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Didžiuma Balsu Paskandintas 
Rusų "Karo Kurstymo" Sąjūdis 

Sovietai Užpuolė Spaudos Laisvę; 
Pasižymėjo Nekultūringu Elgesiu 

MILIJONAI DOLERIŲ NUOSTOLIŲ BAR HARBOR 

LAKE SUCCESS, spalių LAKE SUCCESS, spalių 
26. — Jungtinių Tautų po- 26. — V. A. Zorin, Rusijos 
litiškas komitetas, 29 prieš ambasadorius Čekoslovaki-
12 balsavimu, atsisakė pa- ' jai ir sovietų delegatas 
siųsti Rusijos "karo kurs- Jungt. Tautų asamblėje, pa-
tymo" rezoliuciją j tolimes- reiškė, kad jau atėjo laikas 
nį subkomitetą svarstymui, 'sustoti tikėti į Amerikos 
Tokiu būdu Rusų rezoliuci
ja bus svarstoma ryt, pir
madienį, 57 tautų komitete. 
Delegatai pranašauja, kad ir 
čia Rusai pralaimės. 

Rusai Nekultūringi 

spaudos laisvę, kurhos tik
rumoje nėra. 

Zorin kaltina Amerikos 
spaudą, būk varo karo pro
pagandą. Toliau mini, kad ji 
nuodija santykius pasaulio 
tautų tarpe, kad skelbia me-

Rusų rezoliucija siūlė pa- tegingi* raportų apie rusus 
daryti "karo kurstymą" Korėjoje, kad skleidžia klai-
kriminališku nusikaltimu. d i n S a s ž i n i a s a P i e Rusiją. 
Sesija pasižymėjo įžeidimais ! J i s teiS§> k a d laikraštinin-
iš vienos ir kitos pusės. Hec- j * a i r a š o t i k k a s įsakyta ra-
tor McNeil, Britų delegatas,! s y " . 

Mikolayczyk, Anti-Komunistų Vadas 
Dingo iš Varšuvos; Pabėgo Užsienin 

— ~ ~ — — — — — ^ — — — 

Lauke Arešto už Valdžios Kritikavimą; 
Du Kiti Partijos Nariai Kartu Dingo 

VARŠUVA, spalių 26. —trikos ambasados patarnau-
Stanislaus Mikolayczyk, len- i tojų areštai. Šie visi buvo 
kų opozicijos partijos vadas, Į artimi buvusiam Amerikos 
"dingo" iš Varšuvos ir ofi- ! ambasadoriui Lenkijai, Ar-
cialiai manoma, būk jis iš- thur Bliss Lane, su kuriuo-
bėgęs į užsienį. Du partijos , mi Mikolayczyk prieš ir po 
nariai pranešė premierui Jo- rinkimų turėjo daug pa^i-
zef Cyrankiewicz, kad opo- tarimų, 
zicijos vadas pabėgo su 
dviem draugais, irgi parti
jos nariais. 

Laukė Arešto 

. v ifeįįif':..' '•-'^S 
Neseniai Mikolayczyk bu-

Maisto Kainos Staiga 
Krinta Italijoje 

ROMA, spalių 26. — Per-

pasižymėjo savo užsipuoli
mais ant rusų delegatų. Jis 
pasakė, kad rusai neteko vi
sos vilties sulaukti savo į-
nešimo aprobacijos dėl jų 
nemandagaus, aštraus, vul-
gariško ir stačiokiško elge
sio. 

Puola Spaudos Laisve 
Amerika, Anglija Ir kitos 

delegacijos priešinosi toliau 
siųsti įnešimą ir prašė tie
sioginio balsavimo, nes ru-

Prancūzijoj Laukia 
Parlamento Žodžio 

PARYŽIUS, spalių 26. — 
Naujo kabineto galimas kri
timas sukėlė čia šiek tiek 
neramumo. Premieras Ra-
madier, kurio dienos gal su
skaitytos, yra pareiškęs, 
kad respublikai pavojus y-
ra iš komunistų ir iš deGau-
listų. 

Pirmadienį geležinkelie-
sų pasiūlymas įvardžiai č i a i r e n kas i tartis ką dary-
smerkia Ameriką, Grekiją I t i j e i nesulauks 11% algų 
ir Turkiją. Toliau rusų pa- pakėlimo. Pašto tarnautojai 
siūlymas siekia įkalinti vi- lr%\ renkasi svarstyti ar iš-

Tik griuvėsiai liko iš turtuolio namų kurortiniame Bar Harbor. Miškų gaisruose 6 
miesteliai sunaikinti. Maine valstiją Prezidentas Trumanas savo proklamacijoje pava
dino nelaimės rajonu. Gaisrai dar tebeplinta. (Draugas-Acme Telephoto) 

Brazilija Ieško Argentinos Paramos 
Sudaryti Bendrą Frontą Prieš Rusiją 
Argentina Nenori Ryšius Nutraukti 

Kol Amerika Pirmiau Tai Nedarys 

sus karo propagandistus, 
kurie spaudoje, per radio ar 
viešose kalbose kursto prie 
karo. 

Sovietų įnešimas skaito
mas kaipo užsipuolimas 
Amerikos spaudos laisvės. 

eiti į streiką. 
Antradienį įvyks nepap

rasta parlamento sesija iš 
kurios Ramadier prašys pa
sitikėjimo balso savo nau
jam kabinetui. 

Tirs 7 Dvasiškius 
Lankiusius pas Tito 

Du Illinois valst. kongres-
VVASHINGTON, spaliui 26. m o n a i Busbey ir Gorski pa-

— Pasėkoje Prez. Trumano r e iškė, kad jie prašys Kon-
pasakytos per radio kalbos g r e so pilnai ištirti 7 protes-
penktadienį, Baltųjų Rūmų ! tonų dvasiškių lankymąsi 
patarėjai skubiai ruošia pla- I p a s Tito Jugoslavijoje per-
nus, kuriais federalė valdžia j eitą vasarą, 
griežtai kontroliuos javus ir Dvasiškiai išgyrė Tito ko-

RIO DE JANEIRO, spal.; BUENOS AIRES, spalių 
26. — Laikraštis O Globo j 26. — tš patiKlmų šaltinių 
šiandien rašė, kad Brazilija' patirta, kad Argentina šiuo 
ieško įtikinti Argentiną nu- laiku nemano nutraukti ry-

Valdžia Ruošia Javų 
Kontrolės Planą 

kitą pasaulyje trūkstantį 
maistą, o iš kitos pusės re-
publikonai kongreso nariai 
rengia kovoti prieš iškilu
sias kainas. 

Valdžia reguliuodama 
kviečių, kukurūzų ir kito 
maisto plaukimą pramonės 
ir užsienių siuntėjų rankos-
na, tikisi tokiu būdu suma
žinti prašymą ir netiesiogi
niai sumažinti kainas, kar
tu paskiriant didesnes siun
tas Europon. 
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KALENDORIUS 
Spalių 27 d.: 8v. Sabina; 

senovės: Ramojus ir Hute. 
Spalių 28 d.: 8v. Simonas 

ir 8v. Judas,- senovės: Gau-
dvydas. 

ORAS 
Giedriau ir truputį šilčiau. 

Saulė teka 6:16; leidžiasi 
4:54. 

munistų dominuojamą val
džią ir jie ypatingai pabrė
žė, kad visur vyrauja pilna 
tikėjimo laisvė. Kongresmo-
nai teigia, kad jų lankymas 
buvo grynas komunistų pro
pagandinis žaislas. 

Streikas Ardo Atomo 
Projekto Darbus 

GALION, Ohio, spalių 26. 
— Sužinota, kad dviejų sa
vaičių CIO automobilių dar
bininkų unijos streikas prieš 
dvi fabrikas čai, labai jau
čiamai palietė ir trukdo val
džios apsaugos programa 
atomiškos energijos produk-
ei joj e. 

Nežinomi asmenys buvo į-
silaužę % vieną fabriką ir 
smarkiai išardė vidų. Apie 
įvykį*buvo pranešta federa-
lei policijai FBI. 

traukti diplomatinius santy
kius su Rusija, kad su Chi-
le, taip vadinamos ABC val
džios galėtų sudaryti solida
rų frontą prieš komunizmą. 

Valdžia šios Žinios nepat
virtino, bet neseniai vienas 
pareigūnas yra pasakęs, 
kad Brazilijos santykiai su 
sovietais neturi nieko ben
dro su kitų šalių santykiais. 
Brazilija nutraukė diploma
tinius ryšius pereitą antra
dienį. 

Neišleidžia Atstovus 

Valdiški sluoksniai nus
tebo, kad Rusija laikys Bra
zilijos diplomatus kaipo į-
kaitus apdraudimui sovietų 
diplomatų saugumą čia. 
Brazilija jau rengiasi išleis
ti sovietų diplomatus per 
Montevideo, Urugvajuje. 
Dabar buvo kreiptasi į 
Jungt. Valstybes, kad per 
jų užtarimą Brazilijos dip
lomatai galėtų skirtu laiku 
išvažiuoti. 

sius su Sovietų Rusija tuo-
mi nesekdama Brazilijos ir 
Chilės žygio. Pasirodo, kad 
Argentina nenori tai dary
ti, kol Jungt. Valstybės ne
bus pirma nutraukusios san 
tykius. 

Patiekia Priežastis 

Gaisrų Rajone Randas 
Pranciškonu Namas 

BOSTONAS, spalių 25.— 
Naujos Anglijos miškų gai
srai dar plečiasi, grasinda
mi kitiems miesteliams pa-

. . eitą savaitę maisto kainos vo pareiškęs, kad jis laukei T . . . . . , . A. . .. staigiai pradėjo kristi viso-greito arešto nes per atvi- ; . ° ,.. . ri ., . . .... . . je Italijoje. Kaikuricse zo-rai kritikavo komunistų do- . . , .A „ . . - . _; nose kainos krito žemiau minuojamą valdžią. Kartu .,_. valdžios nustatytoms lu-
su Mikolayczyk iš Varšuvos 
prapuolė jo sekretorius, du 
kiti partijos vadai ir jų žmo 
nos. Valdžios organas pa
reiškė, kad autoritetai pra
dės tyrinėjimą dingimo iš
aiškinimui. 

boms. Biržose pasireiškia 
panika spekuliantų tarpe. 
Amerikos doleris irgi nukri
to nuo 570 lirų iki 477, ofi
cialiu kursu. 

Su pasireiškiančia pinigis 
ka ir ekonomiška stabiliza-

Mikolayczyk, buvęs Lenki- (cija valdžia paskelbė nau
jos valdžios premieras ištrė- I jus viešų darbų programv kelyje. Prezidentas Truma

nas paskelbė visą Maine vai-1 mime Londone, grįžo Lenki- j 
stiją nelaimės rajonu. Vien j jon ir visą laiką priešinosi Į VCTCIfl JdDOnUS 
šioje valstijoje 13 žuvo ir (rusų užlaikomam valdžioje -. I "L 
medžiaginių nuostolių padą- i blokui nuo 1945 metų. Šių'! PltCS AfTtCf IK§ 
ryta virš 25 milijonų dole- metų rinkimuose Mikolayc- j TOKYO spalių 26 — Ja-
riu- ' | ,zyk Pra la imėi°, b et po rin- j kar(; °b e l a i s v i a i; r u s ų 

Gaisrai randasi ir kitose ; kimų pareiškė, kad jei r i n - | l a i k o m i c e n t r a l i n § j e A z i j o j e 

— |kimai būtų teisėtai vedami, ; v e r č i a m i p a s i r a š y t i p a ž a d § -
. tai jis sulauktų 75% balsų. ; j i m u s p r i e š i n t i s A m e r i k o s 

penkiose valstijose. 
Tt. Pranciškonų Namas 

Tėvų Pranciškonų naujas 
vienuolynas arti Kennebun-
kport randasi gaisro rajone. 
Buvo manoma, kad ir jis 

Argentina viliasi į savo |nuo gaisro nukentėjo, nes 
ratelį pritraukti daugiau |po bandymų susisiekti tele-
šalių, kad Jungt. Tautų or- fonu, nebuvo gauta jokio at-
ganizacijoje galėtų tikėtis sakymo. 
daugiau paremiančių balsų Po Prezidento nelaimės 
nekuriuose klausimuose. To- proklamacijos, valdiškos or-

MASKVk, spalių 26. — 
Sovietų laikraštis Pravda 
pasakė, kad Brazilijos ir 
Chilės valdžios yra "fašis-
tes vėjavaikės" ir, kad nei 
jų pagelba nei prekyba rei
kalinga Rusijai. Kitur pa
minėta, kad šiu šalių žings
nis nutraukiant ryšius nu
rodo, kad jos yra vergės pil
dančios imperialistinių val
dovų įsakymus. 

Tass agentūra praneša, 
kad pasėkoje policijos leis
tam apdaužymui rusų am
basados Brazilijoje, sovie
tai savo policija apstatė 
Brazilijos ambasadą Mas
kvoje, 

kiu būdu Peronas galėtų ei
ti į tarptautines derybas, o 
argentiniečiams rodyti, kad 
eina viduriniu keliu. 

