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Duonkepiai Mano 
Luckmanas Klysta 

WASHLNGTON, spalių 15. 
—Kepyklų pramonės kalbė
tojas šiandien pavadino 3,-
000,000 bušelių kviečių mė
nesiui sutaupymą "astrono
mišką ir neįmanomą,' nors 
piliečių maisto taupymo ko
miteto pirm. Charles Luck-
man pranašavo, kad bus ga
lima tiek sutaupyti kepyk
lose. 

Kepyklos sakė turės ma
žai ką pasiūlyti Luckmanui, 
išskiriant pristatymą ma
žiau duonos kepalų krautu
vėm ir mokymą žmonių. 

Alaus bravarų 

ŠITOKS SKRAIDANTIS LAIVAS BUVO NUSILEIDĘS JCROJE SU 69 ASMENIM 
>9^wtwwmm\.,.. M.? —w ^•^m^.fmmyyi,> «r?*- !« , w*. f , w^^' "*:•"'.•••• .•.|wpijw»»nyi 

'.tvmr /m-.**" Byrnes Pataria Išvaryti Rusus iš 
Vokietijos Jėga, Jei Reikalinga 

Pasiūlė 10 Punktų Planą Tvirtai 
Nusistatyti Prieš Sovietus 

.«~<A)»l3 
Nuotrauka Boeing 'skraidančio laivo,' koks u-^akar vo Bibb, audringoje jūroje apie 1.400 mylių vakaruose nuo 

naktį buvo priverstas nusileisti jūroje, kuomet ištuštėjo Shannon, Airijos. Laivo kanuolės po to nuskandino vilnių 
atstovai jo kuro bakai. Keleiviai ir lėktuvo įgula, iš viso 69 asme- apdaužytą lėktuvą. 

paruošė naują planą. nys, buvo per 24 valandas nukelti pakraščių sargybos lai-

CIO Reikalauja Valdžiai Atstatyti 
Maisto Racijonavimą, Kainu Kontrolę 

Gen. Marshall Sakė Amerika Viskuo 
Gelbės Vakaru Europai 

15,000 GM Darbininku U.S. Armija Teigia 
Gauna Algų Pakėlime Sovietai Ruošiasi Karui 
DETROIT, spalių 15. — VVASHINGTON, spalių 15. 

General Motors bendrovė —Kariuomenė perspėjo ka- i norį jugoslavų kariai pasta 
šiandien davė penkių centų rius visur pasaulyje, kad j te suimtą šešių vyrų britų 
valandai algų pakėlimą 15,- Rusija yra pozicijoje puoli- austrų pasienio patrulį prie 
000 darbininkų 90 fabrikų, mui " j beveik by kurią pusę, 
Apie tai pranešė GM bendro- Europon, Kinijon, a r oru per 
vė ir UAW prez. VValter P. ašigalio sri t is ." Kariuomenė 

WASHINGTON, spalių 15. i Jungtinėm Tautom kolekty-
—Buvęs valstybės s e k r. j viai veikti parėmimui ir vyk 
James F. Byrnes ragino dymui čarterio principų — 
Ameriką stoti prieš sovietų j jei tie dalykai bus aiškiai 
Rusiją su grasinimais a t - ' pas ta ty t i , aš nemanau, kad 
skirų taikos sutarčių su j sovietai sulaužys by kurio 
Vokietija, Austrija ir Japo- ikraš to neliečiamybę." 
niia, ir pasiruošti—jei tai ! . .. - . _ .___ , 
u - . ., T. . . J . . Amerika Turi Tvirta 
butų reikalinga—jėga įsva- i ^T . 

. . J . 6 . . , r Nusistatyti 
ryti raudonąją armiją iš Vo- J 

kietijos. Nusivylęs beveik į Pasikalbėjime Spartanburg, 
dviejų metų nevykusių dery- S.C, Byrnes pareiškė: "Aš 
bų su rusais, Byrnesas stojo j tikrai manau mūsų politika 
už "geresniu ir daugiau" tur*i ir toliau būti tvirtumas 
atominių bombų kaipo atsa- •su kantrybe, pabrėžiant tvir-

VIENA, spaliu 15.—Žaisti kymą rusų atsisakymui pri- tuma." Jis taip pat teigė 
imti U.S. atominės jėgos ^Amerika neturi nieko pradė-

(Acme Telephoto) 

Jugoslavai 'Žaidė' 
su 6 Britu Kariais 

BOSTONAS, spalių 15. — linijos teisingumo ir teisy- ; Reuther, CIO seime Bostone, išdalino knygelę, kuria ka-
CIO seimas šiandien parei- bes pusėje. reiviai painformuojami apie 
kalavo tuoj sušaukti kongre- CIO dešinieji elementai | pOrTfiStal VadūVaiMfl skirtumus tarpe sovietų ir 

sienos ' ' sušaudymui/ ' ir pa
skutiniu momentu iššovė šau 
tuvus į orą. Britai buvo nu
klydę į jugoslavų zoną ir po 
to "žaidimo" buvo paleisti. 

U.S. politikos, bei išanalizuo 
re-

są a ts ta tymui racijonavimo tuomet patiekė rezoliuciją, 
ir kainų kontrolės bei su- kuria CIO pri taria Trumano | KfifO M f H C1912 W a l l a C 6 J a m a Rusijos militariniai 
st iprinti nuomų kontrolę, doktrinai ir Marshallo pla-
Devintas metinis seimas pri- nui, kurie reikalauja kovos 
ėmė rezoliuciją smerkiančią prieš komunizmą su Ameri-
'* monopolių kainas -dominuo- kos pagalba. CIO kairieji, 
jančias visą mūsų ekonomi- kaip ir visi komunistų sim-
nę sistemą, padarant beširdį patizatoriai priešinasi U. S. 
pelnagrobimą galimu visų vedamai politikai. 
žmonių kaina." I 

šios dienos sesijoje buvo M ė r a S 0 D w y e r P raŠO I nacijos." 
puolamos tos CIO unijos, ku- * v t 4" D i i a " m a i T u o p a t m e t u W a l l a c e P a" 
rios prisilaiko Taft-Hartley U f į l M l I KaCIJOfloVMIC 'sakė raporteriams jis 

sursai ir trūkumai. 
BALTIMORE, spalių 15.—i U n i r / r n . . . . . . . . . 

I I. „. Knygute stačiai nupiešia 
j Henry VVallace šiandien puo- k o n f l i k t ą tarpe Amerikos ir 
| lė apsaugos sekr. James V. s o y i e t ų R u a i j 6 s 
iPorrestal kaipo vadą " k a r o j o 
į grupės Washingtone." Bu-
I vęs vice prezidentas sakė 
JForrestal ir ' ' jo Wall Street 
sėbrai siekia pasaulio domi-

VVASHINGTON, spalių 15. 
—Sovietų valdininkai už
draudė Maskvoje paskleisti 
5,000 eglempliorių valstybės 
departamento leidžiamo žur
nalo "Amerika." 

planą. 

Jis pasiūlė 10 punktų pla
ną atstatymui taikos, kuris 
prasidėtų panaikinimu tuoj 
"bevertės" Keturių Didžiųjų 
užsienių ministrų tarybos, 
kurią Byrnesas sukūrė, ir 
baigtųsi, jei rusai nesutiktų 
bendrauti, su trečiu pasauli
niu karu. 

Jo pasiūlymai yra padary
ti jo atsiminimuose, "Speak-

ti, jei nėra pasiruošusi vesti 
iki galo. 

"Aš viliuos, tikiu ir mel
džiuos, kad sovietų vadai 
niekuomet neprivers mus pa
vartoti paskutinę priemonę. 
Bet jie turi išmokti tai ką 
Hitleris išmoko—jog pasau
lis neleis vienai tautai ve
tuoti taiką pasaulyje." 

ma-
įs ta tymo ir pasirašo pareis- NEW YORKAS, spalių 15. 
kimus, kad viršininkai nėra —Meras VVilliam 0'Dwyer, 
komunistai. Elektros darbi- sakydamas maisto aukštos 
ninku unijos direktorius J. kainos sudaro pavojų New 

nąs buvęs valstybės sekr. 
Byrnesas savo knygoje, iš
leistoje šiandien, pasiūlęs 
'aiškų programą taikai . ' 

J. Matles debatuose pareis- Yorko miesto gyventojų svei j VVallace sakė, "Aš jaučiu, 
kė, kad pasirašymai tų pa- katai , šiandien prašė federa- \ jog p. Byrneso knygos t iks-

5 Kraštai Remia Marshallo Planą; 
Jugoslavija Prieš UN Pertvarkymą 

Įprastu Įžūlumu, Jugoslavų Atstovas 
Užpuolė Dulles, Evatt 

SAKO EUROPOJE 
ing Prank. y , (Atvirai Kai- LAUKIAMA U** 
bant) Byrnes pnejo išvados 
-v i l damas i s , kad jis klysta . 0 A K R I D G E - T e n n " 8 P a 

—jog reikės varyte išvaryti 
rusus iš Vokietijos. 

Rusai Nori Užvaldyti Visą 
Europą 

lių 15.—Britų parlamento 
narys Henry Usborne vakar 
pareiškė audiencijai, kad va-
d -lujančioji mintis Euro
poje yra ta, kad Marshallo 
diplomatinė ofensyva yra 

sią 
Byrnesas tiki, kad vienin

telis būdas sulaikyti Rusiją mr- , r:ia šaudymo karo 
nuo jos siekimų išpildymo žiemą, 
yra įtikinti ją, kad Amerika Usborne sakė Amerikos 
ir kitos tautos pavartos jė
gą, nežiūrint Jungtinių Tau-

soauda per pastaruosius še
šis mėnesius parodė dvi vy-LAKE SUCCESS, spalių t principo." 

15.—Penkios šalys š iandien ' Raportuota Dulle s sutiko tų veto, ją sustabdyti. Jis raudančias nuomones: 1. Kad 
reiškimų susilpnina darbinin line valdžią a ts ta ty t i kainų las yra taika ir susipratimas susirikiavo užpakaly valsty- su Australijos Dr. Herbert rašė, "Aš neabejoju kad (ru 

nes knygos buvo netikėtas, 
kadangi jis buvo Prez. Tru
mano atleistas *s prekybos 

kų kovą prieš tą darbo įsta- kontroles ir maisto racijona-
tymą. Elektros darbininkų vimą. 
uniią valdo kairieji. j J is padarė tokį prašymą 

Atsakydamas į kritikavi- telegramoje Charles Luck-
mą, CIO prez. Philip Murray manui, maisto taupymo ko-
sakė: " A r t a s žygis (pareis- '.miteto pirmininkui, kurioje ! sekretoriaus pareigų po to, 
kimų pasirašymas) yra ge- jis pažadėjo miesto paramą !kai vienoje kalboje jis iškri-
r a s a r blogas nėra man nu- valdžios maisto sutaupymo j tikavo Byrneso užsienio po-
spręsti . Bet nėra jokio susi- programui. "Su ati t inkama | litiką. 
skaldymo CIO tarybose dsl priežiūra tokio racijonavimo 
kovojimo prieš Taft-Hartley ir kontrolių," 0 'Dwyer sakė, 

su Rusija." j bes sekretoriaus Marshallo i Evat t , kuris buvo taip pat su) galutinas tikslas yra 
Wallaco užgyrimas Byr- programo pertvarkyti Jung- Popovič užpultas, pareiški- vionu ar kitu būdu d~minuo-

tinių Tautų taikos išlaikymo ime po Višinskio užsipuolimo ti visą Europą.1 

mašinerijos. vakar, kad sovietų bloko už- ; ? e t m p M a m M prieš "nieko-

čekoslovakija, tačiau, tei- s i ? u <> l i m a i a n t k i t ^ d e l e & a t ^ [ nedaryt-tik-protestuot» po-
=- * -i . - , tikslu pasidaro "sen i . ' KAU.- n~ ~*«uti*. «T^; gė Amerikos pasiūlymas 

"gali sunaikinti pačius pa
gr indus" Jungtinių Tautų. 
Čekoslovakija ir Jugoslavija 

/* -v. 

įstatymą. ' * 

Marshallas Paaiškino U.S. 
Politiką 

Svarbialusias kalbėto j a s 
šiandien buvo gen. George 
C. Marshall, U.S. valstybės 
sekretorius, kuris paaiškino 
Amerikos užsienio politiką 
ir smerkė visus tuos kraš tus 
ir asmenis, kurie šmeižia ir 
darko U.S. tikslus. 

Marshallas pasakė C I O 
delegatams, kad pasaulyje 
randasi total i tar izmas grasi
nąs sunaikinti visą Vakarų 
civilizaciją, ir pavienių žmo
nių teisę pasirinkti gyveni
mo būdą. Kairiesiems CIO 
delegatams tas aiškiai nepa
tiko. 

Esant tokiai padėčiai, Mar-

' 'mais tas galės būti valdžios 
paskir tas Europai ir tuo pat 
metu būtų galima užtikrinti 
mūsų piliečiams maisto kai
nomis, kurias jie gali mokė
ti. " 

100 Myl. Greičio 
Vėjai Smogė Savannah 

tikslų pasidaro seni. [ l i t i k ą j i g p a s i ū l ė : « J e i . . . 

