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TRUMAN STOS UŽ
Sovietų Repatriacijos Komisijos Yra 

Visiškos Šeimininkės Jų Lageriuose 
(Musę specialaus korespondento raportažas)

CHICAGO, spalių 30. — 
Čia gautas oro paštu atsiųs
tas mūsų specialaus kores
pondento vakarinėje Euro
poje raportažas apie rusų 
repatriacijos komisijų veik
lą.

Šalis už Mirties Zonų
Nereikia gilaus Tarybų 

Sąjungos pažinimo, jog bi
tų aišku, kas gi sudaro so
vietų repatriacines komisi
jas. Iš tos šalies užsienin 
tegali išvažiuoti tik retas, 
ypatingai patikimas partie
tis, žinoma, su aiškiu GPU 
pritarimu. Iš kitos pusės, 
jau faktas, jog kiekvienas 
komunistas, partinis, koks 
jis nebūtų, savo partinėje 
anketose yra pasižadėjęs 
bendradarbiauti visais klau
simais su GPU. geriausia 
nusako, jog išvažiavimas i 
Europą teįmanomas tiktai 
GPU žmonėms.

Tarybų Sąjunga yra pati 
uždariausia šalis visame pa
saulyje. Tai kraštas, kuria
me nuo revoliucijos iki šio 
karo buvo milijonai žmonių, 
tesvajojančių kokiu nors 
būdu prasibriausi per krašto 
sienas į užsienį, bet iš kurių 
tiktai porai šimtų laimingai 
pavyko ši rizika.

Tarybų Sąjungos sienų 
ilgis milžiniškas, bet jos vi
sur nunarpliotos spygliuotų 
vielų volais ir užtvaromis, 
kur daugelyje vietų žvėrelis 
krisdavo nuo prisilietimo 
prie vielos. Keliolikos km. 
platumo juosta pagal sieną 
vadinama draudžiamąja zo- 
no, į kurią įeiti ir įvažiuoti 
tegalima tik su ypatingu 
leidimu. Iš šios zonos gyven 
tojai dažniausiai iškeldinti 
ir miškai iškirsti.

Nebuvo daroma išimties 
ir miesteliams, jei jie nebu
vo skirti pereinamiems punk 
tams. Tokių punktų skaičių- 
buvo labai ribotas, jie daž
niausiai tarnavo svetimša
liams ekskursantams priim
ti ir išleisti, o taip pat ir 
prekybos su užsieniu reika
lams.
Rusai Įsteigė Mirties Zoną 

ir Lietuvoje
Maždaug pora km. pagal 

sieną vadinamoji mirties 
zona. Kiekvienas ton zonon 
pakliuvęs žmogus šaujamas 
be įspėjimo, žemė šioj zo
noj išarta ir išakėta, kad 
kiekvienu metu būtų galima 
patikrinti iš turinčių pasi
likti pėdų, ar praėjo kas 
nors sienos kryptimi ar ne. 
Sargybinių pasienyje nie
kuomet nematyti. Sienai 
saugoti raudonojoje armijo
je yra specialios pasieniečių 
dalys. Jie paprastai slapu
kais užima postus ir seka 
sieną, niekieno nepastebėti. 
Jiems visur talkininkauja 
dresiruoti šunes.

Tokios — draudžiamoji 'r 
mirties — zonos buvo ir 
Lietuvoj. Mirties zona Lie
tuvoj teturėjo tik 900-1000 
metr. platumo.

Iš syk iš Rusijos paspruk

ti į Europą buvo lengviau
sia per Rumuniją. Per ši\. 
vietą, nusistovėjus sienai, 
paspruko iš Tarybų Sąjun
gos daugiausia 60 žmonių. 
Bebandančių sprukti buvo 
mažiausia pora šimtų tūks
tančių. Tai nustatyta tik 
apytikriai, remiantis vietos 
gyventojų ir pasieniečių iš 
GPU pareiškimais, padary
tais įvairiomis progomis 
1942 m., ir sieną perbėgusių 
pasakojimais.
Didelės Bausmės už Šieno- 

Perėjimą
Žuvusių nuo šūvių skai

čius mažiausia penkis šim
tus kartų didesnis. Žymi da
lis nukautųjų yra kritę jau 
Rumunijos pusėje. Išsipro- 
vokuoti konfliktą už sienos 
pažeidimą pasienio sargy
boms buvo vieni niekai, 
joms buvo svarbu, kad nie
kas bandančiųjų neperbėgtų 
iš savo tėvynės į užsienį.

Antra tokia geriau perei
nama vieta buvo Suomijos 
pasienis, ypač tundrų srity
je, kur dėl vietos negyvena- 
mumo ir gamtos žiaurumo 
apsauga buvo silpnesnė. So- 
lonovičiaus nuomone, per 
šią sieną perbėgo daugiau
sia pora dešimčių žmonių, 
jų tarpe ir jis pats su sū
numi.

Persijos siena taip pat 
buvo lengviau pereinama, 
negu siena kitose vietose, 
tačiau čia bėgliai rizikavo 
būti persų vėl išduoti sovie
tams. Dar viena tokia vieta 
buvo rytinėje Pamyro sri
tyje, bet nei vieno takelio į 
Lenkiją, Latviją ar Estiją, 
o taip pat ir į japonų Man- 
džuką ar kitus pasieninius 
kraštus. Keli atskiri bandy
mai pabėgti į užsienį pavy
ko ang'ų laivais iš šiaurinių 
Tarybų Sąjungos uostų. Jie 
beveik išimtinai pavyko tik
tai sovietų koncentracijos 
stovyklų katorgininkams 
(Krevčenko ir kt.).

Užsienos perėjimą demo
kratiškuose kraštuose teis
mas ar administracijos įstai 
gos baudžia iki 2—3 savai
čių, kartais šiek tiek dau
giau, arešto. Tarybų Sąjun
goj už sienos perėjimą bau
džia pati GPU, jos baudos 
8—15 metų koncentracijos 

i lageriu arba net mirtis, su
šaudant.

Ši maža ekskursija į šalį 
tik todėl, jog būtų lengviau 
nuprasti, kiek turi būti pa
tikimi bolševikams žmonės, 
siunčiami su komisijomis į 
užsienius. Taip pat iš jos 
galima nustatyti, kiek pa
vojinga pasisakyti prieš grį
žimą. Jų padėtis, nei dau
giau nei mažiau, yra ta pa
ti, kaip ir bandžiusių, bet 
negalėjusių pabėgti iš Rusi
jos žmonių per vieną ar ki
tą spragą sienoje.

(Ryt dienos DRAUGE pa
siskaitysite kaip lietuviai 
tremtiniai neklauso sovietų 
komisijų propagandos.)
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AMERIKIEČIAMS ĮSAKYTA BUDĖTI KINIJOJE

...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.” *

Kaina 3c

—Abraham Lincoln
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- 48 VAL ALGA
Prezidentas Siūlys Pramonei Kelti 
Algas Darbininkams Be Kainų Kėlimo

WASHINGTON, spalių 30. landų darbo savaitę. Unijos
—Savo visų lauktoje kalbo
je per radiją Prez. Truma- 
nas šiandien siūlė pramonei 
mokėti 48 valandų algą už 
40 valandų darbą, be kėli
mo kainų už gaminamus da
lykus.

VVASHINGTON, spalių 30. 
—Aut< Į itetingi asmenys sa
kė Prez. Trumana? šį vaka
rą prašys krašto pramoni
ninkų, kaipo kompromisą su 
unijų reikalavimais, mokėti 
48 valandų algą už 40 va-

reikalauja 52 valandų algos 
už 40 valandų darbą.

Anot informantų, bus da
romos išimtys toms įmo
nėms. kuries negalės to pa
daryti be kainų pakėlimo. 
Jų prašymai kelti kainas ei
tų per kainų administraciją 
ir ekonominės stabilizaci
jos biurą.

Prezidentas šiandien ta
rėsi su AFL sekr.-ižd. Geor
ge Meany ir James M. Duf- 
fy, kitos AFL unijos prezi
dentu.

Atsistatydinęs Prez. Vargas Po Areštu
Armijos aviacijos jėgų militarinę policija saugo pietinę sieną 10-jo aviacijos dalinio stovyklos 

Kumminge, Kinijoje, kiniečių nacionaliniai arm jai kaujantis su Yunan provincijos komunistais 
/isai netoli nuo čia. (Acme-Draugas Telephoto.)

Jauni Vokiečiai Kovoja Amerikiečius; 
Susirėmimuose Keli JAV Kariai Žuvo
BERLYNAS, spalių 30.— j sabotažas, kaip tai elektros 

Civiliai pradeda labiau prie- ir telefonų vielų perkirti- 
šintis ir daryti suirutę ame- mas, ir užtraukimas vielų 
rikiečių zonoje Vokietijoje, skers kelių nakties metu. 
Keli JAV kareiviai žuvo su- Amerikiečiai stebi šiuos 
sirėmimuose su vokiečiais, incidentus ir bando anali-

Kitose vietose pasirodo zuoti jų priežastis, ir sake 
nelegalūs plakatai pajuokią šie incidentai neturi būti 
okupaciją ir smerkią mili- skaitomi įrodymu, jog jie 
tarinę vyriausybę. yra dalis didelio požeminio

Raportuojama didėjantis sąjūdžio.

Bandė Nušauti Filmu Darbininkų Vadą
HOLLYWOOD, spalių 30. vakaro nebus susitarta dėl 

—Laikinoji taika filmų dar- aštuonių mėnesių senumo 
bininkų streike buvo sukrė- streiko.
sta šaudymu į Herbert K. Unijos viršininkas pasakė 
Scrrell, AFL Studijų Unijų policijai, kad keturi ar dau- 
konferencijos vadą. Sorrell giau šūviai buvo į jį paleis- 
raportavo policijai, kad ke- ti jam automobily išvažiuo- 
turi vyrai vakar bandė jį jant iš savo Glendale namo 
sušauti. ; kiemo.

Šaudymas įvyko tuoj po Pasak Sorrell, šūviai atė- 
Sorrell pareiškimo, jog 6,- jo iš juodo automobilio, ku- 
000 ar daugiau pikietininkų ris greit nuvažiavo po to, 
vėl pikietuos didžiąsias stu- kaip dvi kulkos buvo suva- 
dijas ryt dieną, jeigu iki šio rytos į jo automobilį.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Visas Brazilijos kabinetas, kuris tarnavo po nuvers-

tuoju Prez. Vargas, vakar atsistatydino.
—J.A. Valstybės po pasitarimo su kitomis Ameriką 

valdžiomis, vakar pripažino naująją Venezuelos valdžią.
—OPA \akar pranešė, kad nuo spalių 31 d. ryto visiš

kai panaikinamas batų racionavimas.
—JAV marinai Hopei provincijoje gali būti priversti 

atvirai kovoti prieš kiniečius komunistus.
—JAV 8-ji armija sudaržė ‘‘mažą nacių Vokietiją’’ 

Japonijoje, suimdama 26 vokiečius šnipus ir jų $900,000 
iždą savo šnipų tinklo išlaidoms mokėti.

—Atstovų Rūmai pravedė bylių panaikinimui $5,920,- 
000.000 taksais 1946 metais. Bylias dabar eis j Senatą, ir, 
jei bus užgirtas, Prezidentui.

—CIO maisto darbininkai skerdyklose nubalsavo strei
kuoti jeigu negaus 25c valandai algų pakėlimo.

Patarėjai Susirinko,
Bet Rusai Neatvyko

WĄSHINGTON. spalių 30. 
—Alijantų patariamoji ko
misija Japonijos valdymui 
šiandien susirinko, bet Ru
sijos delegacijos nesulaukė, 
ir po trumpo pasikalbėjimo 
atidėjo susirinkimą keliems 
dienoms matomai laukdami 
Rusijos, atsakymo į pakvie
timą.

Kiek žinoma, Amerika 
yra pasiruošusi tuo reikalu 
padaryti kompromisą, bet 
nieku būdu neis prieš Mac- 
arthur valdymą Japonijoje. 
Rusai reikalauja, kad Rusi
ja, Anglija, Kinija ir Ame
rika sudarytų kontrolės ta
rybą Tokijoje.

Nekvietė Rusijos į 
Atomu Jėgos Tarimas) 

VVASHINGTON, spalių 30. 
—Washingtone ir Londone 
kartu paleisti pranešimai 
sakė čia apie lapkr. 11 d. 
prasidės kalbos tarpe Ame
rikos, Kanados ir Anglijos 
viršininkų apie atominės jė
gos ateitį.

Pranešimas nieko nemi
nėjo apie Rusijos kvietimą 
į pasitarimą.

Amerikiečiai Suėmė
Jaooną Narkotikus

TOKYO. spalių 30.—Vyk
dant Gen. MacArthur įsa
kymą išnaikinti Japonijos 
narkotikų pramonę, okupa
cijos kariai suėmė opiumo 
sandėlį kurio vertė, šmu- 
ge'ninkų kainomis, gali siek 
ti apie $50.000,000.