Argentina su Peronu pir
ma iš Amerikos norėtų; ap
turėti ypatingų nuolaidų ži
balo ir mašinerijos siunto
se. 

Pagaliau Peronas tikisi 
padaryti komunistų medžio
klę, jei jo opozicija ar dar
bininkai sukels neramumų. 

Įvyks Konferencija 

Pietų Amerikos diploma
tiniai rateliai kalba, kad į̂  
vyksiančioje ekonomiškoje 
konferencijoje Bogota, Ko-

Politiški rateliai čia sako, politikai visame, pirm negu 
kad didelę įtekmę į jo '*din-ijie yra gražinami atgal Ja-
gimą" turėjo Britų ir Ame- ponijon. 

Vienas iš tokių grįžusių 
japonų pareiškė, kad buvo 
priverstas prižadėti dirbti 
kapitalizmo ir imperializmo 

Britai per Radio BBC 
Veda Vaju už Azijg 
SINGAPORE spalių 26. sunaikinimui, pilniai remti 

— Britai pradėjo didelį ra-,sovietų valdžią, dirbti įstei-
dio vajų pietrytinėje Azijo- \ S i m u i žmonių valdžios, prie-

ganizacijos pradėjo siųsti I Je tikslu pastiprinti savo •*»*> visiems Gen McAr-
visokeriopos pagelbos, sun- j Jtaką, ypatingai tose šaly- i hur, planams, ur dėkoti Sta 

se, kur nujaučiama bus ieš- ! l l n u l u z v l s k 3 . kios mašinerijos, sunkveži
mių ir pan. 

Kitose Valstijcse 
Massachusetts: Dideli gai

srai buvo kilę Fitchburg, 
Falmoųth ir Gloucester, 2 -
000 bėga iš Falmoųth mies
telio. 

koma nepriklausomybės. 
Tam britai Malajuje stato .t ureKuoj Mianuvo 

Komunistu Sąjūdis 6 radio siųstuvus ir radio 
miestelį. Visas įrengimas 
kainuos virš 12 milijonų do- ATĖNAI, spalių 26. 
lerių. Policija areštavo 70 asme-

Šiuo laiku veikia keturios 'nis, kurie anot oficialio ra-
stotys ir savo propaganda porto, rengė komunistų te-

New Hampshire: Miško pasiekia Burmą, Siamą, In- j roristų valdžios perversmą, 
gaisras sunkiai palietė Ro- I do-Kiniją, Indonesią, ir Ja- j Salonikos uoste šiaurėje. Vi-
chester miestelį, kur padą- I poniją. Amerikiečių nusis- j si buvo gerai ginkluoti, 
ryta virš milijonas nuosto- j tatymas įrengti stiprias sto- | Jų tikslas buvo Saloniko-
lio. Čia gyventojų skaičius j tis Maniloje paskubino bri- j j e sukelti kaosą ir paniką, 
siekia 16,000. tų rengimąsi. 

VĖLIAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Iš Londono pranešta, kad traukinio nelaimėje prie 

lombijoje, sausio 15, bus ta-1 Anglijos-Škotijos rabežiaus 23 žuvo, o virš 70 buvo su-
riamasi apie viso kontinen
to ryšių nutraukimą su So
vietų Rusija. 

JERUZALE, spalių 26. — 
Žydu požeminė organizacija, 
Z vai Leumi, grasina civilį 
karą prieš žydų vadinamą 
apsaugos Haganah kariuo
menę. Sakoma, kad abidvi 
fakcijos tarp savęs nesusi
tinka, ir kad įvyko susišau-

| dymai. 

žeisti. 
—Pan American lėktuvas laimingai nusileido arti Syd-

ney, Australijos, kai sugedo motoras. 30 išliko gyvi. 
—Paryžiuje įvykusiuose papildomuose rinkimuose, de 

Gaullistai laimėjo. 
—Marshallas paprašė britu, kad. laikytų savo karius 

Palestinoje iki kol UN galės perimti tvarką-
—Iš Vokietijos pranešta, būk Gen. Paulus yra vyriau

sias sovietų kariuomenes treniruotojias. 
—Prie Irano rubežiaTis Rusija mobilizavo 12 divizijų 

kariuomenę, kai nutruko derybos dėl aliejaus lauku. 
—Dingus iš Lenkijos Mikolayczykui, lenkų požeminė 

partizanų veikla padidėjo. 

ir paralyžiuoti valdžios ma
šineriją. 

BuyU.SSavingsBonds 
RECULARLY 

Ask w here you W0RK 
Askwhere youBANK 
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SKAITYTOJU BALSAI 
Tremtinio Atviras ? r i t J " " s

s t 
Laiškas čiau tie bever^iai ž m ° n § s 

tarpe savęs buvo tikrais bro 
Brangūs broliai ir seses! | i į a į s Bet kuris iš jų suga-
Sunku man tai visa žo- vęs vieną, kitą riekutę juo

džiais išreikšti, kokį malo- dos duonos, nesuvalgydavo 
numą aš jaučiu savo širdy- . vienas. Atnešdavo ir pada-
je, kada pagaliau po visų , Imdavo ją tarpe savo drau-
vargų ir kančių tremtyje, SU. visiškai neklausdamas, 
gailestingos lietuviškos šir- | kokios jis tautybės būtų bu
dies padedamas, atsidūriau vęs. Jisai pats jautė alkį ir 
čionai jūsų tarpe. t u o P a č i u J i s d a r daugiau 

jautė badu mirštančio jo li
kimo draugo širdies skaus
mą. 

Aš pats nuo tos dienos, 
tremtinių vardu, kurie dar kaip palikau savo gimtąją 
šiandien yra pasilikę tose lūšnelę, buvau visą laiką 
pačiose tremties eilėse, reiš- persekiojamas, kalinamas ir 

DIDELĖ BRITŲ TRAUKINIŲ KATASTROFA 

cr 

I r už tai asmeniškai esu 
daugiausiai dėkingas lietu
viškai šeimai, Šumskams. 
Taip pat nuo savęs ir visų 

kiu ačiū už išvadavimą nuo 
kraugeriškojo hitlerizmo. 

Man dar tremtyje būnant, 
teko girdėti įvairiausių at
siliepimų ir skaityti laikraš
čiuose apie jūsų, broliai ir 
sesės, Amerikoje gyvenimą. 
I r iš visa to ką esu girdėjęs 
ir ką dabar čion atvykęs įsi-

paverstas tokiu pačiu be
verčiu žmogumi. Pe r iod in i s 
vargas ir kančios neišmušė 
manęs iš gyvenimo vėžių, o 
t iktai užgrūdino. Kaskar t 
vis didėjantis Tėvynės ilge
sys, sustiprino mano dvasią 
ir skatindavo mane vis dau
giau ir daugiau dirbti dėl 

Kardinolas Prašo 
Paremti 

Philadelphia, Pa. — Spa-
| lių 8 d. pas kardinolą Dou-
| gherty, BALF garbės narį, 
j lankėsi BALF pirm. kun. dr. 
J. B. Končius, išdėstė lietu
vių tremtinių būklę ir pa
prašė paramos šalpos dar
be. Drauge su kun. dr. Kon
čium pas kardinolą buvo nu
vykęs kun. Ignas Valančiū-
nas, Šv. Kazimiero parap. 
klebonas. 

Kardinolas labai maloniai 
p r i ė m ė atsilankiusiuosius, 
gyvai domėjosi lietuvių tau
tos problemomis ir pažadė
jo pagelbėti, kiek tik bus 
galima. 

Spalių 9 d. kardinolas iš
siuntė visiems Philadelphia 
arkivyskupijos lietuvių pa
rapijų kun. klebonams laiš
ką, užgirdamas BALF dar
bą ir prašydamas padaryti 
rinkliavą bažnyčiose. 

Netoli London ;,vyko didelė traukinių nelaimė. Greita- Kardinolo laiško turinys 
sis keleivinis t raukinys užlėkė ant palengva einančio taip- j yra toks: 
gi keleivinio traukinio. Žuvo 28 keleiviai ir daug sužeis- "Reverend ai\d dear Fa-

agency is of major import-
a'nce to religion, morality 
and humanity, and, is, there-
fore, recommended to you 
and the good people of your 
parish. 

"Please take up a collec-

Dr. F. C Winskuna< 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PKOspect 6446 
Rez. TeL: HEMJock 3150 

VALANDOS: 
tion cor the work of the N u o ? ^ 4 popiet; 6iki8 vak.;lr 

(Nukelta į 3 pusi.) Trečiadieniais pagal sutarti 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradien ia i s , Ketv ir tadienia i s 

ir Penktad ien ia i s 
V A I , . : 10-12 r y* e : 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Ha* ted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popietf 

DR. I MOCKŪS 
DANTISTAS 

7550 So. Halsted St. 
Tel. HUDson 2096 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad.. Ketv ir ta i ir P<n- r ° . s k i r i a n t Trečiadienių ir Š. šia 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKU) GYDYTOJAS 

Suvirs 2 5 rmtų patyrimo. 

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akiniu*. 

Kreivas Akįs 
Istaiao. 

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
VALANI>OS: nuo 10 iki 4 ir 6 iki 8. 

Nedėlioj puiral sutartį. 

Dr. J, W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 VVest 63rd Street 
VALANDOS: Susitartus — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:<»0 vaka-

įos. Sunku buvo tuo laiku 
tikinau, susidaro vaizdas, ; . . . . ,v . 

kas nors pradėti, nes is vi-

ta. (Acme-Draugas telephoto) 

kuris sujaudina kiekvieną 
tremtinį ligi ašarų. Tai bū
tent kodėl čia taip yra skirs-
tomasi įvairiomis grupėmis? 
Juk mūsų tauta palyginti 
y ra tokia maža, kad ją visą 
būtų galima sutalpinti vie
name kuriame nor s iš did
miesčių. I r neskaitant to kas 
jau yra sunaikinta, ištrem
ta į tolimąjį Sibirą, ar šiuo 
metu gyvena tremtyje — 
Vokietijoje, čia šioje laimes 
šalyje yra susispietęs lietu
viškas būrelis, kuris mūsų 
tremtinių akimis žiūrint jau 
nebeturėtų skaldytis ir skel
t i ugnį brolis prieš brolį. 

Karas — yra baisus da
lykas, kurį mes praleidome 

sų pusių būdavai persekio
jamas ir kiekvienas mažiau 

darbių už tai paklojo savo didelis dalykas, 
-a ivas ar dar ir šiandien d g l m ū s 1 brangiosios Lietu-
nyksta tolimajame Sibire %os- Antras , sveikintinas da-

ktad. nuo 10 ryto iki 8 fcak. TreOiad. 
uždaryta. Ž«-štad. nuu !•> ryto iki 4 pp. 

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

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant ketvirtai ir sekmad. 
Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MlDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
n u d i r b t a s k o v o t i de l N e p r i k l a u s o m o s l a b o r c a m p s o f S i b e r i a , t o Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

u- i, i.u i_ J.U vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
vvhich they were sent by the StoES. n u o 1 0 iki 12 vai. dieną. 
Russians; more than 75,000"! 

ther : 
"As a result of the late 

čiau mes tremtiniai, suran- mums pirmą kartą sviete ' war eountless numbers of 
dame, ko mes siekiame. Vi- dr. J. Basanavičius ir ryš- Lithuanians have been de-

sias neatsargumas grėsdavo sl* P i r m a < t a i a k i n krinta kčja garsai "Varpo" , kurio ported from their ovvn count 
kalėjimu ar mirtimi Bet spauda, kuri palyginti per skambesį įamžino į mūsų ry, and are novv living else-
mes iaunoįi kar ta to viso t o k J s k a i č i ų metų, būdama širdis dr. V. Kudirka, o mū- where under tragic and di-
neatbodavome ir stengėmės, svetimame krašte ir vietos sų didvyrių, Atlanto nuga- sfressing conditions. I t is 
kiek galima daugiau kad asmenų redaguojama ir lei- letojų Dariaus ir Girėno žy- reported tha t at least 100,-
*~ideius savo Tėvynei džiama, taip puikiai išsilai- gis, amžiams mums pasiliks 000 of them are enduring 

D • e- T *v ūsu bendra- ^ * ^ a * ^ I a s v e i k m t m a s ir skatinimu — drąsiai eiti ir the hardships of the slave 

Lietuvos laisves. 