Amerikos delegacijoje iš- sovietų sąjungai bus duota 
kilo jausmas, kad Višinskio dabar suprasti, jog jei ji at-
pakartotinos ir įkyrios ata- liks agresiją mes tuoj "ne

artimai sekė sovietų delega- kos vien tik sutvirtina Mar- liuosime Jungtinių Tautų 
to Višinskio liniją, kurią jis į shallo pasiūlymą, ir reiškia- saugumo tarybai ; iei mes 
patiesė savo aštriame užsi- i ma pasitikėjimas, jog planas aiškiai pabrėšime, kad so-
puolime vakar ant J.A. Vai- j nuolatiniai sėdinčiai "mažai vietų veto saugumo tarybo-

sesijai" bus priimtas je iššauks raginimą kitom 

taikos kaina gali būti sumo
kėta doleriais: jei esi pasi
ruošęs praleisti dolerių Eu
ropoje, gali išsipirkti kelią į 
taiką; ir 2.. Taikos kaina yra 
jėga; jei Amerika tik pavar
totų savo jėgą dominuoti pa
saulį ir neleisti Rusijai tai 
padaryti, taika bus išlaiky
ta. 

Atėmę Galią iš Lewiso 
AFL Tirs Jo Unijas 

SAN FRANCISCO, spalių 
15.— Atėmus vice preziden-
tystę AFL unijoje iš « John 
L. Lewiso po istorinio pra
vardžiavimo unijos vadų 
tarpe, seimas dabar žada ty
rinėti rinkini unijų Lewiso 
angliakasių 50 distrikto uni
joje. 

Po visų ginčų einančių 
66-me metiniame seime, dar 

SAVANNAH, Ga., spalių stybių tikslų. 
15.—Uriganas atūžęs iš At- Kraštai , kurie 4 'principe" j _ - - -
lanto šiandien pasiekė Sa- j sutiko su Amerikos pasiūly- V Ė L I A U S I U Ž I N I Ų S A N T R A U K A 
vannah ir jo apielinkes su !mu buvo Belgija, Kiniia, 
80 iki 100 mylių per valandą ! Urugvajus, Turkija ir EI 
vėjais, ir silpnėdamas pasu- ISalvador. 
ko per Georgia ir Carolinų 
valstybes. Didelės vėjo su-

Jugoslavija išmetinėjo, kad 
Amerikos planas buvo pa

keltos vilnys smogė žemes- įsiūlytas tikslu sunaikinti 
nes pakraščio apylinkes, ir 
pakilęs vanduo apsėmė kai 
kurias gatves ir kelius pagal 
Carolina-Georgia pakraštį, 

Pirmieji raportai neminė
jo labai didelių nuostolių, 
bet nacionalinė gvardija sa
kė Chatham aerodromas bu
vo sunkiai paliestas. Keli 
hangarai raportuota sukri-

bendradarbiavimą tarpe Ru
sijos i r Vakarų. 

Atakos Pasidaro ^ e n o s ' 
Sako Eva t t 

Jugoslavijos ambasadorius 
Maskvai Dr. Vladimir Popo
vič, kalbėdamas tiesiog į 
U.S. delegatą John Foster 
Dulles, šaukdamas: ' ' Jūs 

tebėra didėjantis pavojus, I to. Bent du C-47 lėktuvai bandote priversti mus, ma 
shall sakė, darbininkija turi \ kad Lewisas gali išeiti iš taip pat buvo sunaikinti 
saugotis visokių kreivų išve- į AFL su savo 600,000 anglia-
džiojimų, i r laikytis tiesios kasių narių. 

žuosius kraštus, priimti pro
gramą, kuris sudarytų visiš-

PLATINKITE "DRAUGĄ" k | paleidimą San Francisco 

—Prancūzijos valdžia vakar išvengė gelžkeliečių streiko 
ir nutarė laikytis savo nutarimo nesiderėti su streikuojan
čiais metro ir autobusų) vairuotojais kol jie negrįš darban. 
Prekybos jūreiviai streikuos šiandien. 

—Kviečių kaina Chicagos biržoje vakar pasiekė $3 bu
šeliui aukšt). Kiaulės skerdyklose buvo $30 nž šimtą svarų. 

—Tikslu padėti Prancūzijai jos ekonominėje krizėje, 
Prez. Trumanas įsakė iždui nupirkti 50 milijonų dolerių 
vertes frankų. Techniškai, tai yra apmokėjimas dalį U.S. 
užsitrauktos Prancūzijos skolos. 

—Per 24 valandas ieškotas C-47 lėktuvas buvo rastas 
sudužęs Pikes Peak kalno viršūnėse. Du kariai buvo už
mušti, o kiti keturi sunkiai sužeisti. 

—Valstybes pasekr. Will Clayton rezignacija buvo va
kar priimta. Priežastis paduota serganti žmona. 

—Viena publikacijos bendrovė vaiiar sakė buvusi pa<-
saiudvta išrekliamoti Taft i prezidentus, Reuther i vice 
prezidentus. Tie d?i vyrai yra mirtini priešai, ir Reuther 
sakė norima tuo būdu jj sukompromituoti. 

Sovietai Kritikuoja 
Afsf'VŲ Keliavime 

MASKVA, spalių 15.—Li
teratūrinė cazieta šiandien 
~ake U.S. kongresmonai va
žinėja po Europą bandomis 
j r elgiasi kaip ''p^sisrėręs 
bulius lėkščių krautuvėje." 
Straipsnis taip pat pavadino 
dviejų U.S. kongresmonų žy
gį padedant vainiką ant bol-
ševikų nužudyti bulgarų val
stiečių vado Petkovo kapo 
"provokacija." 

KAT/ENDOP^S 
Spaliu 16 d.: fiv. Jadvyga; 

senovės: Geluonis ir Taut-
girdė. 

Spalių 17 d.: ftv. Marga
ri ta Alacooue; senovės: Sai-
Tūnas ir Gytė. 

ORAS ' 
Giedra ir šilta. Saulė teka 

6:04; leidžiasi 5:00. 



-. 2 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS ketvirtad., spalių 16, 1947 * 

15 DETROIT'O LIETUVIU GYVENIMO Morta Preidis, gyvenanti 
Pontiac, Mich.f užsiprenume 
ravo "Draugą". Ši moteris 
yra didele patr iote; kiek tik 

tuvių reikaluose ir remia vi
sus kilnius* sumanymus.-

Cyril Grybas buvo pirmas 
M i r s S e n a S LieflJViS H ų 1 9 d ' ' 7 v a l a n d ą ' b U V U ' j "Draugo" pardavinėtojas, 

W i šioj Lietuvių svetainėj. Kon- k u o m e t b u v o v o s j v e s t a s De- išgali, visur remia lietuviv 
Mirė Kazimieras Barkaus j certą ir šokių programą iš-; t r o į t o ž į n i ų s k y r i u 8 Yra reikalus. Sare darbuotes 

kas. Palaidotas iš šv. Ju r - ' pildys Sv, Antano parapijos j b a i g ę s H o l y R edeemer High ' mėgsta skaitymą ir seka lie-
gio bažnyčios Alyvų Kalno merginų choras, vadovystėj { School i r laimėjęs metams. tuvių veikimą, 
kapinėse. Laidotuvėms pa- muziko J. Blajžio, ir margu- j s c h o l a r s h į p į Dayton uni-į 

badu numarintų. Tai bent 
artimo meilė! 

Vėliau surinktus faktus 
parašysime. Koresp. 

versitetą. Kitus metus lan
kė Detroito universitetą. U-
žejus karui, savanoriu įstojo 
į USA Coast Guard, kur su 
laipsniu Mo. M. M2'c ištar-

tarnavo laid. dir. Kazimie- j mynų grupe, vadovystėj 
ras Stepanauckas. | Mrs. D. Cress. Taipgi daly-

Reikia pažymėti, kad ve- j vaus 'Tupu dėdė ir dėdie-
lionis buvo vienas penkių nė". 

brolių Barkauskų, kurie skai šokiams grieš Chadles Mi-
tomi iš pirmųjų lietuvių, ap- chells orkestrą. Pasilinksmi- n a v o v j r£ t r i 8 metus. Yra 
sigyvenusių Detroite prieš nimas bus abiejose svetai-, b a į gę s Ordance Automotive 
apie 50 metų, kuomet čia nėse. I School ir Diesel Engine 
gyveno tik kelios šeimynos Valdyba ir rengimo komi- ( School. Jaunavedžiai yra iš-
lie\uvių ir visus religinius j s į j a nuoširdžiai kviečia vi-
reikalus atlikdavo lenkų baž Sus dalyvauti. B. 
nyčiose. Jie pradėjo rūpin-
tis gavimu lietuvio kunigo. 
Jų pastangomis, padedant 
Jonui Kasevičiui ir Motiejui 
Velyviui, vyskupas pasKyrė 

Žiniy-Zineles 

vykę povestuvinen kelionėn. 
Laimės naujame gyveni

me. 
• 

Petras Kairys , Anna Ži-
žiūtė ir Antanina* Mickevi-

"T< j D a y " sėkmingai pra 
ejo. D iba r valdyba ir komi
te tas . deda pastangų, kad 
viską sutvarkius. Dėkui lie
tuviams, kurie taip šauniai 
darbavosi. Ka? kurie nuo pat 
ryto iki vėlo3 nakties dar-

Taksiuku į Detroitą 
Chicagietis taksimetro 

vairuotojas, Kelly Amato, 
sutiko už $200 nuvežti Zel-
ma Snover į Detroitą. Po 
kelionės moterėlė negalėjo 
užmokėti. Vairuotojas pa
siskundė policijai, kad už 
kiekvieną dieną, kurią reiks 
laukti iškolektuoti pinigus, 
jis netenka $40 uždarbio, 

- 1 

bavosi aukų rinkime. Kele-jkurį būtų uždirbęs vežda-
tas rinkėjų yra pririnkę po m a 8 klijentus į arklių lenk-
2 ir 3 dėžutes; net pūslėtom tynęs, Ciceroje. 
kojom dabar vaikščioja. Tai 
didelis pasiaukojimas trem
tiniu šelpimui. Nekurie lie
tuviški komunistai yra ko-

Cyril P. Grybą su Marga-; čiūtė, iš Toronto "week end" | lioję rinkėjas, kiti tyčiojosi. 
Tai paprastas lietuvių ko
munistų darbas. Jei jie ga 
lėtų, tai lietuvių tremtyje 

Valatkai susilaukė pirmą 
garnio vizitą. Džiaugias sū j 

numi. Ta proga per Cress 
užsiprenumeravo dienraštį 

DR. VAITUSH. OPT. 
LIETUVIS 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija. 

kun. K. Valaitį į lenkų Sv. j r e t p , Rufus-Rutkauskaite, buvo atvykę į Detroit. Kai-
Juozapato bažnyčią, kur lie- š v Antano bažnyčioj, kun. rys svečiavos pas Cress ir 
tuviai, nors ir neskaitlingas j p Boreišis surišo mote- kitus, Žižiūtė, Mickevičiūtė 
būrelis, buvo aptarnaujami r y s t ė s ryšiu. Jaunasis yra pas Belickus. Svečiai yra 
iki vėliau suorganizavo šv. baigęs Šv. Antano parapijos i veiklūs nariai " Aušros" c 
Jurgio Draugiją ir įsteigė ( m okyklą , čia mišioms tar - : ro ir Šv. Jono parapijoj. 
Šv. Jurgio parapiją. Iš JU; navęs ir prie L. Vyčių pri- ^ 
t rys jau yra mirę: Juozas klauso. Jaunoji yra atvyku-
Simonas ir Kazimieras. s i s U tėvais iš Pennsylvania. 

Pranas dar gyveno Detro- Per šliūbą solo *'Ave Ma
lte, Motiejus — New Bos- r i a " giedojo Valencija Ste-
ton. Mich., ūkyj. Visi penki pulioniūtė, o merginų cho-j "Draugą". Ralph yra Lie 
broliai yra daug prisidėję' ras giedojo mišias ir kelias tuvių Radio Balso anaunce 
prie Šv. Jurgio parapijos iš- i giesmes, varg. J. A. Blažiui ris, gražiai vartoja abi kai- j . 
kilimo, i : f1, vadovaujant. bas, turi gražų tenoro bal-i P^ fn^na akių itempimą, kurta 

* . JL A J ° ^ ! esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
^ Jaunųjų tėvai yra patrio- są, kuris kaip per radio, ta ip svaigimo, akių aptemimo, nervuo-

Šv Rožančiaus Draugija ta i : P e t r a s ir Ona Grybai ir scenoje publikos mėgia- j tujno, skaudamą akių karfttf, ati-
& J _ . . ,. J f t> t a t o o trumparegystę ir toliregys-

rengia metinį vakarą, spa- daug darbuojasi visuose lie- mas. t$. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su siekta parodančia ma
lus ias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiama 1 mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKJS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami i 
karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų nerejftjimo -— (eolor 
blindness), krefrkitėa prie manės. 
Apsiimu išgydyti. 
Daugely atsitikimų skys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma. 
4712 8outh Aihl&nd A v a 
* Telefonas YARD8 1873 

VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare . Sekmadieniais pagal sutart į . 