KALENDORIUS
Spalių 31 d.: Visų š\entų 

Vigilija, Šv. Liucilė; seno
vės: Tyris ir Sargė.

Lapkričio 1 d.: VISŲ
ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ se
novės: Kaributas ir Vaiva

—Dėl streikų Amerikoje 277,000 darbininkų šiuo laiku ra-____________________
nedirba, CIO unija teigia, kad Ford Motor Co. darbinin 
kai stoja už streiko vykdymą.

ORAS
Apsiniaukusi ir vėsiau.

RIO DE JANEIRO, spal. 
30.—Vykdant mandatą val
dyti kraštą iki gruodžio 2d. 
rinkimų. Vyriausiojo Teis
mo vyriausias teisėjas Jose 
Linhares šį rytą buvo karo 
ministerijoje prisiekdintas 
Brazi: i jos prezidentu.

Nors atrodo armija visiš
kai valdo kraštą, Karo Min. 
Pedro Aurelio Goes sakė ne
buvo jokio militarinio per
versmo.

Patiekė Ultimatumą
Prezidento Getulio Var

gas atsistatydinimas buvo 
netikėtas, ir sekė eilę svar
bių įvykių, kurių prieky 
stovėjo Vargas brolio Ben-

Į j amino paskyrimas federa
linės policijos viršininku.

Armija patiekė Prez. Var
gas'ui ultimatumą atsista
tydinti, ir apstatė preziden
tūrą tankais. Kabinetas su
sirinko po pranešimo apie 
Vargas rezignaviirią.

Vargas valdė kraštą per 
praeitus 15 metų. Jis perė
mė galią 1930 m. revoliuci
joje, ir valdė be kongreso 
iki 1934, kuomet jis tapo 
prezidentu ir pravedė naują 
konstituciją.

Vėliausi raportai sako 
Vargas buvo padėtas po 
areštu liuksiusiniam prezi
dento palociije.

Pasakojo Kaip Japonai Philippinuose 
Nužudė La Šalie Kolegijos Vienuolius

MANILA, spalių 30. — radęs savo brolio ir brolsū-
Kun. Cosgrave šiandien liu
dijo Gen. Tomoyuki Yama- 
shita teisme ir pasakojo 
kaip praeitą vas. 16 d. ja
ponai sušaudė ir .nudūrė 16 
La Šalie kolegijos brolių ir 
daugiau negu 50 civilių, ir 
apipylė koplyčią gazolinu 
ir ją padegė. Gaisras sunai
kino visus kop’yčios įrengi
mus ir 3,000 knygų.

Japonų žiaurumas La Šal
ie kolegijoje buvo tik vie
nas 123 karo kriminalų, už 
kuriuos Yamashita yra U.S. 
armijos komisijos teisiamas.

Aukų Rankos S-'rištos
Maj. Gen. Basilio J. Val

dės, Philippinų armijos vir
šininkas, sakė jis vas. 10d.

Paliaubos Tarpe Britų, 
Indiečių Javos Saloje 
B AT AVI J A, Java, spalių 

30.—Kautynės tarpe britų ir 
indiečių Sorabajuje baigėsi 
šiandien ginkluotom paliau
bom. Anksčiau indiečiai ra
dikalai užmušė 20 britų ka- 

i rių ir sužeidė 59 kitus.
Padėtis visvien įtempta. 

Indiečiai saugo barikadus 
visam mieste ir nepraleidžia 
nieko be Dr. I.R. Soekarno, 
nepripažintos respublikos 

■ prezidento, pasirašyto paso.

nio lavonus didelėje “krūvo
je lavonų.” Kiekvieno lavo
no galva buvo įlaužta ir 
kiekvienos aukos rankos 
buvo surištos — nurodant 
kaip brutališkai jie buvo 
nužudyti.

Mrs. Angelą Lopez Val
dės, Lt. Pulk. Valdės našlė, 
pasakojo kaip 40 ar 50 ja
ponų padarė kratą jos na
muose ir išvedė jos vyrą, 
sūnų ir švogerį, kurie visi 
buvo vėliau rasti nužudyti. 
Ji sakė vienas japonas su
grįžo nakties metu ir norė
jo užpulti jos dukterį, bet ji 
užstojo ją ir liepė japon-i 
ją pačią užmušti, tuomet ja
ponas apsisukęs pabėgo.

Kinijos Kariuomenė
Atsiėmė 8 Miestus

CHUNGKING, spalių 30. 
— Komunistai raportavo, 
kad Kinijos centralinės val
džios armija iš 200,000 ka
rių atsiėmė iš komunistų 
aštuonis miestus šiauriniam 
Geltonosios upės krante

šiaurinėj Kinijoj JAV 
transportai iškelia tūkstan
čius valdžios karių į komu
nistų dominuotą zoną tuoj į 
pietus nuo Mandžurijos ru- 
bežiaus.
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Pirmutinis Lietuvis $an FrancisCO

Paskirtas U.S. Gynė jo, Massachusetts LįetuviuVeikįnias 
Dislrikto, Asistentu

GABUS MOKSLE, VEIKLUS LIETUVIŲ
VISUOMENES GYVENIME

Spalių 22 Jungtinių Val
stybių advokatas Massachu
setts Distriktui, Edmund J. 
Brandon, paskyrė adv. Kazį 
Kalinauską asistentu. Tą pa
čią dieną adv. Kalinauskas 
buvo prisiekdintas ir dabar 
eina Jungtinių Valstybių ad
vokato asistento pareigas.

BAIGĘS AUKŠTUS 
MOKSLUS

Adv. Kalinauskas yra bai
gęs mokyklas Bostone, tarp 
kurių Boston Latin School, 
kuri seniausia mokykla vi
soje Amerikoje. Po to jisai 
baigė Harvardo universitetą 
A. B. laipsniu, pasižymėda
mas generaliam moksle, gan 
damas stipendiją (scnolar- 
ship) ir atlikdamas keturių , 
metų kursą į tris metus. Ad
vokatūros mokslą baigė L. 
L. B. laipsniu Harvard Tei-

BALF SŲSJEINFIMAS
Spa’ių 21 d. 1945 {yyko 

109 sk. susirinkimas, 1 iria
me da vvavo <=rr'»ž"r' l '’’ ’ 
būreli- Nuo šio susirinkimo 
gauto vidvrmiestv 1,09 C’VJ. 
en Gate Avė. patalpos iš 
Yc ur.g Christią i T ''rl’cy-j. 
Dabar darysime čia susirin
kimus kas trečią mėnesio 
sekmadienį.

Nutarta lapkričio mėn. pa 
baigoje suruošti šokių vaka
rą, kurie pelnas būt” •.’ui ia- 
mas įvykstančiam Chicago
je lietuvių kongresui, 
išrinkta komisija 
kaus. P. Bogino 
riaus

iš A. 
ir A.

Tam
Poš-
Ski-

i ‘visi nariai 
nufotogra-

Spalių 18 d., Conventicn 
Hali įvyko taip vadinamas 
Opening Meeting United i 
.VVar Ghest .Victory Cam- 
paign, kur programoje lie-1 
tuviai, palyginus su kitomis 
tautomis, kaip daugelis sa
ko. puikiausiai pasirodė.

Gi sekmadienį, spalių 21 
d., tik jau kur kas ant ma
žesnės skalės, nes vien tik 
ietuviams. beveik panaši iš

kilmė įvyko ir Lietuvių Mu- 
zikalėje svetainėje.

Jurgietis

Adv. K. Kalinauskas

ra narys: American Bar As- ; 
sociation, Boston Latin 
School Association, Catho’ic 

< Alumni Sodality. Harvard 
Law School Alumni Asso
ciation.
Amerikos Raudonojo Kry-

i Bostono 
tenai ir laimėdamas stipen- pįstrikte^ 1944 metais išpil- 
diją. Tais pačiais metais į- , - - -
stojo į advokatūros praktiką 
Bostone, kur sėkmingai vei
kė iki šios dienos.
VIEŠAME GY VENIME

Adv. Kalinauskas visados; 
buvo energingas ir rūpesti į- 
gas. Visame lietuviškam vei
kime jisai dėjo visas savo 
pastangas, kur tik ir kaūa 
jos buvo reikalaujamos. Nuc 
studentavimo dienų, kati- 
buvo vienas veikliausių na
rių Lietuvių Katalikų Moks
leivių organizacijoj, prie Šv. 
Petro lietuvių parapijos Bos 
tone, iki šios dienos jisai 
lošia svarbią relę organizuo
tam lietuvių veikime. Šiuo 
laiku jis yra pirmininkas 
Suvienytų Lietuvių Piliečių 
Klubų Massachusetts valsti
joj ir pirmininkas SLA Ant
ro Apskrities, taipgi direk
torius So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Klubo ir narys SLA. 
Centro Kontrolės Komisijos. 
Yra raštininkas BALF 17-to 
skyriaus, kuris yra didžiau
sias visoje Amerikoje, ir da
bar ką tik užbaigė drabužių 
vajų, pasiųsdamas apie 11 
tanų drabužių New Yorkan. 
Jisai buvo pirmininku Dor 
chesterio Lietuvių Piliečių 
Klubo ir pirmininku Bosto
no skyriaus A. L. R. K Fe 
deracijos.

Kitataučių organizuotame 
veikime adv. Kalinauskas y-

Po susirinkimo 
ir valdyba buvo 
fuoti. Čia dar ilgoką laiką 
pašokome ir, atidarius YCW 
užkandžių barą, pasivalgėm_- 
vakarienę.

I

- - ,Jisai pirmininkavo

SUDARYTAS LIETUVIŲ 
TARYBOS SKYRIUS

šių Mokykloj_ 1927 metai-, žiaus vajui South

dant $4,000 kvotą su kaupu.
Savo profesijoj adv. Ka

linauskas atstovavo Alien 
Property Custodian. Bosto
ne, karo metu. Tame jis ga
vo paskyrimą iš VVashmgto- 
no. Teismuose taipgi atsto
vavo Liberty Mutual Insur- 
ance Co., gindamas jos rei
kalus, ir nuo 1939 metų tei
sėjo Fenton buvo paskirtas 
egzaminatoriumi nejudamo
sios nuosavybės (Examiner 
of Titles).

1937 metais jis vedė lie
tuvaitę bostonietę Oną Gab- 
riūnaitę ir susilaukė dviejų 
sūnų — Kazio ir Pilypo — 
ir vienos dukters — Elzbie
tos.

Artimo meilė — tai palai- I. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATĖ OF INDIANA
Home Calls in Indiana — 

Phone YARds 4641

PHYSIO THERAPY

4649 So. Ashland Avė.

ma, kurią Dievas mums su
teikia idant viskas Jo ge-

’ irai valiai ir didesniam mūs , 
labui tarnautų. Kun. S. M.
Giraud, M.S.

XTuo tuk laiko čia vienas 
v i? t o s viengenčių-veikūių 
lai'kais polemizuo ja s1'! vie- 
r jo lenkų kariuomenės ka- 
riniuku-švietėju, teisių dak 
tarų Pranciškum §kow;. ru.

Sūalio 22 d. nuo šio kari
ninko vėl gavo i’gą laišką, 
k'.riame tarp kitų dalykų, 
sorias tą lietuvį įtikinti, jog 
Vilnius, kaip lenkai vadina 
Grod Giedymina, nors yrą 
brangenybė ir lietuyia as, 
bet teisėtai jis priklauso len
kams todėl, kad laike gar
si :s želigovskijados jo gy
ventojai ba'sąvimu išreiškė 
neva tai norą priklausyti 
prie Lenkijos. Tačiau toji 
nuomonė to lenko neiš'aįko 
kritikos, kadangi tas vilnie
čių balsavimas arba kaip ki
ti vadina plebiscitas, buvo --------------------- --------------------
vien tik vaisius prievartos. Ofiso ceL: nftCnsvick ūgio 

nieko negeresnis už raudo- j £)r. A. Warchalowski 
nųjų maskolių vartojusių tai “ '
Pabaltės kraštuose, kaip ir 
šiaurės Lenkijoje — Galici- 
joje, ir visuose kituose kraš
tuose, kur tiktai šiaurės me
ška sugebėjo įsirioglinti Tą 
patį lietuvis mano ir UŪn 
lenkui atsakyti, pažymėda
mas, kad lenkų vergiją lie
tuviams niekuo nėra geres
nė už maskolių, ar kitų Ko
kių nors pavergėjų.

Pranešėjas

Gaisras
• <

I

i

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

HOURS: Daily 6—8 P. M. 
Saturdays 9 A. M. to 8 P. M.

4740 So. Ashland Avė.
(Virš “Andes Candies” Krautuvės) 

Chicago, UI.
VALANDOS;

10:30 Ryto Dd 8 vaL vakaro

DR. V. P. SLEPIKAS I
i

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

»•
Lietuvių Naujienų” mėn

raščio name, 332 N. 6th St., 
buvo kilęs gaisras, kursai 
tačiau spaustuvei beveik 
kaip ir nepadarė nuostolių.