Tad, prašau, brangūs bro
liai ir seses, nenuleiskite 
rankų ir eikite toliau tuo 

arba su ginklu rankoje ko- * y k a s ^ r a t a i ' k a d č i a e s a n 

voja Lietuvos miškuose. t i eJ* ^ t u v i a i , palyginti ge-
Mums buvo lemta pasilikti r a i k a l b a lietuviškai ir ne 
tremtyje, Vokietijoje, o kai (

t i k> kad jūs patys savo gim- ' ^ • ^ 
tosios kalbos neužmiršote, , -, v. , . . ; tnousands of them are chil-
bet dar ir vienas kitas, net tK;k daug gražu; d a y k ų „u- d r e n w h o ^ ^ ^ 

veikėte. Neužmirškite išties ftom u n d e r n o u r i s h m e n t a r . d 

rope, destitute of the means 
necessary to ward off s tar-

pačiu keliu, kuriuo ligi šiai v a t i o n a n d d i g e a s e ; m a n y 

others are in Western Eu- otiso T e L viR^inia 1886 

DR. AL. RAČKIU 

kuriems ir dasikasti ligi čia 
ir įsijungti į jūsų eiles, bran 
gūs broliai ir seses. Čia jū
sų tarpe nors dalinai, ta-

tįr 
IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 

SEKLYČIOMS SETŲ 

^ 

savo vaikus, gimusius jau j , „ , . .. . 
., . .1 , _ . 1, . ti pagalbos ranką broliui 

Amerikoje išmokė jos. Tai 
ar 

Tiesiog Jums — 
Iš MŪSŲ Dirbtuves 

Mūsų ilgų metu patyri
mas rakandų išdirbime 
įgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

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

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant , Nupirksite Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IK DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintu Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Pirmos Projęos, Paklauskite Jų! 

Archer Avenue Furniture Co. 
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 

4140 Archer Ave. Chicago 32, 111. 
Telefonas LAFayet te 8516 ^ 

Savininkas JOE KAZIK - KAZIKArTIS 

# 

i ^ 

TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOJ 

L 

Gausite iki 3<> nuošimčiu ant 
savo taupomų pinigų (eurrent 
rate). Visi indėliai yra apdrau
sti iki $5,9*000. 

MCSŲ TURTAS SIEKIA 
ARTI $2,000,000.00 

Tolimesni Amerikos Lietuviai 
siųskite taupimni pinigus per 
paštą; mes ūmai ir teisingai 
pakvituosime. 

CHICAGO SAYINGS 
& Loan Association 

JOHN PAKEL, Prea. 

6234 So. We»tera Ave. 
Chicago 36, Illinois 

Telefonas GROvefaUl 7o75 

yra didžiausi jūsų nuopel
nai, brangūs broliai ir se
ses, kokie t iktai galėtų būti 
padaryti , dėl mūsų brangios 
tėvynės Lietuvos, labo. 

Taip, brangus broli, sese, 
tu jaut i tą patį šiandien, ką 
ir kiekvienas kitas lietuvis 
jaučia savo širdyje. Tu dar
buojies dėl Lietuvos. Per ta
vo darbus surištus su parti
zanų žygiais, kas kar t vis 
skaidrėja ' 'Aušra ' ' , kurią 

SENOMS. ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ZAIZDOMt 
IK ODOS IŠBĖRIMAMS 

K«nčlatitleJ1 nuo **«U. at<l»r\ 
,r skandžių *«U»dų, Hao kaip ron- \\ 
\u Tra ramiai pa-*dėtt. U* kali* 
įakties metu nagallma garai ital-
mlegot. Kuomet 
*a.l«d09 pradA" 
įležt Ir skaude 
'i — užtepk 

EOUI,0 Olnt 
nent palen^vl 
ilmut skausTtt 
r nl^žpj^mo t 

!; *en'j, atdaru 
> kandžiu i&ladų 
! fo at«aivlnHr 

*\n» Ir s iausmą 
>ra4}tltnančloa j 
patybi^ «ut«»lkp 
Jnm. tinkama 
aaktlea poil&l Ir 

iena*, atda 
ra* ir akau-
•111M «%1» 
daa. Vartokite Ji Irai skaudlemp 

i nudegimams, la^ų ir autroklmu 
! praAalinlmul. tr kad palengrlntl \\ 

sesei tremtyje, kuris šiuo 
metu jos siekia. Ir kada 
tremtinys tvirčiau pajus po 
savo kojomis žemę, tik tada 

in great need of special care. 
' T h e United Lithuanian 

Relief Fund of America, 
Inc., is trying to raiše funds 
in this country in order to 

jis galės daugiau nuveikti | a i d t h e s e u n f o r t u n a t e L i t h -
del mūsų brangios Tėvynės | u a n i a n s a n d i n p a r t icu lar , 
Lietuvos ir prisidės prie at-1 t o s a v e ; i f p o s s i b l e ? t h s l i v a s 

budmimo, kurį pirmą kartą ! o ! t h e L i t huan ian refugee 
turėjome 1918 m. vasario c h i i d r e n < T h e w o r k o f s a i d 

mėn. 16 d. Tik tada galėsi-! 
me atgauti mums visiems 
taip brangią, mūsų brangios 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Nėra tokio švento stono, [ 
kurį velnias neįkištų savo 
nosies. 

DR. VAITUSH, OPT-
LIETUVIS 

\ 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija. 

Palengvina akių įtempimą, kuri* 
j; j ̂ sti priežastimi galvos skaudėjimo, 

•rvaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-
e. Prirengia teisingai akinius. Vi-
ujose atsitikimuose egzaminavimas 
laromas du elektra parodančia ma-
iausias klaidas. SpecialS atyda PsorlaaU ale*ejlm%. A.tv«dina va ' - • • • - . • V . ' T ' f , , ™ 

dinamą atl i lete' . Foot decimą ir \ ^kre ip iama m o k y k l o s va ikus . 
! il»MJfma. •uetahdo Jo rl^timąal 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTuR) 

IN STATE OF INDIANA 
Home ealls in Indiana 

Phone Went\Toiib 252? 
PHYSIO TOERAPY 

H»6 V\est 63rd Street 
HOURS — Paily « to 8 P. M. 

Saturdays 10 A. M. to 8 «•. M. 

(Mkalus tvrlniaa Contact Stiklai 
OrtkoptMOyd/maa. Stiklu* Atnaujinu 

Dr. VValter J. Swiaiek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
f Vlr* Metropolitan 8tate BanV ) 

Tel. VIRginia 6592 
\'al.: 'kasdion 10 Iki 12; 1 iki 5; 7 
iki 9. šeštad. 10 ryto iki 6 vak. Sek-
luądienį lo iki 12j Tregjąd. uždaryta. 

GYDYTOJAS EE CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

DR. EMILY Y. KRUKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tei. 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. 

dienių vakarus. 
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez. TeL IIILUop 2626 

DR. A. JENKiN< 
PHYbIClAS A eUKUKON 
(OETUV1S GYDYTOJAI) 

2500 W. 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

Kasdion nuo 2-4 p.p. ir 7:30-9 vak. 
Žefttadieniais nuo 2-4 popiot 

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 
Oiiso Tel. — PROspect MM 

l ies . Tel. — VIRsiaia 2121 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų) 

Dr. Wa!fer J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 VVest 59th Street 
VALANDOS; 2—4 popiet. «:30— 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti 

DR. PETER I. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YVestern Ave. 
Telefonai: 
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomii 
HiAnmrvia nuo 2 iki 4 po pietį 

7—9 vakare. 

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javoir 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Rd. 

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS: 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

* 

KREIVOS AKY8 ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, fcurie nepriimami J 

karo aviacijos skyrius i i priežas
ties spalvų neregSjimd — (eolor 
Mindnese). kreipkitės prie manės. 
Apsiimu išgydyti. 
r>augety atsitikimu akys atitaiso-
noe be akiniu Kainoe pigesnis 

kaip pirma. 

4712 Sooth Aihland Ave. 
Telefonas YARDS 137S 

VALANDOS: «nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare. Sekmadieniais pagal sutartį. 

w * » » M » * » » » > < * « . » » . » * « * » » » f »*«J \ *00H0mim+*ędtoon+omi+0++ęjCk 

!; nla*ko nuo odo» audliSvloao Ir 
11 •tttreHlmo tarp piritų: f eras Ii 

« U I O K trttkntandfoii odos n lef l j i 
mut nuo darbo tKbdrimams Ir k!-
•«mii odo« npsrallm* UI lauko pu-

LeguJo Ointment yra parduoda-! 
mas po 75c, $1.25 ir $3.50. Pirkite 
j} vaistinėse Chicagoj ir aplelinkėj 

i arba atsiųskite Money Orderį J: 

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

CICERO 50, ILLINOIS 

I 

Dr. J. J. Smetana, Jr 
OFTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS: 
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. 

Tel. VIRginia 6583 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Kd. 
Valandos: 1-3 popiet ir 7-3 v. Vak. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

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. 

Dr. Wa!fer M. Eisin 
( E I S I N A S ) 

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice limited to Obstetrios 

and Gynėcoloffy 
VALANDOS TTK PAGAL SUTARTJ 

T e l e f o n a i 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. ILEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Koad 
OFISO VALANDOS: 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEOxN 
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 
Namu Tel. PROspect 1930 

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

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

flfc 8700. Rez. PRO. 6232 N u _ , i k i ^ t e ^ S ^ ^ H « trok.^ 
iepia, Saukit MLD. oooi N u o 1 • • V°Vnt, 6 iki 8 vakare Jc-i neatsili 

Savim p k i t i kė j imas yra 
vyriausias žmogaus dvasi
nėms jegom s vadas. 

Saugok savo širdį visu at-
"sidavimu, nes 15 jos išeina 

CANal 0523 Platt Bldg. I j 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. KL 

Trečiadieniais pagal sutartį. «, 

• N 
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Svarbios Lietuvių Sukaktys 
Ilgesio poetas 

Tar tam baltas paukštis, 
Danguje sustingęs 

kų kariuomenėn ir apkal
tintas šnipinėjimu Lietuvo3 
naudai. Su jo mirtimi yra 

ARTISTES MOTINA 
LIUDIJA 

ilgesys lietuvio didis ir .liūdnai susijęs ir E. Lūžy 
skausmingas. L ^ ^ ^ ^ .. į g k u n d § 

Tas ilgesio eiles sukūrei — Spalių 15 d. sueina 15 
Stasys Laucius, tremties m e tų nuo mirties jauno, 
poetas, kurs šį mėnesį su- energingo, pasišventusio 
laukė 50 metų amžiaus. Gi-;ij€tuvių katalikų moksleivių 
męs 1897 m. spalių 11 d.-vado Jurgio Krasnicko. Ji-
Kelmėje, Raseinių apskr. s a į Duvo gimęs Atesnykuo-
Mokėsi Petrapilyje ir Kieve,j s e Simno valsčiuje. Pasižy-
tačiau savo lietuviškos dva- m į j 0 ka įp nenuilstamas at-
sios neprarado; priešingai, eitininkų organizatorius, 
1919 metais stojo savano-;k u r s s a v o draugų labui mo-
riu į prisikeliančios Lietu- k § j 0 d a u g k o atsižadėti. Ga-
vos karių eiles. Vėliau buvo b i a i v a l d § piunksną ir rasi-1 
mokytoju. j n § j 0 j -Ateitį" bei kitus 

Pirmuosius jo eilėraščius, l a i k r a š 6 i u s . Sunkios gyveni-
dar 1921 m. išspausdino k a - ,

m o s ą i y g o s i r persidirbimas 
talikų jaunimo laikraštis p r i s i d ė j o , kad mirė tesulau-

Pavasaris". Pirmoji jo ei- k ę g 2 0 m e t ų a m ž i a i l s > 1 9 3 2 
lerascių knyga, išėjusi s p a l i u 1 5 d . 
prieš 20 metų: ''Pirmoji1 

banga". Jis yra laimėjęs net 30 mėty, nuo Stockholmo 
keturius konkursus savo Į konferencijos 
kūriniais: "Vytauto Karžy- j Atbundant Lietuvai mūsų 
giai (poema), "Kelias iš 
pelkių", "Signalas", "žydin
ti žemė". Toliau, ž'nomi jo 
scenos veikalai — "Lais 
vės keliais", "Ugninis ra 
tas". 

Dabar rašytojas, su dau 
geliu kitų lietuvių, turi per-

_ i 
patriotai telkė savo jėgas 
bendram veikimui ne tik tė
vynėje, bet ir užsienyje, kur 
veikimo sąlygos buvo lais
vesnės. 1917 m. spalių 18-20 
dienomis įvyko svarbi ant
roji lietuvių konferencija 

gyventi tremtinio dalią, j Stockholme, į kur buvo nu-
Kaip pats rašo: 
Kelio galas — užmiesčio ba

rakai. 
Apraizgyti vielomis, šalti. 
Sopa kaulai ir pavargo a-

kys, 
Bet nelaimės galo nema

tyt. 
St. Laucius rengia naują 

eilėraščių rinkini, ruošia 
spaudai pjesę "Atsilygini
mas", kasdienės jo pareigos 
— mokytojas žibinto preky
bos mokykloje. 