I. RIMDZUS. D. C. 
UCENSED CHIROPRACTOR 

m STATE OF INDIANA 
P«m» eaUs įn Indiana 

Phone Wentwor4h 2521 
PHYSHf THERAPY 

<*86 VVest 63rd Street 
HOURS — Taily 6 to 8 P . M. 

Sa turdays 10 A. M. to 8 *>. M. 

Chicagoje, rugsėjo gale, 
palaidotas karalius, Pedro 
Christo, 87-m. amžiaus čigo
nas. Čigonų, karalių į rusų j 
pravoslavų bažnyčią atlydė-, 
jo daugiau 100 vyrų čigonų.*' 
Penki vyrai griežė liūdnas 
atsisveikinimo giesmes. Smil 
kalai degė prie galvos ir ko
jų kartu su žvakėmis. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

[1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ry+e; 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. HaJ ced St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 8—S popiet. 

DR. J. MOCKUS 
DANTISTAS % 

7550 So. Halsted St. 
Tel. HUDson 2096 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad. , Antrad., Ketvir tad. ir P<n-
ktad . nuo 10 ryto iki 8 vak. Trečiad. 
uždaryta, šeštad. nuo 10 ryto iki 4 pp. 

Dr. F. C. Winskuna< 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI* 

2420 W. Marąuette Bd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Bes. TeL: HEMlock 3150 

VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 Iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutar t i 

T*1SB1UH ty r imas Contaot Stiklai 
Or tnopt ic Gydymas. Btlklus Atnauj ino 

Dr. VValter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
( • I r i Metropol i tan State B a n k ) 

Tel. VIRginia 6593 
Vai.: kasdien 10 iki 12; 1 iki 5; 7 
iki 9. defttad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madienį 10 iki 12 Trečiad. uždaryta . 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

• 111 in ElECTRICAl 
APPtIANCE 

in the BUt SAIUTE to ElECTRICAl LlVtNG CONTEST 

150 ELECTRICAL 
APPLIANCE AVVARDS 

Dr. J. J. Smetana, Jr 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VAJLAND08: 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

Penktad. 9:30 iki 12—1:30 
iki 8:30 

Trečiadieniais Uždaryta 
Šeštadieniais 9:30 iki 12—1:30 

iki 6 P.M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 Pla t t Bldg. Į 

WESTWOOD LIQUOR STORE 
2441 West 69th Street Chicago 

Easy to E n t e r . . . Nothing to Buy 
FINISH THIS STATEMENT IN 50 WORDS OR LESS: 

"/ wanf to /rve electrkally because l ; . . • • i • . .' ; .* I S 
» i • « / / 

Aplankykite tą elektrinių prietaisų 
jos šiandien! Sužinokite viską apie šį naują 
naujų elektrinių prietaisų! Apžiūrėkite šiuos 
paklausinėkite apie juos, ir tada pasakykite 
kia nieko pirkti. Jūsų pardavėjai (pažymėti 
ir įsirašymo blanką. 

ALLIED TIRE & BATTERY CO. 
610 WeKt S3th Street 

GOLDBLATTS 
Ali Stores 

MAJOR HOME UTILITIES 
3207 So. Hal»ted Street 

PATRICK RADIO & SOUND SERVICE 
1818 We»t Ormak Road 

p?.rd{\vėją, kuris yra narys Elektros Draugi-
kontestą! Jūs galite išlaimėti nuostabių 

prietaisus, kuriuos jūsų pardavėjas perstato, 
kodėl jūs norite gyventi elektriškai! Nerei-
žemiau) duos jums dykai Kontesto Knygelę 

SCHALLER BROS. 
1956 W. 35ih St, 4172 Archer A ve. 
3058 West 83rd Street 

SOUTHVVEST APPLIANCES 
2155 We«t Cermak Road 

TOVVN OF LAKE UTILITIES 
1800 YVest 47th Street 

12TH STREET STORE 
IlaLsted & Kooscvelt Road 

Off. tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 1474 
Jei neasiliepia, šauk VIN 3900 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 
VALANDOS: nuo 2-4 Ir 6-8 kasdien, 

išskiriant ketvir tad ir sekmad. 
Šeštadieniais t ik ta i nuo 2-4 popiet 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ava 

(2-tros lubos) 
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDvvay 2880 

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

Ofiso Tel. VJRcinia 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

DR. EMILY Y. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKITJ GYDYTOJAS 

Suvirs 25 metų patyrimo. 

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 iki 4 ir 6 iki 8. 

Nedėlioj pagal sutar t j . 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS: Su&itarius — nuo 1:00 
Iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadienių ir Šešta

dienių vakarus . 
Ofiso TeL GROvehill 5213 

Rez. TeL HILltop 2626 

DR. A. JENKIN5 
FHYhlOlAJi * ICRGBON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:30-9 vak. 

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

Ofiso Tel. — PROspect :*H:?8 
Kes. Tol. — Y lK« in ia 2121 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VALANDOS; 2—4 popiet. 6:30 -

8:30 vakarais . Trečiad. pagal sutart j 

DR. PETER!. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Telefonai: 
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomifl 
rifcmnmfc nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare. 

TeL: GROvehiU 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette R<t 

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. ir 
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutartį 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Tel. VIRginia 6583 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1-3 popiot ir 7-8 v. vak. 
Trečiadieniais ir Šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Road 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus. 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

^R. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

i 

ELECTRIC 
37 SOUTH WABASH 

ASSOCIATION 
CHICAGO 3, ILUNOIS 

Serving f/»« Electrical Industry m Noiifarn Illinois 

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS! 
Speeialė nuolaida organizacijų parengimams, 

vestuvėms ir panašiems įvykiams. 
Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 

buteliais, dėžėmis ir statinėmis. 

AL ŠIMKŪNAS, Savininkas 
TELEFONAS — PROSPECT 5951 

Dr. VValter M. Eisin 
. ( E I S I N A S ) 
6155 S. Kedzie Ave. 

Pract ice limited to Obstetrica 
and Gynecology 

VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 
T e l e f o n a i 

Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 
J oi neatsiliepia, šauki t MID. 0001 

DR. STR1K0LIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. ir Seštad. 
Vakarais—tik pagal sutartj. 

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Dr. A. Montvid. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VVest Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Resiz. Tel.: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 

Savim p~ į t ikė j imas yra 
vyriausias žmogaus dvasi
nėms jegom s vadas. 

. Saugok savo širdį visu at
sidavimu, nes iž jos išeina 
visa gyvybe. 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 
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MŪSŲ DVASINIS GYVENIMAS 
Tretininku 
Konferencija 

Philadelphia, Pa. — At
vykus lietuviams pranciško
nams Amerikon, jaučiamas 
reikalas pagvvinti tretinin
kų veikimą. Tam tikslui ruo 
šiamos tretininkų rekolekci
jos, vizitacijos ir konferen
cijos, kur duodama pilniau 
pažinti tretininkų tikslą ir 
jų svarbą šiais laikais. 

Viena geriau pasisekusių 
lokių konferencijų yra Phi-
Jadelphijos .ir apylinkės tre-

Pranciškaus dvasia tinka ne 
tik laimingai mirčiai besi
ruošiantiems, bet ir tiems, 
kurie pradeda gyvenimą, 
kad per jį perėjus naudin
gai. 

CLASSIFIED HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
<£ "D R A U. G O" # 

D A R B Ų S K Y R I U S 

"DRAUGAS" HKIiP W ANTEB 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tf* RANdolph 9488-9489 

HELP WANTED — VYRAI 

Padėka 
Montreal, Canada. — Mes, 

Montrealio lietuvių organi
zacijų atstovai, 4 d. spalių 
dalyvavę G. L. P. Grant-
Suttie Lietuvos generalinio 
konsulo Kanadoje dešimties 
metų jo darbuotės Lietuvos 
naudai sukaktuvėse ir lai-

tininkų konferencija, jvyku- i mingai grįžę namo, norime 
si spalių 5 dieną. Šv. Andrie- j išreikšti savo ir atstovau-
jaus 'parap i jo je . Prieš kon- jamų organizacijų vardu pa 
ferenciją parapijos tretinin- dėką torontiečiams lietu
kai atliko trijų dienų pasi- viams. Per tokį gerai orga-
ruošimo rekolekcijas, kurias nizuotą pobūvį, per sveiki-
vedė kun. Bernardinas Grau-1 n imo kalbas, kuriose tiek 
slys. Konferencija prasidėjo buvo išreikšta jausmo, šir-
kongregacijų tarybų posė- dies ir skundų, kad kiekvie-
džiu, kuriam vadovavo A- no dalyvavusio širdis neliko 
merikos lietuvių tretininkų, be žymės. Grįžę namo mes 
komisaras kun. Viktoras Gi- ' pajutom gražiai organizuo-
d ž i ū n a s . P o t o b u v o i š k i l - t ą š i a m m i n ė j i m u i p a s i r u o -
mingas įžadų atnaujinimas, šimą ir nepaprastą rūpes-
su progai pritaikintu pa- tingumą atvykusiais. Jau 
mokslu ir palaiminimu su | neminint paties iškilmių va-
Šv. Sakramentu. karo, kada mums buvo tei-

Iškilmingą posėdį at idarė kiamos įvairios pirmenybės, 
malda kleb. kun. J. J. Čepu-j torontiečiai mumis rūpinosi, 
kaitis ir tarė savo karštą I teikdami net liuksusines pra 
pasveikinimo žodį. Taip pat j mogas, pav., aprodymas mie 
sveikino kleb. kun. Ig. Va-
lančiūnas, išreikšdamas sa-

sto, apvežant automobiliais 
ir t.t. 

vo linkėjimus, kad grei tu! Kaip minėjome, vakarą, 
laiku tretininkų eiles pripil-! ta ip ir sekantį vakarą daug 
dytų jaunimas ir tuo pagy- papildė Lietuvos konsulas 
vintų jų veiklą. Jį sekė kun. i Chicagoj P. Daužvardis su 
S. Raila ir kun. L. Pečiuke- ! žmona, kurie ne tik nepa-
vičius, kuris ir vadovavo pa- prastai gražiomis ir turinin
g a m kongreso iškilmingam gomis kalbomis sukaktuvi* 
posėdžiui. Tarp įvairios po- ninką pasveikino, bet ir 
sėdžio programos pažymėti- ' mums, montrealiečiams ir 
nos kun. Bernardino ir kun. 
Viktoro konferencijos. Pir
masis kalbėjo apie šv. Pran
ciškaus dvasios aktualumą 
mūsų laikuose. Šv. Pranciš
kus ir šių dienų pasauliui 
rodo kelią, kuriuo eidamas 
t ikrai pasieks laisvę, meilę 

torontiečiams, davė daug 
brangių patarimų. Jie mus 
guodė ir teikė daug gražių 
vilčių. Už visa tai ir už vi
są lydėjimą į gelež. stotį su 
gražiu būriu torontiecių, 
reiškiame jiems nuoširdų 
lietuvišką ačiū. Dėkui su-

i r taiką. Kun. Viktoras, lyg j kaktuvių iniciatoriams, ren-
tęsdamas pradėtą temą, pa- igėjams, vadovams, šeimoms 
rodė viltį, kurią deda da- pas kurias mes dvi dienas 
bart inis Popiežius tretinin- svačiavomės ir vaišinomės, 
kuose pasaulio atnaujinimo J. Jurėnas 
darbe. 

Konferencijoje tretininkai 
dar kartą pamatė, kad šv. 

PASIKLAUSYKITE 
Visų Mėgiamiausias 

Budriko Radio 
Programas 

Srkmari. \VCFL Stoties 9:30 • . 
Ketvirta*!. WHFC Stoties 

7:00 T. • . 

BUDRIKO KRAUTUVĖJE visuo
met rasite goriausios kokybSs RA
KANDUS, RADIOS ir JEWELRY, 
prieinamiausiomis kainomis ir 
visuomet mandagrų patarnavimą.. 
Atsilankykite. 

VISI DEPAKTMENTAI 
PATALPINTI VIENAME 

BALTAME NAME 
KrautuvS atdara kiekvieną, dieną. 
Vasaros metu atdara vakarais 
Pirmad. ir Ketvirtad. iki 9 vai. 
vakare. 

JOS. F. BUDRIK, fnc. 
3241 S. Halsted Street 

Chieago 8, UI. 
Tel. CALumet 7237 

M. Arlauskaitė 
A. Sakalas 
J. Paznokaitis 
A. Navickas 

Visi skelbimai šiame skyriuje, kur 
apleista miesto vardas, reikia supras
ti, kad yra nuo fhmu Chieagoie. 

HELP WAlfTEP — VYRAI 

MŪRININKŲ 
IR STONE MASONS 

AUKŠTA ALGA—PASTOVUMAS 
40 namų statome. Kreipkitės prie 
darbo: 1414 Jackson Ave., River 
Forest. 111. — 1H blokai į pietus 
nuo North Ave ir 4 blokai j vaka
rus nuo Harlem Ave. 

RYAN BROS. & SATHKR 

FINISHERIŲ—RAKANDŲ 
CABINET MAKERIŲ 

RUBBERS — FILLERS 
SANDERS 

PATCIIERS — SPRAYERS 

Pilnam Ir Nepilnam Laikui 
Aukštos Algos 

JOE PETERSON 
GENERAL FINISHING CO. 