Ričmon iškis
_________________ ) 

i

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
♦ * *

6803 W. Cermak Road
BERWYN, ILLINOIS

Skelbkitės “Drauge”

Ofiso Tel. — Berwyn 8823
Rez. Tel. — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200

Šiame susirinkime buvo 
diskusuojama dėl sudarymo 
San Francisco Amerikos Lie 
tuvių Tarybos skyriaus. Į 
Lietuvių Tarybos valdybą iš
rinkta Antanas Poškus, Ja
me s Savitski, ir Antanas Ski 
rius. Tarybon įeina ir BALF 
SLA ir Lietuvos Vyčių val
dybos.
EDMUNDAS POŠKUS 
GRĮŽO IŠ EUROPOS 
FRONTO

i

i

i

I 
i

VICTORY BOHDS
PAY S4 FOR 

EVERY SJ YOU

Malonūs ir gražūs žodžiai 
be darbų yra tušti. Jie pri
lyginami prie medžio, kuris 
labai lapotas, bet neduoda 
jokio vaisiaus.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ ir JEVVELRY 

KRAUTUVE
8241 S. Halsted Street

CHICAGO. ILLINOI8
TeL CALumet 7237

Pas mus rasite didel) pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui : Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais. 
Auksinių . įunksnų. Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir t t
Šių dalykų galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDO8:

WCFL.. 1900 kil., nedėlios vak.-9:>•
VVHFC. 1469 k.. Ketverto vak..-7:99

(

Spalio mėn. pradžioje grį
žo su “purple heart” atsi- 
žymėjimi Ed. Poškus, kuris 
perėjo per šiuos frontus: Af
rikoj, Sicilijoj, Italijoj, Pran 
cūzijoj ir Vokietijoj. Tarny
boj išbuvo 4 metus. Namams 
prisiuntė tiek suvenyrų, 
tėvas Antanas Pošk is 
nam kambary įrengė net 
ziejų.

kad 
vie- 
mu-

Platinkite “Draugą”

Atsišaukimas Į Chicagos Lietuvius
Kadangi Amerikos Lietuvių Kongresas Įvyks pabaigoj 

Lapkričio mėnesio ir atvyks šimtai delegatų iš plataus 
Amerikos kontinento ir iš Kanados, tai reikalinga visiems 
delegatams ir svečiams kambariai apsistojimui. Tad prašo
me Chicagos patrijotus Lietuvius, kad priimtumėte j savo 
namus *ir suteiktumėt kambarį nakvynei, vienam ar dau- 
giaus delegatų-čių.

Turintieji kambarį, prašome pranešti telefonu arba rašy
kite komisijos pirmininkui, sekančiu adresu:

OPTOMETRISTAS
Akis Egzaminuoja, Akinius Pritaiko 
NORTH WEST TOWER BLDG.

1608 Milvaukee Avenue
(prie North ir Damen Avenues) 

-Valandos: 11 Iki 4:30 ir 6 iki 
suhatomB 11 3d g, trečiadieniais 

ŠękmadfenĮkl pagal susitarimą.
Tel—YAKDb 214X

1

9, 
ir

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių Įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

I

žemesnių^ 
Gearhart

į 
I

Ofiso Tel......... VIRginia 1886
DR. AL. RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

i

I
LIGONIUS PRIIMA:

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

AK ATRODOTE DAUG 
SENESNI DĖL ŽILŲ 

PLAUKŲ ?
Vartokite STA-TRU ir grąžin

kite jūsų plaukams Jaunesnę 
NATŪRALŲ spalvą.

STA-TRU visiškai nekenksmin
gas jei vartojamas kaip nurodyta 
ir yra labfti LENGVA VARTOTI 
. . . Tik keletą

STA-TRU nekenkia 
mul, neišsiplauna ir 
Nėra analinis dažas.

STA-TRU sugrąžina 
kams NATURALĘ 
tain iš lengvo J ' ___.
artimiausi draugai nepastebės jo
kios nuostabios permainos.

ATRODYSITE DAUG METŲ 
JAUNESNI. — PRAŠALINKITE 

SAVO ŽILUS PLAUKUS.
DIDELE 8 UNCIJŲ 

STA-TRU TIKTAI
Ųžsi akykite STA-TRU

Prisiųsiu te $1.50 su 
ir tuojau gausite Didelę 8 uncijų 
Bonką—-STA-TRU. Arba tik pa
siųskite atvirutę su užpraSymu ir 
mes pasiųsim jums STA-TRU — 
C.O.D. Jūs užmokate Pastoriui 
$1.50 ir pašto lėšas. Galima arba 
tik pašaukite telefonu—RANdolph 
8660.

HOUSE OF PIERRE, Ltd. 
Dept. F.

155 N. Clark Street 
Chicago 1, Dl.

Pinigai bus jums grąžinti jei

lašų kasdien, 
garbana vi- 
neišsitrina.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo C iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Statė Bank Bldg. 
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel,: BRUnswick 0597 

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare Į
■ ■ ■ —

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tek: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

jūsų plau- 
snalva. bet 

kad net .ne jūsų

Siūlo Užimti Salas
!

VVashington. -
Rūmų atstovas
(R.. Cal.) pasiūlė, kad Jung. 
Valstybės su vartuotų skir
tus skoloms svetimoms vals
tybėms bilijonus įgyti salų 
bazes Atlante ir Pacifike 
ateities apsigynimui.

Jis pasakė, kad dabartinė 
administracija mano šelpti 
Angliją. Prancūziją, Rusiją 
ir kitas valstybes, ir užklau- • 
sė kodėl negalima nuo pat 
pradžios

Aišku, 
kad šios 
žinamos panašiai kaip jvyko 

♦ po pirmutinio karo.

i

KAZYS J. MAČIUKAS
2439 W. 69th S'ĘRFET TEL. PROSPECT 3140

BONKA 
$1.50.
šiandien! 

užsakymu

i 
I

padaryti pirkimus 
kad jis pramato 

paskolos nebus gra-
i'ini^ai dus jums grąžinti jei ne
būsit pilnai patenkinti STA-TRU.

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
“ * ' VISI NAUJOS MADOS IR

GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI 
Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. 

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKTŲ IR PRITAIKYMAS AKINIŲ 

TOVVER OPTICAL CO., INC.
1635 MEST 47th STREET 1601 MHAVAUKEE AVENUE 

(kampas Marshfield) (kampas North)
________ YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

r
f
i
J

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ//

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
TeL REPublic 7868

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Bes. TeL GBOvehiU 0617
Offiee TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedeliomis susitarus

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

Tel. CANaI 0257
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Offiee Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

NATHv n
KANTER 

“Li< t vi'kas
Žydukas”

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir modemiškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Pakląuskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI — 

4140 Archer Avė. Chicago 32, Iii. 
Telefonas — LAFayette 3516

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Z

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Tel. YAEds 5921
Res.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Namu TeL: PULLMAN 8277
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HELP A N T E D Bolševikinis Rėžimas

REIKALINGA:
GERŲ VYRU

dėl GERŲ DARBŲ

prie GERO GELŽKELIO

Chicago ir North Western Gelžkeliui reikia keletą 
vyrų, tuojau dabar. Mums ypatingai reikia

MASINISTŲ—PIPE FITTERS 
BOILERMAKERS—ELEKTRIŠINŲ 

KALVIŲ—KARPENTERIŲ 
KARAMS P ATAISYTOJŲ—MOKINIŲ 

DARBININKŲ VISOKIEMS DARBAMS

Gelžkelių pramonėje yra gerai įsidirbti ir dabar 
tai laikas tam apsirūpinti.

CHICAGO and
NORTH MSTERN RAILWAY

Atsišaukit i OFISĄ CHIEF MECHANICAL OFFICER 
4200 West KINZIE ST., CHICAGO
C. & N. W. KEELER STATION
2 Blokai i Šiaurę nuo Lake Street

s “DAUG O ” £
DARBŲ SKYRIUS gg

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 9488-9489

REIKIA

HELP KANTED — VYRAI
VYRŲ

REIKIA
BKESO MOLDERIŲ 

Aukščiausia mokestis mokama. 
Daug viršlaikinio darbo. 

TROY BRASS AND 
ALUMINUM FOUNDRY 

2559 W. 21 st ST. 4th Floor

Porterio Darbams
DIENĄ AR NAKTĮ

PILNU AR DALINIU LAIKU
Malonios Darbo Sąlygos

POLISHERS
DRILL PRESS OPERATORIŲ

BENCH ASSEMBLERS
Pastovūs Darbai

CHICAGO SPRING HINGE CO.
1500 W. Carroll Avė.

Arti Asliland ir Lake St.

GERA MOKESTIS
Pirkimo Privilegijos
Suteiktos Tuojaus

Atsišaukite

Dirbtuvės Darbai
PATYRIMO NEREIKIA

Gera Mokestis
Pastovūs Darbai

Atsišaukite j —

J. GREENEBAUM 
TANNING CO. 

3057 N. ROCKWELL ST.

REIKIA

_____________________ g
i . i. ' 1 re

nas Witold, gyvenęs Čikago
je.

Juškaitė Anelė, kilusi iš 
Vyžuonių miestelio, Utenos 
apskr.

Kairienė - Bartkevičiūtė, 
gyvenanti Pittsburgh, Pa., 
kame turimomis žiniomis su 
savo vyru Leonu turi kepyk
lą.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at 
siliepti: Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82nd 
Street, New York 24 N. Y.

I

DARBUOJASI VICTORY 
PASKOLOJE

I Gegžna Vincentas.
Glinski-Lynski Magar, Lu-

cy, kilusi iš Panevėžio apsk.
Grigaliūnaitė Magdalena, 

kurios ištekėjusios pavardė 
nežinoma, kilusi iš Sidabriš- 
kių km., Vabalninku v., Bir
žų apskr,, iki šio karo gy
veno Čikagoje.

Gurevičienė - Vaivadaitė 
Marija.

į Jančys, kilęs iš Skapiškio, 
Amerikoje gyvenantis jau 
per 30 metų.

Jarmalienė, gyvenusi Či
kagoje.

Jasinskienė - Vaivadaitė 
Pranciška, gyvenusi Phila
delphia, Pa.

Jukna Adomas, sūnus An
tano, kilęs iš Purplių km., 
Laužuvos v., Mažeikių ap. 
gyvenęs Lawrence, Mass.

Jurkevičius Bronislovas.
Juršėnas Vytautas, Ame

rikoje žinomas kaip Jui'uhe-

Į 
j

Tai Yra Kažkas Neapsakomai Baisaus
(Ištraukos iš laiško, rašyto vieno pabėgėlio į Vokie
tiją Aug. šatkienei, gyv. Cicero, III.)

PILNI MIŠKAI
LIETUVIŲ

Brangieji,
Prieš keletą dienų gavome 

iš Jūsų laišką. Tai buvo di
delis džiaugsmas ir surpry- 
zas. Mes nebuvome tikri, kad 
mūsų laiškas Jus pasieks.

Kaip yra smagu, kad ne
atsisakote, savieji, reikalui 
esant, ištiesti mums pagal
bos ranką. Nepaprastai džiu 
gu, kad mama ir tėvelis dar 
gyvi. Apie Viktoro ir Mary
tės likimą mes esame < 
nevisai tikri, galėjo būti ir J aavo prleSų sau. ir omo

brolių lietuvių-bolševikų ap
šaukiami savo krašto išda
vikais — kvislingais. Tai y- 

. ra mums skaudu, bet supran 
tame, kad jie dirba pagal 
Maskvos įsakymą. O Mask
vos įsakymas yra — par
duok savo tėvą, motiną, bro
lį, šlykščiai išduok savo tė
vynę išnaikinimui, jei tik 
tuo patarnauji bolševikiškai 

• revoliucijai. Atvaizduoti bol
ševikinį rėžimą neįmanoma, 
jį reikia pergyventi, dėlto 
daugiau ir nesistengsiu ra- 

į syti.
Labai gerai padarėte, kad 

neparašėte aiškiai į Lietu
vą, kur mes gyvename ir 
kad mes esame pabėgę į Vo
kietiją, nes tai būtų tėvams 

l pražūtis. Gal galėtumėte pri
siųsti mamos laišką iš jo 
mes galėtume daugiau iš
skaityti, kaip einasi jiems 
ir tas sudarytų mums 
džiaugsmo.

