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Išbandys Atominę Bombą Japonų Laivais
Lietuvos Tremtiniai Neklauso Sovietų

Komisijų Raginimų Grįžti Lietuvon
CHICAGO. spalių 31. — 

Čia tęsiame raportažą atė
jusį oro paštu iš Draugo 
specialaus korespondento 
Vakarinėje Europoje.

Penai ir Viešpačiai

Pagal susitarimą Jaltoje, 
sovietų piliečiai priklauso 
sovietams. Sovietų repatri
acijos komisijos atsivežu- 
sios visus įgaliojimus, nu
statančius jų santykius su 
turinčiais grįžti į tėvynes 
žmonėmis.

Pagal tas instrukcijas re
patriacijos komisijos yra 
visiškos šeimininkės sovie
tų piliečių lageriuose. Ame
rikiečiai, jų prašomi, turi 
teikti jiems pagalbą. Deja, 
amerikiečių ir anglų, o taip 
pat ir prancūzų užimtos Vo
kietijos zonos priklauso de
mokratiškiems kraštams, ir 
komisijoms nevyksta prie
varta, nors jos turi šiam 
reikalui ir plačiausius įga
liojimus.

Komisijos lageriuose dar
bą pradėjo propaganda. Jų 
uždavinys įtikinti žmones, 
jog jie Tarybų Sąjungoje 
teikalingi, kaip tėvynės at
statymui jėga, ir tėvynėje 
jie tikrai nebus baudžiami 
už pareikštą priešiškumą.

Taip pat tikinami ir lie
tuviai pabėgę iai. nors jiems 
nesiteikta atsiųsti nei vie
nas komunistas lietuvis iš 
Lietuvos, galintis propagan
dą pravesti lietuviškai bet 
ne rusų kalba.
Propaganda Nedavė Rusams 

Jokių Rezultatų

Bet propaganda nedavė 
komisijų žmonėms jokių re
zultatų. Dar daugiau. Dau
gumoje lagerių sovietų pi- 
liečiai-ukrainiečiai ir arme-

Vis dėlto lietuvių, estų ir 
latvių padėtis yra nepalygi
namai geresnė, negu ukrai
niečių. kad ir turinčiij Len
kijos pilietybę. Su ukrainie
čiais komisijos turi laisvas 
rankas, ko joms tačiau 
trūksta, santykiuose su lie
tuviais ir kitų Baltijos kraš
tų žmonėmis.

Kiekvienam ukrainiečio ar 
armėno dingimui paaiškinti 
užtenka tik pranešimo į 
UNRRA, jog komisija tokį 
išsiuntusi į Rusiją. Kiek to
li jų teisės ir brutalumas 
prašoka teisingumą, liudija 
kad ir faktas Mannheime. 
Rugsėjo 3 d. keli politrukai 
užšnekino iš automobilio 
vieną ukrainietį, teirauda
miesi. kodėl jis negrįžtąs į 
tėvynę. Ukrainiečio atsaky
mas bolševikams buvęs ne
malonus.

Įvyko susistumdymas, ku 
rio metu ukrainietis gavo 
peiliu į šoną ir rugsėjo 6 d. 
mirė nuo žaizdų ligoninėje. 
Laidotuvės buvo tylios. Kal
tė buvo aiški, bet kaltinin
kas taip ir dingo užmiršime.

Komisijų beatodairišku
mas siekiant savo tikslų, 
ryšku iš pavyzdžių Kemp- 
tene ir Mannheime: bandy
mai išvežti prievarta iš šių 
miestų lagerių pasibaigė de
mokratiškumą ir laisvo žmo
nių apsisprendimo princi
pus kompromituojančiais 
skandalais, ukrainiečių pro
testo rimtumą paryškino 
gausios savižudystės, o ta
čiau ir dabar prie šių lage
rių tebesėdi sovietų repat- 
riacinės komisijos, besiruoš 
damos dar naujiems mėgini
mams.

Lietuviai Parodė Didelį 
Vieningumą

UŽ DYKA MEDŽIAGA. TIK EIK IK PASIIMK

Armija apleido 8800,000 vertės sankrovą gumos, gazolino ir aliejaus tankų, pagamintų vartojimui 
B-25 lėktuvuose, ir išmetė juos ant krūvų sąšlavų, kur visi, kas tik nori, gali pasiimti jų by kokiam 
vartojimui, žmonių veržimasis jau prasidėjo kadangi pirmas sunkvežimis jau išvertė savo krovinį.

(Acme-Draugas ’i'clephoto.)

Eisenhower Bijo Vokiečių Sukilimo
FRANKFURTAS, spalių

31.—Gen. Eisenhower įspė
jo, jog yra pavojus sukili
mo amerikiečių zonoje Vo
kietijoje šią žiemą. Rapor
te Washingtonui apie JAV 
militarinę valdžią amerikie
čių okupacijos zonoje, ge
nerolas sakė kylantis neri
mas tarpe vokiečių nurodo 
organizuotą sukilimą.

Jaunieji vokiečiai pyksta 
dėl vokietaičių draugavimo 
su amerikiečiais, ir bedarbė 
bei kiti nepasitenkinimai 
jau iššaukė kelis 
mus. Senesnieji 
drąsiau kritikuoja 
kos veiksmus.

Puolė Juodąją
Generolas įspėjo

kad infliacijos pavojus tę
siasi. Nors didžiumoje juo
doji birža išnaikinta, jis 
pripažino, ka<? ji dar tebe
gyvuoja.

JAV militarinė policija ir 
vokiečiai pareigūnai šian
dien užpuolė didžiausiąją - no vės: Kaributas ir Vaiva- 
juodąją rinką Frankfurt

“srity ir suėmė 600 belaisvių. 
Raportas už rugsėjo mė

nesį sakė kad iki mėnesio 
vidurio maždaug 100.000 
nacių buvo atleista iš val
diškų vietų.

susirėmi- 
vokiečiai 

Ameri-

Biržą 
taipgi,

Prez. Trumano Kalba
Patiko Darbininkams

Darbininkų unijų vadai 
vadino Prez. Trumano algų- 
kainų nusistatymo kalbą 
“vilties žiburiu“ darbinin
kams, ir nustatymu ‘“pap 
rasto kelio mums sekti.“

Pramonės vadai bendrai 
nepasisakė nuomonės dėl 
Prezidento antradienyje pa
sakytos kalbos. Didžiumoje 
pramonininkai sakė jie turi 
giliau pastudijuoti Trumano 
planą.

Keturios Didžiosios Valstybės Nutarė 
Nuskandinti Didesnius Japonų Laivus

nai—komisijų propagandis
tams padarė pasiūlymo; 
miršti lagerius ir nesilan
kyti juose. Esą, vis tik į 
juos žmonės žiūri, kaip ir į 
paprasčiausius budelius, o 
todėl niekas nėra tikras, ką

WASHINGTON, spalių 31. Byrnes sakė naikintuvai 
—Valstybės Sekr. Byrnes ir mažesni laivai bus lygiai 
pranešė, kad Keturios Di- pasidalinti tarpe tų keturių 
džiosios valstybės nutarė valstybių, bet jis nežinąs 
nuskandinti didžitfosius Ja- tikrą tų laivų skaičių, 
ponijos karo laivus, tuo pra- Nebuvo susitarta dėl ja
ukindami kelią išbandymui penų prekinių laivų likimo, 
atominių bombų prieš lai- Byrnes paaiškino, kadangi 
vus. šitie laivai reikalingi par-

Anot Byrnes. visi japonų vežti japonus karius į tėvy- 
laivai didesni negu naikin- nę ir važiojimui alijantų 
tuvai, ir visi submarinai bus karių po Pacifiką. 
nuskandinti J.A. Valstybių Byrnes taip pat sakė, kad 
parinktu būdu. Tą nutarimą 1 dar nėra tokio nutarimo dėl 
padarė J.A. Valstybės, Ru- i Vokietijos ir Italijos karo 
sija, Anglija ir Kinija. laivynų. f

Rusija Sutiko Įleisti Chiang Karius j 
; Mandžurija; 100,000 Komunistų Puola

CHUNGKING, spalių 31.—Rusijos ir Kinijos militari- 
niai auteritetai susitarė dėl tvarkos išlaipdinimui Kinijos 
centralinės valdžios karių Mandžurijoje.

Greit Grąžins Vokietiją 
Civiliai Administracijai

WASHINGTON, spalių 31. 
—Prez. Trumanas sakė jis 
viliasi, jog administravimas 
Vokietijos.—dabar mili tari
nėse rankose—galės iki birž. 
1 d. būti sugrąžintas civili
nei administracijai.

Jis taipgi pareiškė spau
dos konferencijai, kad jis 
laukia Rusijos prisidėjimo 
prie alijantų patariamosios 
komisijos dėl Japonijos.

Prezidentas tarpe kitko 
sakė Anglija ir Kanada, ku
rios dalinasi atominės bom
bos paslaptį, “žino kaip" 
pagaminti bombą, ir prane
šė, kad tų valstybių 
ninkai sueis lapkričio 
džioje išsikalbėti dėl 
minės jėgos reikalo.

virši- 
pra- 
ato-

CHUNGKING, spalių 31. ležinkelių suėjimo. Gen. Yen 
—Gen. Yen Hai-shen, Sha- sakė Tatung yra dideliame 
nai provincijos gubernato- pavojuje, kadangi yra tik 
rius, sakė 100,000 komunistų 10,000 karių jį apginti, bet 
karių atakuoja svarbųjį Ta- jis įsakęs jiems “kovoti iki 
tung geležinkelių centrą. mirties."

Yen taipgi sakė “neatpa-1 Komunistų perkalbėtojas 
žinti lėktuvai nusileidžia sakė Ybh užmetimas apie 
užpakaly komunistų linijų,“ mongolus tankuose ir sveti- 
ir kad buvo pastebėta, jog mus lėktuvus esąs propa- 
mongolai kariai svetimose ganda intimavimui, kad Ru- 
uniformose vairuoja tankus, sija padeda komunistams.

Tatung randasi prie Peip- taip kad Chiang galėtų pra- 
ing-Suiyuan ir Puchow gc- šyti Amerikos pagalbos.

Britų Karo Laivai Skuba į Javos Salą;
Alijantai Davė Sukilėliams Ultimatumą

B AT A VIJ A, Java, spalių 
31. — Raportuota jog visi 
turimi britų karo laivai ir 
lėktuvai skuba į Sorabają, 
Javos laivyno bazę, kur An
glijos Brig. A.W.F. Mallaby 
buvo užmuštas besideriant 
dėl paliaubų su indiečiais 
nacionalistais.

Lt. Gen. Sir Philip Chris- 
tison, a’ijantų komendantas 
olandų Rytų Indijos salose, 
įteikė nacionalistams ulti
matumą, kad tolimesnės gy
ventojų atakos ant britų 
karių būsiančios didelėm 
jėgom sutriuškintos.

Raportas apie lėktuvus 
sakė jie bus vartojami eva- 
kuavimui europiečių mote
rų ir vaikučių iš Suraba- 
jaus.

I Užklaustas ar jis laikė 
Soekarno, “indiečių respub
likos prezidentą,“ atsakin
gu už Mal'aby nužudymą, 
Christison sakė ‘“šie aktai

l buvo padaryti vardan jo pa
skelbtos respublikos.” Chris- 
tiscn sakė daug indiečių

KALENDORIUS
Lapkričio 1 d.: VIS į 

ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ; se-Bolševikų 
už- tacija lietuvių,

gali padaryti vienas ar ki-

ir žymiai 
pabėgėlių 
apie 20,00,000 lietuvių

tas įsišokėlis.
Mannheimo lageryje, kur 

ukrainiečių kolonija buvo 
didesnė, negu kur kitur, per 
paskutinius du mėnesius nei 
vienas politrukas ar propa
gandistas neišdrįso kreiptis 
į žmones. Jie pakartotinai 
kelis kartus iš lagerio buvo 
iššvilpti ir iššūkauti, ir jų 
kelias į lagerį toliausia sie
kia lagerio sandėlius.
Slaptumo Išlaikymas Nėra 

Lengvas Uždavinys

Lietuviams pabėgėliams 
buvo svarbiausia ir būtiniau 
šia išsaugoti savo pavardės 
paslaptį nuo nereikalingų 
akių ir ausų. Ypač tiems, 
kurie Lietuvoje paliko šei
mas, galinčias visuomet su
silaukti iš bolševikų repre
sijų. Tat sekėsi tol, kol lie
tuviai suėjo į UNRRA la
gerius. Kiekvienoje UNRRA 
bolševikai turi savo žmonių, 
ir lietuvių sąrašai bolševi
kams perduodami anksčiau, 
negu tat galima pajusti.

politrukų agi- 
išbarstytų 

įvairiuose Vokietijos lage
riuose, davė visišką fiasko.

Tarp apie 300,000, o gal 
daugiau lietuvių
Vokietijoje yra 

at
vežtų į šį kraštą prievartos 
darbams. Sovietų repatria- 
cinės komisijos kaip tik ir 
atkreipė pirmiausia dėmesį 
į šiuos prievarta Vokietijon 
atvežtus, o taip pat ir į prie 
varta iš Lietuvos evakuotus 
žmones, ragindami juos 
grįžti tėvynėn ir siūlydami 
jiems beveik aukso kalnus.

Agitacija truko daugiau, 
kaip porą mėnesių. Per šį 
laiką tik apie 150 lietuvių 
apsisprendė grįžti į bolševi
kiškąją Lietuvą. Visi kiti— 
prievarta evakuotieji, ir 
prievarta išvežtieji darbi
ninkai—vieningai apsispren
dė palaukti, kuo baigsis pai- 

! ’.iavos taikos konferencijo
je, o jeigu reikės, tai likti 
tremtiniais ir dalintis emi
granto dalia su broliais, 
prievarta pasprukusiais per 
sieną.

Centrinė amerikiečių val
džia Frankfurte labai gerai 
supranta lietuvių nenorą 
grįžti į tėvynę ir kelis kar- 

, tus užtikrino, jog niekas

prievarta lietuvių į tėvynę 
negrąžins. Bolševikai bando 
pasiekti rezultatų neoficia
liuoju keliu, kitaip tariant, 
keliu per amerikiečių įstai
gas. bet vietoje, o ne Frank
furte.

Jų pastangos davė rezul
tatų tik vienoje apskrityje 
prie
Nuernbergu, bet ir ten lai
mėjimai baigėsi anksčiau, 
negu buvo galima suspėti 
lietuvius pasiimti į bolševi
kų kontroliuojamas Vokie
tijos sritis. Anglų zonoje 
dar mažiau rezultatų, ir vi
sa kas pateisino šias apga
vystes. tai apie 150 žmonių 
transportas, kurį jie gavo iš 
vien e s prancūzų zonoje esau 
čios srities.

Raudonos vėliavos plaka
si prie namų bloko ties la
geriu. Jos gražios, šilkinės, 
bet jos mums atrodo lašan
čios mūsų brolių krauju, ir 

i todėl suprantamas mūsų ne
kantrumas, belaukiant, kad 
štai ateis diena, ir sovietų 
repatriacinės komisijos
dings kartu iš mūsų lagerių 
su šiomis savo vėliavomis.

Wuerzburgo ir ties

Rusija Atmetė Britą 
Protestą Dėl Sutarčių 

LONDONAS, spalių 31.— 
Užsienių Sekr. Bevin prane-

I šė parlamentui, kad Rusija
Lapkričio 2 d.: VĖLINĖS J atm!te Prote8tus

senovės: Skindris ir Šalna, i?™8 naująsias rusų utar- 
----  _ i tis su Vengrija ir Rumunija. 

Bevin sakė Anglija giliai 
Šilčiau, ‘“susirūpino” dėl tokio vien

pusiško rusų žygio.

ORAS
Dalinai ūkanota.

Ryte gali būti lietaus.

Veliausių Žinių Santrauka
—Anglijos Užsienių Min, Bevin sakė Rusija sutiko pa

naikinti cenzūrą tik vienam krašte—Rumunijoje.
—Kongresas bendrai pasiskirstęs pagal partijų linijas 

reagavime j Prez. Trumano algų-kainų kalbą.
—OPA sakė lubų kainos naujiems automobiliams bus 

paskelbtos apie savaitės pabaigą, bet atsisakė sakyti ar 
jos bus aukštesnės už 1942 kainas, ar ne.

—Gen. Yamashita teisme Maniloje, kiti liudininkai pa
sakojo apie japonų žiaurumus Philippinuose, kt. nužudy
mą protiniai sergančių, ir nudūrimą vaikučių ir kitų.

—Rinkimuose i Danijos seimą komunistai laimėjo 15 
vietų, o socialistų partija neteko 18 vietų.

—JAV kariai Vokietijoje kasdien parsiunčia Amerikon 
apie §250,000. Didesnė dalis į JAV dolerius keičiamų pi 
nigų yra rusų spausdinamos okupacinės markės. Visos 
okupacines jėgos spausdina markes, bet rusai vieni spau
sdina daugiau negu visi kiti.

—Atstovų Rūmai svarsto pasiūlymą suvaržyti bankų 
ir darbo organizacijų aukojimą politinėms partijoms, ir 
uždrausti streikus unijose, kurios turi nestreikavimo su
tartis su darbdaviais.

—Brazilijos laikinoji vyriausybė pasižadėjo atsistaty- 
, dinti tuoj po prezidentinių rinkimų gruodžio 2 d.

į

I

atakos metu dėvėjo japonų 
uniformas ir buvo ženklų, 
kad jiems vadovavo japonai
karininkai ir vokiečiai.

Truman Ragina Derėtis Algų Kėlimui, 
Bet ir Toliau Suvaržyti Kainų Kilimą

WASHINGTON, spalių 31. 
, —Prez. Trumanas, vakar 
stojęs už atitinkamą algų 
pakėlimą be kainų didini
mo, atsisakė šiandien pami
nėti nuošimtį, kuriuo jis ma 
nė algos turėtų būti pakel
tos.

Jis pareiškė spaudos kon
ferencijai. jog pakėlimo auk 
štiš turės būti nustatytas 
kiekvienam atskiram atsiti
kime, ir todėl turi būti pa
darytas derybomis.

Vengti Defliacijos
Prezidentas atsakinėjo į 

klausimus apie savo radijo 
kalbą vakar vakare, kurio

je jis paskelbė savo algų- 
kainų liniją, kuri numato:

A—Užgyrimą teisingų al
gų pakėlimų, kad išvengti 
defliacijos ir bedarbės.

B—Laikytis kainų suvar- 
žvmo, leidžiant kelti kainas 
tik ten, kur būtinai reika
linga.