118 N. Eas t Avenue 
OAK PARK, ILLINOIS 

REIKALINGA 
ĮVAIRIŲ 

FABRIKO PAGELBININKŲ 
Pastovūs darbai, apmokant 95c į 
vai. Daug viršlaikio, mokant pus
antros algos po 40 valandų. 

CREX PATENT 
COLUMN CO. 

2315 So. Pulaski 

VYRAI IR MOTERYS 

DIRBKITE ARTI 
NAMŲ! 

V Y R Ų : 
RED SPRI \C . AS8EMBLERIŲ 
POWER RIVETERS 
DARBININKE 

VYRŲ IR MOTEROJ: 
O P E I L l T O R i r DfcL W E I X S TYPE 
C O I I J E R IR K.NOTTER 

Visi darbai yra pastovūs. Puikios 
algos ir darbo sąlygos. Daug nau
dų. Ateikite ir pasikalbėkite apie 
šiuos pilno ir nepilno laiko darbus. 
HAGGARD & MARCUSSON CO. 

1109 W. S7th Street 

VYRŲ IR 
MOTERŲ 

FABRIKO DARBAMS 
Popioros produktai. 

įdomūs darbai. 
Išmokinsime, jeigu reikės. 

3-j# šifty pasirinkimas. 
AUKŠTOS ALGOS PRADEDANT 
BONAI DIRBANTIEMS NAKTIM 

VI RSLAI K O PlROGOS 
Gyvybes apdraudimus dykai. /• 
iiiiaiM.) kaina apdraudos — nelai
mes, sveikatos ir ligoje. 

STANDARD CAP 
AND SEAL CORP. 
1200 Fullerton Ave. 
Kampas Raeine Avenue 

Kam gresia pavojus, o ne-
nor bėgti, yra ženklas, jog 
savanoriai nori | prapultį 
lėkti. 

ikia Patyrusių 
Vyrų Pagelbos 

ARC WELDEK*IU 
PAINT SPRAYERS 

DIE SETTER1V 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 

SHEAR PAGELBININKŲ 
SPOT WELDER'IŪ 

CHIPPERS, GRINDKRS 
ŠAPOS PAGELBOS 

DARBININKŲ 
Vietų dienos ir nakties šiframs. 
Labai geros algos pradedant. Ap
mokėta pasilsėjimo laikotarpiai ir 
atostogos. 

K.REIPKITfcS 
PERSONALO DEPART\VMEVTE 

FIRECRAFT CORP. 
3110 W. 51st STKEET 

MR. LYMAN — HEMLOCK 5000 

HELP WANTED — VYRAI 

MŪRININKŲ 
. REIKIA 

PASTOVUS DARBAS 
AUKŠTOS ALGOS 

TEL.: BEVERLY 2536 

REIKIA 
SAKJDER'IŲ 

Puiki Proga 
IŠDIRBĖJAI 

SKELBIMO DISPLAYS 
Geriausios darbo sąlygos 

Dykai grupes ir gyvybes apdrauda 
ĮDOMUS DARBAS 

POSTER PRODUCTS CO. 
3401 W. Pivision St. 

Skaitykit, platinkit Draugą 

ŠIŲ DIENŲ GERIAUSI DARBAI 
MCRO IR BLOCK LAYERTAMS 

Sub contracts let. Geri, ilgam lai
kui darbai. Geriausios algos. 

NATIONWIDE BUILDERS 
TEL. : VINCENNES 6992 

Punch Press 
Operatorių 

PATYRUSIŲ 
PRIE DIDELIŲ PRESS'Ų 

VVISCONSIN 
METAL PRODUCTS CO. 

PHILLIPS & DE KOVEN AVE. 
Raeine, Wisconsin 

KARPENTORIŲ 
REIKIA 

Naujajame Sears-Roebuck Retail 
"krautuvėje. Vidurmiesty Waukeg-
an'e. Metams darbas, puikios dar
bo sąlygos. 40 vai. sav. $2.15 į vai. 

Rašykite arba kreipkitės j 
JOHN GRIFFITHS & SON 

CONSTRUCTION CO. 
20 So. Utiea St., YVaukegan, III. 

M Ū R I N I N K Ų 
Nuolatinis darbas statybos pro-

, jekte. Aukščiausios algos. 
D & D CONSTRUCTION CO. 

9719 Franklin Avenue 
Fianklin ParK, Illinois 

Telefonas 474 

Skelbkitės Dienraštyje "Drauge" 

H E L P WANTED —- VYRAI 

f ^ 

• JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
• JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI 
• JEIGU NORITE GAUTI 3% — KREIPKITĖS \ 

UNIVERSALE 
Savings and Loan Associatioo 
1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317 

Jūsų indelių saugumui apdrausti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corporation. 

Atdara kasdien nuo 9 ry to iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
nuo 9 ryto iki 8 vak., fleatad. nuo 9 ry to iki 1 popieti}. 

^ r 

Ateitis Priklauso Nuo Maisto Ir Ūkio Mašinerijos 

DIRBKITE prie 
KO NORS 
NEPAPRASTO 

.. 

^ 

Foundry darbas yra 
pagrindas daugelio 
išdirbinio 

Yra Pastovių Darbų 
Moderninėje Case Foundry 

LENGVESNIS Darbas 
AUGSTOS ALGOS su 
TVIRTA ATEITIMI 

HELI* \VANTED — VYRAI 

R E I K I A 
M E K A N I K U 
SU ŠIEK TIEK 

MEKANI8KO PATYRIMO 
IŠMOKTI 

DIESEL PATAISYME 
23 IKI 35 METIJ 

Pastovūs darbai. Atostogos ap
mokėtos, geros algcs. Apdrau
dimas, ligoje ir gyvybes. 

K R E I P K I T Ė S 

CHICAGO MOTOR 
COACH CO. 

4221 DIVERSEY AVE 

VYRO REIKIA 
Mes ieškome vyro. kuri> nori nuo
latinio darlM> <lii'l>ti Taimery'H*, su 
gera alga. .Re^toromas ir t^mpės ap
draudos patogumai. CJeros sąlygom. 
A. F. GALLIIN & SONS, CORP. 
1863 N. Water — Mihvaukee, Wis. 

AUTO MEKANIKA 
KAISER - FRAZKIt KARI/ 

Valandinis apmokėjimas. 40 vai. 
savaite. Kreipkitės asmeniškai ir 
matykite Gil. 

GERMANSON MOTOR CO. 
1857 W. Forest Home Avenue 

MILWAIKEE. \VISC. 

F O R G E Š A P O S 
PAGELBININKŲ IR HEATERS 

PATYRIMO NEREIKIA 
Puiki proga tvirtiems vyrams iš
mokti ir pakilti kaipo — 

Hammer operatoriuj — oloktrikai 
— Hnllanl operatoriai — plieno kil- i 
notojai — Invit troat .pagelliiniu-
kai — rmisii grfadetial. RHkia i 
viMOklų dar liiirinkii | ) i c pr'dukfijos < 

darbu. \'i<»tos tuojau iižimainos. 
(ii*rt)< aitros. P;i* tovuni:i>. Dienos! 
ir nakties šit'tanis. 

INTERSTATE DROP FORGE CO. 
4051 No. 27th St. — MiUvaukee 
V., blokas j Šiaurę nuo Ca'>itoI Ave. 

YOUNG MEN 
Chance to learn good-payina; trade. 

Automatic Bufftng Machine 
$1.00 per hour to start , $1.05 

in 30 days. 50 hour week. 
DRISCOLL ft COMPANY 

842 N. TROY (Grand Ave. at Troy) 

BENDRI FABRIKO 
DARBAI 

Visiems Šiftams 
NESENESNI 45 M. AMŽ. 

Puikios Algos Pradedant 

RESTORANAS 
APDRAUDIMAS 

UNIFORMOS 
PIETVAKARI! APYLINKĖJ 
GERA TRANSPORTACIJA 

V/2 BLOKAI NUO GATVEKARŲ 

PAŠAUKITE MR. GAUER 
PORTSMOUTH 4141 

HELP WANTEI> — MOTERVS 

MOTOROLA 
TffE BICRT RADIO 

IN TOWN 
PLAi^B 

WTLL TRATN INENPERIENCED 
flIHLS AND WOMEN 

F O R 

HTRING AND SOLDERING 
STARTINC, RATE 

95c 
\ v m i Exr» i .RiE\ rE 

$1.06 
MANY EMPEOTEE BENEPTTB. 

P A I I J ENRITRANCE; VAfATION 
POMf'Y; I/) \V r o s T rAKBTERIA' 
EDlTrATFONAE 1'I.AN, KTC. 

POME IN FOR A N INTE R VIE W 
VdR THAT PERMANENT JOR 
POR THE PITI 'RE. 

MOTOROLA 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

HEIiP WANTED MOTERYS 

Showers Restoranas 

Darbo Ofisas a tdaras nuo 7 vai. ryto iki 4 vaL p. p. 

Nuo Pirmadienio iki Penktadienio 

J. I. C A S E C O . 
700 State St. Raeine, Wisconsin 

IšdirbSjai f kio Mašinerijos suvirs 100 Metu 

H E L P WANTED — VYRAI IR MOTERYS 

Y O U N G 
M E N ! ! W O M E N ! ! 

VVESTERN ELECTRIC 
Ha-s Many Opportwiit.es To Offer You 

N O W 

RECEPTIONIST—STENOGRAFE 
Dirbti skolinimo ofiso skyriuje. Į-
domus darbas. 39 vai. sav. Nuo
latinis darbas. Puiki proga pakilti. 
Tel. MR. ROELKE, Hopkins 2960 
FIRST CREDIT COMPANY 

2118 W. FOND du LAC AYE. 
MILVVAUKEE, WISC. 

(Skersai Sears) 

MERGINŲ 
Pastovūs darbai 

dienomis 
Power Masinu Operatorių 

Patyrusių ir nepatyrusių 
Dienos šiftas 

PRESSERS 
Patyrimo nereikia 

Nakties šiftas 
Kreipkitės asmeniškai 

RHEA MFG. CO. 
1983 So. Allis St. — Mihvaukee 

(Paimkite No. 16 karą) 

GUARDIAN'S 
TURI! 

Geras Darbas — Su 
Gera Kompanija 

A T E I K I T E Š I A N D I E N 

Nesunkūs fabriko paskyrimai 
Puikios sąlygos. 

Draugiškas vedimas. 
Nereikia būti expertu. 

ATEIKITE DABAR! 

GUARDIAN ELECTRIC 
1621 W. VValnut Street 

(1 hlokits į šiaure m ' ° I-ak«* Si.) 

MAIL ORDER CLERKS 
PERM YNENT \.M) TEMPOHARY 

NO EXI>ERIE\CE \ F X E S S \ K V 
MAIIi KEVDERS 

FILE & l.M)KX CLERKS 
ORDER (OMI'LKTOKS 

l i lLI.FK SCAI.ER 
JVIMSTS 

S DAY 1YKEK 
GOOD STARTIVC; RATES 

MERIT I.NCRE.VSES 
1»AID V.UATIO.NS A 0 O U D \YS 
HOSPITAIi Ar I.1EE INSIRA.NCE 

8EE MI SS l'EI.I.KTIKR 
ALISON — BOWES CO. 

427 W. RANDOLPH 
FABRIKO MERGAIČIŲ 

PATYRIMO NEREIKIA 
Dirbti vegPCftMr <,<*Hophano paka\ifiio 

(lirbtmr'je. 
80e | VALANDA 

$1.20 virš 40 valandų 
KREIPKITĖS 

KRISPY KLEEN VEGETABLES 
139 So. Water Market 

(103.5 W . 14tJi I»lao<») 

TARNAIČIŲ IR 
PANTRY MOTERŲ 

PASTOVUMAS 
TAIPGI REIKIA 

MOTERŲ 
SEBATOMIS IR SEKMADIENIAIS 
KREIPKITĖS PERSONALO OFISE 

j MERCY HOSPITAL 
2537 So. Prairie Ave. 
OFISO DARBININKŲ 

TUOJAU REIKIA 
Comptometer oporatoi<" — Elliott 
Fisher opera toro — typKt Ir file <1«T-
ka. 5 dienu sa\aite . Î rog-a jKtkiltl. 
leJeronuckite Daly 48 \ 6. 

MONARCH MFG. COMPANY 
333 E. Chioaso St. — Milwaukee 

MOTERŲ REIKIA 
FABRIKO DARBAMS 
GEROS ALGOS 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS I 

COLLEGE INN 
FOOD PRODUCTS CO. 
4301 So. Ashland Ave. 

Vienas gramas meiles at
sveria svarą įstatymų. 

VYRAI IR MOTERYS 

Why Not 

The Work I s Interesting 
And The Pay I s Good 

(Vvme | n And See Abotit The.«tc 
A P P h Y 

Openinffs 

VVESTERN ELECTRIC 
Cermak (2^nd Street) and 

OR 
5555 Afcher Avenue 

Cicero Avenue 

GRANT'S VEL ATIDARO 
PADIDINTA VIETA ANT ANTRO AUKŠTO 

YM\ VIETŲ . D £ L : 
PORTERIO IR RECEIVING CLERK'O 

DEPARTAMENTO MANAGERIŲ 
SEKANTIEMS DARBAMS: 

BAT\T DEPARTAMENTE READY TO WEAR & SPORTS WEAR 
DRY GOODS ELECTRIC IR PRIETAISŲ 
NECKAVEAR STATIONERY 
CLOVES H O l ' S E U A R E S 

40 VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITE 
Alga yra pritaikinta prie jūsų patyrimo. 
Atostogos, ligos naudos ir apdraudimas. 