Jo viltys — skrieja į Lie
tuvą: 
— Aš norėčiau dar nors vie

ną kartą, 
Jei tai mano būtų tam va

lia 
» 

Parymoti po sumos ant var
tų, 

Pašnekėt meiliau ra tetule. 
Būtų miela dar išgirsti auš

tant 
Aleliuja linksmą po kan

čios; 
Margučius prie švento stalo 

daužti 
Ir į ranką dėdei pabučiuot. 
Du jaunieji idealistai 

— Prieš penkiolika metų 
buvo visą Lietuvą sukrėtusi 
žinia apie žiaurią mirtį jau
no, 22 metų, Vilniaus krašto 
lietuvio veikėjo Juozo Ba-
kanausko; jj 1932 metų soa-
lių 14 d. sušaudė lenkai. Gi
męs jisai buvo 1910 metų 
gegužės 19 d. Valkinykų 
valse., Molių kaime (Trakų 
apskr.). Buvo paimtas len-

siuntę savo atstovus net 
USA ir Šveicarijos lietuviai. 
Užgirta Vilniaus konferen
cijos nutarimai, Lietuvos 
Taryba pripažintą teisėtu 
lietuvių tautos atstovu, nu
sprendžiama atsteigti ne
priklausomą Lietuvą ir apie 
tai nutarta pranešti visoms 
valstybėms. 

Taip buvo ruošiama dirva 
1918 m. vasario 16 dienos 
Nepriklausomybės aktui. 

Tautosakos rinkėjas 
Į Sovietų Rusiją ištremto

jo Prano I>ovydaičio broliui 
Jurgiui šiemet spalių mėn. 
19 d. sueina 40 metų. Jisai 
iš pašaukimo mokytojas, 

Garsios kino artistės Gin-
ger Rogers motina, Lela Ro-
gers, liudydama Kongreso 
Komitetui Priešamerikoniš-
kai Veiklai Tirti apie kom/u-
nistų įsigalėjimą kino pra
monėj, Hollywood, pareiškė, 
jog filmų gamintojai yra 
"politiniai akli" dėl komu
nizmo pavojaus. (Acme-
Draugas telephoto) 

dusio 4'Gyvenimo eilėraš
čius", 1930-1931 m. išspaus
dinusio "Kariūno atsimini
mus". Gimęs 1907 m. spalių 
19 d. Ingvangyje, Šilavoto 
valsčiuje. 

10 metui nuo mirties 
garsiojo pranciškono 

1937 m. spalių: 27 d. Kre
tingoje mirė pranciškonų 
provincijolas Lietuvoje Pra
nas (krikšto vardas—Anta
nas) Bizauskas. Mirė turė
damas 76 metus amžiaus. 
Jau būdamas seminarijoje 
priklausė slaptam lietuviš
kam būreliui. Energingai 
platino draudžiamas lietu-

ATOMIC RADIO 
Sales & Service 
Nauji TELEVIZIJOS Setai 

ir Radios Namams ir 
Automobiliams 

PUBLIC ADDRESS 
SYSTEM'AI 

Visiems Reikalams 
FREQUENCY MODULATION 
EXPERT RADIO TAISYMAS 

Tubes Tikrinimas DYKAI 

Turime Taipgi Elektrinių 
Prietaisų ir Dovanų. 

Tel. YARds 4559 . 
2456 W. 47th St. 
CHICAGO 32, ILLINOIS 

CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS 

per keliolika metų kėliau-1 viskas knygas, buvo knyg-
damas po Lietuvą surašė i nešys. Buvo atiduotas poli-
apie 22,000 įvairių tauto
sakos dalykų: dainų, pasa
kojimų ir t. t. Daug rašė 
į įvairius žurnalus. Prieš 
karą buvo pradėtos spaus
dinti jo surinktos dainos su 
melodijomis. 'Yra išėjęs 
didelis rinkinys jo surašytų 
liaudies dainų. Jurgis Dovy
daitis, berods, tebegyvena 
Lietuvoje. 

— Tą pačią spalių 19 d. 
40 metų amžiaus sukaktis 
Simo Urbono, poeto, išlei-

cijos priežiūrai. Lr e tuvius 
pranciškonus atskyrė nuo 
Silezijos provincijos, suda
rydamas lietuvišką provin
ciją. Bendradarbiavo "Vie
nybėje", "Tiesos Kelvje". 
Redagavo "Šv. Pranciškaus 
Varpelį", išle:do keletą 
*'Tretininkų k a l e ndorių" 
ir eilę kitų religinio turi no 
knygelių. Buvo plačiai žmo
ni as ir gerbiamas visuome
nininkas Lietuvoje. 

Dr. J. Prunskis. 

KARDINOLAS PRAŠO 
REMTI 

(Atkelta iš 2 pusi.) 
United Lithuanian Relief 
Fund, Inc., at all the Mas-
ses in your church on Sun-
day, and send the receipts 
to the Chancery Office at 
once. In preparation for this 
collection you are asked to 
read this letter at all the 
Masses in your church ond 
Sunday, November 2nd, as 
well as on the day on which 
the collection will be taken 
up. 

aWith best wishes, I re-
main, Reverend and dear 
Father, 

" D e v o t e d l y yours in 
Christ, 

*D. Cardinal Dougherty, 
'Archbishop of Phila." . . 

10,000 BONKŲ 
DEGTINES 
BRANDAS 
BUMO 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

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

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 

Nathan Kanter, 'Lietuviškas Žydukas', sav. 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 

Visi kaip vienas u i Lietuvos Nepriklausomybę! 

PASIKLAUSYKITE 
Visų Mėgiamiausia* 

Budriko Radio 
Programas 

Sekmart. WOFL Stoties 9:30 v. v. 
Ke(virta<1. \ V H l l Stoties 

7:00 v. v. 

BUDRIKO KRAUTUVĖJE visuo
met rasite geriausios kokybSs RA
KANDUS, RADIOS ir JEWELRY, 
prieinamiausiomis kainomis ir 
visuomet mandagų patarnavimą! 
Atsilankykite. 

VISI DEPARTMENTAI 
PATALPINTI VIENAME 

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

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

Chicago 8, UI. 
Tel. CALumet 7237 

Saugok savo širdį visu at
sidavimu, nes iš jos išeina 
visa gyvybė. 

Ner to blogo, kad į gera 
neišeitųt. 

Vienas gramas meiles at
sveria svarą Įstatymų 

* "D R A U G O" <fc 
D A R B Ų S K Y R I U S 

"DRAUGAS" HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearboro Stre<*t 
Tel. RANdo!ph 9488-9489 

Visi skelbimai Siame skyriuje, kur 
apleista miesto vardas, reikia supras
ti, kad yra nuo firmų Chiengoje. 

HELP VVANTED — VYRAI 

Bendriems 
Fabriko Darbams 

DIENOMIS IR NAKTIMIS 
Patyrimo nereikia. Pastovumas. 
Puslaikis virš 40 vai. Kreipkitės: 

H KOHNSTAMM & CO. 
6554 So. Austin Avenue 

HELP WANTED VYRAI 

FORGE ŠAPOS 
PAGELBININKŲ IR HEATERS 

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

Hamnier operatoriai — elektrikai 
— Bnllarri operatoriai — plieno kil
notojai — lieut trent pagelhlnin-
kal — rouffh grimlorlai. R ikia 
visokiu įlai-bii'inkn p ie produkcijos 
darini. Vietos tuojau užimamos. 
G e m Algos. P u t n u m a s . Dienos 
ir nakties šiframs. 

INTERSTATE DROP FORGE CO. 
4051 No. 27th St. — Milvvaukee 
Vi blokas i šiaurę nuo Capitol Ave. 

HELP WANTED MOTERYS 

FILE CLERKS 
For general clerical work 

in aecounting unit. 5 day week. 
Permanent. 

SINCLAIR REFINING CO. 
254A W..CERMAK RD. 

CRAWFORD 2000 

LUMBER YARD'O 
DARBININKŲ IR 

TALLYMAN 

JOHN BRENNAN & CO. 
5859 W. Ogden Ave. 

Cicero, 111. 

REIKIA 

CHIPPER'IU 
DARBININKŲ 

BADGER 
FOUNDRY CO 

Racine, Wis. 
DeKoven Ave. Jejimas 

MOLDERIU 
DĖL 

BRASS FOUNDRY 
AUKŠTOS ALGOS 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS I 

DELTA STAR FOUNDRY 
2701 W. Fulton 

V Y R Ų 
Fabriko darbininku bendriem dar
bam. Algos pradedant, 99c į vai. 
Patyrimo nereikia. Pastovūs dar
bai, viduje. Tel. SHEridan 0771. 
WROUGHT WASHER MFG. CO. 
2100 S. Bay Street — Milwaukee 

MŪRININKŲ 
REIKIA 
UNISTŲ 

ATEIKITE PASIRENGĘ 
SU ĮRANKIAIS 

1781 W. 21st ST. 

STOCK ROOM— 
SHIPPING CLERK'O 

JAFiNO VYRO 
Geros algx>s ir puiki proga 

pastoviam vyrui. 
Nuolatinis darbas. 

DUN PRODUCTS 
1218 W. Madison—4-ame aukšte 

CHESAPEAKE 2428 

VYRAI IR MOTERYS 

AUTO MEKANIKŲ 
PATYRUSIŲ 

Aukštos algros. Geriausios d irbo sa 
lygos naujam*' ga radžiu jo. Dykai vi- | 
durdionio plato lunohos ir apdraudi
mas. Matykite Cfcflejr Eldrcd arba to-
lefoahoklte Ed«e\voo<l 8380. 

CAPITOL SALES 
400 E, Capitol Drive — Milvvaukee 

MŪRININKŲ 
Didis mokyklos darbas 
prie N. Oketo ir Balmo-
ral Ave. Telefonuokite 
NEVVcastle 7534. Vaka
rais pašaukite Mr. Jos-
lyn, S T E u a r t 6946 

KARPENTER.IŲ 
finish — residence — commercial 

Nuolatinis ir pastovus darbas 
GOELZER & SCHULTZ CO. 

GENERAL OFFICE 
GIRLS — WOMEN 

•FILE CLERKS 
DICTAPHONE OPERATORS 

CLERK-TYPISTS 
POLICY WRITER 

5 day, 37 hours 
Good Workin# Ponditions 

EMPLOYERS 
MUTUAL CASUALTY CO. 
330 S. Wells — Room 1304 

KEY PUNCH OPERATORS 
I. B. M. NUMERIC 

5 day week. Permanent position. 
Apply 

SINCLAIR REFINING CO. 
2540 W. CERMAK RD. 

CRAVVFORD 2000 

JAUNŲ MOTERŲ 
18 - 40 AMŽIAUS 

KAIPO PACKERS 
IR WEIGHERS 

vegetable cellephane pakavimo 
departamente. 

Pradėkite su 80c per vai. su 
pakėlimu po 3 ir 6 savaičių iki 

85c ir 90c pridedam progą 
produkcijos bonams. 

KREIPKITĖS 
KRISPY KLEEN VEGETABLES 

139 S. Water Market 
(1035 \V. 14th PL.) 

STENOGRAPHER 
INCLUDING SHORTHAND 

EXPERIENCE 
SALARY $175.00 PER MONTH 
Also general office work, 5 day 
40 hour vveek. Retirement plan, 
other benefits. 

PJIONE OR SEE >CR. BOTH 
C A L I F O R N I A P A C K I N G 

S A L E S CO. 
445 Lake Shore Dr.—Chicago 11 

Tel. SUPERIOR 7187 

ASSEMBLY MERGINŲ 
REIKIA 

Algos pradedant 80c per vai. 
Geros progos pakilti. 

FRANKLIN 
PHOTOGRAPHIC INDUSTRIES 

223 W. Erie St. 

VYRŲ 
PUNCH PRESS OPERATOR'IŲ 

BURNISHING KAMBARIO 
MATERIOLO HANDLER'IŲ 

MOTERŲ 
DARBININKŲ NESUNKIEMS 

ASSEMBLY 
NUOLATINIAI DARBAI 

Dienos šiftas. Geros incentivos 
algos. 

VAUGHAN 
NOVELTY MFG. CO. 
3211 W. Carroll Ave. 

MERGINŲ 
Bendriems darbams vaisių proces-

2350 N. 31 st St. — Milwaukee j sin8 dirbtuvėje. Pastovumas, 40 
• Į vai. savaitė. Nėra darbo šešta-

VYRŲ dieniais. Ligoj apdraudimas dy-
Bendriems darbams vaisių proces- k a L K r e i P k i t § s 

sing dirbtuvėje. Pastovumas, 46 ; STANDARD FRUIT 
vai. savaitė. Pusantros algos virš I SSSING CO. 

JŠ ^ 

WATCH SAYINGS GR0W! 
5 10 15 20 

Yri. Vr*. Yrt. Yri. 
$5 
10 NM. 
25 
Mm. 