Prezidentas pasakė darbi
ninkams, kad jie negalės 
gauti tokias algas kaip ka
ro metu, ir įspėjo juos prieš 
perdidelius reikalavimus iš 
darbdavių.

Tačiau, jis sakė, pramonė 
bendrai gali duoti algų pa
kėlimus iš uždirbto pelno.
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Lietuviams Maisto Rinkimo Vajus
Nuoj> šių metų lapkričio 

10 d. visoje Amerikoje pra
sideda Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo 
maisto ir kitų produktų rin
kimo vajus. Pradedami jį. 
norime mūsų visuomenei 
priminti, kad nuo karo nu- 
kentėjusiems letuviams. iš- 
bloškytiems Europoje, rei
kia ne tik drabužių, bet ir 
kitų daiktų ir produktų, be 
kurių žmogaus 
neįmanomas.

Lietuvos 
reikia vaistų,
kių, reikia įvairios medžia
gos, iš kurios jie galėtų pa
sigaminti sau reikalingų 
daiktų ir produktų. Anks
čiau. kai Europoje ir Toli
muose 
audra, 
k imas 
tačiau

gyvenimas

tremtiniams
reik’a įran-

rytuose ir jiems užtekės 
saulutė ir vėl nusišypsos 
laimė.

Ir lietuves motinos, ku
rios. negali šiandien prie 
Šešupės, Nemuno, Dubysos, 
Nėr’o. Nevėžio, ir švento
sios krantų plauti savo i’ 
savo kūdikių baltinių ir dai 
nuoti linksmų liaudies dai 
nu: ir išguitas iš savo tėvy
nės Lietuvos artojas, k'rs 
su ilgesiu žiūri, svetimo ū 
kininl o žagrę traukia ir il
gisi savų laukų — juk turi 
gyventi. O gyventi gale' 
jei mes jiems ištiesime pa
galbos ranką!

Kviečiame ir prašome v 
sus stoti didžiajan Lietu
viams Maisto Rinkimo Va
jaus darbdii!

BALF Valdyba.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Pranckevičius J rgis, A- 
merikoje žinomas kaip Fran
kus George, prieš 1939 me
tus gyvenęs Čikagoje.

Purvinskas Stasys, gyve
nęs Korcester, Mass

Rady lai, Jonas ir Juozas, 
kilę iš Suv. Kalvarijos, Ma
rijampolės a„ iš Lietuvos 
išvykę 1939 metais.

Radusis Jonas, kilęs iš 
Ka'tinėnų v., Švenčionių ap.

Radžiūnas Kostas, kilęs iš 
Antalkių km., Vilkijos va-.

Radžiūnienė - Kavaliaus
kaitė Ona, kilusi iš Mikytų 
km., Lekėčių v.

Raduski - Samuilyte.
Kiklikas Povilas, kilęs iš 

Eržvilko v., Raseinių apskr.
Sakalauskas Vytautas, sū

nus Jono, gimęs Amerikoje, 
bet iki 1929 metų gyvenęs 
Lietuvoje, iš kur grįžęs gy
veno iki 1938 metų Philad - 
phia, Pa.

Sideraitė Ona, gyvenusi 
Brooklyn, N. Y.

t

Strungiai, Simanas, Mag
dalena ir Eugenija.

Consulate General of
Lithuania,

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

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

Chicago, III.
VALANDOS:

10:30 Ryto iki 8 vai. vakaro

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *

6803 VV. Cermak Road 
BERVVYN. ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Bertvyn 6200

t

J

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATĖ OF INDIANA
Home Calls in Indiana — 

Phone YARds 4641

PHYSIO THERAPY 

4649 So. Ashland Avė.
HOURS: Daily 6—8 P. M.

Saturdays 9 A. M. to 8 P. M.

SKELBKITE? “ DRAUGE”
į

Bukit Malonus
SAVO AKIMS!

(Infants’ 
ekstraktai.

KaHunienė - Lapiniauskai- 
tė Jadvyga, duktė Pet o. ki- 

į Usi iš Naujalyčio km Va- 
miltai cornmeal.

grūdai. avižiniai 
(Oatmeal), corn-

Ofiso rel.: »$RIn<w1<k cą*O

Dr. A. Warchalowski
HRCn'-vrick

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausv 
metodu, kurią regėjimo mokais- 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali 

na visą akių įtempimą.

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

OPTOM ETKISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

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

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

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popietMaželiai. Alfonsas ir Jur

gis, kilę iš Grybelių km.. U- 
tenos apskr. Gyvena Nen- 
Yorke ar Chicagoje.

Misiūnas Romualdas, sū
nus Juozo, kilęs iš Raikėnų 
km., Pandėlio vai., Rokiškio 
apskr., į Ameriką išvykę:; 
1912-13 metais ir gyvenęs 
Kalifornijzs valstybėje.

Nočenas Aleksandras, ki
lęs iš Subačiaus miestelio. 
Panevėžio apskr.

Norkūnai, 
nas, sūnūs 
nienės.

! tė Martyno, gyvenusi Los 
Angeles. Cal.

Povilėnas Karolis, kilęs iš 
Adutiškio v., Švenčionių ap., 
gyvenęs Pittsburgh, Pa.

OPTOMETRISTAS
Akis Egzaminuoja, Akinius Pritaiko 
NORTH WEST T0WER BLDG.

1608 Milwaukee Avenue 
(pne North ir Damen Avenues) 
Valandos: 11 iki 4:30 ir 6 iki 
subatoms 11 Iki 6, trečiadieniais 

sekmadieniai pagal susitarimą.
Tel—YAKDS 2148

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel...........VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

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.

9.
Ir

rėnos vai.
Kovva? - Povilaitytė Mar

celė, duktė Martyno, gyve
nusi Los Angeles, Cal.

Kasteckienė - šarkaitė K., 
gyvenusi Amsterdam, N. Y.

Kasparas Adomas, kilęs 
iš Marijampolės apskr.. gy
venęs New Yorke ar apy 
linkėję.

Kučinskai, Antanas ir Yla 
das. gimę Amerikoje, bet 
1922-1930 metų laikotarpyj 
gyvenę Lietuvoj.

Lapinia’-skas Petras, sū
nus Petro, kilęs iš Naujau- 
lyčio km.. Varėnos vai.

Lapurka Julius, sūnus ko 
zo. kilęs iš Naujaulyčio km., 
Varėnos vaisė.

Laurinaitis Juozas, gyve
nęs Čikagoje.

Liaudinskaitės Ona ir T.
Liutvinas Vasys, kilęs iš 

Ivlikytų km., Lekėčių vais., 
Šakių apskr.

Lukošiūnas Juozas, kilęs 
iš Sfabados km., Veprių v., 
Ukmergės apskr

Magar-Lucy Lynski Frank. j 
T

kaimvnais ir J,

rei- 
šu- 

siū- 
rank-

rašomos po- 
paišelių. ban-

produktai ir

Rytuose siautė karo 
tokių produktų rin- 
buvo neleidžiamas, 
dabar BALF‘”i pa

vyko gauti leidimas kai ku
riuos produktus rinkti ir 
siųsti.

Reikia rinkti ir siųsti 
šiuos maisto produktus: kū
dikių maistas 
Food). mėsos
kaip buljonas ir k. k., 
kvietiniai 
cereals, 
miltai
starch, rugiai, vikiai, peanut 
butter. prezervuoti vaisiai ir 
vaisių košės, maišyti riešu
tą’, kava, muilas, cigaretės 
ir tabakas, molasas. medus, 
kieti saldainiai, sirupai.

Iš būtiniausių daiktų 
kia rinkti ir siųsti šių: 
kų. adatų, veidrodžių, 
lų. guzikų. špilkų,
šluosčių, dantims šepetukų 
ir dantų pastos. megstinių 
kepuraičių, vilnonių piršti
nių. virbalų, suverptų vilnų, 
įvairių žaislų, 
pieros, britvų, 
dažų, ir t. t.

Tai maisto
daiktai, kuriuos jau dabar, 
tučtuojau, galima siųsti nuo 
karo nukentėjus’ems.

Gyvendami šioje laisvės 
ir gerovės šalyje, juk gali
me bent trupučiu tos gero
vės pasidalinti sū artimais, 
broliais, sesutėmis, tėvais, 
jaunų dienų 
draugais, kurie šiandien, 
tarytum našlaičiai, išguiti iš 
savo tėvo grįčios. su kruvi
na širdimi ir ašarotomis a- 
kimis, ne laimės ieško, bet 
rūbo uždengti savo sušalusi 
ir nuvargintą kūną, maisto 
— palaikyti savo gyvybę ir 
dvasią iki tos dienos, kada

I

i

I

Petras ir Anta-
Marijos Norkū-

Norkūnas
Norkūnienė-Gaižulytė VIa 

rija, gyvenusi Brooklyn, N. 
Y.

Paiilioniai. Jonas, Myko
las ir Ipolitas kilę iš Pane
vėžio apskr.

Pluščia _skienė - Žarinskj- 
tė Petronėle, kilusi iš Vevir- 
žėnų, Kretingos ap.

Petrauskas Vladas, kilęs 
iš Betygalos vai., Raseinių 
apskr. ir gyvenęs Pitts
burgh, Pa.

Povilaitis Kazys, sūnus 
Myko o, gyvenęs Philadei- 
phia. Pa.

Povilaitytė Antanina, duk-

Domininkas.

DB. VAITUSH. OPL

j&ų garantavimas
Palengvina akių įtempimą, kurto 

•ati priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tnmo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
t*. Prirengia teisingai akinius, Vj- 
VUOM atsitikimuose egzaminavimą. 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

VALANDOS; nuo 14 ryto Iki t V 
vak. Sekmad. ocrtartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso- ; 
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Ava.

Telefonas YARDS 1373

ir grąžin- 
Jaunesnę DR. EMILY V. KRUKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublic 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.

AR ATRODOTE DAUG 
SENESNI DĖL ŽILŲ 

PLAUKŲ?
Vartokite STA-TRU 

kitę jūsų plaukams 
NATURALĘ spalvą.

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

STA-TRU nekenkia grarbanavi- 
mui, neišsiplauna ir neišsitrina. 
Nėra analinis dažas.

STA-TRU sugrąžina jūsų plau
kams NATURALĘ spalva. bet 
taip iš lengvo kad net ne jūsų 
artimiausi draugai nepastebės jo
kios nuostabios permainos.

ATRODYSITE DAUG METŲ 
JAUNESNI. — PRAŠALINKITE 

SAVO ŽILUS PLAUKUS.
DIDELĖ 8 UNCIJŲ 

STA-TRU TIKTAI
Užfi akykite STA-TRU

Prisiųskite $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 
8860.

HOUSE OF PIERRE, Ltd.

BONKA 
SI.50.
šiandien! 

užsakymu

I

I
i

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: 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.Dr. A. Montvid, M.D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Statė Bank Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEIey 7330
Res. Tel.: BRUnsvvick 0597

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. ir sekmad

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami J 

karo aviacijos skyrius ii priežas
tie* spalvų neregėjimo — (eok* 
bhndneaa), kreipkitia yri*
A-------— *<-- »Apanam MgydyU.

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakareDept. F.

155 N. Clark Street 
Chicago 1, III.

Pinigai bus jums grąžinti jei 
būsit pilnai patenkinti STA-TRU.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAIne-

TeL CANaI 6122

BIEŽIS
Res. 6958 So. Talman Avė. 
Ree. Tel. GROvehlll 0617 
Office Tel. HESGock 4848Atsišaukimas 1 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 Į savo 
namus ir suteiktumėt kambarį nakvynei, vienam ar dau- 
giaus delegatų-čių.

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

Įš fabrik© 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.

IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI

t

1635

LIQUOR

STORE

KAZYS J. MAČIUKAS
2439 VV. 69th STREET TEL. PROSPECT 3140

"SAVAS

tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios

%

Tiesiog Jums 
Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus, 
Prie Progos Paklauskite Jų!

BUDRIKO LEIDŽIAMOS? RADIO
VALANDOS:

WCFL„ 1*00 kil., nedėlios valc.-9:l«
WHFC. 145* k.. Ketverto vak..-"7:0*

CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelj pasirin- 

kim® 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 Plunksnų. Rankinių 
VVaterproof Laikrodėlių ir t. t.
Šių dalykų galite jsigvti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SPITE IŠDIRBĖJAI — 

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

3241 S. Halsted Street

RAKANDŲ ir JEVVELRY 
KRAUTUVE

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

NATHAN 
KANTER

t tvilkąs
Žydukas”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

OPTOMETRISTAI
EGZAMINAVIMAS AKIU IR PRITAIKYMAS AKINTŲ 

TOVVER OPTICAL CO., INC.
MEST 47th STREET 1601 MHAVAUKEE AVENUE 
(kampas Marshfhld) (kampas North)

YARDS 4499 HUMBOLDT 9368
v

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
PAS SAVĄ"

DABAR
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA
■ UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

GYDYTOJAS IK 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

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 Nedėliomis susitarus

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

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 IVest 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YAKds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK 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, kaip 
arklys be žaboklių.

Tel. YAKds 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 IK 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 TaL: PTTLI.MAN 8277
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Dykai Ligoninės Priežiūra
Apmokamos Atostogos

Malonios Darbo Sąlygos
REIKIA

BRF.SO MOLDERIŲ 
Aukščiausia mokestis mokama. 

Daut: viršlaikinio darbo.
TROV BRASS AND 

ALUMINUM FOUNDRY 
2559 W. 21 st ST. 4tli Floor

HH.P WAVTED — TYRAI

HEI.P YVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP VFANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 9488-9489

“DAUG O”
DARBŲ SKYRIUS Jį Valymui Moterų

LOOP OFISUOSE

DARBAS DIENOMIS

NORCROSS
30 S. MICHIGAN AVĖ.

POIJSHERS
DRILL PRESS OPERATORIŲ 

BENCH ASSEMBLERS
Pastovūs Darbai

CHICAGO SPRING HINGE CO.
1500 W. Carroll Avė.

Arti .-Isliland ir J-ake St.

Dirbtuvės Darbai

REIKIA

PLOVĖJOS
DIRBTI VAKARAIS

TRUMPOS VALANDOS
Turi būt geros sveikatos i 

mažiau 50 metų senumo.
Klauskit MR. CORNING

CHICAGO NATURAL 
HISTORY’ MUSEUM 

Roosevelt Rd. ir Field Dr.

ir

t

%

t .

PATYRIMO NEREIKIA

Gera Mokestis
Pastovus Darbai

I

MERGINU kaipo Press Operatorių. 
i Patyrimo nereikia. Pradine mokestis 
63c i vai. Pastovumas. STEVENS 

,WET WASH LAUNDRY. 3001 W. 
;51St St.

Atsišaukite j —

I. GREENEBAUM 
TANNING CO.

3057 N. ROCKVVELL ST.

REIKIA
GORDON & RICE FEEDER

—Taipgi—
MIEHLE CYL1NDER FEEDER

Privatiniai Savininkai

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JŪS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ 

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

★ ★ ★

MAIESTIC 
Printing Company

2146 N. Sheffield Avė.
REIKIA

PORTERIŲ
Darbas Naktimis
Pastovus Darbas

BALDVVIN PIANO CO.
323 S. IVabash Avė.

. Kieįpkitės prie Superintendent

VYRAI IR MOTERYS

VYN1OTOJŲ, Stayer ir FPor Mer
ginų. Patyrusiu. Taingi VYRO pa
tyrusio mekaniko. BINBUND BROS. 
PAPF.R BOX CO., 221 E. 26th St.

n---------------- — — — —— — f

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams. Pa
tyrimo nereikia. Išmokinsime jus 
amatą. Proga įsidirbimo.

MAURICE HAND BAGS
509 S. Wabash

R<x>m 202. HARrtao 6844

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

2246 S. MICHIGAN AVĖ. 
CALumet 4633

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST

KAIP GYVENA MANNHEIMO LAGERYJ LIETUVIAI
(Mūsų specialaus korespondento iš Vakarų Europos)
Mannheime lageryje susi

telkusi lietuvių kolonija yra 
viena iš mažesnių lietuvių 
kolonijų Vokietijoje. Lietu
vių čia yra apie 340, visi jie \ 
susiblokavę dviejuose nema
žuose namuose. Jų skaičius, 
palyginus su kitomis tauto
mis — ukrainiečiais, latviais
— čia yra toks mažas, jog 
jie vos pastebimi.

Mannheimas yra buvęs žy
mus Vokietijoje metalurgi
jos centras. Jis yra prie Rei
no, išsistatęs Reino ir Ne
karo santakos slėnyje, pri
barstytame dešimtimis mies 
telių ir didelių kaimų, iš to
lo beveik susiliejančių į rau
donais čerpių stogais ir mil
žiniškais fabrikų kaminais, 
vieną didelį miestą, išraižy- . 
tame plentų, autostradų ir monto, sienos paišinos, nu I 
geležinkelių linijomis. Kita
me Reino krante, tiesiai 
prieš Mannheimą yra dide
lis sunkiosios vokiečių pra
monės centras ir Reino uos
tas Ludvigshafenas. Abu šie 
miestai sudaro tarytum vie
ną didžiulį maždaug pusę mi
lijono gyventojų galėjusį tu
rėti miestą. įdomų ne tik 
savo milžiniškais fabrikais, 
uostų įrengimais, geležies 
liejyklomis, bet ir dar iki 
šiol vietomis iš griūvėsiu ky
šančiais moderniško 
navimo ir išpuošimo 
kais.

Ludvigshafeno ir 
heimo sunkioji pramonė kaip 
tik ir buvo ilgą laiką svar
biausias anglų, paskui an
glų ir amerikiečiii dieninių 
ir naktinių orinių puolimų 
objektas. Keli lageryje gy
venantys lietuviai, vokiečių 
sugaudyti ir atvežti 1942 m. 
į Ludvigshafeną darbams, 
pasakoja daug istorijų apie 
čia išgyventus bombardavi
mus, nukrečiančiu šiurpumu. 
Ir Ludvigshafeno, ir Mann- 
heimo pramonė buvo sunai
kinta. Teliko keliolika ma
žiau sužalotų fabrikų, kurie 
tiktai dabar pradeda susi
tvarkyti darbui. Uostų įren
gimai ir didžiuliai sandeliai 
pareinyje, buvę visuomet 
pilni įvairių karo medžiagų, 
vietomis telikę tiktai gružų 
krūvomis. Net gyvenamieji 
kvartalai, kuriuose vokiečiai 
bandė slėpti mažesnius fa
brikų skyrius, medžiagų ir 
gaminių sandėlius, vietomis 
ištisus kilometrus telikę ne
gyvenamais griuvėsiais, ku
riuose vienur-kitur ima raus
tis žmonės, remontuo<iamie- 
si ar persis.tatyd.ami iš griū- je maistas, tas gali laisviau- 
vėsių plytų patys savo jė
gomis gyvenamus namukus. 
Mažiausia 60-70 nuoš. visų 
sugriovimų yra griūvėsiu 
krūvos, kuriose j^et kokia 
statyba įmanoma liktai po 
savaitės ar mėnesius turin
čio trukti darbo, apvalant 
nuo griūvėsiu vieta naujai 
statybai.