KREIPKITĖS Į 

W. T. GRANT CO. 
2235 NORTH 3rd STREET MILAVAI KEE, WI8C. 
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D R A U G A S 
THE LITHUAMAN DAILY FRIEND 

2S34 & Onkley Ave., Ckkago 8, I1L IeL VIRginla 6640-6641 

Kntered M Second-Class Matter March 11. 1916 at Chicago, Illinois. 
Under the Act of March S, 1»<». 

Published daily, except Sundays, 
by the 

l.itluutnlau Catfiolio Press Society. 
Member of the Catholic Press A^s'n 

StibscrVptloft Kates: 
$6.00 per year outside of Ghicago; 
$7.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 cents per copy. 

Prenumeratom kaina Chicagoje ir 
Ciceroje per paštą: 

Metama •*•• • 
Pusei Metų *-°* 

Jiingt. Valstjrfefco, bet n e Chicagojo: 
Metams '£"22 
Pusei Metų 3 - 5 0 

Užsieniuose: 
Metams M-JJ 
Pusei Metų 4 - 5 U 

Pinigus reikia siųsti Pašto Money 
Orderiu su užsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus. gavus prašymą. 

SKELBKITfiS DIKN. "DRAUGE" 

Darbininkų Unijos Ir Komunistai 
PRIEŠKOMUNISTINIS SĄJŪDIS 
Visame krašte jaučiamas "generalinis sukilimas" 

prieš komunistus. Net ir tie (inimant radijo politinių 
žinių komentatorius ir kolumnistus), kurie prieš kiek 
laiko pro-rusiškai ir net pro-komunistiškai buvo nusi
teikę, dabar jau pradėjo "šaudyti" j komunistus ir į 
Maskvą iš pačių "didžiųjų kanuolių". 

Prieškomunistinis sąjūdis eina Jungtinių Valstybių 
kongrese, atitinkamose valdžios įstaigose ir ypač dar
bininkų unijose. Ir visa eile vyriausybės kabineto na
rių yra patarę vesti griežtą kovą prieš komunizmą. 

Darbo sekretorius p. Schvvellenbach, kalbėdamas są
ryšyje su AFL ir CIO metinėmis konvencijomis, aiškiai 
pabrėžė reikalą uždaryti komunistų partiją Jungtinėse 
Valstybėse ir uždrausti komunistams būti nariais dar
bininkų unijose. 
APVALYTAS DARBO DEPARTAMENTAS 

Schvvellenbach spaudos atstovams pareiškė, kad, pil
dant Prezidento Trumano įsakymą ištirti valdininkų 
ištikimumą kraštui, jis su FBI pagalba išmetęs iš savo 
departamento net aštuonis komunistus. Anot jo, yra 
svarbus reikalas ne tik valdžios įstaigas, bet ir darbi
ninkų unijas apvalyti nuo priešvalstybinio elemento — 
komunistų. O kad reikia uždaryti komunistų partiją, 
apie tai negali būti jokios abejonės. 

Darbo Sekretorius pakartojo žiaomą faktą, kad ko
munizmo agentai naudoja darbo unijas savo propagan
dos tikslams. Be to, jis apkaltino komunistus siekiant 
sugriauti Amerikos darbininkų organizuotą sąjūdį. Blo
giausia, p. Schvvellenbajch sako, kad amerikiečiai ko
munistai aklai klauso svetimos totalitarinės valstybės 
įsakymų ir juos pildo. 

KOVA CIO KONVENCIJOJ 
Ta proga reikia pastebėti, kad CIO (Conference of 

Industrial Organizations) konvencijoj eina aštri kova 
tarp patriotinių ir pro-komunistinių grupių. Sekreto
riaus Schvvellenbacho pareiškimai tą kovą dar labiau 
padidino. Pro-komunistų grupėms vadovauja tie, kurie 
aiškius ryšiu s turi su komunistų partija ir, aplamai, 
su komunistiniu sąjūdžiu. Ypač veiklūs yra "Daily 
VVorker", komunistų dienraščio, korespondentai. 

Kai buvo pranešta, kad konvencijoj kalbės gen. Mar-
shallas, valstybės sekretorius, pro-komunistų delegatų 
tarpe kilo nepasitenkinimo ir net pasipriešinimo. Mat, 
komunistai ir jų bendrakeleiviai yra griežtai priešingi 
Marshallo planui. Taigir mat, ką bando atsiekti per 
darbininkų unijas komunistai — Maskvos agentai. Jie 
stengiasi jas panaudoti Amerikos taikos planų sutruk
dymui. 

Gal Ir Nenori Kariauti, Bet... 
CHURCHILUO OPTIMIZMAS 

Buvusis Didžiosios Britanijos premieras pirmojo pa
saulio karo metu, VVinston Churchill, nemano, kad So
vietų Rusija nori kariauti. Savo radijo kalboj, kurią 
jis pasakė AI. Smith paminklinės fundacijos bankieto 
metu, p. Churchill pastebėjo, kad akiplėšiškoji Mask
vos politika turi kitą tikslą. Rusijos '/nuodinga propa
ganda", vedama 26 kalbomis, esanti reikalinga vidaus 
reikalams. 

Tą pačią mintį ir mūsų dienraštis prieš kiek laiko 
buvo pareiškęs. 

Rusijos diktatorius siunčia savo agentus į Jungtimi? 
Tautų suvažiavimus ir kitur ir įsako jiems pulti " kapi
talizmą" ir Amerikos "imperializmą", kad sustiprinti 
savo režimą. Rusijos žmones norima tiek įbauginti "ka
pitalistinio imperializmo" pavojais, kad jie savo ver
gišku darbu didintų Rusijos fabrikf gamybą. 
RUSU A PASITRAUKS Iš U. N ? 

Nors p. Churchill ir kalba apie rusų bolševikų neno
rą kariauti, tačiau jis VIB dėlto pabrėžia reikalo Ame
rikai ir Europos vakare demokratijom* išmintingai 
ruoštis prie bet kokių galimų eventualumų. Jis taip jau 
mano, kad kusija su sava satelitais gali išstoti iš Jung
tinių Tautų organizacijos. Tada pasaulis dar aiškiau 
būtų padalintas į du frontus. " I r jei kiltų klausimas, 

paliečiąs žmogaus laisvę", sako p. Churchill, "Didžioji 
Britanija veiktų vieningai su Jungtinėmis Valstybėmis". 

Ne visai yra suprantama paskutinioji buvusio anglų 
premiero mintis. Atrodo, kad bendra akcija būtų rei
kalinga tik tada, kada kruvinasis bolševizmas puls An
gliją ir jos žmonių laisvę palies. Tuomet Amerika tu
rės ją gelbėti. 

Bet ar p. Churchilliui nežinoma, kad bolševikai žmo
gaus teises ir laisvę sutrempė Baltijos valstybėse, Len
kijoj, Čekoslovakijoj, Balkanuose ir rengiasi visą Eu
ropą pavergti. Taigi, nereikia laukti, kol anglo, laisvė 
bus paliesta, bet veikti, ir bendrai veikti, tuoj, kad ne 
tik sustabdyti totalitarinio, imperialistinio komunizmo 
plitimą, bet ištraukti iš jo nasrų tas tautas, kurios jo 
yra pavergtos. Juk antrasis pasaulio karas siekė visų 
tautų ir visų žmonių teises ir laisvę apginti. 

Vidaus Padėtis Prancūzijoje 
% ARTĖJA SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI 

Prancūzų tauta nėra nuskurus, ar pavargus: atskiri 
piliečiai turi užtektinai ir net per daug pinigų ir tur
tų, bet Prancūzijos vyriausybė neturi pinigų'ir ji nuo
lat lenda gilyn skolon. Vidaus paskolos pasiliovė, nes 
piliečiai nebepasitiki socialistų, ar komunistų paža
dams. Pinigingi žmonės supranta politinę krašto padėtį; 
nežino, ar Maskva jų nepavergsT todėl stengiasi savo 
turtus patvarkyti taip, kad nelaimės atvejuje galėtų 
jais naudotis. 

Kaip žinome, Ramadier vyriausybė atstatė visus ko
munistus ministerius ir Prancūzijos vyriausybė apsiėjo 
be komunistų-trukdytojų. 

Komunistų partija dėjo daug vilties į artėjančius 
savivaldybių rinkimus. Nes jeigu žmonės gausiai pasi
sakytų už juos, pati vyriausybė būtų verčiama daugiau 
skaitytis su komunistų partija. 

Bet viena nakčia dalykai pakitėjo. Maskva paskelbė 
atgaivinusi Kominterną, į kurį įimti Prancūzijos komu
nistų partijos vadai. Maskvos įsakymą vykindami, Pran
cūzijos komunistai išeina prieš savo šalį, ir savo žmo
nes. Visi mato ir supranta, kad jie yra klusnūs Mask
vos bernai-vergai. 

Darbininkų sąjungos, kurias daugumoje turi pasi-
glemžę komunistai, atsistoja tautos reikalų išdavikų 
šviesoje. Bet ne tos sąjungos kaltos, o jiems pasišovę 
vadovauti komunistai. Visai galimas dalykas, jog Ka
rolis de Gaulle ar kuris kitas tvirtos rankos vyras pa
kreips darbo sąjungų balsus tautine linkme. Todėl arte-
jantieji savivaldybių rinkimai turės labai didelės svar
bos. 

Jeigu prancūzų tauta pasisakys norinti gyventi lais
vėje ir ekonominėje gerovėje, norinti atgaivinti savo 
pramonę ir atgauti gerą vardą pasaulyje, — ji išrinks 
prancūzus patriotus savo vadais. Tuo atveju galės ti
kėtis ir gausios Amerikos paramos. Bet jei ji pakryptų 
komunistų melų kelia, kas jai galės tuo atveju patikėti 
savo turtus ir duoti paramos? 

Komunistai paskelbė min. pirm. Ramadier ir buv. 
min. pirm. L. Blumą darbininkijos išdavikais. Aišku 
komunistai su jais kartu veikti negalės. Reikia manyti, 
kad tauta duos tinkamą atsakymą į komunistų akiplė
šiškumą. 

Kalifornijos Lietuviu Laikraštis 
m 'Kalifornijos Lietuvio" Nr. 9-tas skaitytojus pasie

kė iš naujos vietos. Jis persikėlėj Los Angeles, Calif., 
9204 So. Broadway. Šio mėnesinio laikraščio leidėja ir 
redaktore pasirašo B. Skirienė. 

Redakcija, rašydama apie tai, kodėl "K. L." persi
kėlė, sako: *». 

"Los Angeles lietuvių patriotinės ir religinės orga
nizacijos gaivalingai auga ir stiprėja. Prieš penkis ai 
šešis metus dominavusios save vadinusios 'progre
syvinės1, 'literatūrinės' ir 'kultūrinės' draugijos jau 
merdi ir neturi -jokios įtakos į vietos lietuvių veikimą. 
Visi žino, kad tai yra Maskvos pastumdėliai, amerikie
čių ir rietuvių, priešai". 

Į tai atsižvelgdamas "Kalifornijos Lietuvis" ir per
sikėlė į Los Angeles, nes norįs prisidėti prie dar dides
nio lietuviškų organizacijų išugdymo, prie sandaraus, 
vieningo veikimo išvystymo. 

Leidėjai i i redakcija pasitiki, kad "visų Kalifornijos 
lietuvių ugningu pasiryžimu, noru, darbu ir parama per 
keletą metų pajėgsime 'K. L / išvystyti į gražų, turi
ningą savaitinį žurnalą". 

Linkime geriausių sėkmių šiuos gražius užsimojimus 
įgyvendinti. 

Netrukus susilauksime dviejų žurnalų — "The Ma-
rian", kuris eis anglų kalba ir "Naujoji Aušra" — lie
tuvių kalba. Abiem žurnalam dirva yra labai plati. To-
dėT visuomenė laukia jų pasirodymo. 

Rašo K, Batikas 
J. A. V. Federalinė atsar

gų taryba paskelbė, jog pir
kėjų įpirkimo pajėgumas pa
kilo rugpiūčio mėnesyje iki 
11 bilijonų 216 milijonų do
lerių. 

Amerikos žmonės turi pi
nigų ir už juos gali įsigyti 
sau reikalingų ir naudingų 
daiktų. 

* • • 
Pasaulis pradeda supras

ti, kad su Sovietų Rusija 
negalės prekiauti. Prieš ka
riniais laikais Lietuva, Lat
vija ir Estija su 6 milijo
nais gyventojų eksportuoda
vo užsienin lygiai už tiek 
prekių, už kiek pajėgdavo 
parduoti 170 milijonų rusų. 

Per 1947 m. pirmąjį pus
metį Sov.'^tų Rusija pirko 
viso 1.1 nuoš. Amerikos eks
porto prekių. Bet ir už jas 
pajėgė sumokėti tik 8 nuoš. 
visos kainos. Tai yra, iš 
kiekvieno 100 c' !. prekių, 
sovietai pasiliko skolingi 92 
dolerius. Ar gi galima su 
nuskurėliais prekiauti? 

