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Nepasisekimu Serija Seka Sovietus; 
Ar Dalins Austriją Į l Valstybes ? 

Rusų Diplomatija Visuose Frontuose 
Smunka; Persija Prieš Sovietus 

VYKSTA PROTESTUOTI PRIEŠ HOLLYWOODO TARDYMĄ 

RAŠO VYT. ARŪNAS 

PARY2IUS.— Sovietų di- čių į persų naftą. Persų ži-
plomatijai užėjo "juodoji*'jbalo šaltiniai išspruko sovie-
nepasisekimų serija. Ne taip tams iš rankų ir sovietų ge-
senai Brazilija nutraukė di- nerolai negales galvoti apie 
plomatinius santykius su karą, nes be naftos sovietų 
Kremliumi, kaip štai prieš armija jį pralaimėtų, 
kelias dienas ir čili valstybė A m e r i k i e č i ų jsistiprinimas 
pasiekė jos pavyzdį ir at- Persijoje kar tu sustiprina 

De Gaulle Reikalauja Parlamento 
Paleidimo, Ramadier Atsistatydinimo 
Komunistai Šėlsta. Vadina De Gaulle 

Reakcines Valdžios Diktatoriumi 
PARYŽIUS, spalių 27. — 

Gen. Charles de Gaulle šian
dien pareikalavo, kad socia
listų premieras Ramadier 
atsistatydintų ir taip paruo
štų jam kelią perimti Pran
cūzijos valdžią. Įtekmėje 
dviejų pavykusių rinkimų de 
Gaulle nori pasinaudoti pro
ga. 

Naujas Parlamentas šaukė savo ambasadorių iš ' m, i • • • A 

Maskvos o kaip eina gan l ^ ^ 0 8 i r v l s a s A r t i m i » U ! Marsha Hunt, Humphrey Bogart, Lauren Bacall ir Evelyn Keyes, (iš k. į deš.), per 
dai ir Argentina žadanti ne-! ? y t U p o z l c l j a s \ A t r o d o ' k a d kasi bilietus skristi iš Kalifornijos ;, VYashingtoną, kur su 21 kitą Hollywcod artistų, Toliau de Gaulle reikala-
atsilikti ir nutraukt i diplo- ' ̂  " ^ l " S ° V l e t a i n e m a n o j reprezentuodami 500 kolegas, protestuos prieš komunistų veiklos tardymą, kurį kon- Vo, kad parlamentas būtų 
matinius santykius su So- P *! - P e r S l j T i ™ m e s t o s igresinis komitetas dabar veda. (Acme-Draugas Telephcto) kuogreičiausiai p a l e i s t a s , 

. . J pirštines, nes jie labiau yra ; yie ų Kusija. susirūpinę kaip vakarų Eu-
Aplink šias t r is valstybes ropoję išplėsti savo akciją, 

pradeda kurt is antikomunis-1 kad privedus Marshallo pla-
t in i s blokas, prie kurio, rei- i ną prie nepasisekimo. Bet 
kia manyti , prisidės ir kitos čia jiems irgi vargu ar pasi-
Pietų Amerikos valstybes, seks, nes prezidentas Tru-
kad tuo būdu užkirtus kelią ' manas nutarė greitai veikti. 
komunizmo skverbimuisi 
Pietų Amerikos žemyną. 

Ateinantį mėnesį sušaukia
mas Amerikos kongresas 

Kitą nepasisekimą sovie- ! specialiam posėdžiui, kad pa
tai susilaukė Italijoje, kur skirus Europai avansą, kol 
krikščionys demokratai išė- j Marshallo planas galės pra-
jo savivaldybiniuose rinki- dėti veikti. 
muose laimėtojais, pagaliau , Tokiu būdu, kaip matome, 
tas pats jų laukė ir Prancū- sovietų diplomatija visuose 
zijoje, kur antikomunist inis \ frontuose susilaukė nepasi-
blokas triumfuoja. . sekimo. 

Bet didžiausiu sovietų di- Nesutar imas Del Austrijos 
plomatijos nepasisekimu rei- "Keturių ' ' ministrų pava-
kia laikyti, tai persų parla- ; duotojai, kurie jau nuo ge- sakosi, kad 
mento a ts isakymas ratif i - ; £ u ž ^ s mėnesio posėdžiauja įg Mikolajczyko artimų ben - f | J 
kuoti Ghavam Sultaneh ir I Vienoje, kad išdirbus taikos \ dradarbių Londone sužinota, ' 
Stalino pasirašytą sutart į si/tarties projektą su Austri- Į k a d j i s s a U g ia i iš Lenkijos 
dėl žibalo konsesijų perlei- i», P r i § 3° išvados, kad jiems i š § j ę s . 
dimo sovietams* Per parla- nepasiseks susitart i . Jų pa-
mento posėdį 102 atstovai i s i tarimai atsistojo "mirties 
prieš 2 atsisakė patvir t int i ' taške 