Mannheime svetimšalių la
geris yra prisiglaudęs gana 
sveikose artilerijos kareivi
nėse, esančiose dešiniajame 
Nekaro krante. Aplink šias 
kareivines, kaip ir visame 
miesto pakraštyj, fabrikų 
labai maža, jie čia visur to
lokai nuo gyvenamųjų kvar
talų ir vienas nuo kito, to
dėl ir lagerio aplinka šiek 
tiek panašesnė į miestą, ne
gu kitos Mannheimo dalys. 
Vienas lietuviams skirtų na
melių yra nedidelis, kažka 
da buvęs skirtas kareivinių 
kadriniam personalui — ka
rininkams ar puskarinin
kiams gyventi. Jis įrengtas 
būtų sistema, ir atskiruose

- nedideliuose šių butų kai-;

bariuose ’^siskirstę atskiros 
lietuvių šeimos, kiekviena 
šeima viename kambai yjc 
ar kambariuke. Antruose lie 

’ tuviams skirtuose namuose 
žmonės mažiau turi patogu
mų. Tik keliolikai gauses
nių šeimų yra atskiri kam- 

i bariukai, kai tuo tarpu vi
sos kitos šeimos ir nevedu
sieji skursta bendruose di
deliuose kambariuose ir sa 
lėse, neturinčiuose sandariu 
durų, vietomis net paken
čiamų langų. Artinasi žie
ma, iš UNRRA administra
cijos yra žinių, jog žmonės 
lageryje liks žiemoti, o ta
čiau ne kiekviename iš šių 
salių ir kambarių yra šil 
dymui krosnis. Visi-s patal
pos reikalingos didžiulio re- i

)

i

Žukov Išlaisvino Rusų 
Sulaikytus JAV Lakūnus
_ BERLYNAS, spalių 31.—

JAV karininkai sakė ru- 
sulaikė juos 12 dienų 
kaip jų lėktuvas pritrū- 
gazolino sovietų okupa-

Du 
sai 
to, 
ko 
cijos zonoje, ir buvo išlais
vinti vien tik Marš. Žukovo 
įsakymu.

Švariems visi daiktai yra 
švarūs. Šv. Paulius.

SU DARBU. MALDA, AUKA 
— PRISIMINK LIETUVOS 

SKAITLINGUS TREMTINIUS

REIKIA VYRŲ
Porterių

Dieniniam ir Naktiniam Šiftui
LANGŲ PLOVĖJŲ
Darbas Tiktai Dienomis 

Pastovūs Darbai

CARSON PIRIE SCOTT & CO.
KAMPAS VVABASH IR MONROE

12-tam AUKŠTE EMPLOYMENT OFISAS

MOTERŲ REIKIA
NAMŲ VALYMO DARBAMS 6 VAL. KAS NAKTf

UŽVAIZDŲ (MATRONS)
DIRBTI TIKTAI DIENOMIS

7 VAL. ŠIITAS — PASTOVUS DARBAI

CARSON PIRIE SCOTT & CO.
KAMPAS WABASH IK MONROE

EMPLOYMENT OFISAS 12-tam AUKŠTE

ūšpla- 
nėdsa-

Mann-

Bruklyno lietuviški bolše
vikai visus ragina laikytis 
Tarybų Sąjungos, be kitaip 
niekam nėra užtikrinta sau
gumas.

Mano delnas, tavorščiai, 
rodo, kad jei Tarybų Sąjun
ga nebūtų laikiusi Ameri
kos, tai šiand:e jos kailį ma- 
tytumėm Hitlerio iškaširuo- 
tą ir padžiautą ant kartės.

Aną dien vienoj vietoj te
ko nugirsti lietuviškus bal- 
šavikus šnekant apie poli
tiką.

— Jesser, sako vienas, 
Sov. Sąjunga atsiėmus nuo 
Japonijos Sachalino pietinę 
dalį ir Kuriies salas negrą
žins jų Japonijai.

— Kada Sov. Rusija at
siėmė tas salas? — paklau
sė iš toliau vienas.

— Kada? Gi tada, kada 
Amerika paleido ant Japo
nijos pirmą atomų bombą.

— Išeina, kad ir asilas 
išdrįso spirti mirtinai pa
žeistam liūtui, — pridėjo i 
toliau sėdįs žmogus.

Patrocinio Abad filipinie- 
tė artistė, bus pirmoji liu
dininkė U. S. karo teisme 
Japonijos generolui T. Ya- 
mashita. Ji pasakoja, kad 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Rūmų. Maniloje, sker
dynėse, vasario mėn., 1945 
m., japonas jūrininkas de
vynis sykius ją ir jos 10 
metų dukrelę durtuvu per-

. ............................... • gy
va, o mergaitė mirė. (Acme- 

; Draugas telephoto)
I

| žiavimui vietoje (Ludvigsha 
Į fenas nuo lagerio tik 3 km.. ‘ 

o Ludvigshafene jau pran 
cūzai. o jaunimo, ypač stu
dentijos žvilgsniai tebekryp- 
sta į Heidelbergą, esantį taip 
pat prie Nekaro už apie 16 vokiečiai

mietį pakelia sulyg bolševi
kiškos mados kumštį aukš
tyn ir sušunka •‘Heil Sta- 
lin”. Jau vien tik iš to fak
to atrodo, jog beveik jokio 
skirtumo nėra tarpe Hitle
rio ir Stalino.

T

Naujoj Vietoji

byrėjusiais tinkais. suskilę,; dūrė. Ji šiaip taip išliko 
vietomis lubos kabo įlūžu- 
sios ar visai nubyrėjusios 
Visa tai ne tik kiekvienu 
momentu primena iage-.yje 
gyvenimo laikinumą, bet la
bai slegiančiai veikia ir pa
čius gyventojus.

Visi žmonės lageryje mai
tinasi iš bendrų virtuvių, 
kurių yra kelios. Vaikams 
yra atskira virtuvė. Maistas 
pakankamas, bet neįvairus. 
Jau trys mėnesiai, kai vir
tuvė duoda du kartus per 
dieną žirninę sriubą. Sriuba 
skani ir maistinga, bet nu
sibodusi. Maisto norma maž
daug tokia: dienai — 330 gr.

Seniau 
iškeldavo 
vo “Heil

km. į rytus. Heidelbergas 
nėra tik romantiškas išti- ‘ 
sais šimtmečiais pačių di : 
džiausiu vokiečių poetų ap 
dainuotas miestas, puikus, 
didingas ir nepalygstamas 
savo gamtos gražumu. Hei 
delbergas visoje Vokietijoje 

duonos, 100 gr. mėsos deš-■ v}s?^e Europoje ir net Jung- 
ros ar mėsos konservų 20 tinese Amerikos V alstybese 
gr. taukų, apie 100 gr. žir- »arsus savo senu universi 
nių, tiek pat juodųjų maka
ronų ir 500 gr. bulvių. Juo
dieji makaronai virtuvėje 
beveik nenaudojami. Jų ne
valgo ne tik lagerio gyven
tojai, bet jų neima ir mann- 
heimiečiai vokiečiai. Val
kams duodami pusryčiai, pie 
tūs ir vakarienė atskiroje 
valgykloje. Maistas vaikams 
labai geras, bet nepakanka 
mai daug, ir tėvams, besirū
pinantiems vaikų sveikata, 
tenka noroms-nenoroms išti
sus dešimtis km. važinėti a- 
pylinkėse, spekuliuoti už pas 
kutinius pinigus ir mainyti 
paskutinius skarmalus, sten
giantis įsigyti ką nors vai- 

‘kams maistui paįvairinti. Y- 
pač vaikams ir suaugusiems 
trūksta daržovių, kurių vo
kiečiai pakankamai parduo
da net laisvoje rinkoje, bet 
kurių UNRRA nenori pirkti. 
UNRRA mano visai teisin
gai: kam nepatinka lagery-

I

tetų, pasauliui davusiu dau
gybę didžių mokslininkų ir 
humanistų. Jis, Heidelber
gas, taip pat yra bene vie
nintelis Vokietijos didmies
tis, išvengęs sunaikinimų.

(Daugiau dus)

Kas tau sunku ir kitam 
nelengva; kas tau negera ir 
kitam nedaryk.

i

Berlyne vokiečiai: 
delną ir sakyda- 
Hitler”; o dabar 

susitikę raudonar-

iI

šiai ir tuojau pat persikelti 
iš lagerio į miestą.

Drabužiais ir avaline ap
rūpinama tik labai nežymi 
lagerio gyventojų dalis. La
gerio gyventojai, persikraus- 
tydami gyventi į lagerį, nu- ; 
stoja teisės gauti kokį nors I 
avalinei ar drabužiams lei- Į 
dimą iš miesto savivaldybės 
ūkio skyriaus. Tatai ypač at- Į 
siliepia lietuviams, kurių iš- j 
tekliai labai menki ir kurie 
juo toliau, juo labiau atro
do bevirstą skarmaliais.

Beveik visi UNRRA lage
riai, kuriuose gyvena Balti- Į 
jos tautų pabėgėliai yra žy
miai geriau aprūpinti ir • 

; maistu, ir drabužiais. Mann- 
heimiškiai tik patalpų klau
simu yra geresnėje padėty
je, negu kiti lietuviai. Ir vis 
dėlto net jau per uždarytas 
naujiems gyventojams lage
rio duris kasdien dešimtimis 
bando lagerin veržtis nauji 
ir nauji lietuviai. Toliau gy
venantiems Mannheimas at
rodo esąs labai turtingoje ir

■ patogioje bet kokiam iava- j

į

E
t į

i
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Kem-Tone apdensia 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, 'įsose 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 West 26th Street
Tel. — Lavvndale 0104

Skersai nuo LURIE BROS.

mARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC -10 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS —

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė.,

nuo 9:30

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- 
meninit) Skausmų Kojose. Ran
kose, ' Sąnariuose. Krūtinės, Ger
klės, Raumenų Lumbago. Sciati- 
ca. Neuralgijos iš priežasties 
skersvėjo ir sušalimo. Ištinimo. 
Skaudančių Raumenų. Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šalčio, 
Pūslių. Spuogų. Vočių. Deginėtų 
ir pavargusių Kojų. Mažų Apde
gintų ir žaizdų.

Prašykite SIXTTANA mosties 
savo Vaistinėje. Jei jū'ų vaisti
ninkas neturi tai atsiųskite $2.00 
tiesiog j

SINTIANA OINTMENT CO. 
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47, III.
SINTIANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

KVIEČIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINTJ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMU

Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

~i
J %

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių, 
Už Pigesnj Nuošimtį — Be Komišino 

PAS ŽYMIĄ —

MUTUALFEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 VV. CERMAK RD............... TEL.: CANaI 8887 ar 8999

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Alo* Ua-skoloe Yra Daromos — 
statybai. Remontavlmu!, Rcfinan-savlmnl 
ANT LENGVŲ MfiNESINIŲ IftMOKfiJTMŲ! 
Ph-->I naudokite Žemonia NtioAlmėių Kainoms. 

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI! 

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. J tisų Indėliai 
rūpestingai globojami ir ligi >5,000.00 ap
drausti per Federal Savings and loan In- 
surance Corporation.. Jūsų pinigai bos grei
tai išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIKTUVię 
FINANSINft ĮSTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

J

s

t

Pirkite 
Karo Bonų

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEI----- CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.
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Prezidento Kalba Namu ReikalaisC

Prezidento Trumano kalba, pasakyta per radiją pra
ėjusio antradienio vakare, susilaukia ir palankių ir ne
palankių komentarų. Prezidentas, mat, iškėlė keletą 
kontroversinių klausimų, liečiančių darbo ir kapitalo 
santykius. Jis kongresui užmynė ant kojų, kad jisai 
vis dar nepraveda jo administracijos pasiū'yto įstaty
mo projekto, kurs padėtų darbo žmonėms ekonominės 
rekonversijos eigos metu.

Karui užsibaigus, daug dirbtuvių užsidarė ir milijo
nai darbininkų neteko darbo. Be to, darbe pasiliku- 
siems darbininkams atlyginimas sumažėjo ir dėl to 
veik visą kraštą užliejo streikų banga. Vyriausybei 
tai turėjo rūpėti ir rūpi. Todėl Prezidentas ir mat? 
reikalo padėti nušviesti ir nurodyti kelius, kaip sėk
mingiau užkinkyti ir darbą ir kapitalą, kad laimingi 
išvesti krašto ekonominius ir finansinius reikalus, iš
vengiant pinigų infliacijos ar defliacijos. Todėl, j? ma
nymu, reikia taip susitvarkyti, kad būtų galima pa
kelti darbininkams atlyginimą nepakeliant kainų įvai
riems gaminiams ir, iš viso, nepabranginant pragyve
nimo. Kelias, aišku, nėra lengvas, bet galimas, jei, 
rišant krašto ekonomines ir finansines problemas, ar
timai kooperuos darbas ir kapitalas ir jei išmintingai 
tarpininkaus vyriausybė.
★

Spauda — Mūsų Talkininkė
KADA BUS “DRAUGO” KONCERTAS?

z

Šiais didžiųjų neramumų laikais labai daug svarbių 
reikalų ir darbų yra, kuriais geri lietuviai turi rūpin
tis ir jiems aukotis.-Bet neužmirškime, kad, nežiūrint 
kokį darbą mes dirbsime, nežiūrint kaip dideli ir svar
būs reikalai būtų, spauda yra ir bus didžiausia mūsų 
talkininkė. Ir juo stipresnė ir plačiau skaitomi bus 
mūsų laikraščiai, juo efektingesnė bus jų talka.

Šią pastabą mes darome norėdami priminti, kad jau 
laikas ir labai laikas lietuviams katalikams daugiau 
dėmesio kreipti į savosios spaudos medžiaginį sustip 
rinimą ir jos išplatinimą.

Kad duoti progos platesnei visuomenei paremti šį 
svarbų reikalą, dienraštis ‘ Draugas’’ surengia į metus 
keletą pramogų. Viena tokių pramogų bus 1946 m. va
sario 10 d., St. Agnės Auditorium. Iš anksto apie tai 
pranešame, kad organizacijos ir draugijos susilaikytų 
tą dieną nuo savųjų didesnių parengimų ir ateitų į pa
galbą lietuvių katalikų dienraščiui ‘‘Draugui'’.
★

Rodykime Daugiau Susidomėjimo Savomis 
Organizacijomis

LRKSA APSKRITIES SUSIRINKIMO PROGA

organizacijoj, koks jos yra stovis, kokia ateitis jos 
laukia? Jei mes tais dalykais nesidomime ir jei kuopti 
susirinkimuose narių tinkamai nepainformuosime, savo 
pareigų visa pilnuma neatliekame. Tokia padėtis sutruk
do kuopų veiklą ir jų augimą.

TAI VISŲ MUSŲ REIKALAS

Gal kas nusistebės, kad šie žodžiai yra rašomi ve
damųjų straipsnių arba editorialų skyriuje. Mes tai da
rome dėl to, kad branginame organizuotą ir vieningą 
veiklą, kad giliai vertiname LRKSA, kuris yra pačiu 
stipriuoju šulu mūsų, Amerikos lietuvių katalikų, or
ganizuotosios visuomenės sąjūdyje. Tasai gi sąjūdis — 
tai mūsų, lietuvių, religinio ir tautinio išsilaikymo pa
grindas.

Mes čia atvirai pasakysime, kad į LRKSA apskrities 
susirinkimą ryt vakare turėtų atvykti ne tik tos or
ganizacijos kuopų veikėjai ir išrinkti į apskritį atsto
vai, bet ir visi tie, kurie bet kokiu būdu yra surišti su 
lietuvių katalikų visuomenine veikla. Tos veiklos di
džiausieji šulai yra mūsų kunigai, todėl susirinkusieji 
nuoširdžiai džiaugtųs, jei jų tarpe būtų visa eilė mūsų 
mielų kunigų. Tai būtų didžiausias paskatinimas ir cent
ro valdybai, ir apskričio veikėjams, ir kuopų atstovams 
bei y adams dar didesne energija darbuotis katalikiškai 
organizacijai, keliančiai krikščioniškąjį fraternalizmą 
ir besirūpinančiai savo artimu. Be to, į susirinkimą tu
rėtų atvykti ir kitų mūsų organizacijų veikėjai, kad 
atnaujinti savo pažintį su “senuoju” Lietuvių Katalikų 
Susivienymu.

Taigi, kreipkime daugiau dėmesio į savąsias organi
zacijas ir nuoširdžiau rūpinkimės jų reikalais.

Tarkainiukai

1
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ROMANAS

■tėviške™
ANTROJI DALIS

B O R E M U S

Vakar pranešėme, kad penktadienio vakarą, lapkri
čio 2 d, Dariaus-Girėno salėj įvyks Lietuvių R. K. Su- 
sivienymo Amerikoj Chicagos apskrities susirinkimas, 
kuriame dalyvaus iš Wilkes Barre, Pa., atvykęs veik
lus ir gabus tos organizacijos centro sekretorius.

Jei kas, tai jau LRKSA kuopų valdybos, ypač jų sek
retoriai, į šį susirinkimą turėtų atkreipti tikrai rimto 
dėmesio. Viską atmetę į šalį, privalėtų atvykti į apskri
ties susirinkimą ir išklausyti centro sekretoriaus Vinco 
Kvetkaus svarbaus pranešimo aktualiais organizacijos 
reikalais.
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Kės Ką Rašo Apie Lietuvą Ir Lietuvius
— Rinkimų proga Lenkijoje “Ameryka-Echo" apra

šinėja kaip rinkimai buvo bolševikų pravesti 1940 m. 
Lietuvoje,

— Tas pats laikraštis prielankiai rašo apie Lietuvos, 
Latvijos. Estijos ir Suomijos kultūrinį ir ūkinį bendra
darbiavimą.

— New Yorke leidžiamas lenkų dienraštis “Novvy 
Swiat”, rašydamas apie naujai sukurtą žmogaus Teisių 
Sąjungą, pažymi, kad į jos vadovybę iš Amerikos lie
tuvių įeina kun. J. Balkūnas. Toji organizacija pasisa
ko už visišką Baltijos ir Balkanų valstybių nepriklau
somybę. Komentuodamas tos organizacijos pirmininko 
kongresmano O’Konski kalbą, laikraštis cituoja jo žo
džius: “Mano amerikoniškoji tėvynė iki šiol visada iš
laikė duotąjį žodį, išskyrus... Lenkijos, Baltijos ir Bal
kanų valstybių atžvilgiu.”