* • • 
Italijos katalikai pradėjo 

veikti, o ne žiūrėti, ką da
rys komunistai. Milane kar
dinolas Schuster laikė rūgs. 
21 d. Katalikų Akcijos na
riams, viso apie 30,000 da
lyvavo, pamaldas. Po pamal
dų išėjo aikštėn, kur buvo 
per 20,000 žmonių ir pra
bilo į minią, pareikšdamas, 
jog Bažnyčia negali pasilik
ti bejausmė, kai įvairiuose 
Europos kraštuose minia už
grobia valdžią. 

Esantieji keli kdmunistai 
norėjo nušvilpti, nurėkti 
Kardinolą, bet katalikai vy
rai greit juos pašalino. 

* * * 

Rugsėjo 21 d. Šv. Patriko 
katedroje New Yorke šv. 
Mišiose dalyvavo 38 tautų 
delegatai-atstovai. Rusų ko
munistų pravergtas tautas 
atstovavo 5 lenkai, 1 jugo
slavų ir 1 čekoslovakų at
stovai. Rusai patys pamal
dose nebuvo. 

* * * 

Helgoland saloje, Šiaurės 
(Vokiečių) jūroje neseniai 
anglai sunaikino vokiečių į-
rengtas neįveikiamas tvirto
ves, kurios buvo pastatytos 
iš granito, cemento ir plie
no. Tos tvirtovės per abu 
pastaruosius karus žiauriai 
baudė britų laivyną. Išsprog 
dinus tas tvirtoves, šeštoji 
salos dalis nugrimzdo į jūrą. 

* • • 
Iš Tokio, Japonijos prane

ša, kad Nagasaki ūkio apy
gardos žinovas T. Furuno 
paskelbęs, jog ;. atominės 
bombos dėka žemėje pasili
ko radio aktyviniai pradai 
ir šių metų javų derlius bu
vo nepaprastai geras. Kvie

č i a i užderėjo dvigubai gau
siau negu paprastai būdavo. 
Medvilnes našumas — trigu
bas. Saldžiosios bulvės sužė
lė ir prinoko per 2 mėnesiu. 
Daržovės, cukriniai runke
liai davė 50 nuoš. gausesnį 
derlių. 

Nėr to blogo, kad į gera 
neišeitųi. 

švedai nustebinti naujai 
bandomaisiais ginklais. Jų 
padangėje pasirodo protar
piais lekiantieji dideli svie
diniai, panašūs į storą ciga
rą, jau pakurtą, nes iš už
pakalinės dalies eina ugnis 
ir dūmai. Lekia sproginėda
mas, kaip motociklas. Jie 
lekia iš šiaurės į pietvaka
rius. 

• • • 

Pavergtos Lenkijos -pre
kyba daugiausiai eina su 
Sovietų Rusija, kuri kiek 
nori, tiek moka. Bet jau pra
dėta prekiauti ir su Danija 
ir su Švedija. J. A. Valsty
bėms L e n k i j a pardavusi 
šiais metais už 11,575,000 
dol. 

• • * 

Italai, Castel Gondolfo 
trys tūkstančiai gyventojų, 
dėkodami popiežiui Pijui 
XII, kad savo pastangomis 

apsaugojo juos karo metu 
nuo bombų ir sunaikinimo, 
atidengė iškilmėse atminti
nę lentą su tinkamu įrašu. 
Pats Popiežius išėjo pas 
žmones ir palaimino jtios 
nuo balkono. 

• • * 
Vengrijoje, 5 mailių atstu

me nuo sostinės, sustreika
vo 20,000 darbininkų, pro
testuodami už per aukštas 
maisto kainas. Komunistai 
reikalavo, jei nori gauti 
maistą pigesne kaina, turi 
įstoti į komunistų partiją, 
bet darbininkai atmetė jų 
pasiūlymą. 

Reikšminga, kad ir pri
spaustieji darbininkai pajė
gia reikšti vaisingai savo 
nuomonę ir pareikalauti iš 
komunistų sau laisvės ir ge
rovės. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Kviečiame klausy
tis muzikos, dai
nų, žinių ir pra
nešimų. 

H1ARGUTIJ> 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS B^L. 11 d., 1933 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS:, n u o 1-mos 

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

valandos vakare 
EXTRA PROGRAMAS: Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

s-"--: 

STASYS LITWINAS SAKO: 

DABAR - TAI GERIAUSIAS LAIKAS 
PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 

NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų-Išvaizdos Stdings 
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų-
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — WalIboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 
STASYS LITVVINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
3039 S. HALSTED ST TEL. VICTORY 1272 

V A L A N D Q S : N u o 8- tos vai . r y t o iki 6- tos vai . vak. 

J ^ 

FOft THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

You'II Need Money For t h • Down P a y m « n t m 

Many tmbitious couples are saving bėre to become 
future home-owners, soon as theyVe accumulated the 
down payment needed. Any convenient amount opens 
your insured savings account at this Association. The 
chart wil I show you how much you oeed to save. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. — CALLMLT 4118 

SAVE WITH A PURPOSE - SAVE ON A *LAN 

"*• = 
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKU 
Iš Don Varnas 
Posto Veiklos 

tinese pamaldose bei kituo
se parengimuose. 

Parinkta brangi katali-
_ „ . ikams švente, didžiausia baž 
Don Varnas posto susi-; ™ 1S 

. . I r rj , ' nyčia, parapijos sale, gra-
nnkimas įvyko spalių 7 d. " J . f .. 
Susirinkimą vedė naujas ku 
manderis J. Evans. 

tai. Draugijos susirinkimai,, kia ją, blanką, registruoti 
paskaitos, parodėlės, prog
ramos, "bourse" ir savytar-
pes vaišes įvyksta kas ant 
rą ir trečią ketvirtadieni 

Ketvirto distrikto naujų 
narių vajus smarkiai varo
mas. Posto adjutante, Mary 
Barnett, skatina narius uo
liai dirbti, kad lietuvių pos
tas pasirodytų savo darbštu-

žus giedojimas, o ypatingai 
gyvas reikalas bendromis 
maldomis permaldauti Visa
gali; už mūsų tautos kaltes, 
šaukiantis į Jį, kad greičiau 
teiktųsi prikelti žudomą-mer 
dinčią Lietuvą — turėtų vi
sus geros valios ir širdies J Q/\Yg||y 
Chicagos lietuvius atvesti į t " 

kiekvieno mėnesio, Lietuvos 
Vyčių salėj. 

Vizitoriai, įdomaujantieji 
Lietuvos pašto ženklais ir 
draugijos veikimu, kiekvie 
name susirinkime gali daly
vauti svečiais. * Filat 

pas vieną iš dalyvaujančių YluSO I OSvSKOTI 
pardavėjų. Kontestas jau 

Siūlome 150 Brangiu 

mu ir butų pirmųjų postų v. . 
šios rusies dvasinę puotą! S. 

vajuje. ' r 

Įdomių žinių iš 4-to dis
trikto American Legion su
sirinkimo patiekė posto de
legatas J. Jatis. Jisai pra
nešė, kad iš 45 postų dis-
trikte Don Varnas postas 
veikime stovi antroj vietoj. 

Nauja Filatelistu 
Draugijos Valdyba 

prasidėjo. Jis baigsis lapkri
čio 15 d. 

Antroji dovana bus elek-
trikinis pečius ir delux elek-
trikinis šaldytuvas, abu ver
tes $650. Trečia dovana bus 
$450 stalo televizijos setas. 
Kitos, dovanos taipgi bus e-
lektrikines, kaip radio, skal
bimo mašinos ir k. 

"Draugo" redakcija yra 
gavus iš lietuvių tremtyje 
sekantį paieškojimą: 

Aš, Leonas, sūnus Rapolo, 
Šaučiulis 23 metų, kilęs iš 
Piliakalnio vienk., Debeikių 
v., Utenos apskr., dabar gy
venantis Schwenningen a/N. 
Salinen str. No. 30, French 
Zone, Germany, ieškau de-

, dės Adomo sūnaus Petro, 
Kontesto laimėtojai galės, S a l a d ž i a u g a p i e M m a m_ 

pasirinkti dovanas žinomųjų 
firmų. 

Ar Žinai, Kad -

konteste, kurį skelbia Elekt-
Spalių 9 d. įvyko metinis 

Lietuvių Filatelistų Draugi
jos "Lietuva" susirinkimas,| ros Asociacija. 

Don Varnas postas P a g e l _ ! kuriame išrinkta nauja vai-i Kontesto sąlygos lengvos 

Yra proga kiekvienam lai
mėti $1,000 kombinacinį te-
levision radio fonografą, ar-1 Didžiausia telefonų linija 
ba vieną 149 kitų brangių j yra išvesta po Detroit upe. 
elektrikinių dovanų. Tas yra Ji jungia Detroit su Wind-
siūloma Chicago ir apylin- sor, Kanadoj. Apskaitoma, 
kės gyventojams $10,00C I k a d kasdien bendrai, imant 

žiaus, kilusio iš Šilaikių km., 
Vyžuonų vai., Utenos apsk., 
gyvenusio Chicagoje. 

ta linija būna 600 šaukimų 
(calls) . 

buotėj. 
Lapkričio 2 d.t postas da

lyvaus SLA minėjimo prog-1 n a g stewart, iždo globėjais 
ramoje, Dariaus Girėno sa- j i e v a Lukas ir Jonas Yla, pu
te j - blikacijos pirm. VValteris 

Dr. J. J. Simonaitis pasą- Razminas, programų pirmi-
kė akstinimo kalbą, įrody- ninku dr. VValteria Eisin, 
damas bazaro komisijos vei- konstitucijos komitetan lė
kimą posto naudai. j va Lukas ir Jonas Bagdo-

A. Simenas< šokių komi- (naa, vaišių (sočiai) komite-
sijos pirm. pranešė, kad pos j tan Ona Stewart ir Irva Lu
to Piūtės Šokiai įvyks spa-; kas, narių rekomendacijos 
lių 25 d., Viking Temple, komitetan Ig. Sakalas, dr. 

ti nauji: sekr. Ona Stewart, dalyvauja konteste. Prieš 
korespondenciniu sekr. Jo- siunčiant blanką paštu, rei-

ner. m 
Pasitikėjimas savo jėgo-

dauja, kad Chicago lietuvių I jyba. Iš praeitųjų metų na-1 Reikia tiktai pabaigti saki- mis kalnus pakelia. M.v. Eb-
organizacijos naudotus d y - r i u valdyboje pasiliko savojnį vartojant ne daugiau 50 
kai posto sale savo susirin-> v į e tose: pirm. Jonas Green,; žodžių,: <4I want to live elec-
kimams. Tuo postas nori pa- į ^Qe pįrm. ig. Sakalas ir iž- trically, because..." \# 
rodyti dėkingumą tautie-1 dįn įnkas V. Petrauskas. Se- Kontesto blankų galima 
čiams už paramą posto dar- j kančioms pareigoms išrink- gauti pas pardavėjus, kurie 

prie 69-tos ir Emerald gat
vių. J. A. S. 

Dvasinė Puota 
Bridgeport. — Tai bus pa

maldos už Lietuvos laisvę 
per Kristaus Karaliaus šven
tę — spalių 26 d., 10 vai. 
ryto Šv. Jurgio bažnyčioj. 

Per mišias giedos Lietu
vos operos soliste S. Ado« 
maitiene ir muz. A. Pociaus 
ved. choras, šiems laikams 

B r Y L IX p r o g o m : ves-
L / I * T U I X U • tuvėms, b a n -

H l I I C Metamu, lai-
j d o t u v ė m s Ir 1 •*• *m +* UUp tol iau. 

GĖLIŲ KRAUTUVE 
6901 So. Wentworth Ave. 
TeL STE. 2454 —HUD. 2224 
Ant. ir Aldona Oužauskas , Sav. 

><Eip>į»u#i#>o0»i<^»»ip#i<y<>i»*»>»#»»^ 1 
Al. Račkus ir Jonas Par-
kauskas, bkiletenio redakto
rium Ieva Lukas, jauname-
čių (junior) atstovas Ro-
nald Christian. 

Iš valdybos, sekretoriaus 
ir biuletenio redaktoriaus, j 
pareigų pasitraukė Beri Ju
rėnas, vienas veikliausių 
draugijos narių. Jis deda, , W J fttdanj u 
didelių pastangų sąskaiti- i j ****** ****** 

; Jo a t fa lTlnan-
' dio. Ir nwaiiwmą 
! prajalinanfilo. y-

patybis sutelki 
; Jum* t i n k a m ą 
i naktie* poilsį ir 
(pacelbfa iSSTAft 

SENOMS. A1DAROMS, 
į SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

DK ODOS IŠBĖRIMAMS 
K.nčlant le j l nuo aemu, atdaru 

r akaudUy ialadu, i lno kaip n i n 
ku fra r amia i pasMėtl, Ir kaip 

taaktUa m e t u n — U r a * garai I M -
[ miegot K u o m e t 
| ialsdoe p radeda 

niežt Ir akaudft-

!

tl — užtepki te 
LKOULO Oint-
ment palengvi
nimui ekauamo 
ir niežėjimo tų 

ninko (accountant) mokslui 
baigti, o sekretoriaus, ypa
tingai redaktoriaus, parei-

pritaikintus, religiniai pat-Į g*a paimdavo labai daug 
riotinius dalykus. Po pamal-1 mokslui skiriamo laiko. Vis 
dų bus bendri pietūs para- ' dėl to pasižadėjo būti nuo-
pijos salėj, kur dainuos so» | tetinki biuletenio bendradar-
listė Adomaitienė ir k. Po | D^u-
trumpos programos dalyviai Draugijai priklauso žy-
išsiskirstys ir turės laiko ' miausi Chicago ir visos A-
būti savo bažnyčiose popie- merikos lietuviai filatelis-

P R A N C I Š K U S 
RUTKAUSKAS 

Gyv. : 4 5-'8 So. Alarshficld 
Avonuu. 