Pridedame mūsų vestuvi - 
nę fotografiją 1943 metų,

, dytojai: dr. žemgulis, dr. 
Mačiulis ir dr. Gudonis, su 
jais kartu žuvo operacinė 

; sesuo, kuriai pirmiau buvo 
peiliu nupiaustytos krūtys. 
Dėl ko? Atsakymo nerandu 
ir negalima rasti, nes, kiek 
žinau, jie nepriklausė jokiai 
partijai ir nieko blogo bol
ševikams nepadarė. Tai y 'a 
klaiku, bet yra faktai. Šie 

j faktai ir privertė mus šim
tais tūkstančių (mūsų yra 
Vokietijoj 300-400,000) pa
likti savo kraštą, turtą, sa- 

dar! vikius ir leistis į nežinomą 
■ - ■ į savo priešų šalį. Ir dėlto 

mes dabar esame Amerikos taip, kad mama bijojo rasy- .1 . Ky*/y1iit Iinru vni-nnlcmti Lrii
ti, kad Viktoras slapstosi

1 mat bolševikai kiekvieną 
laiško žodį kelis kartus per- 
nagrinėja. Mes turime žinių,; 
kad Lietuvos miškai yra pil
ni besislapstančių ir kovo
jančių su bolševikiniais bar
barais vyrų. Rašome bolše
vikiniais barbarais, nors 
toks jų pavadinimas dar y- 
ra peršvelnus jiems. Fakti- j 
nai bolševikinis rėžimas tai f 
yra kažkas neapsakomai bai 
saus. Tai yra tokia rėžimo 
sistema, kur leidžiama ir pa
teisinama žiauriausi, kokį 
tik gali išgalvoti 20 amžiaus 
išsigimėlių protas fizinį ir 
moralinį žmogaus kankini
mą, jei jis patarnauja bol
ševikinio rėžimo išlaikymui, i

SEARS
Roebuck & Co.

6153 S. Westem Avė.
j 3rd Floor — Personnel Ofisas

HELP WANTED — .MOTERYS

Valymui Moterų
LOOP OFISUOSE

DARBAS DIENOMIS
Dykai Ligoninės Priežiūra

Apmokamos Atostogos
Malonios Darbo Sąlygos

i

I

STABDYK VERIANTI SKAUSMĄ

GORDON & RICE FEEDER
—Taipgi—

MIEHLE CYLINDER FEEDER
Privatiniai Savininkai

MAIESTIC 
Printing Company 

2146 N. Sheffield Avė.

REIKIA
PORTERIŲ

Darbas Naktimis 
Pastovus Darbas

BALDVVIN PIĄNO CO.
323 S. Wabash Avė.

. Kreipkitės prie Superintendent

VYRAI IR MOTERYS

VYNIOTO JŲ. Stayer ir Floor Mer
ginų. Patyrusių. Taipgi VYRO pa
tyrusio mekaniko. EINBUND BROS. 
PAPER BOX CO., 221 E. 26th St.

Platinkite “Draugą”

NORCROSS
.30 S. MICHIGAN AVĖ.

REIKIA

PLOVĖJOS
DIRBTI VAKARAIS

TRUMPOS VALANDOS
Turi būt geros sveikatos ir

mažiau 50 metų senumo.
Klauskit MR. CORNING

CHICAGO NATURAL 
HISTORY MUSEUM 

Roosevelt Rd. ir Field Dr.

Mrs. Jonathan Wainwright 
žmona generolo J. Wain- 
wright, kuriam karo pradžio 
je buvo pavesta ginti Philip- 

' pines salas, kuomet gen. Mc- 
Arthur pasitraukė į Austra- 

; Ii ją. Jis pateko į japonų ne
laisvę ir tik Japonijai pasi-. 

t davus buvo išlaisvintas, žmo' 
na namie darbavos pirmose 
karo paskolose, darbuojas ir 
dabartinėj — Pergalės Pas- i 
koloj. Pavyzdys visoms m& 

| terims. d

i

1

PALIUDIJA MASINĮ 
LIETUVIŲ IŠTRĖMIMĄ 
IR BARBARIŠKUMĄ

Mes prisimename 1940-41 
metais klaikius Lietuvoj iš
gyventus laikus. Prisimena
me dešimties tūkstančių žmo birželio 12 d” ' Biržuose. Ša- 
nių, kurie lyg gyvuliai buvo 
išvežti į Rusijos gilumą ba
dui ir mirčiai. Prisimename 
tūkstančius bolševikiniuos 
kalėjimuos nukankintus mū
sų inteligentus, darbininkus 
ir ūkininkus. Prisimename 
1941 m. birželio naktis, ka
da visi krašto gyventojai 
su klaikia baime laukė brėkš 
tančio ryto — ateis šią nak
tį pas tave enkavedistų bu
deliai tavęs nužudyti ar iš
vežti į šaltas Sibiro taigas 
mirčiai, ar ne? Atminty; 
ryškėja trijų mano kolegų 
gydytojų rimti veidai. Jie 
visi trys buvo sučiupti ei
nant savo pareigas, teikiant 
artimui pagalbą (operuo
jant) ir žiauriai nukankinti. 
Tai Panevėžio ligoninės gy-
1 w ■------- r i----------------—— (

HELP WANTED — MOTERYS

lia mūsų sėdi mama ir tėtė, 
o viršuj mūsų stovi Maryta 
ir Viktoras, jie pažymėti 
kryželiais. Labai būtų įdo
mu pamatyti Jūsų nuotrau- 

j kas-foto. Tiesa, Petronėlė su 
vyru ir vaiku irgi yra pa
bėgusi į Vokietiją. Mes su- 
sirašinėsime. Julė su Juozu 

! liko Lietuvoj.
Lauksime iš Jūsų skubaus 

atsakymo.

štai švarus būdas liuosuot 
paprastą, strėnų jrėlą. Jotinson’s 
rną, sustingimą. į veržimą. Jau
siesi puikiai! Visose vaisti
nėse. Reikalaukite tiktai — 
Johnson A John>on kokybės.

/

STRĖNŲ GĖLOS

Platinkite “Draugą”

Naujoj Vietoj!

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ 
Patyrusių. Lengvi švarūs darbai. 
Gera mokestis. Irgi merginų prie 
stalo darbų. Tiktai baltos rasės 
darbininkės čia dirba. Antrame 
aukšte.

2246 S. MICHIGAN AVĖ. 
CALumet 4633

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES

AR JUS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ

DŽENITORKŲ
★ ★

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Bačiulytės, Teresė ir Uli-
jono, Jurgio dukterys.

Ha kana'įska s Bronius, ki
lęs iš Merkinės.

Balaniai, Juozas, Ona ir 
Marija, Antano vaikai, kilę 
iš Pocviečio km.. Vilkaviškio 
apskr.

Barakis Vladas/sūnus Pet 
ro, kilęs iš Liesenų km., Mo
lėtų vai.

Belenauskai, Juozas ir Se
verinas. Amerikoje pasiva
dinę Bielanowski ar Bela- 
nowsky, į Ameriką išvykę 
1924 metais ir gyvenę Pitts
burgh, Pa. apylinkėje, kur • 
turi farmą. Severinas Bele- 

Į nauskas lankėsi Lietuvoje ’ 
1938 metais.

Bendoravičius, sūnus Pet
ro.

Berteškienė - Kumečiūtė 
Magdalena, ir jos vyras Juo- j 
žas gyvenę Worcester, Mass.

Bikulči us Nikodemas, ar 
ba jo sūnūs, kilęs iš Tuma-, 
linos, Dūkšto valse, ir gy
venęs Baltimore, Md.

Burba Petras.
Brazauskai, Adomo sūnūs, 

kurių tėvas kilęs iš Jakšių 
km., Pernavos v. Kėdainių 
apskr.

Čiužas Antanas, kilęs iš 
Veviržėnų, Kretingos apskr.

Daugėla Jurgis, kurio du 
sūnūs 192ą-30 m. lankėsi 
Lietuvoje, kilęs iš Dženče- 
lauskos km.

Dekeraitės, Marija ir Vik
torija, kurių ištekėjusių pa
vardės nežinomos, gyvenu
sios Brooklyn, N. Y.

Dičkauskai, Kazimieras ir 
Adele Liepinaitytė, ir jų sū
nus Viktoras gyvenę Brook
lyn, N. Y.

Didvalis Jonas, arba jo 
šeimos nariai, gyvenę Broo*. 
lyn, N. Y.

Dovidonienė Ona, gyvenu
si Philadelphia, Pa.

Dronseika Juozas, gyve
nęs Brooklyn, N. Y.

Dulinsko Ferdinando, ki
lusio iš Kulšėnų km., Sedos 
v., Mažeikių apskr., gyvenu
sio Boston, Mass., įpėdiniai 
ar artimieji giminės.

Gaidamavičiūtė Kazimiera, 
kilusi iš Vyžuonių mieste
lio, Utenos apskr.

Galiniai, Juozas ir Vincas, I
sūnūs Jono, kilę iš Kybeikių

I

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTIANA
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DĖL SUAUGUSIŲ IR VAIKŲ

SIXTIANA mostis greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai—Rhematiškų skausmų. Rau- 
meninių Skausmų Kojose. Ran
kose, Sąnariuose, Krūtines, Ger
klės, Raumenų Lumbago. Sciati- 
ca. Neuralgijos iš priežasties 
skersvėjo ir sušalimo. Ištinimo. 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šalčio. 
Pūslių. Spuogų. Vočių, Degančių 
ir pavargushj Kojų, Mažų Apde
ginau ir žaizdų.

Prašykite SIXTIANA mosties 
savo Vaistinėje. Jei jūsų vaisti
ninkas neturi tai atsiųskite $2.00 
tiesiog i

SINTIANA OINTMENT CO. 
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47, III.
SIKTIANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

SE

j

I

i 
i

i

MERGINU kaipo Press Operatorių. 
Patyrimo nereikia. Pradinė mokestis 
63c j vai. Pastovumas STEVENS 
WET VVASH LAUNDRY, 3001 W. 
51 st St.

Valymo Darbai Moterims
Visose Miesto Dalyse
Vai.: 5:30 vak. iki 12 Naktį.

★ ★ ★

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

< :
Baranskas Jonas, kilęs iš km., Kybartų vai. 

Veželių km., Vyžuonų vai., 
Utenos apskr.

Bartaška Jonas, kilęs iš 
Dūkšto vai., Zarasų apskr. 
ir gyvenęs Čikagoje.

Bartkevičius Petras, gy
venąs Pittsburgh Pa.

WASHINGTON, spalių 30. 
į—Statė Departamentas stu
dijuoja klausimą kiek galios 
bus duota J.A. Valstybių 
delegatui Jungtinių Tautų 
apsaugos taryboje.

Pasekr. Dean Acheson, 
patiekė planą papildyti prie 
dą Jungtnių Tautų čarte- 

■ riui taip, kad delegatas ga
lėtų balsuoti už sankcijas 
prisilaikant Prezidento nu
rodymo, ir kad Prezidentas 
vėliau raportuotų Kongre
sui apie tai. kaip mūsų de
legatas tam tikrais reikalais 

j balsavo.

Kem-Tone apdengia sienas iš 
vidaus tik su vienu tepimu. Iš
džiūna į 1 valandą. Be kvapo, 
plaunamas, gražiose 
spalvose, gal......................... $2-98

S.W.P. Geriausia išorinė Na
mams Maliava. Su švinu ir cin
ku, ' ąsose spalvose, gal. . .$3-80
Nuolaida Ant Sieninės Popieros
Turime Pardavimui — Sanitas

Ceratos Staltiesių.
Sherwin-Williams Terpentine, už 
gal............................................$1.00
BERLAND BROS.
Pirmiau NORMAN BERLAND

3544-46 VVest 26th Street
Tel. — Lavvndale 0104

Skersai nuo LURIE BROS.

IBARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet. 
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242
Į-----  . . !----------------  Į ... Į uįįJmii,

i

Garbauskienė - Mikšaitė 
Monika, kilusi iš Veliuonos 
vai., Kauno apskr.

I 
I

KVLEČL4ME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMU

%
PASKOLOS 

DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių, 

Už Pigesni Nuošimti — Be Komišiuo 
PAS ŽYMIĄ —

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.............. TEL.: CANal 8887 ar 8999

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

J

t

Pirkite 
Karo Bonų V

ftoa Paskolos Yra Daromos ——
Statybai, Remontavtmnl, Refinansavimui __
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ! 
Pasinaudokite žemoms Nuošimčių Kainoms.
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mfistj įstaigoje. Indėliai
rūpestingai globojami ir ligi >5.000.00 ap
drausti per Federal Savings and Loan In- 
suranee Corporation.. Jūst) pinigai bus grei
tai išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —■

%

f
KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.
i
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago & 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ................................................................................... $7.00
Pusei metų ............................................................................ 4.00
Trims mėnesiams ............................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.50
Vienam mėnesiui .............  .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .................................................................................... $6.00
Pusei metų ....*.................................................................. 3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ................................................................ .75

Užsieniuose:
Metams ................................................................................... $8.00
Pusei metų ............................................................................ 4.50
Trims mėnesiams ................................................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, HL 
Under the Act of March 3, 1879.

Besirengiant Prie Didžiojo Įvykio
Iki visuotino Amerikos Lietuvių Kongreso liko tik 

vienas mėnuo. Tai reiškia, kad, kiek Amerikos Lietu
vių Tarybos, centrui, tiek rengimo komitetui ir įvai
rioms komisijoms reikia pagreitinti prisirengimo tem
pą, nes tasai mėnuo prabėgs labai greitai. Ypač Chica
gos lietuvių veikėjai turi sukrusti, nes. Lietuvių Kon
gresui įvykstant Chicagoje, jie neša didesnę atsako
mybę už jo pasisekimą.