— “Ukrainian Weekly” tvirtina, kad Anglo-Soviet 
Public Relations Association pastangomis prof. Kono- 
valevo išleistoji knyga “Russo-Polish Relations” yra 
tik nauja propaganda, tarnaujanti rusifikacijos ir so
vietinio imperializmo tikslams ir daug kur prasilen
kianti su istorine tiesa.

— Ukrainiečių laikraštis Philadelphijoje “Amerika”, 
gina benamių, jų tarpe ir lietuvių teisę laisvai apsi
spręsti. ar jie nori grįžti į savo okupuotus kraštus, ar 
ne. Kaip žinome, Amerikos valdžia lietuvius prieš jų 
norą, negrąžina.

— USA rusų laikraštis “Pravda”, rašydamas apie 
viduramžių Lietuvą, pažymi, kad 1315-1430 m. buvo 
“istorinis Pietinės Rusijos laikotarpis, kada galingi; 
ir išmintingų Lietuvos kunigaikščių valdomos, viduri-' 
nės ir Dniepro baseino Rusijos žemės, džiaugėsi taika 
ir tautinio progreso gerove”.
★

Kanados Lietuvė Rašytoja Paruošė Eilėraščių 
Rinkinį

Viena iš talentingiausių lietuvaičių rašytojų Ameri
koje, Marija Aukštaitė, po sunkios operacijos pradėjo 
atsigauti ir grįžta prie savo kūrybos. Rašytoja gyvena 
Montrealyje ir yra paruošiusi ‘‘Sielos Simfonijos”. Vei
kalas apima 160 eilėraščių suskirstytų į šešis skyrius: 
“Per Erškėčius”, ‘‘Simfonijos”, ‘‘Ašarų Rasomis”, “Li
kimo Verpetais”, “Pilkais Takeliais” ir “Aušrų Labi
rintais”.
★
National Catholic Welfare Conference generalinis sek

retorius kun. Hovvard J. Carroll šiomis dienomis Jo 
Šventenybės Popiežiaus Pijaus XII pakeltas namų pre
latu. Ir A. L. R. K. Federacija nuo 1932 metų yra 
NCWC (arba Amerikos Katalikų Veikimo Centro) nare.

Iš visko aiškiai matyt, kad totalitarinė Maskvos 
ranka yra ištiesta Kinijos link ir siekia pasmaugti 
patrijotingųjų ir laisvę mylinčių kinų pastangas at 
steigti karo nukamuotą Kiniją laisva ir demokratine 
valstybe.

Rašo Nolėčių Vidikas

Puikiausi svieto “laisvin- 
tojai” yra bolševikiški ru
sai. Jie tai geriau sugeba 
“išlaisvinti- žmones nuo vi
sokio turto, nuo visokių reik 
menų, — negu Hitlerio na
ciai.

Kai atsibaladojo Lietuvon 
Rusijos armija 1940 metais, 
tai jie “išlaisvino” Lietuvą 
ne tiktai nuo Smetonos, bet 
ir nuo sviesto, ir nuo kum
pių, ir nuo batų ir nuo laik
rodėlių. ir nuo Parker rašo
mų plunksnų, ir nuo auto- 
mobi’ių. ir nuo visokių ma
šinų, ir nuo “smetoniškų’ 
litų, ir net nuo auksinių šliū- 
binių žiedų.

Taigi r>'udonarmiejcai 
“laisvino” Lietuvą nuo vi
sokio turto ir nuo lietuviš
kos kultūros pirm nei pa
šau! mis karas užsiliepsnojo. 
Mat. dar tuomet Stalino ir 
Hitlerio draugiškumas buvo 
“krauju sucementuota”.

★ ☆ ★
Kai Lietuvos gyventojams 

buvo įsakyta sunešti į ban
kus deimantus, ir ameriko
niškus dolerius, ir visokias 
brangenybes. — tai žmonės 
manė, jeg .tai yra tik teks 
krašto “sovietizacijos” pia
nas. Už tai ketino duoti so
vietiškų červoncų... bet vie
ton červoncų, žmonės gavo 
tik nemokamą bi ietą į Si 
birą.

Bet kai bolševikai pradė
jo atiminėti nuo ž^--’’”

aus žiedus, tai visi lietu 
vi ai im.Sviibzvz . j- . . — —
tinosi, kai nuo mergaičių 
kaklų pradėjo tiesiog trau 
kioti auksinius kryželius. 
£ ai jau buvo perdaug! Tai 
buvo 1940 metais. Tai fak
tai, kuriuos matė sav: aki
mis daugelis Amerikos pi
liečių, Amerikos atstovas, A- 
merikos konsulai.

Durnai darė bolševikai, 
kad skubino “rubavoti” Lie
tuvą ko! dar nebuvo išva
žiavę iš Lietuvos Amerikos 
bei kitų valstybių diplomą 
tai bei svetimšaliai... Dabar 
yra perdaug liudininkų.

★ ★ ★
Tik dabar suprantama 

kam bolševikai atiminėjo iš 
Lietuvos gyventojų deiman
tus, šliūbinius žiedus ir auk
sinius kryželius. Ugi iš to 
išplėšto iš žmonių aukso pa
darė auksinius epoletus, or
dinus ir medalius, kad ap- 
caekvoti sovietų generolų ir 
raudonarmiejeų krūtines, ir 
ant Amerikos genevo o Ei- 
senhovverio krūtinės Sovietų 
Rusija užkabini puošniausi 
auksinį ordiną su daugybe 
deimantų desėtkus tūkstan
čių dolerių vertės.

Taigi “laisvina” Lietuvą 
ir visą pasaulį bolševikai!

☆ ★ ★
Ir Lenkijai atėjo rusiško 

“laisvinimo” eilė.
Kai Rusija “išlaisvino” 

Lenkiją nuo mašinų. kai 
raudonarmiejcai “apčysty- 
jo” lenkus nuo maisto, nuo 
drabužių, ir net jų arklius 
bei galvijus nusivarė į So
vietų Rusiją. — tai dabar 
Lenkijos užsienių reikalų 
ministtris VVincenty Rzy 
movski ma’dauja iš Ameri
kos valdžios paskolos, kad 
galėtų pirktis čia maisto, 
drapanų ir mašinų.

O koki yra garantija, kad 
raudonarmiejcai vėl “neap- 
cystys” Lenkijos nuo tų vi
sų iš Amerikos pirktų reik-

(Tęsinys)

Jos portretas kybojo sie
noje ties Klemensu, — paš
te’e pieštas portretas, vaiz
duojąs tiktai jos galvą ir 
pečius, lengvo veliono mig
la apgaubtus. Fotelyje įsi
spraudęs, žiūrėjo į tą galvą 
su aukso plaukų banga; į 
tą pailgą, siaurą veidą su 
tom tamsaus saphyro akim 
juodų blakstienų šešėlyje; į 
tas mažas lūpas, ant kurių 
žaidė lengvutė vaiko šypse
na. Tas k'ausiantis akių žvil 
gis ir toji šypsena tninėjo 
jam kaip gyvą išnykusią 
Myrą taip reljefingai ir gy
vai. kad rodėsi, štai išeis iš 
baltų rėmų ovalo ir prabils 
į jį savo švelniu, širdingu 
balsu.

Net akis užmerkė, galvą 
į atlanką atmetęs, ir sustin
go belaukdamas stebuklo, vi
zijos...

J kambarį įbėgo Irvis. Tė
vą pamatęs, priėjo, atsisėdo 
ant fotelio parankės ir leng
vai pag ostė jo atmestą gal
vą. ’

— Kas čia gyvens, tėveli?
— Mama, kaip ligi šiol, 

— atsiduso.
Va ik a" surimtėjo, pažvel

gė į portretą ir vos girdi
mai pratarė:

— Mama... bet jos nebė
ra...

Tylios sūnaus ašaros nu
riedėjo ant sunertų tėvo 
rankų. Didelės ir gausios, 
kaip rasos...

— Nebėra... nebėra... Ne
verk, vaikuti, — apkabino 
liesą Irvio liemenėlį, glaus
damas jo veidelį į savo vei
dą.

— Noriu neverkti ir ne
galiu... Nega’iu užmiršti, ne
galiu priprasti, kad jau ne
bėra... Vis laukia... laukiu, 
ir vis vaidenasi, kad ji turi 
dar ateiti...

— Ach!!.. Nebeateis... tik 
mes jos niekuomet neužmir
šim. čia paliko jos siela, čia 
ji tebėra ir visuomet tiktai 
ji bus... mamos siela... Ir 
mes čia ateisim dažnai su 
mama pabūti ir užmiršti, 
kad jos nebėra...

Ramino sūnų, tuo tarpu 
širdį draskė pabudęs čia, ta
me kambarėlyje, ilgesys My- 
ros kurios stoką jautė kiek
vieną valandą, kiekviename 
žingsnyje. Rašuose lyg dar 
gyviau pabudo jos šešėlis... 
ir jam kaip vaikui vaideno
si jos žingsniai, jos ba’sas, 
ir jam rodėsi — štai tuoj pa
matys kur nors sode jos si
luetą, arba atsivers durys, 
ir pasirodys ji...

— Ach, Myra! Myra! —

šaukė visa siela, žiūrėdamas 
į portretą. — Kodėl, kodėl 
nesugrįžai į mano Rasus, į 
mudviejų svajonių rūmą, 
kur laukė tavęs atilsis po 
ilgų, skaudžių karionių’...

...Rasai... Rasytė... Rasa... 
— tas žodis buvo mano tė
vynės meilės obalsis, mu
dviejų dukrelės vardas, ta
vo amžino atilsio aidas... 
Kaip viso gyvenimo džiaugs
mas ir kaip piktas likimas 
užbūrė jis mano sielą... atė
mė tave...

Pro praviras duris negir
dimai įėjo Rasytė ir, susi
glaudusius tėvą ir brolį pa
mačiusi, sustingo viduryje 
kambario kaip purpurinė lė
lė. Portreto galvelė ir kam
baryje stovinti mergaitė da
rė niaurų įspūdį savo pana
šumais ir bruožais, ir išraiš
ka. Toji pat auksaplaukė 
Van Deyko “Princesse Ma
ry” su didelėm saphyro aku
tėm tarp tamsių, ilgų blaks
tienų, tos pat praviros lū
putės; taip pat klausiamai 
nustebusi žiūrėjo į portretą 
ir į gyvųjų grupę.

— Rasytė! — ištiesė Kle
mensas į ją rankas.

Tokia pat šypsena atsilie
pė į jo šauksmą ir kaip ū- 
mai pakilęs paukštelis įskri
do į tėvo glėbį.

Abiem rankutėm suėmė jo 
veidą, lūputėm prisiglaudė 
prie jo lūpų.

— Neverk, tėveli... mama 
greitai atvažiuos... Juk at
važiuos ! ? — beveik suriko 
žiūrėdama į brolį ir į tėvo 
akis tom savo didelėm sap
hyro žvaigždėm, kuriose 
spindėjo ir baimė ir įsitiki
nimas.

Mergaitė nenuvokė, nemo
kėjo dar suprasti motinos 
mirties įvykio, kaipo negrą
žinamo gyvenimo dėsnio. 
Klemensas pats buvo Rasy
tei įkalbėjęs tą lūkesio viltį, 
kai ji nuolatos verkdama 
ieškojo motinos. Jai vienai 
toji skaudi tiesa liko apgau
lingu miražu, kurio niekas 
negriovė.

— Atvažiuos... atvažiuos, 
mažute mano! — guodė, į, sa
ve glausdamas ir savo liūde
sį nugalėdamas.

— Kai lietuviai atims iš 
lenkų Vilnių?

— Taip, Rasyte... kai Lie
tuva atvaduos Vilnių, su
grįš mūsų mama...

Irvis išėjo į balkoną, įsi
spraudė į tolimiausią kam
pelį ir, galvutę į šaltą ba
liustradą atrėmęs, gailiai 
verkė.

(Pabaiga)

\<»K1L PIRKTI
VI (ASH

Namus
Farmas

AR

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk—
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Detroitiečiai

Pagerbė Savo Veikėją, Spaudos 
Darbininką

25 METŲ VEDYBINIO GYVENIMO PROGA, MA
TUI IR ONAI ŠIMONIAMS IŠKELTA BANKIETAS. 
JUBILIATAI BUVO NUSTEBINTI SURPRYZU, 
KRŪVA SVEIKINIMO TELEGRAMŲ IR DOVANŲ.

Spalių 28 d. Detroito lie-. 
tuvių tarpe buvo didelės ‘ves 
tu vės', kuriose dalyvavo virš 
dviejų šimtų žymių veikėjų, 
biznierių, profesijonalų, laik 
raštininkų, jų tarpe teisėjas 
Uvick, Šv. Antano parapijos 
klebonas kun. Ign. Boreišis 
ir svečių iš Cleveland ir Chi
cago. Vestuvės įvyko buvu
sioj Lietuvių svetainėj. Tai 
buvo Mato ir Onos Šimonių 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties paminėjimas. Jis 
buvo ruoštas slapta ir tas 
išlaikyta iki pat vakaro.

DAVĘS JUBILIATAMS 
ŠLIŪBĄ PIRMAS 
PRABYLA

Po turtingai priruoštos 
puotos, programos vedėjas 
P. Grybas pirmiausiai pa
kvietė kalbėti kun. Ign. Bo- 
reišį, kuris prieš 25 metus 
yra jubiliatus surišęs mote
rystės sakramentu, Šv. Jur
gio bažnyčioje, Cleveland, O. 
Jis jubiliatų gyvenimą pri
lygino prie voverės, kadaise 
buvusioj žvėrių karalijoj se
kretorės, kuriai už jos dar
bą žvėrių karalius liūtas ža
dėjo gausų atlyginimą rie
šutais. Voverė da r b a v o s, 
kiek tik jos jėgos tęsėjo. 
Kai, pagalios, karalius jai 
pristatė didelį maišą gelto
nų, lyg auksas, riešutų, vo
verė nudžiugus griebė vie
ną, griebė kitą, bet nei vie
no negalėjo perkąsti, nes P’S* 
sirodė, jog jau... neturinti 
dantų. Taip, sakė, ir mūs 
veikėjas-jubiliatas dirba, plu 
ša. bet visuomenės įvertini
mo gali sulaukti tik tuomet, 
kada ji jam jau nebus rei
kalinga.

Ign. Sakalas, iš Chicagos. 
pasveikinęs savo šeimos ir 
dienraščio “Draugo’’ redak
cijos bei administracijos var 
du, atpasakojo jubiliato vei
kimą visuomenėj, spaudoj ir 
Lietuvos reikaluose per su- 
virš 30 metų. Jubiliatas ne 
tik organizavo draugijas, 
kuopas, joms rengė vakarus- 
koncertus, bet ir spaudoje 
garsino. Daugelis jo metų 
draugų jau pasitraukę iš vei
kimo, gi jis ir po šiai die
nai darbuojasi ne mažesniu 
tempu, kaip ir prieš 25-30 
metų.

Teisėjas Uvickas sveikin
damas jubiliatus džiaugėsi 
Šimoni3 asmeniu, kad nie
kuomet nepraleidžia neap
lankęs jo tai tikietą parduo
ti bet kokio kilnaus paren
gimo. tai aukos paprašyti 
Lietuvos bei vietos lietuvių 

s reikalams, tai laikraščio pre 
numeratą atnaujinti, tai pa
kviesti į svarbų lietuvių su
sirinkimą ir t.t. Sakė, tai. 
turbūt, vienatinis Amerikos 
lietuvių tarpe toks veikėjas, 
kuris apima visas sritis.

K. štaupas, iš Cleveland, 
Ohio, (atvykęs su žmona), 
įdomiai papasakojo, kaip ji.- 
atvykęs iš Lietuvos 1911 me 
tais jau rado M. Šimonį vei
kiant Clevelande ir kaip ir 
jį įtraukęs į veikimą; lin
kėjo jubiliatui ir šiuo metu 
nenuleisti rankų, nes mato
me. kiek daug reikia darbo, 
kad Lietuva vėl taptų lais- 

* va ir nepriklausoma.
Kalbėjo taip pat visa eilė 

vietos veikėjų: Medonis, At
kočiūnas. Paurazienė,’ Am
brose, Kratavičienė, Kasevi- 

• čienė. Sriras, Medonienė (šei

mininkių vardu), Mikelioniū- 
tė (iš Cleveland) ir kiti, ku
rių pavardes sunku atsimin
ti. Visi džiaugėsi turį pro
gos dalyvauti šiose jubiliatų 
pagerbtuvėse ir linkėjo a- 
biem sveikatos.

Perskaityta visas pluoštas 
sveikinimo telegramų.

Jubiliatai tiek buvo su
jaudinti tuo surpryzu ir to
kiu gausingu svečių atsilan
kymu, kad pakviesti ant ga
lo tarti žodį mažai galėjo 
kalbėti. “Milionas ačiū Jums 
visiems”. “Neužmiršime Jūs 
niekuomet” — plaukė iš gi
lumos širdies dėkingumo žo- 
Įdžiai.

v yriausios šio surpryzo 
rengėjos buvo Ona Grybie
nė ir Petronė Medonienė. 
Joms visame ir tą vakarą 
labai daug gelbėjo: A. šal- 
tėnienė, M. Adomaitienė, V. 
Stepulionienė, Pauline Guest, 
Rukšenienė, Adolfina Cress 
ir M. Mikelioniūtė iš Cleve
land. Iš vyrų kur reikėjo, 
patarnavo ir visą vakarą 
darbavosi: P. Grybas, P.
Medonis, K. Samsonas, J. 
Šniras, J. Čress, S. Atkočiū
nas, A. Stanevičia. A. Žu
kauskas ir kiti.

Bankieto stalai buvo me
niškai paruošti, gyvomis gė
lėmis papuošti, o garbės sta
las, kol programa pasibaigė, 
dar ir dovanomis liko nu
krautas.

Atvykusius i salę jubilia
tus pasveikino maršu lietu
viškas orkestras ir susirin
kusieji garsiais džiūgavi
mais, bučiavimais, o rengi
mo komisija, be korsažų krū 
tinėms papuošti, įteikė ir 
puikią sidabro gėlę, kurios 
lapų tarpuose pumpurai bu
vo padaryti iš sidabrinių do
lerių. Tą menišką gėlę pa
dirbo gėlių dirbėja iš Cleve
land — M. Mikelioniūtė.

