
Miškų tankmėj pabunda paukščiai 
Iš žygio grįžta trys draugai.

Atėjo vakaras į girią,
Veidai užsidegė ugnim,
Šviesa tamson sau kelią skina, 
Drąsiai mes žvelgiame naktin.

Kun. Dr. K. Gečys, KATALIKIŠKOJI LIETUVA, ka
talikybės plitimas Lietuvoje amžių bėgyje, išleista 
Chicagoje, 1946 m., psl. 588...................................................... $4.00
Antanas Tolis, MIRTIES KOLONA, pergyvenimai bol
ševikų kalėjimuose ir kelyje į mirtį, išleista Chica- 
goje, 1947 m., psi. 252................... j....................... $1.00
H. Nagys, LAPKRIČIO NAKTYS, eilėraščiai, išleista 
Vokietijoje, 1947 m., psl. 112...............................................$1.00
P. Tulpė, KALNŲ DVASIA, apysakos, išleista Vo

kietijoje, 1946 m., psl. 206..........................$1.00 
V. Jonikas, TRYS MARGI LAIŠKELIAI, eilėraščiai, 

išleista Vokietijoje, 1947 m., psl. 80.....;............$1.00 
V. Mačernis, VIZIJOS, eilėraščiai, išleista Romoje, 
1947 psl. 80.............................................. ............................... $1.00
J. Aistis, NEMUNO ILGESYS, poezija, išleista GrCe-

ne, Me., 1947 m., psl. 78............................$1.00
8. Antanas Vaičiulaitis, KUR BAKŪŽE SAMANOTA, 

istorijos ir apysakos, išleista New Yorke, 1947 iii., 
psl. 288.................... ...............,....$2.00 
Ale Rūta-Nakaitė, BE TAVĘS, poezija, išleista Vo
kietijoje, 1946 m., psl. 134..........................$1.00
K. Baras, BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE,
tremtinio pasakojimas, išleista Chicagoje, 1941 m., 
psl. 64...................... .................... 35c.
Petras Jurgėla, ^SPARNUOTI LIETUVIAI DARIUS 
IR GIRĖNAS, jų gyvenimas ir pirmasis lietuvių skri
dimas per Atlantą iš Amerikos Lietuvon, išleista Ohi- 
cagoje, 1935 m., psl. 384........................................ $l.'5O

12. COMPARATIVE LAW, ECCLESIASTICAL AND Cl- 
VIL, IN. LITHUANIAN CONCORDAT, Dr. Juozo 
Prunskio dizertacija, išlėpsta Katalikų Universiteto 
Washingtone, 1945 m., psl. 164................... 
K. Baras, TREMTINIO PERGYVENIMAI, išleista 

Chicagoje, 1942 m., psl. 80..............................•-• • • • •
Juozas Prunskis, LIETUVA NACIŲ IR BOLŠEVI

KŲ VERGIJOJE, išleista Chicagoje, 1944 m., JgĮ 52. .
K. J. Prunsk’s, KOMUNIZMAS IR REVOLIUCIJA 

AMERIKOJE, išleista PittsbuTghe, 1943 m., psl. 32. .
16. Kun. J. Dabrila, VAI LĖKITE DAINOS, dainų rinki

nys, išleista Bostone, 1942 m., psl. 222........

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

"D R A U G A Sz/

9.

10.

11.

$1.50

35c.

25c.

20c.

75c.

2334 So. Oakley Avė.
Chicago 8, III.

Galite iškirpti šj skelbimą ir norimas knygas užsakyti aLpibrBž- 
darni knygij ei'les numerius rutuliukais. Pinigus siųsti kartu 
su užsakymu.

- ■■■ - ■ ■ , nr-LiMį

13.

14.

15.
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HE DIDN’T MAKEIT

t

Laiškas Iš Kolumbijos
RENGIA BAZARĄ

Spalio 3 d 2 vai. popiet 
klebonas sušaukė visas pa 
rapijos moteris į Lietuviu 
svetainę ir paprašė susirin
kusias stoti talkon ir suruoš
ti parapijos metinį baząrą. 
Moterys apsiėmė šį darbą 
atlikti ir prašo visus parapi
jiečius į talką.