Jdirė Spalių 14d., l!M7m.. 1 1 : -
30 vai. vak., su laukęs puacs 
amžiaus . 

Gimė* Lietuvoje. Kilo Iš 
Panevėžio apskr . , Krekenavos 
parap . , Mąslių, ka imo. Ame* 
r iko ja išgyveno 3tf metus . 

Pa l iko didel iame n u l i ū d i n u : 
žmoną l ' r su lę (po tėvai* Ned-
voraitėr); 2 sūnus, Povilą. Ir 
marčią. Veronika, ir Adoma ir 
marč ią Eve lyn ; 4 a n ū k e s ; 2 
brolio sūnus, Boleslovą ir Koiu 
s t an t ą ir jq Aclmas; biollo 
dukter j Joaephine Saročką ir 
jos š« ima: ir d a u c kitų gimi
nių, J ruugų ir pužjstamij. 

K ū n a s pašarvo tas J. F . Eu-
deik io koplyčioj . 4605 S, Her-
mi t ąge Ave. Laidotuvės įvyka 
šeštadienį . Spalių 18d. IS ko
plyčios 8:30 vai. ry to pus a t 
lydė tas į Šv. Kryžiaus parap . 
bažnyčią, kur io j įvyks gedu
lingos pama ldos už velionio 
sielą. P o pama ldų bus nulydė
t a s j Šv. Kaz imiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame % visus 
gimines, draugais ir paž įs tamus 
da lyvau t i šiose laidotuvėse. 

\ ui rude; ž m o n a , Sūnus ir 
kiti Gimines . 

( P i a Š o m e nesiųst i gftHu.) | 
ijid. d r iek t . : J. F. £ u « e L 

kis, tel. YAKd# 17 41. 

MARTYNA* BALM8 
Gyv.; 1746 S. Union Ave., te 

lefonas PROspec t 8933. 
Mirė Spai . ližd., 1947m., g 

vai. ryte, su laukęs puses amž. 
Gimė Lietuvoje. Klio ift Tra 

kų apskr. , Žiežmarių parapijos, 
An taka ln ių kaimo. Amer iko j iš
gyveno 44 metus . 

Pa l iko didel iame nul iūd ime: 
dukter j Florenciją ir seimą: 4 
brolius, Jurg į Balnį ir Seimą, 
Andriejų Balnį ir seimą, J o 
ną Varanauską ir še imą ir 

' Vincą Varanauską : pusseserę 
Leonorą Vyšniauskienę ir šei
mą; brolvaikį ir k r ikš to sūnų 
Rikardą Balnį, M.I.C. Lietu
voje pal iko brolį Mykolą Ir 
seserį Amiliją, o Brazilijo
je pal iko brolį Augustiną. 
^ P r i k l a u s * prie Keistučio Pa -
3aI pos Kliubo. 

K ū n a s bus paša rvo tas 4 vai. 
popiet P e t k a u s koplyčioj, 8812 
S. VVestern Ave. Laidotuvės 
jvyks šeštadienį , Spalių 18d. 

Iš koplyčios 8:30 vai. v * o 
bus a t lydė tas į Gimimo P a n e -
lės švenčiaus ios p a r a p . . baž
nyčią, kur ioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d r a u g u s ir paž įs tamus 
dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nultftde: Duktf , Pusbrol ia i , 
Pussese rę . K r i k š t o Sūnus Ir k i 
ti Oint in is . 

ras ir akan-

TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOI 

L 

Gausite iki 3% nuošimčio ant 
savo taupomų pinigu (eurrent 
r a t e ) . V i s i indėliai y r a a p d r a u 
st i iki $5 ,000.00 . 

M C S Ų T U R T A S S I E K I A 
A R T I $2 ,000 ,000 .00 

Tolimesni Amerikos Lietuviai 
siuskite taupimui pinigus per 
paštą; mes ūmai ir teisingai 
pakvituosime. 

CHICAGO SAYINGS 
& Loan Association 

JOHN PAKEL, Pres. 
6234 So. Western Ave. 

Chicago 36, Illinois 
Telefonas GROvehill 7575 iš taigos Naujas N a m a s 

!

l a a Taftektto JI irM skaudlems 
Dudsglmam*, | a Į u Ir s u t r a k i m u 
praAallnimul. Ir kad palengvinti \ 
PsoriasU aįęfdjima. AtvMina va- * 

• t f t i e t t ' s Foot dofimą ir 
>Ui iJ im» •ustabdo Jo plėt 

Į in LIŪDESIO VALANDOJ jĮm\ 
Šauki\t llll j 

1 MAŽE1KA& EVANS 1(111 
Į l l l l LAlDOTllVių 

\m 6845 *°' Westem Ave-
WM PROspect 0099 

DIREKTORIAI I M I 
3319 Lituanica Ave. M I I 

YARds 1138-1139 I I I 
m Tiems kūne gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyčia arčiau jūsų namu. | U 

nulaiko nuo odos nudt l f l r lmo Ir į 
•utr t lkimo tarp ftlfit«t garas tr 
muaos, trokštančios odos nleiSjl-

Imvl, ano darbo llbėrlmams Ir ki
tom* odos nagaJims Ii lauke oti-

liOgulo Oin tmen t y ra pa rduoda
m a s po 75c, $ 1 2 5 ir $3.50. P i rk i t e 
jj vaist inėse Chicagoj ir apiel inkoj 

\ a rba a ts iųski te Money Orderį į: 

i 

LEGULO, DEPT. D. 
4847 W. 14th Street 

CICERO 50, ILLINOIS 
l~. < M M » » m » W » » « i M > » » » » » W » » l 

- *W»J«^1$&j i 

##a****t**t<*. 

PIRKITE TIESIOG NUO— 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St, Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste. 

& Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5 

s^8 

Laid. d i r ek t . : Lachavvlcz ir 
Sūaai , tol. VlHglnla ««73. 

m*m*m*mmm*m*m*mm*m 
I 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as

mens kapo — tiesiog ii šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuvės. 

Paminklus pristatome { visas kapines arti ar tolL 
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų jstatymo — BITON Ir TCAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu. 

Aplankykite mus ir pamatykite musn darbo pavy*-
džius. Dirbtuvė yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis. v 

BITTINandKAMENSKY 
Monument Works 

3938 W. l l l t h STREET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve" nuo 8v. Kazimiero kap. vartų. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. Califoritia 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGE3 
(1390 k.) 

DABAR KAS SESTADIEVl 
nuo 9:15 lkl 9:10 T. ryte. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar joms 
norint, kūnai žuvusio ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvesti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
| jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacl> 
jas. Suteikiamas pilnas miHtarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO ^įT% VALANDOJE 

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B. 

PETKUS 
IJODOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. Western Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

afosų patarnavimas yra greitas, mandagus tr 
j Asų finansiškam stoviai prieinamas! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamai 
dieną ir naktį. Rei
kale, laukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ii 
Koselando dalyse if 
tuojau patarnaujant 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WEST 18th STREET Phone SEEley 5711 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 YVEST 46th ST. Phone: YARds 0781 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 

LACHAV/ICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICHIGAN PULlman 1270 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 & MICHIGAN AVE. Phone: PULlman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 a UTUANICA AVK. Phone: YARds 4908 

• • • • ^ ^ i i 

y\*= *£ 

JUUUS UULEVICIU6 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LATayette 3572 
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Kttvirtud., apaliŲ 16, 1947 

Rusu Kariai Priešinas Įsakymui 
Vykti Namo; Bėga Į U. S. Zoną 

FRANKFURT. — Iš so- labai susirūpinę vakarų de-
vietų kariuomenės vis dau- mokratijos įtekmę į rasų 
giau ir daugiau karių pabe- karius Vokietijoje ir Aus-
ga, ypatingai iš nenorinčių trijoje, kur platesniu mastu 
grįžti Rusijon. Tai paaiške- ieškomi dezertyriai. 
ja iš oficialii] duomenų iš Nekurie bėgliai kariai pri 
apklausinėtų ru^ų baglių sipažino, kad susipažino su 
patekusių į Amerikos oku- tikra tarptautine padėtimi 
puotą zoną Vokietijoje. t"k išgirdę Anglų ir Ameri

kos radio praneiimus. 

GUBERNATORIUS VEDĖ SEKRETORĘ 
i i,i,i.i.i.Įiii.iąĮliįri...l.l Jį . , J , ' J 

Spėjama, kad nuo karo Jiems patys sovietai napra-

Sovietu Agentai Apsimeta Esą DP, 
Kad {važiuotu į Pietų Ameriką 

pabaigos 75,000 IUSU karių 
virto dezertyriais. Skaičius q e Š e a p i e S S o v i e t l * s u So. Carolina gubernatorius Robert Strom Thu-mond 

• A_- __ ̂  v. i v m e i ' l k a S a n t y k l U S . e n e i + n n l / o o BU Toon Prrvir»h Vnri v r o l n i m p i n s i Rn P n r n -greatai auga, nê s pačių rusų 
visų rangų eilėse vyrauja ft-vn A{,LcinJ Kird* 
nesutikimas ir nepari en'd- . v W U MUK3IIIĮ IY3lliq 
nimas. Raportuojami, kad WASHINGTON. — Olan-
mirties bausmė gresia So- dų embasada paskelbė, kad 
vietų zonos srvvent vjams Gen. Eisenhovver jtedkia-
padedantiems dezertyriams. mas auksinis kardas prisi-
Irgi grasinama Ištrėmimu menant jo vadovybę vakarų 
Sibiran 

susituokęs su Jean Crouch, kuri yra laimėjusi So. Caro
lina gražuolių titulą, o pastaruoju laiku buvo gubernato
riaus sekretore. (Acme-Draugas telephoto) 

Kominternas Jau Veikia Trieste 
TRIESTAS. — Pirmas tą ir sunkiąsias, našias pra-

"*~ ~~ Y '. "7" ~c I naujo devynių šalių komin- mones. 
Europoje. Pats kardas, ka-1 J X. T m . « ^ , ., x. 
ral.enės Wilhelminos d 3 v a - ! t e r n o t a , k V i y S . t a i ™ e s t o J P ^ y t i stiprų spau-

miestas Laisvoj Tentorijo- dimą, kad savo partija {-Staigus Iškėlimai n a 0 1 a n d ų v a r d . u i a m j t 2 i k 

Dažnai atsitiko, kad dau- tas embasadoriam E. Van ' j e - Komunistų vada. ginas, terpus , valdžios vietas, kas 
giau dezertyrių atsirasdavo Kleffens. ' k a d ™ Pfograma_ butų tuo-Į iki šiol buvo ahjantų at-
tuoj po pranešimo, kad toks Karde makštis ir rankė-U a u . s e k m l n S a J « P « nebūtų j mesta 
ar toks rusų kariuomenės na pagražinta perlais ir ki- prisibijoma 10,000 Ameri-

vienetas bus graž namas tais žemčiūgais. Vienoj aš- ° s l r n% ^ o s a n i * 
Rusijon. Užstoti kelią to- mens pusėje įrašyti žodžiai i Komunistų vadas ir laik-1 
kiam nemaloniam rusų ka- E Pluribus Unum, Ameri- i raščio II Lavcratore redak-
riuomenės pabėgti palinki- kos obalsis, o kitoje pusėje j torius, pareiškė, kad ko-1 
mui, Maršalas Bulganin, Olandų šūkis, "Je Maintien-' minternas yra kontrofensy-
Sovietų kariškų jėgų galva, clrai", — Aš užlaikysiu. va prieš Amerikos įsitvirti-
išleido slaptą įsakymą už
draudžiantį paskelbimą vie-

nimą Europoje. 

3. Tam spaudimui palai
kyti pavartuoti streiko tak
tikas. 

4. Organizuoti visus būsi
miems rinkimams. 

5. Grasinti kariška jėga 
iš Rytų (Jugoslavijos). 

K?SS OlandŲ B u l v e S , Kokia JO Programa? 
netų iškėlimą ir deaktivaci- R A p A nianrii-ia T̂ Q 

i HAGA, Olandija. — Ka- ; Kcminterno p r o g r a m a 
J ą ' l r e i v i a i i r c i v l l i a i s a v a n o r i a i

; T r i e s t e yra sekanti: 
Sovietai Susirūpinę skubomis išvežiami ūkių ra-

jenuosna išgelbėti olaniu, 
Pasikalbėjimai su paba- b u l v i ų d e r l i ų n u o s u p ū v i m o > 

gūsiais rusų karininkais iš- ūkijose trūksta darb'n'n-
kelia aikštėn, kad R įsai kų. 