Jubiliatai turi dvi dukte
ris, kurių vyresnioji moki
nasi Šv. Pranciškaus Sese
rų akademijoj. Pittsburgh, 
Pa., ir, negalėdama dalyvau
ti tame tėvų pagerbime, per 
Kasevičienę prisiuntė dova
ną ir labai gražų sveikini
mą. Jaunesnėj! dukrelė, vik
ri, kaip voveraitė, mokina
si savo mieste ir padeda vi
same motinai.

Po visam vaišintasi. links
mintasi ir dainuota jubilia
tams iki vėlumos. Koresp.

Žymus Veikėjas 
Sumainęs Žiedus

Stasys Atkočiūnas su Iza
bele Bundziene rūgs. 29, šv. 
Jurgio bažnyčioj, kleb. kun. 
J. čižausko surišti moterys
tės ryšium.

šia proga noriu nors trum 
Dai. žodį-kitą, pasakyti apie 
jaunąjį.

Stasys Atkočiūnas atvyko 
iš Lietuvos, Veprių parap., 
Kalvelių kaimo 1910 m. j 
Racine, Wis.. o iš ten į 
Grand Rapids, Mich., kur 
priklausė prie L. Vyčių, LD 
K Vytauto Kareivių dr-jos 
ir. kiek galėdamas, darba
vos.

Detroitan atvyko 1917 m. 
Čia šv. Jurgio parapijoj pri
klausė prie L. Vyčių, SLRK 
A 171 kp. ir Tautos Fondo; 
darbavosi visame veikime. 
Vėliau stojo prie organiza
vime Šv. Antano parapijos.

Ona ir Matas Šimoniai, kuriems spalių 29 d. buvo su
ruoštas didelis surpryzas jų 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakčiai paminėti.

Žinių-žinelės
Kareivių Rėmėjų vakaras, 

spalių 21 d., gerai pavyko. 
Programą atidarė pirm. P. 
Grybas; paaiškinęs tikslą 
pakvietė programą vesti tei
sėją J. P. Uvicką, kuris nu
piešė svarbą Kareivių Rė- 

i mėjų darbuotės. Kalbas pa
sakė kun. I. F. Boreišis, J. 
Dayton, adv. Alex Conrad, 
dr. J. Sims, Frank Pumpu
tis, Dariaus-Girėno posto ko- 
uanderis iš Chicago, John 
Mason, Anthony H. Kasper, 
buvę to posto komanderiai, 
I. Ambrose, M. TeasdaJe, A- 
merican Legion Michigan 
valstijos atstovas, Juozas 
Va’ ickis, šio karo veteranai.

Pr: gramą paįvairino so- 
’istai Jonas Valiukas, Aga- 
tha Joy, pianistas Bajans- 
kas. Publika atsistojus vi
sus pasveikino karius ir a- 
tidavė pagarbą žuvusiems.

Programa pradėta Ameri
kos himnu ir baigta Lietu- 

Į vos himnu.

Narių prisirašė 100 ir už
simokėjo duokles po $1.00.

Aukojo sekantieji: Joseph

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Cleveland Zinutės S

ALT susirinkime paskirta ------------
dovana ir išrinkti 3 delega- Bonų vajus vėl prasidėjo, 
tai į Am. Lietuvių Kongre- Liet. Mot. skyriaus pirmi- 
są: M. Drosutis, P. Glugo- ninkė Nellie Nemanis atei- 
dienė ir M. Cicėnienė. Kiek prie durų šv. Jurgio parap. 
teko girdėti, visos veikles- • nantį sekmadienį vėl sėdės 
nės draugijos renka atsto- pardavinėdama bonus. Kad 
vus, ir skiria aukų tam kcn- palaikius lietuvių vardą ir 
gresui. patriotiškumą, nepamirškite

įsigyti bonų.

IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Primicijų Atgarsiai

Spalių 27 d. šv. Sakra
mento katedroje arkivysku
pas E. Mooney suteikė ku
nigystės sakramentą dešim
čiai jaunuolių, kurių tarpe 
buvo ir K. Marcinkevičius. 
Erdvi, puošni katedra buvo 
pilna žmonių. Beveik pusę 
katedros užėmė lietuviai. 
Tas parodė, kad kun. Mar
cinkevičius turi daug prie- 
telių ir draugų.

Jam laikant primicijas Šv. 
Jurgio bažnyčioj ant ryto
jaus taip pat žmonių prisi
rinko iš viso Detroit; vėliau 
atėję net nebegavo vietų šuo 
luose.

Iš klebonijos mokyklos 
mergaitės ir vaikučiai, bal
tais rūbais pasipuošę, lydėjo 
į bažnyčią naują Dievo tar
ną su kunigais ir klierikais 
iš kitų miestų. Altoriai bu
vo išpuošti gražiomis gyvo
mis gėlėmis. Čia daug pasi
darbavo vietos sesutės pran- 
ciškietės. Parapijos choras,

išlavintas kleb. kun. J. B. 
Čižausko, gražiai giedojo 
mišias. Vargonais grojo var
gonininkė ir solistė S. Buk- 
šaitė. Sugrįžęs jūrininkas R. 
Valatka padėjo giedoti cho
rui. Jis yra choro solistas.

Pamokslą pasakė vienuo
lis Silvijus, C.P., iš Chicago.

Po visam tėvų K. ir M. 
Marcinkevičių triūsu suruoš
ti pietūs. Viskas buvo gra
žiai, tik visi labai apgailes
tavo, kuomet vienuolis Sil
vijus. sakydamas pamokslą, 
pranešė liūdną žinią, kad 
mūsų kleb. kun. J. B. Čižaus- 
kas sužeistas automobiliaus 
nelaimėje ir guli Providence 
ligoninėje. Visi tą dieną mel 
dėsi ir prašė Aukščiausiojo 
jam sveikatos ir greito su
grįžimo.

Į primicijas buvo atvykęs 
ir kun. Daumantas iš Gi- 
rardville, Pa.

Atlik teisingai ir sąžinin
gai savo priedermes, turėsi 
nesudrumstą sielos polsį.

Ambrose $100, Paul Michael 
$100, Petras Grybas $50, W. ; 
Marozas $50, Julia Nakas 
$45, J. Dayton $10, H. Kap- 
res $10. Po $5: Frank Kli- 
mauskas, dr. J. J. Sims, John 
Bartašius, Vincas Zemnic- 
kas, Jonas Valiukas, Juozas 
Šniras. Mrs. Hill, Ant. Ra
mutis. Viso su narių duok
lėmis $506.10.—

Amerikos Balso Radio vei
kėjai organizuoja radio cho
rą. Jau turi apie 30 narių. 
Chorą mokys Jonas Valiu
kas, ilgametis Detroito dai
nininkas solistas.

Federacijos darbuotojų su 
sirinkimas įvyks lapkr. 6 a., 
pas Petrą Grybą, 9302 Ma
son PI. Prašomi veikėjai at
silankyti 7:30 vakare.

Detroito Organizacijų Cen 
tro svarbus susirinkimas į- 
vyks buv. Lietuvių svet., 
lapkr. 9, 7:30 v. vakare.

Draugijoms, kuopoms, klū 
bams buvo pasiųsta laiškai 

: ir daugelis yra išrinkę at
stovus tam susirinkimui. 
Prašomi visi atstovai ir cen
tro nariai dalyvauti susirin
kime. Bus ir išrinkta atsto
vai į Amerikos Lietuvių
Kongresą, Chicago, UI. Atė- 

1 jo svarbiausias momentas 
| stoti lietuviams į tvirtesnę 
vienybę, kad galingu balsu 
būtų galima šaukti dėl Lie
tuvos pilnos nepriklausomy
bės ir gelbėti Lietuvos pa
bėgėlius.

Smagu pažymėti, kad jau 
iš vietos kuopų yra išrink
ta delegatai į Lietuvių Kon
gresą. kuris įvyks lapkr. 29, 
30 ir gruod. 1 d., Chicagoj.

Dėkime pastangų, kad kuo 
daugiausiai delegatų iš De
troit kongrese dalyvautų.

Koresp.

Edvardas Salas, sūnus A- 
dowio ir Monikos Saladevi- 
čių, nuo Prarie St., garbin
gai paliuosuotas iš kariuo
menės, kurioj išbuvo beveik 
penkis metus, dalyvavo di
džiausiuose mūšiuose Pran
cūzijoj ir Vokietijoj, buvo 
sunkiai sužeistas, dabar, pil-

Stasys ir Izabelė Atkočiūnai ’ I nai pasveikęs ir linksmas,
kad galėjo sugrįžti pas sa- 

Apsvgyvenęs Šv. Petro ko- Moterų Są-gcs 54 kp., ir, vo brangius tėvelius ir my- 
lonijoj darbavosi prie orga- kiek laikas leidžia, darbuo- limą žmoną Oną Kriaučiū- 
nizavimo tos parap. Daug jasi kilniems reikalams. naitę.
darbo ir agitacijos padėjo Iš šalies stovi pabrolis Salasevičių šeima yra pa- 
SLRKA 230 kp. ir visame Steponas Rokas, laidotuvių sižymėjus. A. Salasevičius 
veikime. Federacijos 4 skyr. direktorius, geras rėmėjas per daug metų giedojo šv. 
rengiant koncertus, pikni- Šv. Petro parapijos ir visų Jurgio parapijos chore, taip- 
kus, Kareivių Rėmėjų orga- kilnių reika'ų. Pamergė Ber- gi žymus lošėjas vaidinime 
nizavime, War Bonds parda- nice Markevičius patriotė didelių ir sunkių veikalų. Nei 
vinėjime ir kitam veikime lietuvaitė. vienas svarbesnis perstaty-
dirbo visu nuoširdumu ir Susikūrusiai patriotinei mas nebuvo atliktas, kuria- 
dar nėra pavargęs lietuvy- šeimai linkime laimingo gy- me A. Salasevičius nebuvo 
bės darbuose. venimo ir nepaliauti darbuo- turėjęs svarbesnės rolės. Y-

Jo žmona priklauso prie į tis Tėvynės labui. , patingai Lietuvos Dukterų

BALF skyr. baliaus ren
gimo komisija dėkoja vi
siems, kurie kuo nors prisi
dėjo. Pirmiausiai klebonui 
Šv. Jurgio par., kun. V. G. 
Vilkutaičiui, už svetainę; 
Stellai Baker, N. Nemanie- 
nei ir B. Drosutienei už taip 
daug gausių dovanėlių su
rinkimą; Drcsučiams už bač 
ką alaus; Rovertienei už gal. 
vyno; A. Stepšiui, A. Domi- 
naičiui, S. Nemaniui. K. Ro- 
ckienei ir B. Yatskienei už 
degtinę; Ant. Bukniui ir jo 
visiems padėjėjams už mu
ziką ; Pov. Šukiui už spau
dą; prie baro pasidarbavu
siems: S. Nemaniui ir A. 
Dominaičiui; virtuvėje — 
Roverstienei, Vinckauskie- 
nei, Statutienei, Karlonienei 
ir žekonienei; už įvairų mais 
tą: A. Navickienei, Rockie- 
nei, Pranskūnienei, Nema- 
niams; prie staliukų pasi
darbavimą: Stellai Baker, E. 
Kavaliauskienei, Rockienei, 
Yatskienei; prie įžangos: P. 
Glugodienei, prie ‘barchecks’ 
N. Nemanienei. •

Ūmai ir visai netikėtai su
sirgo : Kotrina Nemaniūtė, 
nuo Whitney gat. Dr. J. Kaz 
lauskas skuboms turėjo da
ryti operaciją.

Frances Kavaliauskiūtė iš 
Androw’s mokyklos, Wilo- 
ughby, O. skuboms buvo nu
vežta į Painsville, O., ligo
ninę ir suteikta pagalba nau
jos gyduolės “ Penicillin”. Y- 
ra vilties pasveikti.

“Klernatistas” A. Vasi
liauskas. irgi turėjo opera
ciją ir randasi Polyclinic 
ligoninėje. Visiems linkim 
greitai pasveikti. M. D.

___ ___________
U. S. Corp. Cristupas Tu- 

lauskas, Marine M. C., Air 
Corps, ištarnavęs Dėdei Ša
mui du metus, aštuonis mė
nesius ir tris dienas garbin
gai paliuosuotas iš tarnybos. 
18-ka mėnesių jis išbuvo Pa
cifike ir Philippines salose, 
kur buvo lengviau ir sun
kiau sužeistas, bet, sako, aš 
buvau visur laimingas ir 
Dievo pagalba išlikau gy-

Praleista auka Mrs. Ezeb. - vas- SPalili _21 d- 3^ SHŽo 
ir Jim Queen $5.00. namo pas tėvus.

________ Tulauskas laukia ir kito 
sūnaus Vytauto, kuris tar- 

Card party Namų Savinin- nauja kariuomenėj. Ypatin
gų bus šeštadienio vak.. 7 gai laukia jo žmona ir sū- 
val., Lietuvių svetainėje, nūs, kurs jau eina trečius 
Bus užkandžio ir gėrimo. Į- metus.

parengimuose, nes ši drau- uojautos ir linkime greit su- 
gija yra atvaidinus daugiau grįžti iš kariuomenės. * 
veikalų, negu kuri kita drau J. H. M.
gija Etetroite. --------------- ------

Monika Salasevičienė, jau
na atvažiavus po pirmojo 
karo iš Lietuves, tuojau pra
dėjo darbuotis Lietuvos Dūk 
terų Draugijoj. Nei vienas 
parengimas nepraėjo, kur ji 
nebūtų pridėjus savo lietu
viško darbštumo, sumanumo 
ir pasišventimo.

Jų sūnus Edvardas lanke 
Šv. Jurgio mokyklą, vėliau 
priklausė chore ir dalyvavo 
visur ir visada su lietuviais. 
Taipgi ir jo žmona Onutė 
priklausė prie Lietuvos Duk
terų dr-jos ir visur dalyvau
ja su lietuviais.

Jono ir Onos Žvirblių, se
nų Detroit gyventojų, Ser- 
geant Jonas grįžo iš Euro
pos, išbuvęs 4 metus, o da
bar garbingai paliuosuotas. 
Džiaugiasi sugrįžęs pas tė
vus. Antras sūnus Alfonsas, 
kuris buvo patekęs į vokie
čių nelaisvę, kur išbuvo be
veik devynis mėnesius, ir 
pernešęs daug vargo ir ba
do, dabar randasi Arkansas 
valstijoje, ir neužilgo tikisi 
būti paliuosuotas. Taipgi jų. 
žentas Russell po keturių 
metų tarnybos garbingai pa
liuosuotas sugrįžo pas savo 
žmoną ir uošvius Žvirblius, 
gyv. prie Stoepel Avė. Visi 
kareiviai linksmi, kad galė
jo vėl sugrįžti pas savus, 
kurių jau, kaip jie sako, be
veik nesitikėjo pamatyti.

P. B.

Išvyko į New York val
stiją mūsų veikėja A. Sa
vickienė, kuri lanko savo 
tėvelius ir dalyvauja brolio 
jūrininko vestuvėse.

žinomas solistas R. Valat
ka, kuris tarnauja jūrinin- | 
ku, buvo parvažiavęs kele- 
tai dienų, kad palaidoti sa- 

< vo tėvą. Reiškiame jam už-

Padėka
Šiucmi noriu pareikšti šir

dingiausią padėką giminėms 
ir visiems draugams už vi
sokeriopą užuojautą laike 
mano ligos, už gausų lanky
mą ligoninėj ir namuose, už 
visas dovanas ir linkėjimų 
laiškelius ir už raminimą bei 
simpatiją.

Trūksta žodžių, kuriais 
tinkamai galėčiau išreikšti 
jums, brangieji, savo dėkin
gumą.

šie metai man, taip kaip 
ir daugeliui kitų, buvo ne
laimingi. Pradžioje metų mi
rė mano mylimas vyras Juo
zas. taipgi gavau žinią iš 
Lietuvos, kad mirus mano 
motinėlė, o brolis jau beveik 
keturi metai rusų išvarytas 
kur tai Sibiro ledynuose ir 
nežinau gyvas, ar miręs. Vė
liau pačiai teko atsigulti li
goninėje ir pasiduoti sun
kiai operacijai. Bet gydyto
jų ir Dievo pagalba atga
vau sveikatą. O su tiek daug 
gerų draugų išreikšta užuo
jauta ir simpatija, atgavau 
ir beveik prarastą ir pakri
kusią energiją. Tikrai lai
mingiausias žmogus pasau
lyje, kuris turi daug gerų 
draugų ir jie padeda perneš
ti nors ir sunkiausią gyve
nimo naštą. Kadangi visus 
išvardinti užimtų labai daug 
vietos, todėl, gerbiamieji, 
priimkite didelį širdingą lie
tuvišką ačiū. P. Bandzienė
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Iš Mūsų Veikimo Centro
Iš Federacijos Centro Raštinės

2334 So. Oakley Avc„ Chicago 8, Illinois -•»

VISUOTINAS AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS

šiomis dienomis Lietuvos liki
mas vra dedamas ant svarstyklių. 
Ar Lietuva bus laisva ir nenri- 

ar ji pasiliks rusiŠl---\ 
komunizmo vergijoje, 

dalimi pareis nuo mū-

i gyvenimą. Abi organizacijos lei
džia mėnesinius laikraščius: pir
moji—’ • Moterij,Dirvą.'' antroji— 
"Vytį.” Abi yra vertos visuome
nės paramos, abi yra Federacijos 
narėmis.

klausoma, 
ateisi inio 
tai žymia 
su. Amerikos lietuviu.

Aiškiai suprasdami savo šven
tas pareigas link savo tėvų kraš
to ir nenorėdami. kad katalikiš
koji lietuvių tauta bū1'ų paskan
dinta bedieviškame komunizme ir. 
trokšdami savo kraujo broliams 
Latuvoje laisvo ir nepriklausomo 
gyvenimo. visi kai vienas stokime 
į darbą ir kovą, šiuo metu yra 
reikalingas visų or g a n i z u o t ų į 
Amerikos lietuvių vieningas ir 
stiprus balsas pakelti už Lietu
vos žmonių teises ir visa mūsų 
veikimą šiam tikslui pagyvinti ir' 
padidinti. Todėl Amerikos Lietu- ! 
v;u Taryba šaukia visuotina 
AMERIKOS LIETUVIŲ KON-! 
GRESĄ. kuris bus 1945 M. 
LAPKRIČIO 29. 30 IR GRUO
DŽIO 1 DD.. ( ONGRESS IIO-' ir adresus prisiųsti į Federacijos 

: Centro Sekretoriatą. Prašome 
kreipti j tai rimto dėmesio.