Bazaras įvyks lapkričio 21 
23, 25 ir 28 dd. ir bus Lie
tuvių svetainėje. Visi prašo
mi šias dienas rezervuoti ba- 
ząrui. Vėliau bus pranešta, 
kur sunešti dovanas šiam 
bazarui.

p ja ,buvo įkurta 1908 m. 
rugsėjo 13 d. Į steigiamąjį 
lusirinkimą atėjo 35 vyrai, 
iš kurių; 16 buvo Antanų, to
lei draugija ir buvo pava
itota Šv. Antano draugija. I 
?o 40 metų iš steigiamąja- ! 
ne. susirinkime dalyvavusių 
larių gyvi liko tik keturi: 
.\ntanas Sutkus, Antanas 
Tauchas, Pranas Sadauskas 
ir Juozapas Šilaitis.

Draugija per 40 metų tu
rėjo $45,030.61 pajamų, o per 
tą laiką išmokėjo draugijos 
nariams ligos pašalpų $16,- 
875.50, pomirtinių $12,494.- 

150, mirusių narių grabams 1 
$3,400. o įvairių išlaidų bu
vo $7,100.64. Iš viso Išlaidų 
buvo $39,870.64.

Per 40 mėtų mirė 68 na
riai. Dabar draugija turi 121 
narį. Buvo pagerbti nariai, 
kurie 20 ar daugiau metų 
neėmė pašalpų. Ypatingai at- 

j žymėtas Juozapas Šilaitis,

ŠV. ANTANO DR-JOS 
SUKAKTIS

Šv. Antano draugija šau
niai paminėjo savo gyvavi
mo 40 metų sukaktį. Nors 
žmonių nebuvo daug atsilan
kiusių, bet visi atsilankiu
sieji džiaugėsi gražia prog-. . 
rama. Draugijai buvo iš-1 kuris per 40 metų; neėmė jo- 
reikšta daug gražių linkėji- kios pašalpos, o taip pat Jo- 
mų nuo atvykusių ‘ svečių, nas Marozas 38 metus, 
kaip miesto mero Frank Wal • Leonas Maleska — 37 metus, 
lin, vikaro kun A. Valan-! Jonas Bakshys — 36 metus, 
21__ , ___ žios kolonijos I septyni nariai, nesirgę po ’
draugijų pirmininkų? Visus j daugiau kaip 20 metų,* irgi Į 
svečius sužavėjo Vytautas 
Galvydis savo kalba apie tė
vynės Lietuvos reikalus.
v Po programos buvo išduo
tas raportas apie šios drau
gijos 40 metų veiklą. Ši lįlrau

čiaus, nuo

SENO,Ine.
304 West-,63rū SLreėt

MUS 7 IjVISA’sS
Austrijos; zonW. anglijįa;' 
PRANCC’XwA!;ltALlJĄl PLAN>. 
DIjM BJį&GI JA/: &VE1C ARiJĄv. 
LENKI JĄ:*/ ČEKOS^OVAKUĄ^- 

-:J'vi“4pGOSLA1«j'Ą'.i;'5 g. 
Maisto siuntinėliai u APDRAliSTr 
draudimo ; firmose^ ' prį&atymas 
GaRANTJUOJ’AMAS? .Nesuradus 
adresato—^■pinigais grąžinami? Pa-.

"kely - dingęs siuntinys pakeičia
mas kitu. .

■ L Alk A Š *‘.
DIENOS!?!<VISUS. KRAŠTUS!? 
Geriausi . ėkspoftįniai. produktai.' 
Pristatymas? vykdomas iš šandė-. 

lių‘ Europoje;/. j

Siunčiant rooney. oraCr.'-vcčkį; ar 
kt mok. .priemonę,, tik?sliai.nuro- 
dykite gavėjo r adresą .'iri užsako 
mu siuntinėlių . * tipo - numerius. 
Galima užsakyti kęiL pakietėliąi 
tam pačiam' gavėjui?’ ’.,y '