Kiek mums tenka pastebėti, ir pačios tolimiausios 
lietuvių kolonijos Amerikoje labai gyvai domisi kon
gresu ir jau išrinko į jį atstovus. Net iš San Francisco 
ir Los Angeles, Cal., būrys veikėjų atvyks į kongresą. 
Ir Kanados lietuviai bus reprezentuojami. Tokie gi lie
tuvių centrai, kaip Chicaga, Detroit, Cleveland, Pitts- 
burgh, Wilkes Barre, Scranton, Shenandoah, Philadel- 
phia, New Yorkas ir Naujoji Anglija išrinko arba te- 
berenka gausingas delegacijas. Visur jaučiama, kad 
šis Lietuvių Kongresas bus ištikro visuotinas ir kad 
jo vaidmuo vieningose Amerikos lietuvių pastangose 
kovojant už Lietuvos žmonių teises į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą bus labai svarus. Aišku, kad taip. 
Reikia pasakyti, kad šis kongresas bus dar svarbesnis 
negu buvo visuotinas Amerikos Lietuvių Seimas, bu
vęs 1918 m. kovo mėn. ir suvaidinęs didelį vaidmenį 
kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės.

★

Prezidento Kalba Ir Maskvos Atsiliepimai
Maskvos laikraščiai ir radijo nedaug ką pasakė apie 

šaunią Prezidento Trumano kalbą, pasakytą praėjusį 
šeštadienį. Ką parašė arba pasakė, tai padarė nenoro
mis arba iškraipydami kalbos mintis. Vienas Mask
vos radijo kalbėtojas išdrįso padaryti net šitokį perspė
jimą, kad “negalės būti pastovios taikos’’, jei, girdi, 
atominė bomba padarys įtakos į Jungtinių Valstybių 
užsienių politiką. f

Kiek atsimename, Prez. Truman kaip tik akcentavo 
reikalą taip tvarkyti pokarinį pasaulį, kad niekuomet 
nebreiktų naudoti ne tik atominių bombų, bet ir kito
kių karo pabūklų. Tos Prezidento kalbos vietos, ma
tyt, Maskva ‘‘nenugirdo”.

TUŠTI IR MELAGINGI PASIGYRIMAI

Rusijos gyventojai iš Maskvos radijo girdėjo, kaip 
ir paprastai, pasigyrimus, kad tik Sovietų Rusija yra 
taikos čempijonė. Komentatorius Osipov primygtinai 
tvirtino, kad, girdi. Sovietų Rusijos užsienių politika 
‘‘per 28 metus kovojo su fašizmu ir agresija".

Šitie Maskvos pasigyrimai yra aiškiai ne tik tušti, 
bet ir melagingi. Pirmoje vietoje sovietai savo užsienių 
politiką savo laiku derino su naciška-fašistiška politi
ka ir dabar pasidarė atvirais ir piktais agresoriais, pa
sigrobusiais visą eilę teritorijų, kurios Rusijai niekuo
met nepriklausė ir nepriklauso.

Ir, matot, šitie agresoriai išdrįsta daryti priekaištus 
Jungtinių Valstybių užsienių politikos vairuotojams, 
kurie aiškiai ir griežtai stovi prieš visokios rūšies to
talitarizmą, prieš tarptautinį gengsterizmą ir daro di
džiausių pastangų atstatyti pokarinį pasaulį teisingu
mo ir teisėtumo pagrindais.

.★
Maskvos pastatytas Jugoslavijai diktatorius Tito už

laiko 600,000 vyrų kariuomenėj, kad visai prismaugti 
to krašto žmonių laisvę ir kad įsteigti ten sovietus.

LRKSA Veikla Chicagoj
KUOPŲ IR NARIŲ DĖMESIUI

Mūsų dienraštį Chicagoje skaito daug Lietuvių R. K. 
Susivienymo Amerikoj narių. Todėl jų žiniai norime 
pranešti, kad LRKSA Chicagos apskrities valdyba jų 
prašo daugiau domėtis sava organizacija ir jos vajum. 
Ji prašo kuopų valdybų (ypač sekretorių) būtinai at
vykti į apskrities susirinkimą, kuris bus penktadienio 
(lapkričio 2 d.) vakarą 8 valandą Dariaus-Girėno legi- 
jonierių posto mažoje salėje. Šis apskrities susirinki
mas yra tuo svarbus, kad jame dalyvaus atvykęs iš 
Wilkes Barre, Pa., centro sekretorius Vincas T. Kvet
kus. Jis padarys svarbų pranešimą ne tik apie vajų, 
bet ir apie aktualiuosius ir svarbiuosius mūsų Susivie
nymo reikalus, apie kuriuos turi žinoti kiekvienas tos 
organizacijos narys ir tuo labiau veikėjas.

PAŽINKIME SAVASIAS ORGANIZACIJAS

Mūsų manymu, kiekvienas lietuvis katalikas turėtų 
daugiau žinoti apie LRKSA ir labiau juo domėtis. Mes 
turime žinoti, kad ši fraternalinės apdraudos organiza
cija įsteigta 1886 m., kad ji savo gyvavimo metu savo 
nariams ir jų artimiesiems pašalpomis ir pomirtinė
mis išmokėjo daugiau kai keturis milijonus dolerių, 
kad dabar ji turi turto $1,600,000.00, kad narių turi ke
liolika tūkstančių ir kuopas visose lietuvių parapijose, 
kad ji yra stipriai parėmusi įvairius lietuvių tautos 
religinius ir kultūrinius reikalus.

Labai yra svarbu, kad mes, lietuviai katalikai, ge
rai pažintume savo organizacijas, kad ne tik patys 
būtume jų nariais, bet ir savo vaikus į jas prirašytu
me. Juk tik organizuotumas ir tuo pačiu vieningumas 
duoda stiprų pagrindą mūsų lietuviškai, katalikiškai 
akcijai ir nuo to labai daug pareina išlaikymas mūsų 
religinių ir tautinių brangenybių.
★

Maskvos ''Bendradarbiavimas''
Nauji pavojų debesys kyla Turkijai. Dėl to. kad Tur

kijos vyriausybė neišsižada to, kas jai priklauso ir 
neatiduoda Rusijai, Maskva, kaip sako pranešimai, grą- 
sina Turkijai, sutraukdama jos pasienin gausingas gink
luotas jėgas. Tokiu tai būdu Maskva “bendradarbiau
ja" su sąjungininkais pastovios taikos įgyvendinimo 
darbuose.

Ieško Kelių Išbėgti
Prieš karą Lenkijoj gyveno 3,500,000 žydų. Nacių 

okupacijos metu jų daug išžudyta, ištremta ir kitokiu 
būdu likviduota. Jų ten likę tik 80,000. Bet, pasirodo, 
kad ir prie dabartinės Maskvos pastatytos Lenkijos 
vyriausybės žydai neturi ramybės, yra persekiojami. 
Jie ieško kelių, kad kuo greičiausiai išbėgti iš Stalino 
kuriamo Lenkijoj “rojaus”.

------ G}
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APŽVALGA
Ir Nugalėtojai Turi Bedu

Tuo klausimu rašo “Darbininkas” ir tarp kitko da
ro tokią pastabą:

‘■Tačiau ir nugalėtojai iš “laimėto” karo audrų iš
eina pusėtinai sužaloti. Jų nuostoliai nukautųjų ir su
žeistųjų skaičiumi būna netoliesia tokie pat kaip i* 
pralaimėjusių, išskyrus, žinoma, belaisvių skaičių. Gi 
finansinė žala nesiduoda apskaičiuojama. Atlyginimai 
bei uždėtos kontribucijos palieka tik ant popierio — 
ką beimsi iš visiškai sunaikintų kraštų? Dar juos pa
čius tenka maitinti ir padėti jiems atsistatyti. Tas pat 
ir su lend lease — amžino neatidavimo paskola. Be to, 
kiek yra vargo su talkininkais, kai reikia “laimikiu” 
pasidalinti. Gerai, jei jie yra vienminčiai. Kiek pasi
barę ir susikirtę, galutinai vis dėlto prie vienodos nuo
monės prieina. Bet jei karo įvykiai taip keistai susi
painioja. kad į talką susiburia žmonės visai skirtingų 
ideologijų, tuomet išsivysto nelemtai alsinanti “nervų 
kova”, kuri gali privesti prie pavojingų kraštutinumų.

“Ir taip: Rusija, išėjusi iš šio karo su labai pritvin
kusia ir raguota galva, nežino saiko savo reikalavi
mams. Niekam neprivalu rūpėti nė kontroliuoti to. ką 
ji yra užgrobusi. Tai jos vienos dalykas, kokią valdžią 
kuriai tautai skirti. Bet į, kitų reikalus ji visur kišasi. 
Šalia kitų neįmanomų reikalavimų, ji siekia pašalinti 
gen. MacArthurą ir Japonijos kontrolę pavesti keturių 
valstybių žiniai, suteikiant Amerikai tiktai vieną bal
są! Tikrai bolševikiškas akiplėšiškumas. Ir su tokiais, 
atsiprašant, talkininkais Amerikos vyriausybei tenka 
kamuotis. Sakoma: bėda nugalėtiems. Bet ir laimėtojų 
padėtis kartais būna nepavydėtina.”
★
“šv. K. A. Aidu” spalių mėn. laida išėjo turininga 

ir gausiai iliustruota. Joj randame įdomią šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų Dr-jos apžvalgą, šis žurna
las yra gerai redaguojamas ii gražiai leidžiamas.

(Tęsinys)

Klemenso svajonė išsipildė: 
jo mylimos tėviškės išsva
jotas vaizdas virto tikreny
be.

Baltas, dviejų aukštų su 
terasomis ir balkonais mū
ro rūmąs stypsojo čia kaip 
koks netyčiomis atklydęs 
praeivis, gėdingai žiūrėda
mas į visą apylinkę, kur tu
pėjo senoviškos trobelės su 
šiaudiniais stogais.

Jo fasadą, nukreiptą į se
nąją sodybą, dabino erdvus, 
ant apskritų kolonų parem
tas portalas, sudarydamas 
gražią angą. Jo viršuje į 
antrą aukštą iškeltą veran
dą apjuosė žemutė ažūrinė 
baliustrada iš tokių pat aps
kritų kolonėlių. Iš verandos 
į kambarius vedė plačios 
stiklo durys. Kitoje namo 
pusėje, į Nemuną, graži te
rasa, plačiais laiptais nusi
leidžianti veik iki pusės kal
no nuobėgio. Aplinkui ir 
žemiau — parkas; arčiau 
rūmo angliškas sodas su į- 
vairios rūšies krūmų bukie
tais, gazonais, kliombomis. 
Visur daugybė gėlių ir tarp 
viso to tiktai vyšnelė, vyš
nelė. kuri, tiek metų vienui 
viena plikame kalne stypso- 
dama, sergėjo Klemenso sva 
jones.

Iš terasos buvo gražiau
sias reginys į plačiai išsi
driekusią apylinkę, o Nemu
nas blizgėjo į abi pusi il
giausiu zigzagu, viešpatau
damas visame peizaže.

Klemensas Daugėla ėjo 
per senosios sodybos kiemą, 
kur triūsė keletas darbinin
kų. Vieni piaustė ir tašė vi
duryje kiemo rąstus bei len
tas, kiti griovė senąsias tro
bas.

Visai atsimainė senosios 
sodybos vaizdas, išardyda- 
mas šimtą metų su viršum 
buvusią tvarką. Klojimas ir 
klėtis nukilo anapus senojo 
namo, arčiau į naująjį. Jų 
šiaudinius stogus pakeitė 
čerpės, skaisčiai raudonuo- 
damos ant senųjų sienų. Ka
mara. riogsojusi anksčiau 
viduryj kiemo, nuėjo į ku
rą; veik tas pat likimas iš
tiko ir tvartus, nes beveik 
pusė medžiagos teliko sta
tybai. Naujieji tvartai, ar
klidės ir karvidės, statėsi 

toliau, už visų kitų trobe
sių, ir naujausia ūkio siste
ma — su langais, pertva
rom, prakartėm, loviais, ven
tiliatoriais ir krosneliais.

Visa mainėsi keičiant se
novę. Vien gyvenamosios 
trobos nepajudino Daugėla 
iš senosios vietos, nors ir 
stovėjo ji dabar nepatogiai. 
Jos neišdrįso pajudinti Kle
mensas, lyg kokios užburtos 
šventyklos, kur tebeglūdi 
praeities dvasios. Tasai na
mas pasiliko kaip ir sargy
boje to, kuo senis Daugėla 
gyveno, kas buvo Klemenso 
praeityje. Tik viduje ėjo dar 
bai: ardė, perdirbinėjo sie
nas, pritaikindamas patalpas 
samdiniams ir butą urėdui.

Tik tiek tepalietė, ir tai 
rodėsi, kad iš kiekvieno kam 
po žiūri rūstus tėvo veidas, 
o iš jo lūpų nori ištrūkti 
keiksmas.