Tautiniais reikalais 
besirūpinant

i ALRKF Centro Valdyba gau
na daug pranešimų ir prašymų 
pagalbos iš Vakarų Europos, kur 
šiuo metu gyvena ištrėmime šim
tai tūkstančių geriausių Lietuvos 
sūnų ir dukterų. Jų tarpe yra 
vyskupų, šimtai kunigų, katalikų 
visuomenės 
šorių, 
galimybės, 
ganizacijomis 
valdžios instancijomis, 
jų likimu.

Šis yra dar vienas 
k<xlel mes. lietuviai 
šiuo metu ypač turime būti vie
ningi. geriau organizuoti ir veik- 

švento

TEL. CHICAGO. ILL.
' Federacijos veikėjai, be abejo

nės. puikiai žino, 
turi būti gausingas 
žvilgsniais sėkmingas.
ALRKF apskritis, 
visos draugijos
siunčia atstovus į 
taip pat aukomis 
prie darbų ir kovos už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

I

kad Kongresas į 
ir visais 

Tad., visos 
visi skyriai ir i 

teišrenka ir te- 
Kongresą ir 

teprisideda

i

Perspėkime draugijas
Savaitė prieš Amerikos Lietu 

viu Kongresą, lietuviai komunistai
Pitts- 
demo- 
mūs’j 
atsto-

Apskritims ir Skyriams
Baigiantis metams, apsižiūrėki-' 

me ar viską esame atlikę, kas bu
vo reikalinga atlikti šiais metais: 
ar išpildčme pradžioje metų pa
darytus nutarimus, ar įtraukėme 
beit vieną draugiją į Federaei-: 
jos skyrių, ar užsimokėjome duok
lės į Federacijos centrą 1 Per 
paskutiniuosius mėnesius—lapkri
tį ir gruodį (tai patogus veikimui 
laikas) dar daug darbų galime 
nuveikti.

Pasirūpinkime šį gruodžio mė
nesi sušaukti specialius priešme- 
tir.ius susirinkimus. kuriuose rei
kia išrinkti ar perrinkti valdybas 
ir jų sąstatą—vardus, pavardes Į 

i

i 
I I

at-

THOL’SANDS OF AMERICAN HOMES today are happier and bealthiei 
is a rasult of one of the Ked Cross’ most extensive projects—the develop- 
□aent of home nursing instruction—illustrated here in a poster receivinj 
wide distribution throughout the summer and talL

kurioje centrinis asmuo — 
Kristus. Vieni šaukia: “Kas 
mus atskirs nuo Kristaus 
meilės... Tegyvuoja Kristus 
Karalius”. Kiti vėl kovoda
mi prieš Kristų vilko bal
sais kaukia: “Šalin Kristus 
ir Jo viešpatavimas'*. Tai 
bo'ševizmo ir laisvamanybės 
šauksmas. Šiandieną daug 
kalbama apie kultūrą, civi
lizaciją, taiką, bet užmirš
tama, kad tikrosios kultūros, 
civilizacijos ir taikos 
nis yra Kristus..

šalti-

PITTSBURGH O LIETUVIU ŽINIOS
North Side

šaukia savo suvažiavimą Į 
burgh, Pa., ir, prisidengę 
kratine skraiste, vilioja 
draugijas siųsti ten savo 
vus. Žinodami, kad tas suvažia
vimas Pittsburge bus grynai ko
munistinis ir tam, kad užgirti 
Sovietų Rusijos užsimojimą ne 
tik pasilaikyti pagrobtą Lietuvą, 
bet ir visai likviduoti Lietuvių 
Tautą, perspėkime visas lietuvių 
draugijas, kad .jos nebūtų suvi
liotomis ir kad neprisidėtų prie- 
Lietuvos žudymo darbų.

Lietuvių R.K. Susivienymas

Dabartiniu metu Lietuvių R.K. 
Susivienijimas Amerikoje veda 
specialu naujų narių prirašinėji
mo vajų. Ši sena ir garbinga or- , 
ganizacija yra fraternalinč ap- 
draudos organizacija, apdrau- ( 
džiauti vyrų ir moterų gyvybę ir 
sveikatą. Vaikams ir jaunimui ji I 
turi gerus, nxxlern iškils skyrius, i 
.Ji Įsteigta 1886 m. 1 
jumiirtinėmis nariams 
gaviams yra išmokėjusi virš ke- ! P< 
turiu milijonų 
bendro turto 
Narių turi apie 11.000. Kuopos 
visose parapijose. Leidžia savai
tinį laikraštį "Garsą.’' LRKSA 
yra garbingu Federacijos nariu. 
Kurie dar nėra nariais, patarti
na prisirašyti ir kitus paraginti.

Moterį) Są junga ir L. Vyčiai

A.L.R.K. Moterį] Sąjunga ir 
Lietuvos Vyčiai (jaunimo organi
zacija) atlaikė metinius 
perrinko 
nutarimu

vadų, veikėjų, profe- 
rašytcjų, etc. Kiek leidžia 

sąryšy su kitomis or- 
ir atitinkamomis 

rūpinamės

Įrodymas, 
katalikai,

iūs. Reikalų ir svarbaus, 
i darbo turime daugybę.

Kiti reikalai

Vestuvių varpai greitu lai
ku sugaus Andriui Sadaus
kui, garbingai atlikusiam 
karinę tarnybą ir Helen Če- 
kanauskiūtei buvusiai mūsų 
Sodalicijos pirmininkei. Taip 
jau Albert Sharp, žinomo 
lietuviams Jono Šarpenskio 
sūnus, rengiasi sukeisti žie
dus su Mary Brookmiller. 
Abiejų jaunuolių vedybos į- 
vyks lapkr. mėnesyje, nes 
užsakai Dangun Žengimo 
bažnyčioj jau pradėjo eiti. 
Abiejų jaunuolių tėvai yra 
pasiturį valgyklų savininkai.

Seserų Pranciškiečių moti
na Dovydą šiomis dienomis 
lanko mūsų seseris. Mano 
čia užtrukti kokią savaitę 
ir kartu pasilsėti. Tvarkyti 
didelį vienuolyną nėra leng
vas darbas. Reikia daug 
kantrybės, išminties ir dide
lės širdies.

Kris- 
buvo

—Visais galimais būdais 
kime Amerikos lietuvių vienybės 
organizaciją — AM ERIKOS LIE- i 
TUVIŲ TARYBĄ, kovojančią už 
Lietuvos žmonių teises į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą.

—Patys būkime nariais 
tus raginkime būti

'BENDRO AMERIKOS 
VIU FONDO skyrių.

Įeigos i ALRKF
Nuo 1945 m. liepos

rem-

ir ki- 
veikliais 

LIETU-

iždą

________...___ . _____ r... 1 d. iki 
Pašalpomis ii ! spalių 1 d. j ALRKF centro iždą 

ir pašalp- įplaukė šios sumos.: IViZ/res Barre, 
LRKSA centro duoklės — 

dolerini.' Dabar, $10.00; Loveli, Mass., Federaei 
turi $1.600.000.00. ' jos 49 skyriaus draugijų duoklės 

—$10.00; Pittsfturgh, Pa., LRK- 
SA 254 kuopos duoklė—$1.00.

Yra dar eentralinių organizaci
jų, Fe<Į. skyrių ir draugijų, ne
užsimokėjusių duokles į centrą už 
1945 metus. Prašome atkreipti į 
šį reikalą savo dėmesį. Centrali- 
nės organizacijos moka $10.00 į 
metus, draugijos—$1.00. Čekiu*
rašykite centre iždininko Aun. Pr. 

seimus, |-/«ro vardu ir siųskite sekretoriui 
valdybas, pravedė gerų t—L. Šimutis. 2334 So. Oakley 
ir pradėjo juos vykdyti I Avė., Chicago 8. III.

ŽINIOS IS GRAND RAPIDS MICH.
Popiežius Pijus XII ragi

no Italijos moteris aktyviai 
politikoje dalyvauti. Jūs pil-_tį. 
nai suprantate savo pilietiš
kas priedermes. Paskyrėte 
stambią auką Tėvynės Lie
tuvos apgynimui, 
roję širdyje iūs 
5100.00 auką šios 
klebonijos fondui.

Mūsų sąjungiečių kuopa ir 
visas šios kclonijos moteris 
jūs aukštai pagerbėte išrink- 
damos Albiną Dryžą, cent
ro pirmininke.

Ačiū jums už tuos gra
žius darbus ir aukas, bran
gios sąjungietės. Gyvuokite 
ir klestėkite ilgiausius me
tus Bažnyčios ir Tėvynės 
meilėje. Dėkingi —

Kun. J. Lipkus, klebonas 
Kun. B. J. Marčiulionis 

asistentas ir
Grand Rapidso lietuviai.

VALIO, SĄJUNGIETĖS!
Grand Rapid<=o lietuviai 

ilgai, ilgai atsimins jūsų 21- 
mą seimą. Jūs suteikėte mū
sų ko’onijai didelę pagarbą,, 
kad ją seimo vietai pasirin
kote. Jūs seiman sutraukėte 
parinktas Amerikos lietuvių 
katalikių moteris. Sakoma, 
kad moteris yra šeimynos 
širdis. Tas gaivinantis, kil
niausių lietuvių, kataliku? 
širdžių kraujas atgaiviuo 
mūsų dvasią.

Gėrėjosi ir džiaugėsi Jo 
Ekscelencija, mūsų vysku
pas ir mes visi kada jūs, 
viena lyg vienos iš jo ran
kų, seimo atidarymo šv. Mi
šiose, pamaldžiai priėmėte 
šv. Komuniją. Tas jūsų gi
lus tikėjimas atvedė jus į 
bažnyčią kas rytas per vi
sas seimo dienas. Dievo mei
lė gimdo Tėvynės ir artimo 
meilę.

Kristaus Karaliaus šven
tė mūsų bažnytėlėj gana iš
kilmingai buvo paminėta. 
Švenčiausias buvo išstatytas 
nuo ryto iki vakarui. Ado
ratorių nestingo visą dieną. 
Lankytojai gėrėjosi altorių 
papuošimu ir nesigailėjo pa
gyrų seserims už sumanumą 
ir skonį. Mat seserys buvo 
išvykę girion, prisiskynė ru
dens spalvos įvairių lapuo
tų šakų kaip antai ąžuolo ir 
kitų ir jais padabino kuo 
gražiausiai altorius, pridė
damos šiek tiek naminių ir 
pirktinių geliu. Daug žmo
nių priėmė Kristų Karalių 
šv. Komunijoj, daug žmo
nių dalyvavo vakarinėse pa
maldose. Procesija buvo gra- 
žutė’ė ir tvarkinga. Vaiku
čiai atrodė, kaip angeliukai, 
Sodalicijos mergaitės su mė
lynais “keipais” visų akį 
traukė. Tačiau maldų, atodū
sių, prašymų centru buvo 
joj. Be abejonės žmonių mal 
Kristus Karalius monstranci 
davimosi Lietuva ir jos iš
blaškyti vargstą vaikai užė
mė nepaskutinę vietą. Malda 
sielą atgaivina ir teikia vii-

pa- 
da- 
tik

Bridgeville
Praeitą sekmadienį 

taus Karaliaus diena 
įspūdinga savo iškilmėm ir
gausi dangaus malonėm šven 
tė. Didelį įspūdį į visus 
darė procesija, kurioje 
lyvavo visi vyrai, kiek 
jų buvo bažnyčioje.

Kristaus Karaliaus šven
tės tikslas — sustiprinti 
Krista us viešpatavimą pa
vienių asmenų šeimų ir tau
tų gyvenime. Šiais laikais 
verda atkakli idėjų kova,

J

SiVO ge- 
suteikėte 
parapijom

Sukaktys Lapkrityj
New York (LAIC) — 

Lapkričio 2 d. sueis 5 me
tai nuo barbariško raudo
nųjų įsilaužimo į Kauno ka
pines. 1940 m vėlinių die
ną, kaip ir kasmet, dauge
lis kauniškių susirinko ap
lankyti savo artimųjų ka
pų. GPU nutarė žmones iš
sklaidytu Tūkstančiai mok
sleivių ir studentų ties ka
rių kapais, pradėjo giedoti 
“Viešpaties Angelas” . o 
paskiau ir Tautos himną. 
Tuo metu juos puolė gin- 

į kluoti okupantai. Dalį jau
nuomenės bolševikai suareš- 

. tavo, jie turėjo pake’ti sun
kias tortūras, o kai kas su 
savo gimtuoju kraštu turėjo 
ir visiškai atsisveikinti.

Lapkr 11 d. jei dar tebėra 
gyvas žiauriame Rusijoj iš-. Jaunesnieji kunigai, 
trėmime, buv Lietuvos mi- patarnavimas nėra būtinas 
nisteriui Stasiui Šilingui su-.benamių lietuvių stovyklose, 

. siunčiami gilinti studijas į 
Romą ar į Insbruką (Aus
trijoje). Tokių studijoms 
skirtų susidarė apie 30 ku
nigų. Vokietijoje yra 14 lie
tuvaičių vienuolių: 6 Šv. Ka
zimiero seserys ir 8 N. Pras. 
Šv. Marijos seserys.

i
SENO ■*

FLOVV E RS

Braddock
Sekmadienį, lapkričio 4 d., 

3 va*l. pzpiet. Altoriaus Drau 
gija rengia didelę card par- 
ty parapijos svetainėj, Se- 
venth St. ir Talbot Avė. Bus 
duota graži dovana už įžan
gos tikietus. gražios dovanos 
kiekvienam stalui.

Visi kviečiami atsilankyti.
Altoriaus Draugija nenu

ilstančiai darbuojasi para
pijai. už ką mes visi dėkingi, eina 60 metų amžiaus.

Lapkr. 19 d. - 21 d. sueina 
25 metai nuo garsios lietu
vių pergalės prieš lenkus 
ties Širvintais ir Giedrai 
čiais.

Vokietijoje Įšvęsti
4 Lietuviai Kunigai

New York (LAIC) — 
Eichstadte, Bavarijoje, vei
kia lietuvių kunigų semina
rija. į kurią yra sutraukti 
78 lietuviai studentai teolo
gai. Šiemet jau įšvęsta ke
turi nauji lietuviai kunigai, 

kurių

Kristaus Karaliaus šven
tė iškilmingai praleista. Baž 
nyčia ryte ir vakare buvo 
kimšte prisikimšus žmonių. 
Vakare labai daug dalyvavo 
procesijoje.

Kareiviai Sgt. Vincas Sar
gautas ir Cpl. Pranas Nova- 
kas buvo išleisti nuo kariuo
menės ir dabar namie ant 
visados.

I

I

Vertos Imperatoriaus
Turi? Repsracijoms

VVASHINGTON, spalių 31. 
—Edwin W. Pauley, JAV 
atstovas alijantų reparacijų 
komisijoje, sakė didesnė da
lis Imperatoriaus Hirohito 
asmeninio turto, verto maž
daug §106,041,000, bus var
tota sumokėti japonų 
racijas.

Daugiaus Penktadalio 
Lenkų Karių Panorėjo 
Grizli Lenkijon

London (LAIC) — Britų 
Užsienių Reikalų vice-minis- 
tras pareiškė kad iš 207.000 
Anglijoje dislokuotų lenkų 
karių 37,000 savo noru pano
rėjo būt repatrijuotais na
mo.

Įspėk savo draugus slap
tai. girk juos viešai. Publius 
Syrius.

Skelbkitės “Drauge”

repa-

Jurininkas Juozas Endriū- 
nas lankosi pas saviškius 
ant “furlough”.

Braddockietis

Muilo Milteliu?
C-

Vartoti riebalai reikalingi 
gaminime muilų . .. kaip ir 
išdirbimui skalbimo mašinų, 
kaurų, audeklų ir daug ki
tų reikmenų kurių norite.
PRIDUOKITE VARTOTUS

RIEBALUS!

Išmintis yra geras 
nys, nors kartais labai 
giai kainuoja.

pirki-
bran-
J

Gera gerti, bet sunku pa
girioti.

A and W RADIO
SERVICE

3 IVALLY J. BUDVVIT ir ALEX BUDRIK, Sav. 
Turime Visokių Radio Tūbų Pardavimui

Taisome Radios visokių išdirbysčiu ir modeliu. Taipogi 
parduodame naujins ir senus Radios už prieinamas kainas. . 

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

Didelis Pasirinkimas Gerų PIRMŲ MORGIČIŲ, ANTRŲ MORGI- 
ČIŲ ir SUTARČIŲ—KONTRAKTŲ ant PELNINGŲ NUOSAVY
BIŲ, kaip tia APARTMENTINIŲ NAMŲ, COTTAGES, BUNGA- 
LOWS, BIZNIO NUOSAVYBIŲ irĮVAIRIOS RŪŠIES NAMŲ.

Ateikite Pasikalbėti ir Persitikrinti apie šiuos INVESTMENTUS 
su LIETUVIU—M R . CHARLES JANULIS.

Spalių 28 d. po vakarinių 
pamaldų moterų klubas tu
rėjo susirinkimą, kad galu
tinai prisirengti prie vaka
rienės lapkr. (Nov.) 18 d. 
Ūpas buvo labai geras. Su
sirinkusios moterys pasike- 
tino suaukoti beveik visus 
reikmenis reikalingas vaka
rienei. Gaila, kad parapijos 
komitetas negalėjo dalyvau
ti posėdyje, nors moterys 
jojo labai laukė. Regis buvo 
nutarta darbuotis vieningai 
parapijos vakarienei. Kame 
čia dalykas. Vieningos dar
buotės turėtumėme pasimo
kyti iš Espleniečių. Kalaku
tų knygutės eina labai spar
čiai. Manoma, kad dar pri
truks.

M C R T G A G
III W. Washing+on St.

Alyda Lief. Kongreso Delegatams
Kadangi visoje šalyje jaučiama didelis trūkumas kambarių 

viešbučiuose, tai ir Chicagoje nelengva yra surasti kambarį ap
sistojimui. Todėl tapo išrinkta komisija, ----- 
kambarius visiems delegatams ir svečiams, 
rikes Lietuvių Kongrese.

kuri rūpinsis surasti 
kurie dalyvaus Ame-

Visi delegatai pribūkite į CONGRESS 
ehigan Avė., Chicago, Illinois.

Tad šiuomi prašome visų delegatų ir svečių užsiregistruoti 
greičiaus kaip galima pas komisijos pirmininką ir pažymėkite kur 
norėsite apsistoti, viešbutyje ar prie privačių žmonių.

HOTEL, 520 So. Mi-

Rašykite tuo reikalu sekančiu adresu:

KAZYS J. MAČIUKAS
2439 W. 69th STREET CHICAGO 29, ILL.