1. Užvaldyti darbo fron-

Prašė iš Policijos 
Pagalbos ir Pakliuvo 

s 
IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 

SEKLYČIOMS SETŲ 
l^*1**!** 'R?^,*t^ltoil55!NN6 MŪSŲ ilgų metų patyri-

fi9 į g 5 'r^į**?Jmas rakandu išdirbime 
^ *^^"1 ^ S j f Igyjo nuo pirkėjų pilną 
įiesioK fums — f patenkinimą. 

K MŪSŲ Dirbt ines ' -

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados Seklyčioms Setų. 

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant, Nupirksi te Daug Pigiau 1 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
VI LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Pirmos Progos, Paklauskite Ju ! 

Archer Aveniie Furniture Co. 
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 

4140 Archer Ave. Chicago 32, 111. 
Telefonas LAFayette 3516 

Savininkas JOE KAZIK - KAZIKAITTS • 

Sovietu Spauda Tyčia 
Kursto Neapykanta 
Pramones Sekretorius Har-

riman kalbėdamas Congress 
Hotel, Chicagoje, kaltino, 
kad Sovietų spauda siste-
matiškai kursto baimes ir 
neapykantas per paskuti

n i Keturių metų užsienio tar M*B du metus. Harriman 
nyboje karo veteranas, Ro-! tuoliau pasakė, kad dabarti-
bert Squibb, 27 1054 Colum j n ė ™3Xl politika remiasi 
bia Ave., Chicagoje, sėdi po- 1^enino pasakymu, kad kaip 

ilicijos nuovadoj ir stebisi t i k tapsime užtektinai sti-
gyvenimo neteisybe. Prieš ! P r ū s nugalėti kapitalizmą, 
šešis mėnesius apturėjo šį t u o J a u čiupsime jį už kaklo, 
būtą už $75 į mėnesį, kur Harriman du metus išbu-
apsigyveno su žmona i r : v o Amerikos embasadoriu-
dviem vaikais. Sutartyje s u (

m i Maskvoje. Anot jo, ko-
namo šeimininku, p a ts j m u n i s t l * laikraščių taktika 
Sąuibb turėjo atlikti rei- y r a užpuldinėti ir rėkti 
kalingą remontą. Ką tik pa- S™11* n o r s s a v o isteriš-
taisydavo, tai nežinomi as- į k j e m s Pigimams neturi j o-
menys nakties metu viską k i o pagrindo, 
išgriaudavo. Pačiam Sąuibb 

tasįgrįso Brazilija Nutrauks 

CARACAS, Venezuela. — 
Komunistu agentai jau pra
deda įlįsti į Pietų Ameri
ką; apsimesdami esą tremti
niai. Nekuriems po tam pi-
siseka apturėti a^gltas val
diškas vietas. 

Pavyzdžiui paduodamas 
Michael Kasianov kurs at
vyko perniai ir gavo darbą 
Viešų Darbų ministerijoje 
kaipo geologas. Jis iki už-
perniai dirbo tokiam pa
čiam departamente Maskvo
je. 

Alexander Dehn, pidrjė 

Jaunamečiai Pavcgė 
Spintą su $8,000 

Fillmore stoties policija, 
Chicagoje, sugavo 4 jauna-
mečius, trys berniokus tu
rinčius 15 m., o vieną 14-os 
metų už pavogimą geležinės 
400 svarų spintos su $8,000 
iš namų William Thcmpson, 
4700 Maypole Ave. 

Visi keturi vaikėzai ir 
pirmiau yra turėję bėdos su 
policija. Jų: namuose rasti 
visi pinigai, žemčiūgai ir 
valdiški bonai. Kaltinami 
tėvai, kad neprižiūri savo 
vaikų ir, kad nesirūpina su 
kuo draugauja. 

jas Tremtinių Tarptautinės 
Organizacijos, IRO, nuste
bo, kai sužinojo iš paliudi
jimų, kad Kasianov buvo X Kun. Ign. Albavičius, 
atvežtas kaipo DP. Jo tur i - , k l ! n d r- K- Rėklaitis, MIC, 
ma Jungtinių Tautų palių- k u n - A - Miciūnas, MIC, ir 
dijimo kortelė nurodo, kad k u n - J- Paškauska.3 praeitą 
Kasianov atvyko į Ameri- *ekr*.r.;*2nj Duv<> nuvykę į 
kos zoną užperniai. Srring Valley, 111., dalyvau-

Pasircdo, kad nu atnauji- ti Šv. Onos lietuvių parapi-
nimu Kominterno, komunis- jos auksinio jubiliejaus iš-
tai pradės keliauti po sveti- kilmėse. Iškilmingose šv. M i 
mas šalis kaip »ir Hitlerį- šiose dalyvavo ir Peoria die-
ninkai darydavo. 

Ieškomi Asmenys 
cezijos vyskupas Joseph H. 

j Schlarman. Per mišias lie
tuviškai pamokslą sakė kun 
J. Paškauskas. Po šv. Mišių 
vyskupui ir svečiams kuni-

i r gams buvo suruošti pietūs. Kazakevičius, Juozas 
sesuo Elena Malioniene, vai
kai Jurgio, gyv. rodos Hud- Jonas ir Stella Šinr 
son. liai, žinomi Dariaus-Girėno 

Kazinauskas, Kazimieras posto 271 veikėjai, ruošias 
ir Petras, iš Panevėžio ap. sidabriniam vedybinio gyve-

Kazla, Mikas, iš Mari- nimo jubiliejui. Moterystės 
jampolės ap. ryšį sutvirtins lapkričio 23 

Kinderienė, Marcijona, iš d. ( p e r iškilmingą sumą Auš-
Tauragės ap. : r o s V a r t u b a ž n y č i o j t k u r i o j 

Lažaumkaitė, Ieva, i i ; t a v 0 s u r i š t i a. a kun. F. 

. 

H^ 
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Jis kreipėsi į policiją pra
šydamas pagelbos. Sakantį 
naktį eks-kareivis matė ke
letą vyrų su šviesomis. Juos 
įtardamas pasiieškojo iš Eu
ropos parsivežtą vokišką re
volverį ir išbėgęs sulaikė 
abu nepažįstamuosius. Pasi
rodė, kad tai būta du polici
ninkai atėję padėti jam su
rasti nuosavybės gadinto
jus. Policija patį veteraną 
areštavo už neteisėtą g'nklo 
turėjimą. Kažin kur dabar 
teisybė? 

Ryšius su Rusija? 
RIO DE JANEIRO. — 

Raul Fernandez, Brazilijos 
užsienio reikalų ministras, 
paklaustas ar yra galimu
mas nutraukti santykius su 
Rusija po tam kaip sovietų 
valdiškas organas Izvestia 
atspausdino straipsnį už
gauliojantį ;prez. b Enrico 
Dutra, atsakė^ kad sovietų 
atsakymas nuspręs ar mūsų 
diplomatiški ryšiai bus pa
laikomi. 

Irgi Vaiku Darbas 
Penki asmenys buvo sun

kiai sužeisti, kai iš Chica-
gos išvykęs Pennsylvania.li
nijos traukinys nušoko nuo 
bėgių netoli nuo Kokomo, 
Indiana. Policija susiekė, 
kad du 8 metų vaikai buvo 
ant bėgių padėję senų gelž
galių. Maždaug 150 pasa-
žierių kitu traukiniu baigė 
savo kelionę. Jei tėvą! ne
prižiūrės savo vaikų, kas 

Lazdijų. 
Lelingis (Lėnikas), Juo

zas ir Motiejus, iš Kauno 
ap., Brooklyn, N. Y. 

Lenikas (Lelingis), Juo
zas ir Motiejus, iš Kauno 
ap., Brooklyn, X. Y. 

Leščinskaitė, Stasė, išta-
kėjusi, turi seserį Rozaliją 
Baniulienę, rodos Chicago
je-

Linkevičius, Juozas, iš 
Kalvarijos, Chicagoje ar link mus žinutėje įsibriovė 
Philadelphijoje. j nemaloni klaida. Parašyta. 

Lohsen - Bagdonaitė, kad pianiste Genovaitė A-
Marie, kil. iš Tauragės ap., leksifinaitė yra iš Marq;:ette 
gyv. Philadelphijoje. , p a r k ir kad per 10 vai. eina 

juos žinantieji vargonininkės pareigas Gi
mimo Šv. Marijos bažnyčio-

Kudirkos. Jubiliatai tikisi, 
kad toms iškilmėms parva
žiuos sūnus Jonas, kuris tar 
nauja karo laivyne, taipgi 
Stellos sesuo Antanina ir 
švogeris Skamarakai iš Los 
Angeles, Calif. Kita jubilia
tės sesuo Stankienė su savo 
šeima taipgi turi biznį prie 
Oakley ir 23 St., VVest Side. 

X Vakar 'Drauge" ap-

T»\skonik'.ji ar api« 
prašomi kreiptis i: 

M - —. — 

juos prižiuręs 

CONSULATE GENERAL 
of LITHUANIA 

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

r ^ : ^ i 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

Mūsų Bendrovė gelbsti tūkstančiams tau
pytoja sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus 
namuŝ —naują automobilį—del apsaugos 
nuo netikėtų nelaimių Jūsų taupiniai ap
drausti iki $5,000 per Federal Savings A 
Loan Insurance Corporation. PRADEK 
TAUPYK DABAR. . 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
* and jCoan <p4-^u>ciatc<m 

OMKt«rW 9*4 SvpcrriMtf by * • lMft*4 Stoto Gov«m««* 

2202 W. CERMAK RD. • CHICAGO 8, ILLINOIS 
INO** V B # * 7747 JOMN X KAZANAUSKASt » « . 

f? 

METINI RUDENINI KONCERTĄ 
— . r e n g i a — 

ALICE STEPHENS SINGERS 
SCENOS (SU KOSTUMAIS) IŠ OPERŲ 

"Aida" — Verdi (Aldona Grig — Sylvia Pran). 
"Pique Dame" — Tschaikowsky (Aldona Barčus —i . 

Albeaa Ruther) 
"Nugrimzdęs Dvaras" — Šimkus (Algerd Brazis). 
Beliajaus Baleto Grupe ir Koncertine Dalis, su

sidedanti iš Trio, Dueto, Solo ir Choro. 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 
3133 South Hateted Street 

Sekmadienį, Spalių 19 d., 1947 m* 
Po PROGRAMOS SEKS ŠOKIAI 

PJradžia — S.30 vai. po piety. Tikietai — $1.25, su taksais 
— 

P R A N E Š I M A S ! 

i 

Jūs esate maloniai kviečiami 
atsilankyti į mūsų krautuvę, — 
To\\n of Lake Utilities — ir pa
tys pamatykite daugelį skirtingų 
ypatybių, turto, puikios išdirbys-
tės MAYTAG VVASHERS i r 
DUTCH OVEN GAS RANGĖS. 

Jūs sutiksite, kad nėra namo, 
kuris yra tikrai įrengtas, jeigu 
jis neturi Maytag prietaisų. 

Jūsų MAYTAG pardavėjas 
suteiks jums daugiau informaci
jos — pasimatykite su juomi. 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
FURNITURE & HOME APPLIANCES 

1800-02 W. 47th St. (kampas Wood St.) 
^ 

1 0 , 0 0 0 B O N K U 
• DEGTINES • GIN 
• BRANDAS • VYNO 
• RUM'O • KORDIALįJ 

v e KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

M O N A R C H 
L I 0 U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 

je. Turėjo būti iš Cicero ir 
"savo parapijoj kas sekma
dienio rytą per 10 vai. šv. 
Mišias eina vargonininkes 
pareigas". 

X Jonas Vilkišius yra pir
mininkas transportaeros į 
L. Vyčių seniorų kuopos a-
vies kepimo (barbeąue) iš
važiavimą, spalių 19 d., Lab
darių Sąjungos ūkio miške. 
Neturintieji automobilių pra 
šomi paskambinti J. Vilki-
šiui telefonu Prospect 1697 
ir rezervuoti dideliame buse 
vietą. 

X Virginia Rampsch (Kvie 
tkus), iš Brighton Park, lek 
tuvu išskrido į New York 
atsisveikinimui su savo vy
ru Albertu, kuris tarnauja 
karo laivyne ir paskirtas S. 
S. Spokane laivui. Šį mėne
sį tas laivas išplaukia į ilgą 
kelionę. Manoma, kad grįš 
tiktai už metų. V. Ramsch 
yra duktė senų Brighton 
Park veikėjų. 

X Gryte Anna, gyvenanti 
Chicagoj, ar kitur, prašoma 
atsiliepti į American Red 
Cross, 529 S. VVabash Ave., 
Chicago 5, III. Turi svarbių 
žinių iš Europos. Jei ji ku-
yra išvykus, žinantieji apie 
tai prašomi pranešti R^"i 
Kryžiui aukščiau paduotu 
adresu. 

/ . 

Nathan Kanter, 'Lietuviškas 2ydukas\ aav. 

X Kastas Zaromskis, ži
nomas vyčių veikėjas, šių 
metų pabaigoje tikisi susi
laukti svečių iš Švedijos, bū
tent Kazimiero ir Petro Va-
riakojų, kurie jau yra gaya^'A 
visas į Ameriką ir vtetąyifr /M 
ve. Lapkričio 28 d. isplr.uk- ^ 
sią i3 Švedijos. / 

http://isplr.uk-