Kažin kaip ir pačiam bu
vo nejauku, žiūrint į tą su
naikintą lizdą, kuriame liko 
daug atminimų, daug šilu
mos ir giedros, kurios pali
ko motinos šešėlis.

Kieme bėgiojo dvejetas 
gražiai aprengtų vaikučių, 
—naujoji Daugėlų karta, 
naujos gadynės žmonės. Gal 
ir jų kuris nors griaus tėvo 
palikimą, įvesdamas savo 
tvarką, savaip tvarkydamas 
gyvenimą ?

Daugėla ėjo pro tvartus 
į senąją liepų ir šermukšnių 
alėją ligi ribos, kur buvo 
senasai daržas. Iš jo teliko 
tiktai didelis alyvų krūmas, 
augęs pas senuosius vartus. 
Į ribos stulpą atsirėmęs, nu
siėmė kepurę ir į tą pusę 
žiūrėdamas, kur stypsojo 
sukrypę kapinių kryžiai, gar 
šiai atsiduso:

— Atleisk man, tėve!... 
bet aš negaliu kitaip. Gyve
nimas eina pirmyn ir varo 
mane savo keliais.

Vaikai išbėgo į daržą, iš 
kur linksmai aidėjo jų jauni 
balseliai. Klemensas, perėjęs 
eilę kambarių, nuėjo į My- 
ros buduarą. Atsisėdo gilia
me fotelyje, prie atvirų į 
balkoną durų. Baltos, žals
vos ir violetinės kambario 
sienų ir baldų varsos švel
niai veikė akis ir sielą. Di
delis, žalsvas kilimas su bal
tom lelijavom alyvų girlan- 
dom gulėjo per visą parke
tą: balti empiro stiliaus bal
dai su išlenktom kojelėm ir 
atlankom, mušti blyškiai vi
oletiniu aksomu, gracingos 
šifonjerės. mažyčiai staliu
kai su vazomis, gražios kny
ginės su visokiomis statulė
lėmis ir grupėm, veidrodžiai, 
paveikslai — visa bylojo a-

Pakvituotos Aukos
Šiuo pradedama skelbti 

lietuvių draugijų aukas gau
tas Community and War 
Fonde, 100 W. Monroe St., 
Chicago, III. Aukos yra pa
kvituotos ir lietuviams kre
dituotos. Patartina draugijų 
valdyboms bei nariams sek
ti šiuos sąrašus (kurie bus 
papildomi), ir pranešti Lie
tuvių Komiteto pirmininkei 
J. Daužvardienei, Hemlock 
7680, jeigu prisiųsta auka 
nebus pažymėta.

S100: šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų Centras.

$50.20: Keistučio Pašalpi- 
nis Klubas.

$45.00: Zarasiškių Drau
giškas Klubas.

$35.00: 9-to Wardo Lietu
vių Demokratų Klubas.

$25.00: Raudonos Rožės 
Klubas.

$15.00: Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo 57 skyrius; 
S. L. A. 63 kuopa.

$10.00: Dr-stė Lietuvos 
Kareivių; Dr-ja šv. Petro
nėlės.

$5.00: Amerikos Legiono 
Dariaus-Girėno Auxiliary; 
žemaičių Kultūros Klubas; 
L. R. K. Moterų Są-gos 55 
kuopa; S. L. A. 301 kuopa; 
L. R. K. Moterų Są-gos 2 
kuopa; Am. Lietuvių Kata
likių Dukterų Klubas; Šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 9 skyrius; Joniškiečių 
Labdaros ir Kultūros Klu
bas; Lietuvai Gelbėti Fondo 
1 skyrius; L. R. K. Moterų 
Są-gos 49 kuopa.

Pavieniai asmenys, norė
dami prisidėt prie Lietuvių 
Komiteto veiklos, priduoda 
aukas komiteto nariams į- 
vairiose pramogose bei susi
rinkimuose. Lietuvių Cham
ber of Commerce susirinki
me, dr. Drangelis pridavė 
pirmininkei savo $5.00 au
ką, ir dr. Adomos Yiuškos 
S10.00 auką. Steponavičienės 
Dainininkių koncerte, J. J. 
Pranckas, 1854 S. Centrai 
Park Avė., pridavė $22.00, 
nors jau buvo atidavęs pas
kirtą uždarbio dalį darbo 
vietoje, širdingai ačiū.

J. Daužvardienė,
Community and War Fund 
Lietuvių Komiteto pirm.

pie Myros skonį, apie jos 
empirinę sielą, kuri čia te
begyveno.

(Daugiau djjs)

Iš vieno tono plieno pa
daroma vienas milijonas ra
šomųjų plunksnų.

.dtMh :ul» 'iM.iu > iii '(<(»•' '

A and W RADIO
SERVICE

VVALLY J. BUDWIT ir ALEX BUDRIK, Sav.
Turime Visokių Radio Tūbų Pardavimui

Taisome Radios visokių išdirbysčiu ir modelių. Taipogi 
parduodame naujus ir senus Radios už prieidamas kainas. 

2102 W. 35th St. Tel. Lafayette 7022 
(PRIE 35th ST. ir ARCHER AVE.)

■ - - ■.............. ■ ----- <

NORIU PIRKTI
UŽ CASH

Namus
Formas

AB

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Brighton Park žinutės Sajungietės

BALF 6-tas skyrius spa- i 
lių 28 d., kleb. kun. A. Briš- 
kai leidžiant, padarė rink
liavą prie bažnyčios durų ir Qrand Rapids, Mich., buvo

J

Didžiuojasi
Kuomet Albina Driža iš

surinko sekančiai:

O. Meistininkienė
S. Radavičienė ..
M. Galkienė...........
T. Encherytė .... 
Mrs. E. Kass .. • • 
Miss E. Kass ....

atsilankius Chicagon su sa 
$50.75 v° motinėle, Agota Naudžie 
41.20 | 
30.00
14.38
13.02

6.00

I

■» *

Viso ............... I
BALF 6 sk. iš iždo
O. Meistininkienė
Jos. Klimas ...........
Kos. Zaromskis . .
Smulkiais .......... ?

$155.35
> $25.00 

5.00 
5.00 
5.00
5.00

Viso BALF 6 sk. $200.35 
Šv. Vardo dr-ja . .
LRKSA 160 kp.
V. Paukštis ....
J. K. Encheris .... 
Smulkiais...............

$27.00
10.00
5.00
4.00
2.00

Viso pasiųsta $248.3o
J. K. Encheris

Pataisymas
Šv. Pranciškaus Vienuoly

no Rėmėjų 1-jo skyriaus pa
dėkoje, kuri tilpo “Drauge” 
praeitą' pirmadienį, įvyko 
klaida: praleista ištisas pus
lapis. Praleistame puslapyje i 
rašoma taip:

Nuoširdžiai ačiū aukoto
joms už mažiau (Gaila, kad 
negalima išvardinti spaudo
je, nes užimtų daug vietos; 
visi bus pasiųsti seselėms, 
kurios prisimins savo gera
darius maldose); visoms, ku
rios pasidarbavo rinkliavoj: 
O. Jatskienei, P. Garbužai- 
tei, O. Antikauskaitei; dar
bininkėms: P. Jančauskaitei. 
A. Stočkienei, P. Barzdis, S. 
Urbaitei, O. Antikauskaitei, 
J. Stočkaitei, Matuliokienei, 
A. Kanapeckaitei ir kitom ; 
šeimininkei A. Bubnienei, pa 
gelbininkėms A. Sadauskai
tei, E. Jucienei, O. Jatskie
nei, Matuliokienei, P. Gar- 
bužaitei ir kitoms: visiems, 
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo.

Bus pasiųsta seselėms šio 
vakaro pelnas $600.00 nau 
jos koplyčios fondui.

Ši klaida įvyko dėl pačios 
padėkos autorės, kuri, ra
šydama trečią lapą, panau
dojo abi puses. Raidžių rin
kėjas, surinkęs vieną pusę, 
kitos nepastebėjo. Taip at
sitiko ir su korektorium.

Šia proga redakcija dar

ne, į Moterų Sąjungos cent
ro valdybos posėdį, jai, kai
po centro pirmininkei, čia 
buvo surengta eilė vaišių. į

Vienos gražiųjų vaišių bu
vo surengtos 20-tos kuopos į 
pas kuopos narę Oną Pau- 
razienę, Brighton Park. O. 
Paurazienė yra sesutė bu
vusias centro pirm. Elz. Pau 
razienės, kuri sėkmingai or
ganizacijai išpirmininkavo 8 
metus.

Vaišėse dalyvavo visos 
centro valdybos narės: ..
Galnaitė, Alb. Poškienė, E. , ai> .47 S. Lituanica 
Statkienė M. Paukštienė S.' sl0inis dienomis gavo liūdną 7 , j loieiVrt T ___ ____ -
Sakalienė, J. Čepulienė 
daug 20-tos kuopos narių. 
Programą sumaniai vedė III. 
valst. direk. bei kuopos pirm. 
M. Paukštienė. Visos reiškė 
gražių minčių bei linkėjimų 
naujai pirm. Alb. Drižai, Mo
terų Sąjungos darbuotėj. 
Sveikinta ir jos motinėlė, 
kad išaugino tokią dukterį. 
Abiem įteikta dovanos nuo 
susirinkusių.

i
O. Paurazienei tenka pa

dėkoti ne tik už užleidimą 
savo gražaus namo vieš
nioms, bet ir už priruošimą 
tokių skoningų valgių ir nuo 
savęs visas taip gražiai pa
vaišinus. Tai brangi sąjun- 
gietė 20-tos kuopos. Poš-nė

Mrs. Lillian Ogrodnik, iš 
Chicago, begrybaudama ne
toli Tremont, Ind., rado šį 
grybą, kuris svėrė 23 ir pu
sę svaro. (Acme-Draugas)

v.

ir

Gavo Laišką Iš 
Lietuvos

Pranas ir Antanina

I

Jus-1
Avė., i

sykį pakartoja: koresponden 
. cijas, padėkas, pranešimus 
reikia rašyti tik ant vienos 
lapo pusės ir, please, rašyti 
aiškiai, ne galvotrūkčiais, y- 
patingai pavardes, paliekant

laišką iš Lietuvos nuo savo 
sesers duktės. Tarp kitko ra
šo:
, ‘“Dėduk, karo audrai pra
ėjus ir kurie gyvi išlikom 
vėl pradėsim iš naujo gy
venti. Mano sesutė Leasytė 
karo fronte žuvo, broliukas 
užėjo'ant pakastų minų, jam 
abi kojas nutraukė ir mirė. 
Mama viena paliko be svei
katos. Apie tėvuką nieko ne
žinome. Mano šeima visi 
trys esame sveiki. Mūsų ti
kis išdegintas, gyvuliai at
imti, gyvename prie kaimy
no barakuose. Dabar mes vi
sai kitaip gyvename, negu 
pirma. Taipgi Tetuke suėjo
me ir su tavo namiškiais. 
Jūsų tėvukai mirė, ūkis iš
degintas.

šakių miestas labai išde
gęs. Naujoji bažnyčia su- 

D.K.K.

Kas, Kada Ir Kur & S <7^ Dingo 4 centoi F W parapijos svetai-
JUBILIEJINIS nėi. įžanga 50c I Harrisburg. Pa. -
BANKIETAS

Zarasiškių Klubas, ____
pasižymi aukomis labdarin- darb4- 
giems tikslams, šįmet šven
čia dešimtį metų nuo įsikū
rimo. Kad atžymėjus tą su
kaktį, rengia bankietą sek
madienį, lapkričio 4 d., 2 v. 
popiet, Dariaus-Girėno salė-, 
je. ’ •

Rengimo komisija: J. Ja- 
kubonienė. A. Daunienė, ir 
M. Grišienė, padedant val
dybai, deda pastangų, sve- 
čiajns pavaišinti taip, kad 
atsimintų per ilgą laiką. O 
kad taip bus, abejoti neten
ka, nes to bankieto šein.i- 
ninkės vienos iš gabiausių.

\ Tikimės, kad mūsų prie- 
teliai, nežiūrint priklauso ar 
nepriklauso klubui, skaitlin
gu atsilankymu mus parems.

(Už jnažą įžangą skaniai pie
tus pavalgys ir pasiklausys 
gražios programos kurią iš
pildys Keistučio choras.

Vajasiškietis

KVIEČIAME Į 
BUNCO PARTY

Brighton Park. — Visuo
menės veikėja biznierka Mi
kalina Janušauskienė rengia

f

griauta.
■ < - ■

Žodis ir akmuo paleisti
didelius tarpe eilučių tarpus, negali būti atšaukti.