$300 
600 
1500 
3000 

$600 
1200 
3000 
8000 

$900 
1800 
4500 
9000 

$K00 
2400 
6000 
12000 FOR THAT HOME 

ALL YOUR OWN 
Y o u ' l l N e e d M o n e y For tho Down Poymont -

Many ambitious couples are saving here to become 
future home-owners, soon as they've accumulated the 
down paymeot needed. Any convenient amount opeos 
your insured savings account at this Association. The 
chart will show you how much you need to sarę. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. — CALUMET 4118 i 

SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

40 valandų. Ligoj apdraudimas 
dykai. Kreipkitės 

STANDARD FRUIT 
PROCESSING CO. 
2600 W. 19th St. 

Kiekviena tikra, graži ir 
gera mintis daro dvasia' ^ai 
vinančios jtakos. 

2600 W. 19th St. 

Žmogus, kuris neigia ta
vo pasitikėjimą savimi, yra 
tavo priešas. O. Swett-Mar-
den. 

Skaitykit, platinkit Draugą 

H E L P WANTED — VYRAI 

AUTO TROKŲ MEKANIKŲ 
ARBA APPRENTICE MEKANIKŲ 

DIENOS IR NAKTIES ŠIFTAMS 
Čia yra proga įsigyti pastovų, nuolatinį darbą 
su geru mokesčiu. Sveikatos ir ligos apdraudimas 

PRAŠYKITE MR. POWELL 

INTERNATIONAL HARVESTER CO. 
145 S. 2nd ST. — MILWAUKEE — TEL. MARQUETTE 0213 

V Y R A I 
TINKAMI DARBAI JUMS! 

KABPENTERIŲ ELECTBICIANS 
STOCK CLEBK'Ų SHIPPING CLERK'Ų 

VETERANAI 
ateikite į mūsų darbo ofisą ir pasikalbėkite apie mūsų mokinimo 

programas su veteranais čia dirbančiais 
Dienos Siftas — Geros Algos — Kreipkitės Asmeniškai 

RHEA MFG. CO. 
1983 S. ALLIS ST. — MILWAUKEE 

REIKIA MŪRININKŲ 
$2.25 į valandą 48 valandų savaite 

Dviguba alga Šeštadieniai. 
Duodam kambarį ir board'ą. 

NATIONAL CONTAINER CORP. 
of Wisconsin 

Tomahawk, Wisconsin 

file:///VHll
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 S. Oakley Avc, Chicago 8, I1L Tel. VIRgiaia 6640-6641 

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916 at Chica*o, Illinois. 
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Publiahed daily, except Sundays, 
by the 

I IIInianJan Catholic Press Society. 
Momber of the Catholic Press Ass'n 

Subscrtytion Ratcs: 
$6.00 per year outside of Chicago; 
$7.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 cents per copy. 

Prenumeratos kaina Chlcagoje ir 
Ciceroje per paštą: 

Metams $7.00 
Pusei Metų 4.00 

.hIIU;t. Valstybėse, bet ne Ghicagojc: 
Metams * 6 - 0 0 

Pusei M«tu 3 - 5 0 

Užsieniuose: 
Metams '•* **2® 
Pusei Metų * - 6 0 

Pinigais reikia siųsti Pašto Money 
Orderiu su užsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą^ 

SKELBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

MŪSŲ Bendradarbio Sukaktis 
Šiomis dienomis kun. dr. K. Matulaitis, MIC, dabar

tinis Chicagos Tėvų Marijonų viršininkas mini kuni
gystes 30 metų sukaktį. Redakcija sveikina savo mielą 
bendradarbį ir linki jam sveikatos daug, daug metų 
taip naudingai, kaip ir ligšiol, dirbti Dievo garbei it 
tautos gerovei. 

Gerb. Sukaktuvininkas yra žymus spaudos darbinin
kas. Per metų- eilę yra buvęs dienraščio "Draugo" ir 
4 'Laivo" redaktorium ir administratorium. Kai kon
gregacijos vadovybė jį buvo pasiuntusi darbuotis į ne
priklausomą Lietuvą, kun. dr. Matulaitis buvo pakvies
tas redaguoti šaunųjį savaitraštį "Šaltinį". Šiuo metu 
Sukaktuvininkas organizuoja lietuviškoms knygoms 
leisti ir platinti klubą, nes mato, kad ši svarbi sri t is 
mūsų tarpe veik visai yra apleista. Šiomis dienomis 
yra padavęs spaudai ikšventųjų Gyvenimus". Ši puiki ir 
naudinga knyga netrukus bus išleista. Jisai yra para
šęs ir išleidęs ir daugiau vertingų religinio turinio 
knygų. 

Antrojo pasaulio karo metu kun. dr. Matulaitis kle
bonavo Londono lietuvių parapijoj. Jam ten teko ir 
gyventi ir dirbti nepaprastai sunkiose sąlygose. Veik 
kasdien vokiečių lėktuvai skraidė virš Londono ir mė
tė bombas. Nekartą ir jo kaimynystėj su žeme buvo 
sumaišyta visa eilė pastatų. Ir lietuvių bažnyčia šiek 
tiek buvo paliesta. Klebonui reikėjo ir pačiam saugo
tis ir kitus guosti ir šelpti. Nepaisant tų sunkumų, jis 
ne tik puikiai tvarkė parapiją, bet ir visuomeninį darbą 
dirbo ir dalyvavo Lietuvos laisvinimo darbuose. Pažy
mėtina, kad Anglijoj besidarbuodamas, jis parašė ir 
gražiai išleido Londono lietuvių istoriją. 

Ir gyvendamas Amerikoj, ir Lietuvoj, ir Londone 
uoliai ir nuoširdžiai dalyvavo lietuvių visuomeninėj 
veikloj, visur susilaukdamas pagarbos ir savo darbui 
paramos. 

Sukaktuvininkas yra gimęs Suvalkijoj 1894 m. Pra
džios, vidurinius ir kunigos mokslus ėjo Lietuvoje. 
Friburgo, Šveicarijoj, universitetą baigė filosofijos dak
taro laipsniu. 

Aspirantai Į Prezidentus 
Apie gen. Eisenhovverio kandidatūrą į prezidentus 

vis dėlto gana rimtai yra kalbama. Nors jis pats lig
šiol nėra pasisakęs, ar jis bus kandidatas a r ne, ta
čiau specialiai susidarę klubai bando jo kandidatūrą 
populiarizuoti. 

Netrukus gen. Eisenhower pasi t rauks iš savo parei
gų, kaipo ginkluotųjų jėgų štabo viršininkas. Po trum
pų atostogų jisai įsikinkys į naujas pareigas, kaipo 
Columbia universiteto prezidentas. Ta proga jisai pa
sakys eilę kalbų, kuriose, kaip spėjama, gvildens savo 
politines pažiūras, tačiau tiesioginiai apie savo politi
nes aspiracijas neužsimins. 

Jo rėmėjai yra sugalvoję savo kandidatui pravesti 
ypatingą strategiką. 

Manoma, kad t a rp senatoriaus Taft ir gubernatoriaus 
Dewey eis didelė kova. Jų šalininkai t a r p savęs kovos 
iki įsipykimo plačiai visuomenei. Respublikonų nacio
nalinėj konvencijoj jų jėgos taip pasidalins, kad nebus 
galimumų nominuoti nei vieną nei antrą. Tada prasi
dės didžioji kampanija už gen. Eisenhowerio kandida
tūrą. Mat, dviem pešantis — trečias naudojasi. Ar, iš-
tikrųjų, tuo pasinaudos gen. Eisenhoweris, tuo tarpu 
sunku yra pasakyti . Juk be Tafto, Dewey, Eisenhovve
rio yra ir daugiau kandidatų. Jų tarpe nemažiau (jei 
ne daugiau) už juos yra t inkamas kandidatas į prezi
dentus senatorius Vandenberg. J is turi labai daug gra
žaus ir prezidento vietai užimti naudingo patyrimo i r 
užsienių ir vidaus politikoje. 

Demokratų partija, kaip žinoma, yra susikoncentra
vusi prie vieno kandidato — dabartinio prezidento 
Ha r ry S.. Truman. Ar ji su juo laimės 1948 m. rinki
muose ar ne, tai kitas klausimas, bet jos veikėjams 
lengviau bu s ir nacionalinėj konvencijoj ir rinkimui 
kampanijoj . 

BALF nepaprastai svarbų darbą dirba. Todėl, lap
kričio 5 ir 6 dd., New Yorke, būsimą jo seimą sveikin
kime tik gražiais žodžiais, bet aukomis ir pažadais dar 
daugiau ir nuoširdžiai < dirbti tremtinių šelpimo darbą 

Kai Ką Spiria Prie Sienos 
Teigiama, kad vietinės partinės politikos atžvilgiu 

sušaukiamas specialės kongreso sesijos kai kam gali 
neišeiti į sveikatą. 

Kongreso lyderiai buvo toi įsitikinimo, kad respubli
konų partija, jei ji nori laimėti prezidentinius rinkimus 
1948 metais, ji privalo turėti tinkamą, pozityve prog
ramą, kad numušti pragyvenimo reikmenų kainas. Res
publikonai buvo linkę manyti, kad reikia ilgiau palauk
ti ir žiūrėti kokių sėkmių duos Prezidento Trumano 
vedamas vajus, raginant žmones savanoriai taisyti su
sidariusią situaciją. 

Bet kai Prezidentas pasišovė sušaukti specialią kon
greso sesiją, respublikonų kongreso nariai yra prispi-
riami tuo žvilgsniu prie sienos. Kainų klausimas visu 
savo aštrumu atsidurs jų rankose. Šiam tikslui pro
gramą tuoj turės nustatyt i . Ir kaip toji programa pa
veiks į balsuotojus 1948 metų rinkimuose, tuo tarpu ir 
jie patys dar negali nusivokti. 

Filmų Produkcija Ir Komunistai 
Ne vieną kartą buvo įspėta vyriausybė ir kongresas, 

kad Hollywood, filmų gamybos centras, knibždėte 
knibžda svetimos valstybės agentais. Kadangi ligšiol 
vis dar nenorėta užgauti savo sąjungininkės — Rusi
jos, todėl nedaryta jokių rimtesnių žygių, kad išvalyti 
Amerikos filmas nuo žalingos komunistų propagandos. 

Šiomis dienomis kongreso komisija pasišaukė liudyti 
pačius didžiuosius filmų produkcijos magnatus. Jie nu
rodė, kad visa eilė rašytojų filmoms veikalų, direkto
rių ir aktorių yra komunistai ir agentavo Sovietų Ru-
sijai. 

Reikia manyti, kad dabar bug padaryta rimtų ir kon
krečių žygių išvalyti filmas nuo komunistiškos propa
gandos ir visokio kitokio brudo. 

Latviai Už Baltijos Konfederaciją 
LAIC praneša, kad Stockholme išeinąs laikraštis 

' 'Latvju Žinias" rašo, kad rugpiūčio 19-20 dd. Bad 
Dicenbache, Vokietijoje, posėdžiavo visi buvę Latvijos 
Steigiamojo Seimo ir kitų seimų nariai. Dalyvavo 15 
atstovų, 9 negafėjo atvykti dėl ligos ar formalių kliū
čių. Gi Švedijoje gyveną 9 atstovai įteikė savo nuomo
nes per vyskupą Rancaną. * 

Konferencijai pirmininkavo vyskupas Jazeps Rancans, 
einąs Latvijos Prezidento pareigas ir Konstitucinio Sei
mo vice-pirmininkas, jo pavaduotoju buvo A. Klive. 
Atstovai R. Liepinš, A. Klive ir V. Bastjanis padarė 
pranešimus apie tarptaut inę padėtį. Pri imta 12 rezo
liucijų. 

Vakarų Demokratijoms, kurios gina Baltijos valsty
bių teisinę egzistenciją ir teises pareikšta padėka. Spe
cialiai padėkota gen. Maršalui už jo pakartot inai nese
niai raš tu pareikštą Latvijos nepriklausomybės pripa
žinimą. Konferencija svarstė Latvijas Centralas Pado-
me s (LCP — Latvijos Centrinės Tarybos) vokiečių 
okupacijos laikais pradėtus paruošiamuosius darbus 
Baltijos valstybių) Konfederacijai sukurti ir karš ta i tam 
sumanymui pri tarė . Nutar ta ' 'visomis priemonėmis gi
linti Baltijos tautų bendradarbiavimą' \ 

Kampanija Prieš Ameriką 
Associated Press praneša, kad Lenkijoj yra areštuo

jami visi tie, kurie yra draugingi Amerikai ir Anglijai. 
Areštuoti ir keli pareigūnai iš Jungtinių Valstybių am
basados Varšuvoj. Nieks neabejoja, kad tie areštai da
romi su Maskvos žinia. 

Neseniai Balkanuose lankėsi keli Amerikos kongreso 
nariai, ant kurių gyvybės buvo padaryta pasikėsinimų. 
Į juos buvo šauta, tik laimei šoviniai pro jų šalį prazvim
bė. 

Dar gerai atsimename tuos laikus, kuomet Jugosla
vijos komunistai nužudė keletą Amerikos lakūnų. 

Vokietijoj ir Austrijoj buvo visa eilė "incidentų" — 
buvo pagrobta Amerikos karių, buvo ir nužudytų. 