... \2 šv-; taukų?, kiauliniu? f . 
No. 1 2 sy bekono • • 7 %

00; 2 salalri* -desros ’ i -žc 
' ®' 2 sv; k'enūotos -, jaūtieiiv.<

■ . ■ 1 sv.- pieno . miltelių.
•*'/2sv._bekono

.2 sy. kenubtos jautienos ,' 
No; ** 2:šv.,pietų’; Ąfrik;’ apcĮjį 
Sfi.00 • . marmelado ; .; 
,“t. . 1 sv. cukraus-,

1 svl kavos 'pupelių'' ,
1 sv. šokolado,, 'bloękv-

2-sv. kiaulinių . taiikų:
No. 3 :‘..2:sv. bekonų 
SA;50 < 2-sy. ęūkraūš. į,/.-,
VP’. ?‘2 sA'. aukšč;- ricb. sūrio-,; 
_____  1 sv. kavos. pupelių.
No. .4 ■’’' v
$2.95 ? 9 SVARAI . CUKRAUS'

No. 5 ;
?4*98< 9. ,SV. KAVOS - Piipėlįį 

No;-6 4,5 sy, cukrau?;^- ' _
FĄ.OQ' 4,5' sv. kavos .pupulių .

i ;

No. .7 200 Chesterfield cigarečių 
s2*°° (Išskiriant.'-ZVok: ir Italiją)

No 8 16 sv. sūdytų silkių stąti- 
•85.95\ nėję (Tik r Vokietiją >

No>9 10 sv. kviętiiiių įliiltų -.
52*85 -'4 .unc.-kėpimo* inilfejių

ĖXTRA RIEBALŲ, 6 SV.!!!;- / 
2' sv. kėnuoto .šviesių ..

No. 10 - sv/bekono ? '
2>v. kiaulinių^ taukų - 

• 1 šv. šokolado/, bloėks- 
1 šv. cukraus'
1 sv. kavos pupdių;- -: ?

čia Durodytoic kainose įskaitv,.
;.;P)S perrruntimo, ,drjudijmo ir 4u- 

jsEiidos.
ĮXi 'kį 111 i ■ ( j l'i.bnf;/

nr-.. A/ąpĮtetąir. j’a.yiciijJjĮ. ’’ 
:'zPMiip»š iiel. didesnių; iiž>al<ywr.}.’ 

d^l;d iipį.šiandien

materialistinio, nežmoniSfy 
ir antisocialaus komuną 
mo” pavojų, vyskupii ši į. 
kia visus į darbą. Reikią 
šlaikyti “sveikus socialiu 
tvarkos pagrindus, sveiku 
pilietines ir politines laį 
ves, respublikos taiką ir gę. 
rovę valstybės vyriausybę 
pagarbą, pačią tautą ir ap, 
saugoti visus gerus pilį 
čius.” Dėl Tėvynės gerovę 
reikia išsižadėti egoistinį 
atskiro žmogaus ir partijoj 
interesų ir viską jai pašvę?. 
ti.

Tai vyskupų žodis. Jį 
be abejojimo, padarys dide. 
lės įtakos. Bet jo vieno ne
užtenka. Reikia ekonominiu 
ir socialinių sąlygų pagerg. 
jimo. Čia žodis priklauso 
vykdomajai valdžiai ir poli, 
tikams, darbdaviams ir par. 
tijoms, taip pat darbiniu.■ 
kijos susipratimui.

(Atkelta iš 5 pusi.)

| gyventi, kur nori; nebūvi- 
i mas teisės dirbti vienoje ai 
1 kitoje industrijoje; nepripa- 
1 žinimas jokios vertės žmo 
J gaus asmenybei, kuri tur 
antžemišką tikslą, ir dėl te 
turi teisę tvarkytis taip 
kad pasiektų savo gyvenime 
pagrindinį 
mas teisės, 
tis reikšti; 
ros laisvės 
religiją ir atiduoti privačiai 
ir viešai Dievui pagarbą 
tikromis apeigomis; nebuvi
mas teisės įsigyti savo šei
mai atskirą butą ir, vietoj 
to, prievarta gyventi ben
druose butuose su trijų ar 
keturių aukštų lovomis; ne- 

rr | buvimas laisvės, morališkai 
leistose ribose, reikšti savo 
nuomonę apie taratos val
džią, apie gamtos įstatymą, 
apie Dievo buvimą ir amži
nąjį gyvenimą ar išpažinti | 
sielos nemirštamumą; nebu- Į 
Vimas L<xi»žlvi.lux> uci xvi.uvzi4.ru) ■ . . , , .
politinių demokratijos lais- > ^.Z,ar.11 var^^n Pa .