■ - --- -  --- - - - -». • - - - V f . s

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
k

dytojai ligoninėje ieškojo ir 
ištraukė iš pilvo vieną cen- 

nėj. Įžanga 50c. narnsourg, ra. — Larry tą. Tėvai ir gydytojai neži-
Nuoširdžiai kviečiami visi Lingle, 17-kos mėnesių kū- no kur dingo kiti 4 centai 

kuris atsilankyti. Paremsite kilnų dikis prarijo penktuką. Gy- grąžos.
• ■ aw ~ i « _ a A A aa aa aa

M. Janušauskienė su savo į 
dukrelėmis visus maloniai 
priims ir pavaišins. Bus gra
žių dovanų daug rankdarbių, i 
Lauksime svečių ir iš kitų j 
kolonijų. Rėmėja

• “—

Užgyrė $550,000,000
Mokestį UNRRA-jai

4

l

A + A
JUOZAPAS

MALKEVIČIUS

WASHINGTON, spalių 30. 
—Atstovų apropriacijų ko
mitetas rekomendavo Kon
gresui sumokėti kitą $550,- 
000,000 sumą United Na- 
tions Relief and Rehabilita- 
tion administracijai, bet rei 
kalavo naujų suvaržymų 
užtikrinimui taupesnių UN- 
RRA operacijų.

A.

m..

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

>•

r

Gyveno: 3612 S. 
— tel. YARds 5747.

Mirė spalio 28d., 
3:28 vai. popiet. 
64 metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Panevėžio apskr., Smilgių pa
rapijos, Smilgių miesto. Ame
rikoje išgyveno 43 metus.

I’aliko dideliame nuliūdime: 
žmoną Elenorą (po tėvais Ki- 
bartaitč); 2 posūnius Antaną 
Tarelj ir marčią Alice, ir Do
miniką Dausiną ir marčią Ma
rijoną; 3 anūkus Carole Tare- 
lis, Donald ir Eleanor Dausi- 
nas; brolį Walter ir šeimą; 
švogerį Juozapą ir švogerką 
Antaniną \Vonder ir jų šei
mą; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica^ Avė. Laidotuvės į- 
vyks ketvirtad., lapkr. ld., 
lf>45m. Iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Švento Kazi
miero kalines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: 
Marčios. 2 
gėris, 
minės.

Laidotuvių direktorius: 
tanas M. Phillips, tel. YARds 
4908.

Lowe Avė.

194om„ 
sulaukęs

Kilo iš

•.— Žmona.
Anūkai, B’olis, 

švogerka ir kitos

Poūnai, 
švo- 
Gi-

A n-

PIRKIT TIESIOG ifi
* • _ - , • r;

ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ. DARBĄ

-y.

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth SL

Saugo Nome Sandėlius 
Po Audros, Viesulo

NOME, Alaska, spalių 30. 
—Militarinė policija saugo 
pastatus, kuriuose randasi 
reikmenys visai žiemai šiam 
audros ištiktam miestui.

Pulk. W. B. Morgą n va
kar paskelbė karinį stovį po 
audros, kuri varė dideles 
vilnis per Nome gatves ir 
susilpnino namų pamatus.

rūpinasi

John F. 
4330 So.

Laid 'tuvės į- 
Lapkričio 2 d.

JURGIS SEREYKA
Mirė Spalio 17 d. 1945 

sulaukęs1 pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 40 metų 
Paliko dideliame nuliūdime: 

brolj Vincentą ir žmoną Uršu
lę: švogerką Sereikienę ir jos 
šeimą; pusbroli Antaną Dresu- 
tį ir jo šeimą ir daug kitų gi
minių. draugų ir pažįstamų.

Brolis Vincentas 
laidotuvėmis.

Kūnas pašarvotas 
Eudeikio koplyčioje. 
California Avė. 
vyks penktad.,
1945 m. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į St. Chris- 
tinas parapijos bažnyčią, lloth 
ir S. Homan Avė., kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Brolis. Brolienė, 
švogerka, Pusbrolis ir 

Giminės.

Laidot. direktorius John F. 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

GĄEY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

NULIŪDIMO VALANDOJE
i

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

I
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

.■■■•o--,.;..-..--

STEPHENS

B

easy

LAIKAS UŽSAKYTI

1L. f

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
Mes turim gerą lietuvi karDenterj

ALBERT LC.MBER & SUPPLY
COMPANY

S800 SO. VVESTERM AVĖ. 
Tel. LAFAYETTE 2101

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOMISE NO

TURTAS S15,000.000.00 —ATSARGOS FONDAS SI,200,000.00

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDĖR U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEVVTCH, Pres. and Jdgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to
12 P. M. — Thursdays: 9 A. M. to 8 P. M.

DABAR
ŽIEMINIUS LANGUS —

Storm Sash, 1’ 8” X S’ 4”...»1.65 

STOGAMS IR ŠONAMS KOLAI
90 lb.—2nd Roll ................. $1.60
Brick Siding—Roll ............ S2.15
Heavy Brick Siding ............. $6.95

Ketvirtaine p6da.

TURIM PILNA PASIJU N RIMĄ 
A-l

rūšies jUko—I.<'nty ir Namams
Materiolo.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą !

Čia rasite suvirš 200 Puikių! 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais fneno Šedevrais 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
i mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekantų adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO, tVESTEKN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

* FUNERAL HOME
Graži — Erdvi — Su Vargonais

7918 SOUTH PARK AVĖ.________ TRIANGLE 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLPAS IV AN (IVANAUSKAS) IR 
JO ŽMONA SAKAH STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS

GERIAUSI PATARNAVIMĄ

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142Misų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 

jtsų finansMkam stoviai prieinamas.

-

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių

V

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

A*oci*cijoa W

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

IGNACAS J. ZOLP
1648 WE8T 46th 81._______ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITLANICA AVĖ. Phone YABds 1138^39

LACHAWICZ m SUNAI
Phones: CANal 2515 

COMmodore 5765 
PULlman 1270

2314 WEST 23rd PliAUlB 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

L BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVA Tel PULlman 0001

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAF. 8573

P. J. RIDIKAS
8354 B. HAL8TED 8T. 710 W. 18th 8TREET

Telephone YARds 1418

Split by PDF Splitter
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Išsigandę naciai kareiviai

Pabūgo Nukryžiuotos Moteries

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

pabėgo ir nesugrį-

Dittman taip pa- 
Teresę Neumann,

negu 210 svarų.
Per vokiškai kalbantį ka

pelioną Dittman paprašė ar 
jis galėtų pamatyti žaizdas. 
Jis sako: “Ji nusimovė pirš
tinaites. kurias dėvi ir, aš 
mačiau atvirą žaizdą kiek
viename delne”.

JI TIKRAI KENČIA

SKUNDĖJAS IR GINĖJAS

IR

Žadėjo Merginas Padaryti Artistėmis

Apsukriai Iš Jų Pasipinigaudavo
MERGINOS TURĖJO PO MOKSLO GAUTI DARBĄ FIL- 

MOSE IR RADIO — DAUG ŽADĖJO BET APVYLĖ 
19 MERGINĘ SKUNDŽIA MOKYKLĄ.
Merginoms buvo žadėta, kad su 76 valandų pamokini

mo. jos virs antroms Deanna Durbin ir Betty Hutton, bet 
visa tai liko muilo burbulas, ir 19 gražuolės skundžia Ta- 
lent Scouts of Broadcast Productions. 423 S. Wabash Avė., 
ir Cifzens’ Loan korporaci- ,—t-t :----------------------------------

tai 
pa-

MATĘS LICDIJA JĄ TURINT KRISTAUS ŽAIZDAS 
KAREIVIAI ATĖJĘ JĄ AREŠTUOTI PABIJOJO 
PABĖGO.
New Orleans. — Vokiška kaimietė, kurios kūne ran

dasi nukryžiuoto Kristaus žaizdos, išskėtus savo rankas iš 
kurių tekėjo kraujas, norėjo pasveikinti nacių kareivius 
atėjusius ją areštuoti, bet šie jos pabūgo ir išsigandę pa
bėgo, pasakė čionai kariuo
menės kapeliono padėjėjas. 
Kareiviai 
žo.

Harold 
sakė apie
kurios nepaprastas žaizdas 
vokiečių gydytojai ir teolo
gai tyrinėja jau per 20 me
tų.
PILDO JOS PRAŠYMĄ

Dittman sako, kad jis 
pasakoja, nes Teresė jo
prašius ir pasiskundžius. 
kad daug apie ją klaidingai 
buvo pasakyta ir parašyta.

Mokslininkai negali išaiš
kinti žaizdas jos kojose ir 
rankose Jos galvoje randa
si žymės erškėčių vainiko. 
Galvoje randasi 9 perdūri- 
mai. Per 17 metų nieko ne
valgo nei negeria. Kasdien 
priima Šv. Komuniją.

Ji pasakė, anot Dittman. 
kad ji nenori valgyti ir ne
žino vandens skonio.
KAIP JI ATRODO

Kaipo kapeliono padėjė
jas Dittman ruošdavo eks
kursijas į šventoves. Kuo
met aplankė Konnersreuto 
Teresę, jis jos nepažino. Jis 
tikėjosi pamatyti sukūdu- 
sią, išbadėjusią moterį. Bet. 
jis sako, ji buvo 6 pėdų 
aukštumo ir svėrė daugiau

I

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiantieji nuo senu, atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmų, 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žaiz

das. Vartokite jj irgi skaudiems 
nudegimams, šųšų ir sutrūklmų 
prašalinimui, ir kad palengvinti 
Psoriasis nležčjimų. AtvSdina va
dinamų Athlete’s Koot degimų ir 
niežėjimų, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi 
duoda po >1.00, 1.75, ir 3.00.

8iųskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39. III.

skaudiems
------- j 

palengvinti

1

“Buvo pirmo mėnesio 
penktadienio vidurdienis, 
kuomet ji lyg sustiro, suai
manavo, ir riešai, kur Kris
taus rankos buvo surištos, 
pradėjo kruvinai prakai
tuoti. Šeimynai ją užvedus 
į viršų jos kambarėlin, ten 
ji pradėjo sakyti tuos žo
džius kuriuos Kristus sakė 
Pilotui.

“Kraujas pradėjo sriuven- 
ti iš rankų žaizdų. Kraujas 
tekėjo iš erškėčių vainiko 
perdūrimų. Aš žiurėjau į 
tas žaizdas ir tai mačiau, 
bet kai pažvelgiau į jos 
akis, negalėjau atlaikyti to 
žvilgsnio šviesą.

“Po trijų vaLandų kraujo 
tekėjimas sustojo, ir Teresė 
liko be sąmonės apie pusva
landį”.

Vėliau Dittman sugrįžo ir 
jos paklausė kodėl retapo 
vienuole. Teresė atsakė, kad 
negalėtų tokį gyvenimą 
venti. Teresė Neumann 
bar turi 42 metų.
KLAIDINGOS ŽINIOS

1939 m. pasklido gandas, 
kad Teresė Neumann pasi
mirė. sužinojus, kad karas 
vėl ištiko Europą. Šio karei
vio ir kitų ją mačiusių liu
dijimai įrodo gandų 
smgumą.

gy
dą

netei

Majoras Robert M. Kerr (kairėje) paskirtas skundėju 
. ir pulkininkas Harry E. Clark — ginėju generolo Tomo- 
yuki Yamashita, Japonijos kariuomenės komendanto Phi- 

i lippines salose. Šio, pirmo Japonijos karo kriminalo, teis
mas bus Maniloje. (Acme-Draugas telephoto)

Lindbergh Herojus - Laivynas Tyli

ją, 53 E. Jackson blvd.. kad j38 ,.?S1OSJg!vo ,panašius 
jos buvo apmulkintos ir ap- i 
gaulystės būdu turėjo pasi
rašyti notas už gautus pini
gus užmokėti už kursus.

X Rozalija Encher, duk
tė Brighton Park veikėjų 
Encherių, antrametė studen
tė Chicago universitete, šio
mis dienomis išrinkta “mo- 
del”. Iš jos ir vieno vyro 
paveikslų bus padaryta šim
tai posterių dėl General A- 
merican T. Co., kuri skatina 
darbininkų vaikus stoti į 
kontestą laimėjimui $2,400 
stipendijos iš $600,000 sti
pendijų fondo, kurį toji kom
panija įsteigė pagerbimui 
jos darbininkų žuvusių pas
tarame kare. Rozalija tą sti
pendiją laimėjo 1944 metais. 
Reikia pastebėti, kad toji 

. kompanija turi 18 dirbtuvių 
ne.s ,° !^(U. S., Canada ir Mexico ir 
raketienų, tie posteriai visur bus sklei- 
________ j džiami.

j X Wm. Kvetkus, LRK Su- 
i sivienymo Amerikoj Pildo- 
j mosios Tarybos sekretorius, 

šizmą ir agresiją”. Jis per- j iš Wilkes Barre, Pa., šiomis 
sergėjo, kad reikia sulaikyti j dienomis organizacijos rel- 
agresyvias tautas, kad ne-i kalais atvyksta Chicagon. 
kenktų pasaulio taikai. I —

Tuoliau pareiškė: “Girdi- ■ 
me ciniškus išsireiškimus, J 
kad atomįpė bomba turi pa
veikti Jung. Valstybių už
sienio politika. Aišku, kad Į

i

laiškus ir kad tai buvo ap
gaulingas pasiūlymas.