-----------------

T TPTTTVTAT I Ne vien tik DARBO Prakaitu galite 
"■*■■*-* 1 v V 1211 • užtikrinti savo Gyvenimo PASEKMĘ 
— nes tas kelias yra ilgas ir sunkus ir gana vargingas . . .

BET PAGREITINKIT SAVO PASEKMĘ

Investuojant Savo Pinigus
Į Saugius Gerai Apmokančius 

Investmentus

GARANTUOJAMI NUOŠIMČIAI 6%

E EXCHANGE
KAMB. 358—360—362 Chicago, Illinois

Arba Pašaukite Telefonu — STAte 6385-6-7.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Atgarsiai Iš M. S.
48-tos Kuopos

žino-Cicero. — Visiems 
ma, kad įvertinimas darbų 
priduoda dirbančioms ūpo ir 
toliau veikti, ypatingai vi
suomeniškam darbe.

Štai, ne per seniai Moterų 
Sąjungos 48-ta kuopa paro
dė nuoširdų įvertinimą ir pa
gerbimą keliolikai savo na
rių, būtent spalių 10 d., kuo
met gausiai susirinko į pa
rapijos svetainę, į surengtą 
pokylį. Tapo pagerbta ir ap
dovanota buvusi centro raš
tininkė per 25 metus, Mari
jona Vaičiūnienė, taipogi 
uoliai sąjungietei Petronėlei 
Zakarienei įteikta dovana 
proga jos sidabrinio jubi
liejaus vedybiniam gyveni
me. Daug linkėjimų abiems 
išreikšta.

48-ta kuopa džiaugiasi y- 
patingu būdu pritraukus di
delį skaičių jaunų narių ir 
per šį vakarą pagerbė net 
25 naujas nares.

Koopos vardu, komisija 
nuoširdžiai dėkoja k.'eb. ku-

nigui I. Albavičiui už daly
vavimą ir linkėjimus; vi
siems vikarams už bažny
čioje paskelbimą; viešnioms 
— centro ir apskrities val
dybos narėms, kurios nesi
gailėjo savo brangaus laiko__  __
atvykti ir dalyvaut pokyly. koi ^Ug pasjekta skirta kvo

Vakaras buvo pilnas ma
lonumo ir gero ūpo, E. B.

l

i

PAMĖGINKIME DAR VIENA BŪDA COMMUNITY 
AND WAR FUND AUKŲ RINKIMUI
Spalio mėnuo užsibaigė. Su 

juo turėtų baigtis ir Com- 
munity and War Fund va
jus. Tačiau skirta suma au
kų tik perviršijo pusę. Tad 
vajus bus vedamas ir toliau

ta. I 
I

Chicagoje, kajp ir visoje 
Amerikoje, į vajaus darbą 
įsitraukė įvairios tautinės 
grupės bei jų fendai. Dirba
me ir mes, lietuviai. Daug 
organizacijų jau prisiuntė 
savo aukas. Kitos dar pra
šomos tą padaryti.

Bet štai dar vienas bū- 
das aukų rinkimui. Tą bū
dą šįmet pirmieji išmėgino 
brightonparkiečiai. Čia kle
bono kun. A. Briškos ir B A 
LF vietinio skyriaus veikė-

• jų pastangomis, sekmadienį

Cicero.

A
JOSEPHINF.

RIMKUS

Ekstra ! Eks
tra! Ekstra! — Draugijos 
Šv. Antano susirinkimas lap
kričio 4 dieną, 1 vai. popiet, 
parapijos mokyklos 8 kam
bary. Visi draugijos nariai 
būtinai susirinkit laiku, nes 
daug yra naujų reikalų, ku
riuos visi turim nutarti, jei
gu norim, kad viskas būtų 
gerai. Draugijos reikalai 
mūs visų, tad visų prieder
mė lankyti ir draugijos su
sirinkimus. šis c”'e’iriukiir'’s 
turi būti gausingas, nes 
daug yra naujų reikalų.

Anastazas Va’.anč'r

Dvi katės vienam maiše 
neužsikenčia.

I

buvo padaryta rinkliava prie 
bažnyčios, kuri davė virš 
šimto dol. aukų. Jei Chica- 
g?s lietuviai veikėjai susi
tartų su savo klebonais ir 
prie kiekvienos bažnyčios po 
tokią rinkliavą įvykdytų, tai 
susidarytų graži suma aukų 
lietuvių dalies padidinimui 
ir savo kareivių, savo mies
to vargšų ir Lietivos pabė
gėlių bei tremtinių sušelpi- 
mui. Tad ko'onijų veikėjai 
pasistengkite tą įvykdyti. 
Darbas bus sėkmingas.

Dėl stokos aukų rinkėjų 
gal į jūsų namus niekas ne
atsilankys ir aukos nepapra
šys. Tačiau kiekvienas, gali- n;ai su taxi skersai Ameri- 
te savo auką suteikti Cem- 
munity War Fondui per bile 
draugiją ar klubą laike su
sirinkimo. Gi draugijos val
dyba prisius kur reikia. E.S.

Žodis ir akmuo paleisti 
negali būti atšaukti.

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

rūpinasiI
John F.
4330 So.

į-

A.
MATEUŠAS (MICHAEL) 

SHERNIS
Gyveno: 2948 So. Emerald 

Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė Spalio 30d.. 1945m., su

laukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Tauragės apskr.. Švėkšnos pa
rapijos. Labamidės kaimo. Am
erikoje išgyveno 40 įiieiua.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 duktė, is Zofiya Šchuick ir 
žentą Harvey, ir Eleną Sher- 
nis; 2 anūkus Carui ir Tom- 
my; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamą.

laidotuvėmis rūpinasi duk
terys.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 43'30 S. 
California Avė. Laidotuves į- 
vyks šeštad., Lapkr. 3d., 19-
45m. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasid. šv. Panelės Marijos 
par. bažnyčią. kurioje įvyks 
gedulingos pama dos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Ka_imiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvaut šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:— Dukterys, Žentas. 
Anūkai ir kitos Giminės.

Laid. direkt.: John F. Eu
deikis. tel. YARds 1741.

Grįžo Iš Hawaii
Mr. and Mrs. G i 1 m o r e 

(Mrs. Gilmort — buvusi Fe
licija Nausėdaitė), po trijų 
metų, grįžo iš Hawaii salų, j

Spalių 7 d. orlaiviu atskri-' 
do iš San Francisco buvu
sioji Felicija Nausėdaitė su 
savo vyru ir 16 mėnesių du
krele, išbuvę arti trijų me
tų Honolulu, Hawaii.

Airporte sutiko juos drau
gai ir giminės, ypač motinai 
Antaninai Nausėdienei buvo 
brangios sulauktuvės, nes 
pirmą kartą pamatė savo 
mažytę anūkę.

Grįžusiems jauniems žmo
nėms surengta visa eilė pri
imtuvių draugų namuose.

Spalių 27 d. artimi drau
gai Gilmorių, Antanas ir Ma
ryte Rudis, surengė puikią 
sutiktuvių vakarienę Illinois 
Athletic Klube, kur dalyva- jūsų kilnus duosnumas, 
vo būrys jaunimo. Felicijai 
Gilmore įteikta orchid kor
sažas, stalą puošė didelis 
tortas su užrašu “welcome 
home”.

Jauna Gilmore šeima, gy
vendami Honolulu, pasižy
mėjo svetingumu. Pas juos 
sustodavo čikagiečiai lietu
viai ir tarnaują

. S. kariuomenėj, aviac 
ir navy. idirc , išėjusių jų 
namuose, buvo ir vyr. ‘Drau
go’ redaktoriaus sūnus. Lt. 
John Šimutis, lakūnas.

John ir Fe'ice Gilmore tuo 
tarpu, apsistojo pas motiną, 
A. Nausėdienę 7207 S. Yates 
Avė. Rap.

3,000 myliu su laxi
San Diego, Calif. — Nese-

pasisūle

Širdingiausiai dėkojame 
visiems geraširdžiams, ku
rie kuomi nors prisidėjo prie 
mums surengto “pantry sho 
wer”.

Daug džiaugsme, makr.u- 
mo ir paskatinimo suteikė 

. 2i- 
' nodamos nuolatinius į Jūs 
kreipimus įvairiems tiks
lams, juo daugiau įvertinam 
Jūsų gerumą. Maldose Jūs-* 
nepamiršime. Prašysim pa
laimos Jums ir visiems Jū
sų namams.

Gerasis Dievas teatlygina 
Šv. Kazimiero Seserys, 

Dievo Apvaizdos parap.

ką važiavęs kapitonas Kipp, 
ir už tai užmokėięs $750 
gavo įsakymą grįžti neujan 
raskvriman rytuose. Taxi 
vairuotojas
parvežti daug pigiau, nes 

tenaw Avė. - Į jam reikia grįžti.
Kviečiami visi Marąuette

Park ir apylinkės lietuviai, r ’
kad bendrai daugiau galėtu
mėm prisidėti prie sušelpi- 
mo Lietuvos pabėgėlių, ku
rių padėtis ir gyvenimo są 
lygos nepakenčiamos. Atsi- 
lankusieji išgirsite praneši
mą iš tų, kurie neseniai su
grįžę iš Vokietijos, matė jų 
padėtį ir kalbėjosi su jais.

Todėl malonėkite kuo dau
giausia atsilankyti į šį susi
rinkimą. Gal būt, kad ne 
vieno iš mūsų ir artymi gi
minės ten vargsta, todėl ne
praleiskite šio susirinkimo.

F. J. čižauskas

j’ 
ir

JURGIS SEREIKA
Mirė Spalio 17 d. 1945 

sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 40 metų 
Paliko dideLame nuliūdime: 

brolj Vincentą ir žmoną Uršu
lę; švogerką Sere.kienę ir jos 
šeimą; pusbrolį Antai.ą Dresu- 
tį ir jo šeimą ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Brolis Vincentas 
laidotuvėmis.

Kūnas pašarvotas 
Eudeikio kopljčioje, 
California Avė. Laidotuvės 
vyks penktad., Lapkričio 2 d. 
1945 m. Iš koplyčios 8:30 vaL 
ryto bus atlydė.as į St. Chris- 
tinas parapijos bažnyčią, lioth 
ir S. Homan Avė., kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po p nihldųbus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:— Broli*. Brolienė, 
švoger' a. Pusbrolis ir 

Giminės.

Baidot, direktorius John F. 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

29,500 Karių Grįžo
New York. — Vakar 

lanto ir Pacifiko uostose 
vo didelis judėjimas. Iš 
so grįžo 29.500 karių ;š Eu
ropos ir Pacifiko karo zonų.

At
bū
vi-

B. A. L A C H A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

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

1

GAIiY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

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

NULIŪDIMO
k

VALANDOJ*
>IRKIT TIESIOG i?i KREIPKITĖS PRIE

j ANTHONY B.

PETKUSSi. Casimii Monumen

KOPLYČIOS
Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą. PATOGUMUI:

6812

•> . -
23 ŽMONIŲ- KI RIF PATI 

ATLIEKA VISA DARBA

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbu

Daugelis Lietuvių yra pilnai- 
patenkinti tais meno iedevrm 
kuriuos mes padirbome jiems

Mišios bus
Lapkri- 

Šv. Pet- 
bažnyčioj 
vai. ryto 
j šeimos

šeštadienį.
3d.. 9 vai. ryte, 

ir Povilo parap. 
laidotuvės 10:15 
kapinių skiepo

UŽSAKYTI

1»

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ - 4%
BE KOMIŠENO

TURTAS S 15.000.000.00 — ATSARGOS FONDAS $1,200,000.00

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. TeL VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEUICH, Pres. and Mgr.

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 LAIKAS
ŽIEMINIUS LANGUS —

Storm Sasli, 1’S” X 3’4"’. . .SI.65

STOGAMS IR ŠONAMS KOLAI 
»O Jb.—2nd Ibdl ................. $1.60
Briek Siding—Roll .............. 82.15
Heavy Briek Siding ............... $6.95

Ketvirtaine pėda.

TIKIM PILNA PASIRINKIMĄ 
A-l 

rūšies stako—lamtų ir Namams 
Materiolo.

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Irisui Briek popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
Mes turim gerą lietuvi karpenter)
ALBKRT LCMBER A SUPPLY 

COMPANY
3M00 SO. WESTERM AVĖ.

Tel. LAFAYETTE 2101

Gyveno; 535 14 4th Pi..
Dolt'on, I.linois.

Mirė Spalio 8d.. 1945m., 
15 vai. popiet, su.aukus 
metų amžiaus.

Gimus Dolton. Illinois.

Paliko nuliūdę; brolis Pfc. 
Joseph (U.S.A.) ir jo moteris 
Alice; 4 s serys Anna Stor.n 
ir jos vyras George ir jų šei
mą, Mi.drvd Pu_hekor ir 
vyras Joseph ir šeimą. 
Maysak ir vy.as Fronk ir 
mą, ir Eleanor Rimkas; 
to duktė Marilyn Rimkus; 
ciocės Magdalena Rimkus 
Dora Paulauskienė ir jos 
mą; pusseserė Amelia

vyras

jos 
Ida 
šži- 

kriaš- 
2 
ir 

šei- 
pusseserė Anielįa Krikš

čiūnas ir Jos vyras Augustas; 
krikšto tėvai Julius ir Anasta
zija Lakis ir daug kitu minti
nių, draugų ir pažįstamų.

Gedulingos pamaldos įvyko 
Spano 13d., 1945.il., š<. I’t-tro 
ir Povilo parap. bažnyčioje. 
Kūnas buvo nulydėtas į Šv n- 
to Kazimiero kapinių skiepų 
laukiant brolio parvykimo iš 
Europos.

Trys celunavos šv. 
atlaikytos 
čio 
ro 
ir 
iš 
lotą.

x jLaidotuvių diiltktorius: I.. 
■Riikat’fVi'U teivitnas Pull- 
inan 9661.

Kas, Kada k Kur
Marųuette Park. — BALF 

5-tas skyrius šaukia susirin
kimą nedėlioj, lapkr. 4 d., 
2 vai. p. p., parapijos svetai
nėje, prie 68-tos ir Wash-

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaiga'

Čia rasite suvirš 200 Puikiu 
paminklų ir galėsite lengva’ 
išsirinkti tokį, kuris patiks

Prie pirmos progos atvyki) 
i musų didįjį ofisą ir dirh 
tnvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 610:< 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS
JŪSŲ

1410 South 50th
Telefonas

Avenue, Cicero
CICERO 2109

So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

STEPHENS_______________
* * * FUNERAL HOME

Graži — Erdvi — Su Vargonais
7918 SOUTH PARK AVĖ.________TRIANGLE 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLPAS IVAN (IVANAUSKAS) IR 
JO ŽMONA SARAH STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS

GERIAUSI PATARNAVIMĄ
SAKIAI 
Chicago* 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Aiodacijo*

vMBl LANCt 
Patarnavimo* 

Diena *» Naiu

Mes Turime 
Visose Mieste 

Koplyčia* 
Dalys*

IGNACAS J. ZOLP
1646 WE81 4ttth BĮ. Phone YARDS 078j

EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone TAJRda 1138-31-

4AZEIKA

LACHAWICZ IR SUNA1
4314 WE8T 28rd PLACE Phones: CANaI 251.
10756 8. MICHIGAN A V E. COMmodore 676t

PULIman L27i
L BUKAUSKAS

10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 966)
ANTANAS M PHILLIPS

lhtanica avė. Phone YARd*
I. LIULEVldŪŠ

«S4B S. CAIIFOKNIA AVĖ. Tel LAE 8672

P. I. RIDIKAS
8354 8. HALSTED 8T. 710 W. 18tb STREET

Telephone YAJRda 1419

i
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Mergaitė Pasimirė Kai

8 Gydytojai Atsisakė Pagelbėti

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtad.. lapkr. 1 d., 1945

NORI ATGAUTI PINIGUS

TĖVAS ŠAUKĖ IR NEPRIŠAUKE 
ATSAKE. KAD PER DAUG “BUSY 
NIEKO NEGALI DARYTI.

Springfield, Mo. — Ketu
rių metų mergaitės, Naomi 
Walsh. gyvybė būtų buvus 
išgelbėta, jeigu bent vienas 
iš 8 gydytojų, prie kurių tė
vas kreipėsi pagelbos, būtų 
buvę atvažiavę. Nacmi ke
lias d onas sirguliavo, 
tadienį jos tėvas 
pašaukė žymų 
aiškindamas, kad 
sunkiai kvėpavo.

ASTUONI ATSISAKĖ

VISI GYDYTOJAI 
-f” _ VALSTYBĖ

šeš- 
telefonu 

gydytoją, 
mergaitė

be priežiūros civilizuotoje 
bendruomenėje, kur yra aps
čiai gydytojų, bet nenorin
čių išgelbėti gyvybę”.

“Jie sakė, kad jie negalė
jo vykti nes buvo per daug 
busy. Man rodos, kad ne vie
nas gydytojas negali būti 
toks busy”. tvirtino Hand- 
lev.

gerklę su 
Kitą vaka- 
pablogėjo. 
šį gydyto-

Gydytojas patarė tėvui, 
duoti mergytei kelias aspi
rinas ir ištepti 
anglies aliejumi, 
rą jos padėtis 
Tėvas vėl šaukė
ją. kuris atsisakė atvažiuo
ti. Tuomet šaukė dar septy
nis. bet kiekvienas atsisakė 
atvažiuoti į namus, nes per 
daug buvo darbo apkrauti.

Užvakar mergytė pasimi
rė. Valstybės koroneris 
Murray Stone sako, kad 
mergaitė užtroško. Jeigu 
bent vienas iš tų gydytojų 
būtų atsiliepęs. Naomi būtų 
išlikus gyva.

VALSTYBE BEJEGĖ
Tėvas atsišaukė į valsty

bės sve katingumo komisį’o- 
nierių. W. E. Hand’ey. kuris 
pasakė: “Aš ant jų neturiu 
jokio autoriteto. Galiu tik
tai šį įvykį iškelti viešumon, 
kad visuomenė pasmerktų 
jų elgesį... Tai yra tragedi
ja, kad vaikutis turėų mirti

Vokiečiai ir Alijantai
Frankfurt, Vokietija. — 

Jung. Valstybių kariuome
nės apžvalga patyrė, kad 
vokiečiai yra patenkinti 
Britų okupacijos priemonė
mis. neapkenčia Rusus, ir 
nepasitiki Amer’konų ne
veiklumu ir abejutiškumu,. 
kurie be nuoseklaus nusis
tatymo leidžia, kad reikalai 
laiko bėgyje patys išsirištų.