• -r • t-j x | lietuviams!- Aukas siuskiteyų. štai liūdna rusu tau- United LUhuaūian 
tos gyvenimo realybe! pund >of _

Nurodę gresiančius tautai i Grand St., Brooklyn 11, N.y 
pavojus, ypač ‘ bedieviško, J Skaitykime Katalikišką Spacdą

tikslu; nebuvi- 
savo geras min- 

nebuvimas tik- 
išpažinti tikrąją

into •Lou Boundrėau, Indians. shortstop-manager, stretehes his stride trying to get 
first be^ore Earl Torgeson, Braves first bas eman, gets throw from Bob Elliot at third ■ 
in first inning of second World Series game at Boston. Lou was out būt the Indians i 
went on to win 4—1. , ___________ _____ (Acme Telephoto) 1

racija. Po operacijos ligonis 
įeina’ geryn.

! gavo dovanas. Jie yra Anta- 
nas Butkus, Jonas Butkus, j 

ITarnas Karasauskas, Juozą-! 
[pas Jr. Kuzmickas, Petras 
Remeikis, Jonas Grigutis ir' 

•Mykolas Stulginskas.
i Dabartinę valdybą sudaro 
(pirm. Juozapas Butkus, vice 
| pirm. Adolfas Kibort, pro
tokolų rašt. Pranas Aikus, 
fin. rašt. Jonas Bakshys, iž- 
dininkas Vincas Belenskis, 
kasos globėjai Vincas Buk- 

I sas ir Pranas Dapkus ir mar 
šalka Teodoras Stanulis.

Po programos visi svečiai 
i smagiai šoko prie puikios 
muzikos.

Valio šiai draugijai! Te-

Kazimieras Jaknls per mie į 

gą atsikėlė ir,. gal norėda
mas išeiti iš kambario, ne
pataikė į duris, bet atsidarė 
langą ir iškrito iš trečio 
aukšto, sunkiai susižeisda- j 
mas. Kol atvyko- gydytojas 
ir policija, jis jau buvo mi
ręs. Tai įvyko rugsėjo’ 28 d. 
Po pamaldų Šv. Baltramie
jaus1 bažnyčioje palaidotas 
Ascension kapinėse. Paliko 
nuliūdusią žmoną, sūnus ir 
dukteris ir daug anūkų.

Viršininkė seselė M. Ger
trūda ir visos seselės labai 
dėkoja rengėjoms už “pant- 
ry shower”. Taip pat nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie 
aukojo dovanų. Lai Dievas 
visiems atlygina!

Per visą spalio mėnesį yra 
kalbamas rožančius kiekvie
ną vakarą. Šv. Baltramiejaus 
bažnyčioje yra sakomas gra
žus pamokslas ir yra išsta
tomas švč. Sakramentas. Vi
si parapijiečiai prašomi lan
kyti šias pamaldas.

— M. Z.

Leonas ir Julijona Males- 
kiai dėkoja visiems, kurie 
dalyvavo Leono gimtadienio 
puotoje, išreiškė gražius lin-i 
kėjimus ir apdovanojo. Dė-j 
koja klebonui, dėdei Petrui} 
Norkui, sūnui Alfredui ir 
marčiai, visoms šeiminin
kėms ir pagelbininkėms, — 
vienu žodžiu, dėkoja visiems.

I_ u
gyvuoja ji ilgiausius metus! [Teitą savaitę^ seselių para-

Šv. Baltramiejaus parapi
jos mokyklos vaikučiai pe-

________ ginti, surinko daug popierių,
Pranciškus Gust sunkiai surišo ir pardavė. Tuo būdu 

‘ susirgo. Šv. Teresės ligoni- Į mokyklai gauta gražaus pel- 
I nėję jam padaryta sunki ope- no.