Čia tik kelis davinius nurodome, iš kurių yra aišku, 
kaip intensyvią kampaniją veda prieš Ameriką Maskva 
ir jos satelitai. 

• • 
A. L. R. K. Federacijos Tarybos suvažiavimas įvyks

ta 1947 m. lapkričio 4 d., Pennsylvania viešbutyje, New 
Yorke. Darbotvarkėje numatyta aktualūs ir svarbūs 
mūsų tautos ir visuomenės reikalai. I r Tarybos nariai 
ir šiaip lietuvių katalikų veikėjai kviečiami suvažiavi
me dalyvauti. 

* 

"The New VVorld", Chicagos arkidiecezijos savait
raštis, šiuo metu veda intensyvų naujų skaitytojų va
jų. Pa ts didysis vajaus darbas yra sukoncentruotas per 
katalikų mokyklas. Tuo būdu vajuje dalyvauja tūks
tančiai asmenų. 
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Rašo K. Bitikas 

Ilgesnį laiką pagyvenusie
ji lietuviai Amerikoje suka
lė skatiką. Bet po jų mirties 
giminės turi daug vargo su 
palikimu, nes dažnas visai 
nepalieka testamento. Pa
gaili poros dolerių advoka
tui, kad surašytų testamen
tą, o po mirties jų triūsas 
tenka ne ten, kur jie norė
jo. Mirusis pinigų su savim 
nepaims. Verta visiems tu
rėti padarytus testamentus 
ir sumažinti artimiausiems 
žmonėms rūpestį ir vargą, 
lankymąsi teismuose. 

• • • 
Britai moka gražiai pasi

juokti patys iš savęs. Įta
kingas Daily Mail laikraštis 
nurodė į 4 priežastis, dėl ko 
reikalinga koncentracijos 
stovykla: 1. kad globojamus 
išlaikytų vienoje vietoje; 2. 
kad jų veiksmus galėtų ten 
pat suvaržyti ; 3. kad galėtų 
sukliudyti santykius su ne
sančiais stovykloje ir 4. kad 
galėtų globojamus priversti 
dirbti. 

Kadangi visa Anglija yra 
šiais ketveriopais saitais su
rišta, tad ji tapusi milžiniš
ka koncentracijos stovykla. 

* * * 

Anglijos žydų dalis gra
žiai pelnėsi juodoje rinkoje 
karo metu. Gyventojai ken
tė.Bet kai žydai Palestinoje 
pradėjo žudyti nieko nekal
tus anglus, šaltakraujis an
glas neiškentė. Prasidėjo są
myšis stambiuose miestuose. 
Kadangi yra laisvė kalbėt 
ir rašyti , — pasipylė kurs
tymai. Ir daug nekaltų žydų 
nukentėjo. Dabar vyriausy
bė paliepė surašyti, ką ku
ris kalbėtojas kalba, per
duoti policijai užrašus ir, jei 
ji galės prikibti, kels kalbė
tojams bylas teisme. 

* • • 

Yra žinoma, kad Sovietų 
Rusijos vyriausybė paskel
bė, jog javų derliaus prane
šimai, ar kiek darbininkai 
uždirba ir kiek jų dirba ku
riose įmonėse, esą valstybės 
paslaptys. Su panašiomis ži
niomis vyko Maskvon inž. 
I. T Južaninas ir Graftino-
vas. Pasitaikė pamesti tuos 
dokumentus; o gal .kas tyčia 
pavogė. Ir štai, Južanin pa
smerktas 4 metams prie sun 
kių darbų, o Graftinovas 5 
metams. 

Tai kiek metų sunkaus 
darbo kalėjimo reikėtų duo
ti tiems sovietų šnipams, ku
rie Kanadoje ir Amerikoje 
vagia tikrai stambias val
stybės paslaptis? 

• * * 

Degtindariai numato par
duoti J. A. V. žmonėms 1948 
m. 200 milijonų galionų deg
tinės. 1946 m. pardavė 230 D I D E 

milijonų galionų. Tik apie ! 
1950 metus gėrovai gaus pa
sirinkti, k,ą norės, o per 1948 
m. to pasirinkimo nebus. 
Degtinės kaina dėl to esanti 
aukšta, nes tenka $9.00 mo
kėti valdžiai mokesčių. 

Būtų daug sveikiau visam 

k r aš 
vary] 
tinęs 

VVI 

Taij 

m 
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
Aukos Tremtinių 
Sušelpimui 

Apie Seniausi Lietuvį 
Atletą 

Neseniai 70 «netų amžiaus 
sukaktį minėjo Frank Nor
kus, vienas stipriausių lie
tuvių atletų. Be to, šįmet 
suėjo 45 metai, kaip jis pra
dėjo dalyvauti atletikoj — 

Illinois B ALF Vajaus Ko
mitetas, 840 West 33 Str., 
Chicago, 111., sulaukia gau
sių aukų tremtinių sušelpi
mui. Geraširdė Agnės Dau
gėla, "Sandaroje", per Biek-. ""J" .r"'*7 ~ Z i r i ^ oV^Hn 
x 1 i - D A T F , , - <z<?* T̂ O kilnojime sunkiojo svorio, 
są jteike BALF-ui $25. Pa
geidaudama, kad iš jos pa
aukotų pinigų būtų sušelpti 
badaujantys vaikučiai ir li-
gonys tremtiniai Europoje. 

Daug gailestingumo trem
tiniams rodo P. F. C. Kau
pas iš San Francisco, Cal. 
Su $10 auka tremtiniams, 
prisiuntė laiškutį BALF Va
jaus Komitetui išreikšdamas 
viltį, kad jo auka vienam 
tremtiniui bent trumpam lai 
kui palengvins gyvenimo są
lygas. 

Taip pat. gauta auka iš 
Cicero, Michall Kirdulis $5. 

Visiems asm^ims auko
jusiems šiam svarbiam ir 
kilniam tremtinių sušelpimo 
reikalui Illinois BALF Va
jaus Komitetas reiškia gilią 
padėką. Taip pat, yra kvie
čiami aukoti visi tie, kurie 
nėra dar paaukoję tremtinių 
sušelpimo reikalams. Aukos 
priimamos šiuo adresu: 840 
W. 33rd St., Chicago, 111. Illi
nois BALF Vajaus Komitete 

IlKi.ois BALF Vajaus K-as 

Atvykęs į Ameriką Frank 
Norkus pirmą atletikoj de
biutą turėjo 1914 metais 

neužmirštamą įvykį, taipgi 
Rygoj. Tai buvo 1912 me
tais. Lietuvių Katalikų Drau 
gija surengė vakarą, kurios | Lietuvių Baltos Rožes Klu-
pelnas buvo skiriamas ati-fbo parengime. Tuo laiku ė-
darymui lietuviškos mokyk- jęs "Katalikas" šiaip apie 
los Rygoje. Į programą bu
vo pakviestas ir Norkus. 
Prieš pradedant programą, 
Norkų, kaip kokį oficialų 
žmogų, pasitikę du kunigai 
ir atlydėję iki estrados, kur 
jį publikai tituluodami per
statė 'Drūtuolių Karaliumi'. 

Gyveno 2820 
Mirė Spalio 

MAŽAI KOPIJŲ TELIKO 

Tl M E L E S S 
|įL UTHUANIA 
- f ^ L paraSS O W E N J. C. N O R E M 

2em61apiai, paveikslai . S00 pusL 

KAINA: $2.00 
l Į s a k y m u s s iuski te f — 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 
PleasA senei me p o s t p a l d . . . . tas sugros maršą 
copies of your book — TIMELESS | a n t krūtinės priekalą 
L I T H U A N I A Enclosed you will 

find $ 

N a m e . 
A.ddreae 

^VVWSVVVV^VA*^V^WVSVS/WV^^fl* 

PLATINKITE DRAUGĄ 

A A 
SOFIA BIELAUSKIENfi 

(po tėvais JUČAITĖ) 
Gyveno 1615 S. 49th Ave., 

Cicero, 111. 
Mirė Spalių 24 d. 1947 m. 

8val. vak.. su l aukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje.kilo iA Rasei
nių apskr . Namaksč ių par. La
gūnų kairuo. Amerikoje išgy
veno 5u metų . 

Pal iko didel iame nul iūdime 
dukter į , P ranc i šką Bagdoną 
Ir jos vyrą Kazimierą ir jų sū-
nus ; sūnų Joną ir jo žmoną 
Juliją. Ir jų dukter į ir sūnų; 
2 seseris. Antan iną Valanėiūną 
ir jos vyrą Antaną ir jų šeimą, 
Juozapiną Koneckienę ir jos 
t e i m a (Pennsy lvan ia ) ir daug 
kitų giminių, d r a u g ų ir pažįs
tamų. 

Pr ik lausė prie Sopulingosios 
Dr-jos. Tre t in inkų ir Apašta ly
s tės 'Maldos Dr-jų. 

K ū n a s paša rvo tas Ant. Pe t 
k a u s koplyčioje, 1410 S. 50th 
Ave.,Cicero, 111. 
La ido tuvės įvyks. Antradieni 
Spal ių 28 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ry to bus a t lydė ta į šv. An
t ano pa rap ios bažnyčią, kurioj 
įvyks gedul ingos pamaldos už 
velionSs stelą. Po pamaldų buS 
mi lydč ta j Šv. Kazimiero k a 
pines. 

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

Nul iūdę: Duktė , S u n a s Se
serys h- kiti g iminės. 

L«ii<4otu%ią d i rek tor ius A. B. 
P e t k u s Tėl. Townfiall 2109 

Pranas Norkus 
Šių sukaktuvių proga, jis 

raporteriui prisiminė savo l 
žymesnius atletikoj bruožus.; 

Kaipo atletas-drūtuolis, 
jis pirmą kartą pasirodė a-
renoj Rygoje, 1902 metais. 
Tai buvo Lietuvių Visuome
niškos Draugijos "Žaislas" 
parengimas. Draugijos pla
katuose ir "Rygos Garse" 
buvo skelbiama, kad Pranas 
Norkus kilnos sunkius daik
tus; mėtys ant kaklo sun
kią geležinę kartį; išlaikys 
ant kojų geležinę kartį su 
žmonėmis, kurie sykiu svers 
1,500 svarų; išlaikys ant krū 
tinės "partapijoną" (forte-
piano), ant kurio ''muzikan-

išturės 
su 

dviem žmonėm, kurie kūjais 
kals geležį; su plika ranka 
perkals vinimi lentą dviejų 
ir pusės colių storumo ir po 
to dalyvaus ristynėse. 

Po tos programos Frank 
Norkus išgarsėjo savo drū
tumu, taip kad salių savi
ninkai duodavo dykai sales 
parengimams, jei jų progra
mose bus paskelbtas, jog 
dalyvaus Norkus. 

Papasakojo ir kitą jam 

A. 
KRŪMAS 
W. 23rd Place 

25. 1947. 5 : 8 . 
vai. vak., su laukės puses amž. 

G i m t Lietuvoje, k i lo i.s 
Telšių apskr. , Tirkšlių mies
telio, Sinaukales kaimo. 

Amerikoje išgyveno 46 m. 
Ta liko didel iame nul iūdime 

3 Krikšto sūnus — W. Meš
kis. K. Klein ir K. Bružas ir 
daug kitų giminiu ir draugų. 

P r ik lausė prie Teisybes My
lėtojų dr-jos. Lietuvių Pilie
čių Paftelpos Kliubo, Lietu
vos Lkin inko dr-jos, Chicagos 
Liet. dr- jos ir Keistučio Kliu
bo. 

K ū n a s pašarvotas Lacha-
wicz koplyčioj, 2314 W. 23rd 
Plaee. 

l a i d o t u v ė s jvyks TVečiad., 
Spalio 2 9 d. iš .koplyčios 8:30 
vai. ryto bus a t lydė tas į Auš
ros Vartų pa rap . bažnyčią, 
kurioje jvyks gedul ingos pa
maldos už velionio sielų. 

Nuoširdžiai kvieėiame vius 
gimines, draaigus ir pažįsta
m u s dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdę: Kr ikš to Sūnui ir 
kiti Giminės. 

Laidotuvių Direktoriai LA* 
CHAVVICZ IR SUNAI, Tele
fonas VIRginia 6672. 

jį rase: "Mes tankiai beda-
vojam, kad mum stinga mo
kytojų ir vadų. Dabar mūsų 
tarpe randas atletikos mo
kytojas Pranas Norkus, ku
rio gabumus mes turim is-
naudot lavinimui jaunimo". 

Prieš atvykdamas į Ame
riką, P. Norkus apvažiavo 
Europą visur demonstruoda
mas savo drūtumą. Ameri
koj taipgi yra apvažiavęs vi
sas didesnes lietuvių koio- j K a s t u r i a u k s o > t a s t u r j 

nijas visur stebindamas žmo | baimes; kas neturi aukso, 
nes lietuviškais raumenimis ; tas jo geidžia. 

ir nepaprasta sveikata, šių 
žodžių rašytojas pirmą kar
tą P. Norkų mate 1914 m. 
So. Bostone, kurio drūtumu 
ir sveikata susirinkusi mi
nia žmonių negalėjo atsiste
bėti. 