---------------------------------- i

Senis Klajoja

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 skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkama 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 
senas, 
ras ir 
džias

das ’ 
nudegimams, 
prašalinimui. ____.______ o......
Psoriasis niežėjimą. Atvėdina va
dinama Athlete’s Foot degfrna ir 
niežėjimą, sustabdo jo pėtimasi 
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.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie 
siog J:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39. III.

atda-
skau- 6/ 
žaiz-

Vartokite Ji irgi skaudiems 
Š4ŠŲ ir sutrukime 
ir kad palengvinti

B3E

■■

Šios keturios mergužėlės, studentės vienos aukštesnės 
mokyklos, iškėlė bylą Talent Sccuts and Broadcast Pro
duction. Ine., ir Citizens Loan Corp., Chicagoj. Jos nori 
atgauti pinigus, kuriuos sumokėjo toms firmoms už mo
kinimą jų būti modeliais. (Acme-Draugas telephoto)

Įspūdingas Gaisras Sutraukė Minias

Ber-

Išgelbeti Stimpančius Galvijus

Moteris Panaudojo Vitaminų Pilės
GYVULIAI IŠTIKTI SLAPTA LIGA BUVO PARALY

ŽIUOTI — KITI SPANGO, KRITO NEPAJĖGDAMI 
PAKILTI PILĖS IŠGELBĖJO.
Clinton. Indiana. — Moteries intuicija, su pagelba ry- 

jiklių jaknų aliejumi, išgelbėjo galvijų šėrimo biznį karo 
metu Kentucky ir Indiana valstybėse, kur tūkstančiai gal
viju yra šeriami degtinės varyklų išmatomis. Varyklos ka
ro metu nustojo vartojusios 
kukurūzo grūdus degtinės 

i išvarinėjimui. Galvijų savi
ninkai, nežinodami kad kitų 
grūdų vartojimas galėjo pa
kenkti gyvulius, nenustojo 
pirkti varyklų išmatas.
GYVULIAI IŠTIKTI

Gyvulių savininkas,
Thompson. vieną dieną pas
tebėjo. kad 6,500 galvijų 
buvo ištikti kokia nors slap
ta lga. Daugelis gyvulių, 
gulėjo laukuose negalėdami 

.pakilti. Vieni buvo paraly
žiuoti. kiti spango. Gyvulių 
gydytojai nežinojo ką dary
ti. Gręsė milžiniški nuosto
liai.

Thompson lėktuvu apžiu
rėjo kitas ganyklas ab’ejo
se valstybėse. Kasdien gy
vuliai ėjo blogyn, ir nauji 
buvo ištikti.
SURADO VAISTUS

Paul

r 
_./

X Draugo” metinis kon
certas įvyks sekmadienį, va
sario 10 d., 1946 metais, St. 
Agnės Auditorium, prie Ar
cher ir Rockwell gatvių. 
Draugijos, klubai ir organi
zacijų kuopos prašomos tą 
dieną nieko nerengti. Per iš
tisus metus ”Draugas” gar
sina visų draugijų ir klubų 
parengimus. Nerengdamos 
nieko tą dieną ir raginda- 
mos visus savo narius da
lyvauti ‘ ‘Draugo’ ’ koncerte, 
tuom’i nors dalinai atsidėkos

Londonas. — George 
nard Shaw. pasižymėjęs ne 
tik savo raštais bet ir savo 
keistomis nuomonėmis, nebi
jo atominio amžiaus. Jis sa
kė, kad su laiku žmogaus 
amžius tęsis 300 metų.

Tą ilgą gyvenimą jis pri-. 
skiria ne gydytojo ar moks-) 
lo išradimams. Po pirmoj 
šimtmečio jis sakė, kad su
sidomėtų valdžia, ir trečia-; 
me šimtmetyje taptų pra
našu ar šventuoju.

Neseniai jam buvo iš
traukta paskutinis dantis — 
“išminties” dantis.

I

I Kankintojai Teisine
New York (LAIC).

Traukiant atsakomybėn 
ro nusikaltėlius, turėjo

Liepsnos, iškylančios 600 
pėdų į orą ir matomos nuo 

i virš 20 myl'ų tolumo visiš
kai sunaikino seniausią Chi- 

1 cagos grūdų aruodą prie 
Archer avė. ir 24 st. Gais
ras. kuris sutraukė 200,- 
000 žiūrovų, buvo matomas 
net Waukegane. Ugniagesių 

1 suvažiavo net 65 aparatai. 
Pribuvo ir gaisrininkų lai
vas.

jtuvė buvo nupirkus šį 10 
aukštų aruodą ir rengėsi ji 
griauti. Nors viena siena 
sugriuvo, niekas nesusižei- 
dė.

*

BAISUS KARŠTIS
Gaisras taip greitai plėtė

si, kad ugmagesiai negalėjo 
prieiti, ir vandens vamdžiai 
nedasiekė paties gaisro, ku
rio karštis už blioko siekė 
150 laipsnių ir sutirpdino 
artimų pastatų langus.

Ugniagesiai turėjo vande- 
nimi laistyti ir savo apara
tus ir šal:mus namus, kad 
vėjo nešiojamos žiežirbos ir
ių nepadegtų. Cuneo spaus- sintos.

\ - —ka- 
sto- 

ti prieš teismą ir Oswiecim- 
Auseswitz koncentracijos 
stovyklos viršininkai. Toje 
stovykloje buvo kabnami ir 
lietuviai, jų tarpe ir vienas 
Vyriausiojo Lietuvai Išleis- 
vinti Komiteto narys. Išbu
vęs toje stovykloje net 11 
mėn., vėliau, susirgęs šilti
ne. buvo paleistas, bet vis
vien buvo laikomas policijos 
priežiūroje. Šia proga pra
vartu prisiminti, kad ir kiti 
VLIK’o nariai, už savo pa- 
trijotinę veikla, po 9 ir 20 
mėnesių yra išbuvę nacių 
ar bolšev’kų kalėjimuose

Nauji Traukiniai

SUPLAUKĖ MINIOS
Tiek daug žmonių susirin

ko pamatyti gaisrą, kad 600 
specialios policijos buvo pa
skirta prižiūrėti tvarką ir 
palengvinti sutrukdytą su- 
sisekimą. Lėktuvų vairuoto
jai sakė, kad jie lengvai 
matė apšviestą dangų nuo 
50 mylių atokumo.

Nuostolio anot 
kompanijos bus apie 
000. Keli traukiniai
sulaikyti, negalėdami dėl 
karščio pravažiuoti šalimais 
prie gaisro bėgiais. Lieps
nos palietė keletą kitų įmo
nių, bet greitai buvo užge-

I

Gyvulių užvaizdus žmona,

Cuneo 
$125,- 
buvo

Paslaptys Apie Sovietų Valdininkus
New York (LAIC) — 

“Washingtone, toje stam
biausioje pasaulyje demo
kratijos sostinėje, yra šim
tai vyrų ir moterų, kurie 
būdami didžiausios pasauly
je diktatūros piliečiais, gy
vena griežtai kontro’iu-uja
mą gyven’mą”, taip V. Kra
včenko “American Merc-i- 
rv” pradeda savo straipsnį. 
Kaip žinome, jisai yra Rusi
jos žmogus, nuo 1929 (per 
15 metų) priklausęs komu
nistų partijai. Atvyko į 
USA kaip SSSR užpirkimų 
komisijos narys ir, nepa
kęsdamas raudonosios dik- 

mėn.

“Russkii Golos”, “Daily 
Worker” ir New York PM.

VERSTINOS PAREIGOS

Scnenectady, N. Y. — Ki- tatūros. 1944 m. bal. 
tais metais c a bus padirb- pertraukė ryšius su Stalinu, 
tas pajėgingiausias trauki
nys Amerikoje. Jis sve^s 
1,000.000 svarų ir turės 1431 
pėdu ilgio. Keturi yra užsa
kyti.

8TASYS LITWINAS SAKO:
H D K D Tai Geriansias Laikas Pirkti 

— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMENIS.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS-
Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dlngs — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišlo — Enametto — Geležinių Namams Reik
menų (Hardwar* • — PlelMteHr* — t >mento — Srutų 
Visokios Rūšies Insuladjos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos 
Vamzdžių tr tt.

Durų — W«llhoard — Ptzster Rozrd—

IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI’

BE

APROKAVTMĄ

ETASY8 LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1273

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

3E
4*

29

Vivian Moore, universitete 
buvo pasimokinus apie vita
minus. Ji spėjo, kad gyvu- 

į liams trūksta vitamino A.
Nuvažiavus į Lexington 
miestą, ji vaistinėje nusi
pirko paprastų vitaminų pi
lių už $25.

Iš sergančių gyvulių pa-|
rinko tris silpniausius ir mQs dienraščiui. Vėliau dnr. 
jiems davė vitaminų pilių ’ 
ėsti. Už vienos dienos visi

•‘Drauge” bus paskelbta a- 
pie surpryzus. kurie planuo-

trys galėjo pakilti, o už tri- jami šiam koncertui.
jų dienų pilnai pasveiko.
VITAMINŲ TRŪKO

Pasirodė, kad kukurūzo iš- i 
matose būdavo daug vitami-1 
no A. kurio trūko kituose 
grūduose. Po kelių mėnesių 
bandymo, Thompson sužino- ’ 
jo, kad jeigu įmaišys kvor- ■ 
tą JYjikiės jaknų aliejaus į *Diesel inžimf^mokslus 
200 galvijų pašarą, dietas, baige Iowa State college. 
bus gerasjr gyvuliai^diktės., Kare Pacifiko fronte daly

vavo penkiose invazijose (St. 
Matthias, Marianas, Saipan. 
Guam ir Philippines). šiuo 
metu randasi Navai Armory 
stovykloj, Chicagoj, ir lau
kia paliuosavimo iš tarny
bos popierų.

X Petras Medonis, iš De
troit, Mich., neužilgo atvyk
sta į Chicago. Jį siunčia čia 
Chrysler korporacija eiti 
distrikto menedžeriaus pa
reigas. Jis neseniai paliuo- 
suotas iš kariuomenės, kur 
buvo kapitonu Air Corps tos 
dalies, kuri lėktuvais per
keldavo kariuomenę iš vie
nos vietą į kitą, arba į prie 
šo užnugarį. Kitas Medonių 
sūnus dar kariuomenėj, o 
trečias anksčiau paliuosuo- 
tas ir neseniai apsivedė. Me- 
doniai yra žymūs Detroit 
lietuvių veikėjai.

X Kun. Jurgiui Paškaus- 
kui, Gimimo Šv. Panos Ma
rijos parapijos klebonui, ir 
žinomam mūs veikėjui, lap
kričio 4 dieną sueina 60 me
tų amžiaus. Jubiliatui ir tau
riam lietuviui linkime dar 
ilgai gyventi ir darbuotis 
Kristaus vynyne ir Ameri
kos lietuvių tautinėje dir
voje.

X Dr. P. Daužvardis, Lie
tuvos konsulas Chicagoj, 
lapkričio 16 d. švęs 50 me
tų amžiaus sukaktį, taipgi 
šįmet sueina 20 metų kon- 
sularinės tarnybos ir 30 me 
tų visuomeninės veiklos. Nuo 
širdūs sveikinimai gerbia
mam Jubiliatui.

X Labdarių Są-gos 5 kuc 
pa tikisi sulaukti daug sve
čių jos ruošiamoj vakarienėj, 
sekmadienį, lapkričio 4 d., 
Šv. Jurgio parapijos salėj. 
Pradžia vakarienės 6 vai. 
Per vakarienę bus padaryta 
platus pranešimas apie išti
kusią nelaimę labdarių ūkyj.

X ‘Sibiro žvaigždė’’, gra
žus scenos veikalas iš trem
tinių gyvenimo; čikagiečiai 
pamatys Šv. Jurgio parapi
jos salėj, berods, gruodžio 
9 d. Veikalą vaidins artistų- 
mėgėjų grupė iš Waukegan, 
III., vadovaujama tenykščio 
vargonininko Stasio Zyliaus.

X Mikas Jovarauskas, 
Roosevelt Furniture Store 

: vienas savininkų, su žmona 
jau rezervavo vietas Visuo
tino Amerikos Lietuvių Kon
greso bankiete. kuris įvyks 
lapkričio 30 d.. Congress Ho
tel.

• X John A. Kernagis. Fire- 
' man First Class U. S. Navy, 
; kurio tėvai Antanas ir Ona 
f gyvena Clinton, Ind., šiomis 
dienomis buvo parvykęs na
mo, taip pat viešėjo pas bro
lį Stanley Kernagis, Rose- 
lande. Pašauktas į kariuo
menę 1942 m. reikalingus

Jis vartojo apie 40 kver- Į 
tas kasdien.
- ■■ ... - - !

VAIRIOS ^TNTCm
DOMIOS

Nauja Oro Bazė Batai Be Kuponų
Washington. — Nuo va

kar dienos, anot OPA pra- 
'nešimo, jau galima pirkti 
batų be jokių kuponų. Gali
ma pirkti kiek kas nori ir 
kokių nori.

Per beveik tris metus bu

Sovietų diplomatas turi; 
atreportuoti apie kiekvieną 
savo naują pažįstamą užsie
nyje. Santykius palaikyti 
leidžiama tik su są’yga jei 
bus pranešinė.jama apie ką 
kalbama bendraujant. Jie 
turi pranešti vardus tarnų, 
skalbėjų, anglų kalbos mo
kytojų ir t. t., kurie lankosi 
pas juos, ir jei jie pasirodo 
nepatikimi, pareikalaujama 
nuo jų patarnavimų atsisa
kyti. Visus laiškus į Rusiją

Chicagoje pasidarė per 
maža Municipal lėktuvų ba
zė. Ilgą laiką žinovai ieško- f' 
jo naujos vietos kuri nebū
tų per toliausiai nuo miesto 
centro. Pagaliau surasta , 
Douglas oro bazė šiaurva-I 
karinėje miesto dalyje. Rei- vo paskirta kiekvienam as- 
kia tiktai, kad Mayoras meniui po dvi ] 
Kelly vietą užtvirtintų.

Ruošiami plianai statyti Batų krautuvės vienok dar 
. naują ekspresinį vieškelį
nuo parinktos vietos į mie- batus dideliais kiekiais, nes 
sto centro. Vieškelis kainos naujų dar nesulaukė iš fab- 
50 milijonų dolerių. Išlaidos . rlkų.
bus padalintos tarp miesto,’ 
apskričio ir valstybės.

poros kas 
met. Dabar jau to nebus.

neprisirengusios parduoti

Rusai Rado Aliejaus
Le-

Čia

dantis pilve. Bem’egant bu
vo juos prarijęs.

Kad padaryti labai gerą 
pianą, reikia iš 16 įvairių 
šalių turėti net 48 rūšių į-

Prapuolė Dantys
I

Hagerstovvn, Md. —
wis Miller, 72, pabudo iš
miego ir negalėjo surasti 

Londonas. — Maskvos savo dirbtinus dantis. Po 
radio pranešė, kad pietinėje trijų dienų, po va’gio, su- 
Rusijoje, Kaspijos juroje, skaudėjo pilvas. Daktarai 
netoli Baku, buvo atrasti išegza minavę Miller surado 
nauji aliejaus šaltiniai.

Munichas be alaus
Munich, Vokietija. —

greitai pritrūks alaus. Mili- 
tarinė valdžia ilždaro bravo- vairios medžiagos._________

jie turi paduoti neužlipin- rus, pritrūkus alaus gamini-T —— ---------<

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

t r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas!

Be to. turime 
dideli ir gers pa
sirinkimą Muzik- 
ališkų instrumen
tu, Muzikos Kny
gų. Stygų. Re
kordu ir kitu Mu
zikalių daiktų.

taisome laikrodžius ir

tus. j;e cenzūruojami, o k^i mo medžiagos, 
laiškai pasiekia Rusiją juos ---------------------

; cenzūruoja antrą kartą. Už- tarnautojai nežino, kuris y-fKĄ GALI SKAITYTI
Minėtame strapisnyje ji- drausta klausyti Sovietams 

sai pažymi, kad sovietų vai- nedraugingų užsienio radio 
dininkams užsieny 
drausta skaityti 
kams i 
spauda.

Sovietų diplomatams už
sienyje yra specialūs kny
gynai. kuriuose dirba ju 
slaptosios polie jos šnipai. 
Kartą Kravčenko paprašė iš 
to knygyne Avdejenko apy
sakos “Aš myliu” ir Virto 
istorinės studijos apie gen. 
Tukašovskį. Knygininkas 
atsakė, kad tų veikalų ne- 
turys. Vėliau partijos parei
gūnai Kravčenko kamanti
nėjo, kaip jis drįsta prašyti 
raštų to, kurs jau Fkviduo- 
tas, ir kodėl jis nori skaitvj- 
ti į kontrevoliucini sąrašą 
įtrauktus raštus. Iš Ameri
koje leidžiamų laikraščių i 
komunistams saugu skaityti lių

yra už- komentatorių.
bolševi- j Amerikiečiams, kuriu pa- 

nepalanki užsieninė tankumą reikėdavo laimėti, 
paprastai įteikiamos bran
gios dovanos, neišskiriant 
nei puošnių brangių kaili
nių. Visi sovietų diplomatai 
yra specialaus komunistų 
partijos komisaro pr’klau- 
somybdje.
TURI ŠNIPINĖTI

sovietų pareigūnai 
yra verčiami šnipi- 
pranešinėti apie bet 
draugų “nukrypi-

Iš Rus’ios 
specialūs 
policijos

I
1

ra tikras šnipas, turi su vi
sais būti atsargūs. Kravčen
ko aprašo vieną slaptą so
vietu tarnautojų posėdv A- 
merikoje, kur jiems buvo 
perduotos iš Maskvos atsių
stos instrukcijos kokias ka
rines ir ūkines USA paslap
tis jie turi sekti.
GYVENA BAIMĖJE *

Ta šnipinėjimo sistema Į 
sovietų valdininkus užsieny-1 
je laiko nuolatiniame terore 
ir kiekvienas įsakymas vyk
ti į Rusiją jiems atrodo į-; 
tartinas — ar tik nėra čia 
ženklas artėjančio “valy-| 
mo”, kurs gali nuvesti į iš
trėmimą, o gal ir į kapus. 
Užsieninėn tarnybon paren
kami patys ištikimiausieii 
žmonės, ir tai dar, kaip į-

)

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

Visi 
užsieny 
nėti ir 
kokius
mus nuo linijos”, 
yra atsiunčiami 
šnipai, slaptosios 
(NKVD) agentai, kurie seka
visus, neišskiriant nė komu
nistų partijos paskirų rate- kaitai, Rusijoj turi pasilik- 

sekretorius. Kadangi ti kaikurie jų šeimos nariai, i ,

IOHN A. KASS 
HATCHMAKER 

JEWELRV — MUSIC 
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