GALIT GAUTI "AIDUS" |
“Draugo” redakcijoje dar 

galima gauti visus š. m. “Ai
dų” numerius. Šio tremtinių 
leidžiamo kultūros žurnalo 
šiais metais išėjo jau septy
ni numeriai: sausio; vasario, 
kovo, balandžio, gegužės, bir 
želio ir liepos-rugpiūčio 
(jungtinis). Tiesa, pirmųjų 
numerių jau labai nedaug be
likę.

Norimi numeriai bus pa
siųsti tiems, kurie užsaky
dami atsiųs pašto ženklais 
(arba pinigais) po 25 centus 
už kiekvieną numerį ir po 4 
centus už kiekvieno užsaky
mo persiuntimą. Rašyti šiuo 

i adresu: Jurgis Savaitis, 
“Draugks”, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago 8, III.

Popiežius Pataria
Tvarkyti Skaitymą!

Į VATIKANAS; spalių 7.— ! 
'Popiežius Pijus XII vakar 
naktį atsišaukė į Pietų Ame
rikos šalis panaikinti iš sa
vo spaudos ir kinų ekrano 
“viską, kas gali sukelti 
skandalą ar pražūtį jauni
mui.’’ Jo Šventenybė kalbė
jo per trumpųjų bangų radi
ją Tarp-Amerikų Katalikų 
Švietimo Kongresui vykstan
čiam La Paz mieste, Bolivi- 

l joje.

Gailestingumo jausmas y. neimi obaiiiiiiiia., iicmu.- > . .. , i J
balsavimo bei kitokių! Ikl*nUS’

IIID6
SUSIRK

Draugystės 
šaukimas įv 
į spalio 10 d 
k Jurgio par 
svetainėj. Vis 
somos dalyvai

Leader Department Krautuvė Sali 
Specialią Nuolaidą Lietuviams!

Daugeliui yra žinoma di
džiulė visokių reikmenų 
krautuvė, 18th St. Leader 
Dept. Store prie kampo 18- 

Įtos ir S. Paulina St. Teko 
pasikalbėti su tos krautu
vės generaliniu menedžeriu 

i— Raymond
Jis sakosi

1 patenkintas 
kėjais. Per 
tų lietuviai 
jį- įvairiausių 
visados sąžiningai atsilygin 
davę. Dėl to gen. menedže
rius R. Schwarzkopf lie
tuviams pirkėjams nenori 
likti skolingas. Jis pažadė
jo kiekvienam lietuviui pir
kėjui duoti šį mėnesį speci- 
alią nuolaidą. Atėjus pirkti i kalingų prekių ir gausite I 
į minėtą krautuvę, reikia | specialią šio menesio nuo- J 
tik pasakyti, kad “Drau- laidą, kuri yra prižadėta E? | 
ge” skaitėte apie Leader | tuviams!
Dept. Store ir gausite mine- i —:----------- ----
tą. nuolaidą. I SKELBKfTĖS “DRAEGFį

Budriko Radio Programai
Šį sekmadienį vėl girdėsi-

1 me puikią radio programą 1 
iš stoties WCFL, 1000 kil. j 
nuo 5:30 vai. po pietų. Mer-1 
ginų .duetas palinksmins vi
sus gražiomis lietuviškomis 
dainomis, o orkestras—šau
nia muzika. Leidėjai—Jos. F. 
Budrik, Ine., 3241 S. Hals- 

'ted St., Chicago, UI.