Jos teigia, kad šios orga
nizacijos apgaudinėdavo 
merginas ir daugiau rūpin
davosi gauti jų parašą pri
žadant užmokėti už kursus 
skolintais pinigais už ku
riuos turėjo mokėti aukštus 
nuošimčius.

Jos visos bando atgauti 
nuo $160 iki $247. Gražuo- 

delės, arba filmo žvaigždės lės. per daug nesvajokite 
arba radio artistės. Dauge- apie Hollyvvood, 
lis merginų įtikėjo, bet grei- daug žadančių 
tai apsivylė, nes paaiškėjo, Į daug yra.

GRAŽIAI VILIOJO

Merginos teigia, kad 
apturėjo gražių laiškų 
giančių, kad jos turi ypa
tingus talentus ir lengvai 
galėtų tapti modiščių mo

ios 
tei

I

į

Washington. — Charles A. Lindbergh, pirmas per- 
skrįsti Atlantą iš New York į Paryžių 1927 m., kurio pir
mas sūnus buvo pagrobtas ir nužudytas, buvęs Prez. Roo- 
.sevelto užsienio politikos kritikas, už ką buvo priverstas 
atsisakyti atsargos pulkininko rangos, šiame kare didžiai 

j pasižymėjo lėktuvų kovose su japonais. Jo kovų rekordas 
stebino mūsų pačius lakūnus, sako Frank Walthrop, 
Washington Times — He- 
rald redaktorius. 

! Nors Lindbergh turi 43 Į , ,
metus, vienok jis pasižymė- po Ley mirties 
jo kaipo kovotojas ir daly
vavo daugelyje bombardavi
mų, anot grįžtančių vetera
nų, bet jo pas žymėjimus 
karo ir laivyno departamen- ‘ listai- Jiems buv0 Pran«šta( 
tai nutyli. Redaktorius skun.aPį i
džias, kad net ir meluota,! nI kad jis nedalyvavo kare iš
skyrus kaipo patarėju. Wal- 
throp pasakė, kad reikia 
pripažinti Lindbergh rekor- į 
dą, ir ne tik sugražinti jo/ 
rangą, bet ir ją pakelti atsi
dėkojant jam už tarnystę.

Lindbergh yra vedęs Anne 
Morrow ir augina penkis 

j vaikus.

Naciai juokias

Rusai Grąsina Amerikai
Londonas. — Maskvos ra

dio pasakė, kad jeigu atomi
nė bomba paveiks Jung. Val
stybių užsienio politiką, ne
bus pastovios taikos. I

i Radio komentatorius, A- 
jnatoli Osipov, pirmu autori
tetingu išsireiškimu po Prez. 
Trumano Laivyno Dienos 
kalbos, pasakė, kad per 28

— metus sovietų užsienio poli- su tokia politika negalimaNuerberg, Vokietija.
Čia 24 vokiečių vadai laukia Jtika buvo “kovoti prieš fa- turėti pastovios taikos”, 
teismo kaipo karo krimina- j

I Ta proga LRKSA Chicago 
į apskritis penktadienį, lap- 
; kričio 2 d., Darius-Girėnas 
; salėj šaukia susirinkimą, ku
riame dalyvaus ir svečias. 
Susirinkime labai svarbu da
lyvauti visų kuopų valdy
boms.

j nors nebuvo pasakyta, kad 
jis nusižudė.
Goeringas nusijuokė: “Ge

rai, kad jo atsikratyta, jis 
niekam netiko”. Goering su 
Ley nesugyvendavo.

Julius Steicher, žydų nai
kintojas, pasakė: “Ley buvo 
iš lauko ir iš vidaus tikras 
paršas”.

Kas ką pasakys apie juos 
po jų nuteisimo?

IKas Girdėt*^ 
Chicagoje ♦

Jau pardavė bazę
Washington. — Laivynas 

pranešė, kad vieną bazę 
Naujoje Gvinėjuje su visais 
įrengimais pardavė Neder- 
lando Rytinės Indijos val
džiai už $6,830.000. Bazė da
bar nereikalinga ir laivynas 
ją apleidžia. Įrengimai daug 
daugiau kainavo, ir 
parduoti su nuostoliu.

Mažamečių vagių 
vadas juos šaudė

Atlanta, Ga. — šešiolikos 
metų vaikėzas, mažamečių 
gengsterių vadas, čia su
areštuotas, kad jis vertė 
jaunesnius už save tapti va
giliais. Jis buvo toks žiau
rus, kad juos vertė bėgti 
pro mišką, o jis į juos tai- 

ikindavo revolveriu.

i

S ŽINIOS
į

buvo

Britai pajuokia 
Amerikos Arą

Londonas. — Laikraštis 
“Da:ly Mail”. pasityčioda
mas iš Prez. Trumano pasa
kytos Laivyno Dienos kal
bos patalpino pajuokiantį 
Amerikos tradicinio aro 
paveikslą.

Antgalvyje virš aro para
šė: “Taika - arba...” Aras 
vaizduotas laikąs dešinės 
kojos naguose alyvos šake
lę. o kairiosios griebiąs 

, atominę bombą. Su pašaipa i 
paklausiama

' tuota.

BEGALVĖ VIŠTA

» a :
" STASYS LITWINAS SAKO:

"Tifl'DflP Tai ttariaurias Laikas Pirkti 
Un.Dnn — visokios rūšies namams

REIKMENIS.” ------------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Lnsulnotų Plytų Išvaizdos 8y- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varniški — EnameUo — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — PIHsterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rfišies Insuladjos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wal1bnard — Plaster Board— 
Vamzdžių tr tt

■■

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!

ETASY8 LITMINAS. Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORT 1273 

VALANDOS: Nuo 7-toe vaL ryto Ud 5:30 vaL pp.

» < 8--- -8-3E

*

X Jonas Dimša, Bridge
port veikėjas, Labdarių Są
jungos 5-tos kuopos pirmi
ninkas ir centro direktorius, 
šiomis dienomis staiga su
sirgo. Pasirodė širdis nusilp- 
nėjus. Daktarai patarė bent 
pora savaičių lovoj pagulė
ti, ramiai užsilaikyti.

X 20,000 svarų drabužiu 
nukentėjusiems nuo karo ir 
pabėgusiems nuo komunistų 
teroro į Švediją ir Norvegi
ją šiomis dienomis pasiųsta 
iš New York į Stockholm. 
Švediją, laivu Mangarella. 
Tai dalis tų drabužių, kurie 
buvo Amerikos lietuvių su
aukoti pastarame drabužių 
vajuje. Reikia ir toliau dra
bužius aukoti ir rinkti.

I

Vaikėzai pabijojo 
teisėjo žmonos

Du 15-kos metų vaikėzai, 
iš pasiturinčių šeimynų, vie
nas ramstydamasis kriu
kiais bandė apiplėšti teisėjo 
žmoną, bet jiems nepavyko. 
Policija juos sugavo ir vie
nas buvo paliestas policijos 
šuviu.

Teisėjo žmona. Faye Edel- 
man, prie Cal'fornia ir 
Arthur avs. priėmė automo
bili n 2 vaikus. Truputį pa
važiavus jie atkišo revolve
rius ir norėjo 
Bet ji nepabūgo. Iššoko iš ’ Gera gerti, bet sunku pa- 
mašinos ir šaukė pagelbos. a.;r;Of;
Policija greit sulaikė va;kė- • . __
žus, kurie jau pirmiau buvo, v 
kaltinami automobiliaus pa- neuzsl encia. 
vagimu. Vienas buvo leng
vai pašautas.

j
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Fruita, Colo. — L A. Olson. 
ūkininkas. 49 dienas atgal 
nukirto vištai galvą, bet 
stebuklas, višta gyvuoja ir 
auga. Per tą laiką užaugo 
vieną svarą.

Mokslininkai susidomėjo 
ir aiškina, kad nors galva 
nukirsta, smegenų dalis ne
buvo atkirsta nuo nugarkau
lio, ir pasiliko gerklė ir ry
klė. Į gerklę įlašinamas van-' 
duo ir per gerklę višta pe- 
nėjama grūdais. 5 mėn. viš
ta vaikšto kaip kitos, spar-

ar tai paten- nais plasnuoja ir net pa
bando kvaksenti.

f

Mandagus vagis
Newark, N. J. — Max 

Frield žmona užtiko namuo
se mandagų vagį. “Ką čia 
darai?” jo užklausė.

“Tikiuosi rasti geroką su
mą pinigų kuriuos pasiim
siu”. atsakė mandagiai 
džentelmoniškas vagis.

“Namuose randasi tik 
$4,” atsakė Frield.

“Atsiprašau, jei tamstai 
sutrukdžiau,” atsisveikino 
vagis išlipdamas per atdarą 
langą, “čia aš nepadarysiu 
jokio biznio”.

Po arielkos į upę
Alexander Aratri, 48, 

sme aiškino kaip jis pateko 
į Chicagos upe netoli Mon- 
roe St. tilto. Jis buvo kalti
namas. kad šoko upėn, bet 
jis teigia, kad įpuolė.

“Aš buvo gerai išgėręs”, 
j:s sakė. “Su savim dar tu
rėjau bonkutę. Vieton, kad 
traukčiau bonkutę prie sa
vęs. aš traukiaus prie bon- 
kutės. ir buvo per daug”.

Teisėjas jį paleido pasa
kęs. kad tur būt po gurkšnio 
norėjo upės vandens išgerti.

tei-

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ii 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

Jis skundėsi, 
rusai kariai y- 
už šių pabėgu- 
nusikaltimus.
investigatoriai

■ t

Berlynas. — Rusų kariuo- 
nė kreipės į Amerikonų ir 
Britų jėgas prašydama pa
gelbos suieškoti nišų karei
vių bėglius, kurie terorizuo
ja apylinkę. Karininkas pa
sakė, kad iš nišų kariuome- 

■ nės bėglių skaič'us yra la
bai aukštas, 
kad ištikimi 
ra kaltinami 
šių kareivių

Amerikos
priskiria aukštą bėglių skai
čių Rusų nesugebėjimui už
laikyti gerą rekordų siste
mą. Jie teigia, kad daugelis 
rusų randa vakarų Europos 
gyvenimo sąlygas geresnes 
negu pačioje Rusijoje ir už 
tai j:e bando įeiti į Ameri- 

i konų zoną ir ten apsigyven- 
Į ti. Amerikiečiai juos graži
na į bolševikiško rojaus ka- 

ją apiplėšti, rinkikų rankas.___

I

X Juozas ir Morta Griga- 
laičiai, 1524 S. 49 Ct., Cice
ro, šiandie švenčia 30 metų 
sukaktį vedybinio gyvenimo. 
Jubiliatai išaugino du sū
nus: William ir Stanley. ku
rie jau vedę yra savininkai 
gazolino stoties prie 56th 
ir Cermak Rd. William šiuo 
metu yra karo tarnyhcų, tad 
biznį prižiūri vienas Stan
ley. Jubiliatai yra seni dnr 
“Draugo” skaitytojai ir rė
mėjai.
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Nudavė turtuolį
Wm. Harris, 24, skerdyk

lų bakterijologistas, apsi
rengęs kaipo laivyno koman- 
dierius, nudavė, kad esąs 
turtingas Godfrey Cabot II 
iš Bostono. Savo lipšnumu 
prisiplakė prie Chicagos tur
tingų šeimų jaunimo ir visą 
vasarą praleido besilinks- 
mindamasis maudyklose, ya- 
ktose. ir įvairiuose vaišėse.

Kai per daug išpūtė savo 
didvyriškus darbus, 
išsidavė. Jis yra buvęs 
laiko laivyne Randasi 
mo sulaikytas.

540 mylias į vai.
Londonas. — Britai

gia, kad turi greičiausį
šaulyje karišką lėktuvą, Į 
skrįdusį 540 mylias į valan-I 
dą.

i

pats 
kiek 
teis

tei-/ 
pa-'į

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jnms Prieina
mas Kalnas!

Be to, turime 
didelj ir gerą pa
sirinkimą Muzik
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų. Re
kordu ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus. Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

X Kun. Wm. Kwinn, lie
tuvių parapijos, Spring Val- 
ley, III., klebonas šiuo metu 
rimtai serga. Jį pavaduoja 
kunigas iš kolegijos, Peru, 
III. Vietos lietuviai meldžia
si ir prašo Dievo grąžinti 
sveikatą jų klebonui.

X Adolfas ir Ona Salukai, 
iš Cicero, seni “Draugo” 
skaitytojai, šiomis dienomis 
pirko namą adresu 1412 So. 
48 Ct., Cicero.

1
JOHN A. KASS 

WATCHMAKER 
JEWELRV — ML’SIC 

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8611

Labdarių Cent. Sus-mas
Šį vakarą, 8 valandą, šv. 

Kryžiaus par. salėj įvyks la
bai svarbus Lietuvių R. K. 
Labdarių Sąjungos centro 
susirinkimas, į kurį kviečia
me atvykti centro valdybos 
narius, komisijas, visų kuo
pų atstovus ir visus tuos, 
kurie domisi labdarybės dar
bais. Susirinkime turėsime 
progos išklausyti labai svar 
bių pranešimų. Valdyba
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