Chicago lietuviai atletai ir 
sportininkai planuoja suruoš 
ti pagerbimą P. Norkui jo 
amžiaus ir veikimo atletikoj 
progomis* Bus šaukiamas 
susirinkimas tuo reikalu ir 
sudarytas komitetas. 

Reikia pagerbti lietuvis, 
kurio fiziniu stiprumu iki 
šiol nieks nėra pralenkęs. 

J. Jakubauskas 

A. A. 
ONA PANGONIENft 
(ax> fl6vai* BATAfT£) 

Gyveno 4 332 S. Ta l m an Ave. 
Mirė Spalių 25, 1947, 6 vai. 

ryte, su laukus pusės amžiaus . 
Gimė Chicago, 111. 
Pal iko didel iame nul iūdime 

vyrą. Simona, 3 dukte r i s ; Ge
novaitę Kulpinskiene ir žentų 
Joną, F lorence ir Laverne Ki
lę ir žentų Je r ry , 4 anūkus , 
motiną Kata r inų Sebastian ir 
deuug kitų giminių, d raugų ir 
pažįstamų. 

K ū n a s pašarvotas Kudeikio 
koplyčioje, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuves jvyks an t rad i tn j . 
Spalių 28 d. iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus at lydyta j Nekal to 
Pras idėj imo šve. Pane lės par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visusj 
gimines, d raugus ir pažįsta
m u s dalyvaut i laidotuvėse. 

Nuliūdę-: Vyras. Dukterys , 
Motina tr kiti ( i iminės. 

Laidotuvių Direkt . LACHA-
\VIOZ I R SŪNAI, Tel. VIR-
ginia 6672. 

A A. 
JULIA BAGAVIČIENĖ 

(po tėvais KVIETKAUSKAITĖ) 
Gyveno 1225 So. 4&th Ct , Cicero, 111. 

Mirė Spalių 25 d., 1947, 4 vai. ryte, sulaukus 48 metų. 
Gimė .Pittston, Pa. 
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Juozapą, 2 dukteris — 

Helen Savage ir jos vyrą Edwin, Julią Pupelis ir jos vyrą 
Albert ir sūnų Felix, du anūkus, James ir Gregory, 3 sese
ris: Della Kuraitis ir jos vyrą Domininką, Mary Bulaw ir 
jos vyrą Frank ir Frances Keiken ir jos vyrą Ralph ir jų 
šeimas, 3 brolius Charles Kvietkauską įr jo žmoną Tillie 
(Zeigler, III,), Joną Kvietkauską ir jo žmoną Bertha ir jų 
šeimas ir YVilliam, 4 pusseseres ir jų šeimas ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 

Priklausė prie Chicagos Lietuvių dr-jos, Zagariečių ir 
Tautiškų Seserų dr-jų. 

Kūnas pašarvotas Antano Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
5 0 t h Ave . , C ice ro , 111. 

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, Spalių 29 d. iš kopi. 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nuydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Seserys, Broliai, Dukterys ir kiti Giminės. 
Laidotuvių Direktorius A. B. Petkus, Tel. Townhall 2109. 

LIŪDESIO VALANDOJ 

MAŽEIKA^ EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. 3319 Litoanico Ave. 
PROspect 0099 YAfcds 1138-1139 
Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyčia arčiau jūsų namu 

BEVERLY "* "* 
HILLS 

progom; ves
tuvėms, ban 
krotam , lai
dotuvėms, i r 
t a ip tol iau. 

GJBLIŲ KRAUTUVE 
6901 So. Wentworth Ave. 

tel. STE. 3454 —HUi/. 2224 
Ant. ir Aldona Gužauskas, Sav. 

l^te» ; (SSSSttįiSU. 

mmi <&< 

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 
i i 

& 
*»• i y 

A A. 
MIKOLAS DOMARK 

Mirė Spal. 25, 1947. 2:20 
A. M., su laukęs 62 metų amž. 
Gimęs Salantų parap. . Selenių 
ka ime . 

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pa l iko nu l iūd ime moterį 

Bronislava. 1 sūnų Michael II, 
marč ią Virjrinia. a n u k a Mi
chael III , 1 seserį Mag-daleną 
Mažunienę, sesers dukter į 
Stella ir jos vyrą Antaną Rač
k a u s k a s ir jų šeimą, 2 pus
broliu J o h n Pe t ru t l s ir Joną 
Domaską. t pusesenes Zuzana 
Vasi l iauskienę ir jos šeimą, 
Jus t ina Malakausk ienę ir jos 
vyrą. o Lietuvoje brolį J u o 
zapą ir seserį Barborą Nor
kienę. 

P r ik lausė prie Chicagos l i e 
tuviu dr- jos . 

K ū n a s pašarvo tas 1623 So. 
47th Ct.. Cicero. 111. 

Laidotuvės įvyks Spalio 29 
d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Šv. An tano pa rap . bažnyčią. 
o popedulingų pamaldų bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka 
pines. 

Visi a. a. JMlkoto Domarko 
gimines, d rauga i ir pažįs tami 
nuoširdžiai kviečiame daly
vaut i laidotuvėse ir s**tetkti 
j am paskutinį pa t a rnav imą ir 
atsisveikinimą. m 

Nul iūdę : MoteYis. S u m i š 
Mart i . Sese rys Pusbrol ia i , P u s 
s^serts . Brolis n- kJW Glnnfce^. 
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KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IS DIRBTUVĖS 

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog iš šios vieninteles lietuviško* pa
minklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome J visas kapines arti ar toli. 
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metu patyrimu. 

Aplankykite mos ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuvė yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis. t 

BITT IHandKAMENSKY 
Monument Works 

8038 W. l l l t h STRUSEt — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvė nuo gv. Kazimiero kap. vartų. 

• I I I - ^ g g i & 
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SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI 
nuo 9:16 iki 9:10 v. ryte . 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar joms 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Sutelkiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOIE 

KREIPKITĖS PRIE! 
ANTHONY & 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIRfSKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, I1L 
Telefonas TOVVNHALL 2109 

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
finansiškam stoviui prieinamas! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambnlansn patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. ReJr* 
kale, laukite mos. 

Mes turime kopiycta# 
visose Chicagos b 
Koše lando dalyse Ii 
tuojau patamanjam, 

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 8. HALSTED ST. , 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICHIGAN PULlman 1270 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10SŽ1 S. MfrTHIGAN AVE. Phone: PULhnaa 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LTTUANICA AVE. Phone: YARds 4908 

-

lUllUS UULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

• t t i n r * " — • * —* - - - T - — • - " - - . ^ . — - - ~ ^ . . - - . . . . . . . . . . ^ . . . —— 
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Iš Tarybinės Lietuvos Spaudos 

Komunistinę "Tiesą" Pavarčius 
Į 

Rašo "Draugo" Korespondentas Vokietijoje 

ST. DEVENIS 

KARIUOMENES VIRTUVĖ — ŠEIMININKĖMS 
PAMOKYMAS 

A. Sniečkaus verkšlenimai "Mūsų pramones atsiliki
mą galima paaiškinti tuo, 
kad daugelis ministerijų ir 
žinybų vadovų, įmonių di-

pirmųjų pavergtos L ie tum. k j " ^ p a r t i n i u •„ p r o f s ą . 

Lietuvos komunistų par
tijos sekretorius ir vienas iš 

_ 

naikintojų liepos 6 d. "Tie
soj" verkšlenančiai dejuoja, 
kad visur netvarka, atsili 
kimas, apsileidimas. įmonės 
negauna reikiamų prekių, 
nes fabrikai jų nepagamina. 
Žodžiu, pats p.rmasis Lietu-

junginių darbuotojų ne vado
vauja soclenktynėm, neįver
tina šio tarybinio patrioti
nio judėjimo milžiniškos 
reikšmes. 

44 Ry š k i ą paviršutiniško 
vos raudonasis valdovas at- vadovavimo iliustraciją tei-
virai prisipažįsta, kad Lie- ' kia vietines pramones mi-
tuvoje viskas einasi labai j misterijos įmone-žemes ūkio 
prastai. A. Sn!ečkus rašo: I mašinų fabrikas "Žagre". 

Lėktuvo Nelaimėj Žuvo 52 Žmonės 
Nelaimes Priežastis - Gaisras 

Bagažo Skyriuj 

Pirmadienis, spalių 27, 1947 

t 

>r*e> 

Nuotrauka iš kariuomenes virtuves, kurioje iškabinta 
nurodymai, kaip reikia gaminti mėsa, kad ji būtų ne tik 
skani, bet ir maistinga. 

X Lietuvos Vyčių 14-ji 
kuopa, Cicero, duoda gražų 
pavyzdį ne tik kitoms kuo
poms, bet ir visoms draugi-
jor būtent yra nutarus 

ys mėnesiai eiti 
re" prie šv. Komuni 

"in 

BRYCE CANYON, Utah.— atrodė lyg atcmines bomb 
Penkiasdešimt du asmenys sprogimas. Lėktuvo gibalai 
žuvo nukritus didžiuliam išmėtyti po plačią apylinkę. 
United Air Lines DC-6 ėk- Taip pat išmėtyti ir kai ku-
tuvui, skrendančiam iš Los rie lavonai. Lėktuvo moto-
Angeles į New Yorką. Lėk- rai buvo rasti tcli vienas kas 
tuvas turėjo nusileisti Chi- nuo kito ir toli nuo kitų lėk- cc 
cagoje. Tos nelaimės prie- tuvo dalių. Kai kure žuvų- jos p-ašant Dievo kad kuo 
žastis buvo gaisras bagažo šiųjų lavonai buvo n audrai ^ i Susimi išlaisvintų Lie-
skyriuje. kyti, bet kiti buvo sprogimo t u v 

Žuvusiųjų tarpe buvo 45 s m a r k i a i Paliesti, ir rankos 
suaue-e keleiviai rin vaikai ! i r k o J o s išmėtytos p 3 Jauką. 
-oiaugę keleiviai, du vaikai, MaMng d u _ t r y g a k r a i . n i m a s , kuris Lietuvos nėra 

buvo padengti lėktuvo liku- m a t c s - s t a i ' k * r e l š k l a Jau" 
čiais ir žuvusiųjų liekano- n i m u i Lietuv<>s Vyčių orga-
mis. ; nizaciįa. 

ą iš dabartines vergijos. 
Ši nutarimą yra padaręs jau 

keturi reguliarūs įgulos na 
riai ir viena patarnautoja, 
atliekanti mokomąją kelio
nę. Keleivių tarpe buvo apie 

"Respublikos pramonė ne
įvykdė valstybinio plano. 
Per šių metų penkis mėne
sius ji nedavė kraštui gėry
bių už keletą milijonų rub
lių. Del daugelio įmonių ir 
atskirų pramonės šakų ne
patenkinamo darbo, žmo
nėms neduotas didelis kiekis 

Šis fabrikas neįvykdė 19461 Kauno tekstilės fabrikas Akmenos cemento ir kitų | ̂  Chicagos ar apyLnkių 
m. plano ir nėra vilties, kad * 'Liteksas". Fabriko vadovai 
jame darbo sparta pagerėtų, tai aiškina verpalų stoka, o 
ir šiais metais. Iki šiol (lie- j tuo tarpu tie verpalai turėjo 
pos mėn.) nesutvarkyta 
technologija, nėra brėžinių, 
daug įrengimų neišnaudo
jama. Fabrike laužomi dar
bo įstatymai. Ir dėl visa to 

, partinės organizacijos nesi-prekių. Tik trys Kaui.o f a - | [ ,. b J 

u » ; i r n ; . « » T ; W » « > » < « V « . , « « I J a u a i " a -brikai: '"Lima", "Kauno 
Audiniai" ir "Liteksas" per "Jeigu Vilniaus miesto 

būti pagaminti tame pačia
me fabrike. Nebuvo organi
zuotas fabriko remontas. 
Nėra soclenktynių. Darbi
ninkai nežino dienos normų. 
Stachanoviečių patyrimas 
nepopuliarinamas. 

"Vietinės pramonės mi
nisterija apsileidusi. Mate
rialinio gerbūvio srityje 
daug trukumų. Ministerijos 
ir miestų tarybos neįvykdė 

5 mėn. nedavė 140,000 met- partinė organizacija kaip 
rų audinių. "Inkaro" fabri- reikiant būtų vadovavusi 
kas nedavė 80,000 porų gu- i darbui įmonėje, visi š'.e trū-
minių batų. žemės ūkis ne- I kūmai būtų buvę pašalinti. 
gavo didelio kiekio mašinų, ; Tačiau nepaisant didelės to j gyvenamojo fondo statybos 

plano. Ryšium su nepaten
kinamu maisto, mėsos, pie
no, lengvosios, vietines pra
monės ministerijų ir koope
racijos darbu yra sutriki
mai gyventojus aprūpinant 
pirmojo pareikalavimo pre
kėmis. Nepatenkinamai vyk
sta pagelbinių ūkių plėti
mas". 