Schwarzkopf.
esąs labai 

lietuviais pir- 
daiugelį me- 
pirkę pas 

prekių ir

18th St. Leader Depart 
krautuyėje rasite visokią 
prekių ddižiausią pasirinki- 

Keturiuose šios krauta- 
aukštuose pasirinksite 
reikmenų, kaip sakoma, 
adatos ligi stambiausią

I (Atkelta
Todėl Jėzus 

friimą: Taij 
jpškasis Tėvs 
jys, jei kiekv 
te savo broli 
dies. (Žr. Mal

★
' Pasistenkin 
artimui, jo n 
padarytus įže 
«e atleisti, 
Bitume ne z 
!ą teisėją,

mą.
vės
sąru
nuo 
daiktų. Ten yra vyram
moterims ir vaikams drabu- Į 
žiu, baltinių, batui, lovoms- 
baltinių, baldų; indiį reto- 
geratoriųi, virimui ir šildy- 

I mui pečių, lempų ,radio, te
levizijos setų, maisto ir - 

| visko net išskaičiuoti negi* I 
I Įima, keikia nueiti į į 
Į St. Leader Dept. krautai? Į 
I ir patiems viską pamatyti I 
Taigi nepraleiskite progos!! 

1 Nueikite, nusipirkite reib-1

v

V

v

Kc

daugiau!

VISI RODO Į —

7 Automatišką Elektrišką 
Indų Plaunamą Mašiną!

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS! 

PRISTATOME TUOJAU!

<■

ISITEMYKITE
/NEPAPRASTAS HOTPOINT 

SAVYBES!

1. PRIEKINIS ATIDARYMAS 
duoda galimybes lengviau pri
krauti mašiną ir jūs matote ką 
darote.

2. PASTOVUS LYGUS PAVIRŠIUS 
DARBUI yra visuomet paraihkus 
kada labiausiai reikalingas.

3. . DIDŽIAUSIA TALPA. Hot
point Indu Plaunamoji Mašina 
gali sutalpinti 58 indus ir peilius 
bei šakutes — 6 asmenų šeimos 
indus.

4. HOTPOINT VIRŠ UTĮ NIS PU R- 
KŠTUVAS visiškai išplauna mai
sto liekanas.

5. ELEKTRIKINIS DŽJOITLNTU- 
VAS yra ypatingas prie’alsas su 
Hotpoint. Karštas oras iš Calrod 
Unit atlieka šį darbą.

MES JĄ TURIME! TAI VIENINTĖLĖ

INDU PLAUNAMOJI MAŠINA
KURI IŠDŽIOVINA ELEKTRIŠKAI

Leiskite parodyti jums tą naująją Hotpoint 
Automatišką Indų Plovimui Mašiną, kuri plau
na ir išdžiovina jūsų indus elektros būdu! Tai 
yra didžiausias laiko ir darbo sutaupytojas, 
kuris jus išlaisvina iš kasdieninių darbų. Ši 
nauja Hotpoint Automatiška Indų Plaunamoji 
Mašina sutaupo jums kas savaitę po 7 darbo 
valandas ir ją naudoti /kasdien kainuoja tiktai 

3c

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBAS
— Rengia —

METINIS KONCERTAS IR "MONTAŽAS
Kuris įvyks

Spalio (October) 24-tą d„ 1948 m.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE — 3133 S. Halsted®
Koncertą išpildys —

Keistučio choras Alice Stephens vadovaujamas
Montažą išpildys —

Lietuvos artistai “Vytis” (12 aktorių)v
Montažui vadovauja Lietuvos Dramos Artistas 

Stasys Pilka
Programos pradžia—5 vai. popiet. Durys atsidarys 4.V. P0P*
Įžanga su taksai — $1.25. Muzika—Ed. Daus Orkestru

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti — RENG&-

$26995

MEDEN Electric Appliances
1804 CERMAK ROAD Phone SEeley 3-7838

18th and Paulina SH. at
MES PADAROME

K A L D RAS
PAGAL UŽSAKYMĄIV V |( į
Iš Medgiagos Nupirktos | |\ H 

Mūsų Krautuvėje.
• IMPORTUOTI ČEKIŠKI IMTIL-U • 

DIRBTUVĖJE. o VARTOJAMOS GERIAUSIO? 
Atneškite savo seną kaldrą. — Mes iure .Padsary^®

CAnal G-6230 arba sustokite mūsų, krautuvėje ir 
padaromos. Mes paimame iš namų ir atgal Pris.»t0™J 
Krautuve atdara Pirmini, ir K< 
TAIPGI DA.ROME VENETIAN

xvi.uvzi4.ru