įrankių, atsarginių dalių fabriko reikšmės, LKP (b) 
traktoriam ir žemės ūkio Vilniaus miesto Stalino ra-
mašinom. Susidariusi pade- į jono komitetas nesirūpino 
tis kelia rimtą susirūpinimą | to fabriko darbu, nesuteikė 
dėl 1947 valstybinio plano į jam reikiamos paga bos, ir 
įvykdymo. fabrikas gėdingai atsiliko. 

"Kur gi pramonės atsili
kimo priežastys? 

"Iš mėnesio į mėnesį ne
įvykdo valstybinio plano 

<r 
P R A N E Š I M A S ! 

Jūs esate maloniai kviečiami 
atsilankyti į mūsų krautuvę, — 
Town 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) 

J) 

• JEIGU NORITE PASKOLOS ANT M AMO 
• JEIGU NORITE PASID4TI TAL'PINIMUI 
• JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKITĖS f 

IJNIIVIEIRSAL 
Sarings and Loan Association 
1739 So. Halsted Si. Tel. HAY 3317 

Jūsų indėlių •augumui apdrausti per FederaJ Savlnga 
and Loan Insurancs Corporation. 

Atdara kasdien nuo 9 ryto Ud 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
ouo 9 ryto iki 8 falu, fteitad. nuo 9 ryto Iki 1 popiotų. 

Taip "Tiesoj" verkšlena 
A. Sniečkus. Jam galima 
pasakyti, kad ne tekias 
priežastis jis nurodė dėl 
Lietuvos ūkio negalavimo. 

: Tegul tik raudonieji okupan 
I tai pasiraukia, tada ir be 
planavimų, soclenktynių, be 
barnių ir dejavimų visur 
darbas eis pilnu tempu, ir 

! bado Lietuvoje tikrai ne-
I bus, kaip jo nebuvo neprir 
klausomoj Lietuvoje, Ir A. 
Sniečkaus baramieji fabri
kai nepriklausomoj Lietu
voj dirbo su gražiu pertek
liumi, nors niekas jų neragi
no. 

Lietuvos jaunimas nestoja 
j komjaunimą 

"Tiesa" birželio 13 d. nu
meryje skundžiasi: 

"Marijampolės apskrityje 
iš keturių dešimčių) kom
jaunimo pirminių organiza
cijų netarpiškai kaime yra 
tik viena. 

"Veprių valsčiuje kom
jaunimo organizacija įsikū
rė praėjusiais metais, bet 
iki šiol komitetas neturi 
savo patalpų. Nuo įsikūrimo 
dienos įvyko tik vienas po
sėdis. Todėl nenuostabu, kad 
nėra jokio darbo su neparti
niu jaunimu. Valsčiuje yra 
22 buožiniai ūkiai, o kom
jaunimo komitetas nežino, 
kiek samdinių buožes išnau
doja, kas aiškiai rodo, kad 
komjaunuoliai su samdiniais 
nedirba. Dar daugiau: kom
jaunuole Jakeliūnaitė, anks-

fabnikų statyba esanti vi
siškai sustojusi. 

Dar toliau laikraštis nu
siskundžia, kad statybas 
vykdančios organizacijos ne 
sirūpina darbininkais. Vil
niaus ir Kauno statybos 
trestų pagalbiniai ūkiai, ku
rie anksčiau gerai veikė, 
dabar visiškai apleisti. 

Niekas nesirūpina derliaus 
nuėmimu 

Liepos 17 d. Maskvos 
"Pravda" deda Lietuvos 
komunistų partijos centro 
komiteto posėdžio aprašy
mą. Pranešimą daręs centro 
komiteto pirmininkas Trafi-
mov. 

. . . 
Debatų metu paaiškėję, 

kad yra dideli trūkumai 
vietines pramones ''ministe
rijoje", valstybinių ūkių 
"ministerijoje",' p a r u o š ų 
"ministerijoje" ir kitur... 
Visos šitos ūkines ' 'ministe
rijos" visiškai neorganiza
vusios derliaus nuėmimo. 
"Pravda" tai prašo: 

"Kai plenumas pareikala
vo vietines pramonės mi-
nisterį drg. Kumpį pasiaiš
kinti, kodėl įmonės nevykdo 
žemės ūkio mašinų ir įran
kių išleidimo programos, 
kodėl iki šiol nesuorgani
zuota dalgių ir piautuvų 
gamyba, tai ministeris nie
ko protinga pasiteisinimui 
negalėjo pasakyti, be bend
rų) pasakymų... apie šito dar
bo sudėtingumą"... 

"Pravdai" tenka pasaky
ti, kad kokios "ministeri
jos", toki *'ministeriai", to
ki ir jų sugebėjimai. 

gyventojų. 
Lėktuvo pilotas, Capt. E. 

L. McMillen, apie 2:21 vai. 
popiet pastebėjo gaisrą ba
gažo skyriuje. Jis, kiti įgu
los nariai ir keleiviai 11 mi
nučių stengėsi ugnį užgesin
ti ir kartu skubėjo į atsar-

Lakūnai mano, kad lėktų- Dr. TZz^:ew Kass, sū-
vas būtų nusileidęs atsargi- nus žinomų \e :kėjų ir biz-
niame aerodrome, jeigu gaiš nierių savininkų laikrodžių 
ras nebūtų sugadinęs valdy
mo prietaisų. 

Mėgina Gintis 
Sek-

ir auksinių daiktų krautu 
vės Brighton Park. duodj 
gražų pavyzdj jauniems pro
fesionalams. Jis įsirašė * 
vieną didesnių lokalinių drau 
gijų "Lietuvos Ūkininkas" 
Gražu būtų, kad jaunieji pro ginį Bryce aerodromą, kur f HOLLYVVOOD. — 

tikėjosi nusileisti Tačiau madienj 28 kino fi lm^akto- f ^ — " 
praėjus vienai minutei po i riai mėgino gintis, kad Hol- . f 
pranešimo, kad jie jau lei- i lywoode nėra komunistams I mus centralinea organiza-
džiasi, keturmotoris lėktų- palankių nuotaikų. Tą pro-Į c lJ a s ' k a i P d a r o l e n k a i < c e ' 
vas nukrito tik už vienos gramą rengė Committee for j k a i ' slovakai ir k. Jų orga 
mylios nuo to atsarginio the First Amendment, kuris 

yra žinomas palankumu ko
munistinei propagandai. 

aerodromo. 
Jau krisdamas lėktuvas 

degė, o susidūręs su žeme 
sprogo su tokia jėga, ,kad I j ^ £ £ £ £ ~ R ^ ' S ^ 

Tarybinių ūkių bankrotas worth ir Humphrey B:gart. 

nizacijų seimuose didžiuma 
atstovų jau jauni kunigai, 
daktarai, advokatai ir kitos 

Mėginančių teisintis tarpe j profesijos žmonės. 
buvo Katherine Hepburn, 

/ 

Bolševikai kolchozus va
dina tarybiniais ūkiais. Tai 
daroma del gražesnio skam
bėjimo, nes iš Rusijos gilu
mos atvažiavę skarmaluoti 
ir utėlėti rusai visų vadina
mo kolchozninkais. 143 nr. 
"Tiesa" rauda, kad tarybi
niai ūkiai yra labai apsilei
dę. Kauno tarybinių ūkių 
trestas paskirto jam išau
ginti žaliam pašarui pašari
nių kultūrų sėjos plano į-
vykdęs tik 16 procentų, 
Klaipėdos - 22 procentus ir 
Vilniaus - 38 procentus. 

Pagal užplanavimus tary
binių ūkių veikla graži, bet 
tikrumoje... bankrotas. 

Pranešimai 

Chicago Lietuvių Mo
terų Klr" -\s daro planus tri-

Beveik visi iš jų yra gerai I lypiam vakarui, kuris bus 
žinomi komunistų simpati- i lapkričio 18 d., Dariaus-Gi-
kai. | rėno salėj. Bus *'card par-

ty", "style shovv" ir vyrų 
kortavimo kontestas. ''Style 
show' ruošia klubo narė E. 
Statkienė. Visas pelnas ski-

Dariaus-Girėno Lietuvių riama8 lietuvių tremtinių 
Kareivių Motinų Klubo su- studentų sušelpimui. Pažy-
sirinkimas įvyks spalių °S m e t ina, kad ir Dariaus-Gi-
d., 7:30 vai., posto svetain'j. • r ė n o postas prsideda prie 
Susirinkimas bus labai svar- to vakaro, i !c duoda 
bus, nes turėsime pasiruošti dykai, 
žiemos darbuotei. Viso: na
rės prašomos būtinai ' tsi- B ' Anusauskas, kuris 
lankyti. Kk!bo idyba 

Nėr- -OŽJS be erčkėčio, 
nei m^il-J be konkurento. 

««, Neabejojama, kad "mi
nisteris " draugas Kumpis 
po to buvo suimtas, nes iš 
pareigų atleistas. Mat, kad 
ir bolševikas, bet visgi ne 
kacapas. 

Kolchozai nedirba žemės 
Birželio 13 d. "Tiesa" ra

šo: "Vaškų valsčiaus žemės 
ūkio kooperatyvinės draugi
jos nariai pasiėmė bendrai 
apdirbti 150ha žemės, o iki 
šio laiko tesuarė tik 5 ha." 

Tos pačios dienos "Tie
sa" rašo, kad Biržų žemės 
ūkio kooperatinės draugijos 
pirmininkas Januševicius 
rodo mažai iniciatyvos įsi
pareigojimuose. Draugija 
turinti 159 narius ir įsipa
reigojusi apdirbti bendrai 

Kviečiame klauąy-
tis muzikos, dai
nų, žinių ir pra
nešimų. 

MARGUTIS 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS BAL. 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 

čiau dirbusi valsčiaus biblio- ; 8 0 h a S i a m p l o t u i a p f l € t i b u . 
tekoj, tą darbą mete ir nuė
jo tarnauti pas buožę". 

Statyba merdi 
"T i e s a" nusiskundžia, 

kad merdi visa užplanuotoji 
tarybinės Lietuvos statyba. 
Tuo būdu atsiliekąs penk
mečio planas. Vilniaus El
fo*, Naujosios Vilnios, Žal
girio, KlaipSdos Trinyčių, 

vo draugijai duota 8 tonos 
vasarinių javų sėklų. Janu
ševicius sėkla išdalinęs na
riams, o kolchozo žemė M- ( 

kusi neapsėta. Panašiai pa- j 
steigusi ir Telšių koopera-
tyvinė draugiją, kuri kolcho
zams skirtas mineralines 
trąšas išdalinusi savo na
riam. 

STASYS LITVVINAS SAKO: 
f'Ti A D A D TAI GERIAUSIAS LAIKAS 

U l \ D l \ r \ —PIRKTI VISOKIOS RCŠIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytu-Išvaizdos Sidings 
Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 

Varnišo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų-
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wailboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

STASYS LITVVINAS, Pres. 

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

VALANDPS: Nuo 8-toa vai. ryto iki 6-tos vaL vak. 

lapknčio pradžioje su šei
ma išvyksta į Kaliforniją. 
Chicagoj yra iš vargonininką 
ves 34 metus: 15 metų Šv 
Jurgio parapijoj ir 19 metų 
Gimimo Šv. Marijos parapi
joj. Jo žmona yra pirmutine 
Chicagos lietuvių solistė, ne
suskaitomus sykius dalyva
vusi ne tik chorų koncer
tuose, bet tautinėse švent"-
se ir svečių iš Lietuvos pa
gerbimuose. Daugelį syki'1 

yra dainavusi ir ''Draugo' 
koncertuose. 

X Mrfcas ir Kotrina Sriu
bai šiomis dienomis persi
kėlė į naują savo reziden
ciją adresu 1627 So. 51 Ct. 
Matas yra ilgametis Šv. An
tano vardo "spulkos" direk
torius, tad namo atidarymo 
proga, prijungdamas ir sa
vo vardines, "spulkos" di
rektoriams iškėlė vaišes. 
Kotrina yra žinoma veikėja 
ne tik Cicero, bet ir Chica
go katalikų visuomenėj. 

X Mrs. E. Bertcher, čika-
gietė, legionierių iš Indo-
Kinros paprašyta, Šv. Jur
gio bažnyčioje užprašė šv. 
Mišias už žuvusius lietuvius 
prancūzų svetimšalių legio
ne, būtent Joną Gustainj 
kuris žuvo gegužės mėnesį 
ir palaidotas Nam-Dinho ka
rių kapuose; velionis buvo 
kilęs iš Jurbarko valse., ir 
Bronių Bliokę, kuris praeitų 
metų pabaigoje žuvo apie 
Saigoną, taipgi Indo-Kinijoj. 