Svetima Šalis Padėjo 
Mikolajczyk Pabėgti 

VARŠUVA, spalių 27. — 
Lenkijos valdžia t ir ia kaip 
opozicijos partijos vadas, S. 
Mikolajczyk galėjo pabėgti 
iš Lenkijos. Tyrinėtojai ne-

| žino a r reikia kaltinti rube-
I žiaus sargus ar saugumo 
, tarnybas. Manoma, kad Mi
kolajczyk randasi pakelyje į 

' Angliją, is kur vėliau vyks 
Amerikon toliau tęsti savo 
kovą giries Varšuvos valdžią. 

Valdžios pareigūnas parei
škė, kad yra įrodymų, jog 
svetima šalis padėjo Miko-
lajczykui pabėgti. Anglija 

jį priglaus, o 

ARTISTAMS BESTEBINT 
KONGRESAS (ŽEISTAS 
WASHINGTON, spalių 27. 

— Kongreso ne-amerikoniš-
kos veiklos tyrimo komite
tas nubalsavo, kad John 
Lawson, filmų rašytojas, 
įžeidė kongresą, kai atsisa
kė pasisakyti a r jis yra ko
munistas. Kadangi tyrimą 
veda sub-komitetas, balsavi
mą peržiūrės pilnas komite
tas. Jeigu jis bus ras tas kal
tas, jam gresia bausmė iki 
$1,000 ir iki metų kaišti . 

Tardymo eigą atydžiai se 

Kviečia Kominternan 
Komunistu Partijas 

PARYŽIUS, spalių 27. — 
Devynių partijų kominter-
nas, naujai įsteigtas Lenki
joje, kviečia visas komunis
tų part i jas prie jo prisidėti, 
pareiškė Prancūzų partijos 
sekretorius Jacąues Duclos. 
Kvietimas inima Anglų ir 
Amerikos komunistų parti
jas. 

Duclos buvo Prancūzų par
tijos atstovas susirinkiman 
Lenkijoje, kur buvo nutar ta 
įsteigti komunistų informa-

kad žmonės galėtų pareikšti 
atstovams savo valią nau
jam valdžios pertvarkymui, 
nes žmonių valia pasireišku
si per rinkimus įrodo, kad 
parlamentas daugiau nebe-
atstovauja žmones. 

Komunistai tuojau užpuo
lė de Gaulle, kaltindami būk 
jis norįs įsteigti reakcijos 
diktatorystę ir pats tapti 
cjiktatoriumi. Jie toliau tei
gė, kad de Gaulle suklastavo 
balsavimo rezultatus, ir klai 
dingai skelbia jog valdžia 
stovi ant neteisėto pamato. 

Rytoj parlamentas svars
tys ar suteikti Ramadiero 
naujai sudarytam kabinetui 
Dasitikejimo balsą ar ne. 

D e Gaulle Atsikirto 

De Gaulle atkirto komu
nistams, pavadindamas juos 
"separatistais, ' praminda-
n a s juos užsienio diktatory-
ites atstovais siekiančiais iš 
įmonių vargų įgyti domina-
ciją. Toliau jis tęsė, kad ko
munistai per rinkimus nus
tojo septintą atstovų dalį, ir 
kad šis reiškinys yra pra
džia slūgimo kuriam nebus 
galo. 

kė 25 filmų art istai lėktuvu cijos biurą Belgrade. Duclos 
atskridę iš Hollywoodo pro- j savo pareiškimą padarė Na-

,testuoti prieš tardymo kryp- tional Broadcasting Kompa
nijos atstovui E u r o p o j e , 
Henry Cassidy. 

Popiežius Palankus 
Marshall Planui 

LONDONAS, spalių 27. — 
Kongreso atstovas Franklin 
Maloney (R), pareiškė čia, 
kad komunizmas jau nepa
kils aukščiau jeigu Jungt . 
Valstybės nuo šio laiko ves 
nuolatinę kovą. 

Maloney lankė įvairias ša-
~'TO'itf numato; kad Vokieti

jai, Prancūzijai ir Italijai 
reikės pagelbos iki įsigalės 
Marshall planas. Atstovas 
25 minutes kalbėjosi su Po-

kuris 

Burma Sausio 6 d. 
Bus Nepriklausoma 

LONDONAS, spalių 27.— j pįežiumi Pijum XII, 
Anglijos valdžia šiandien pa- t pasisakė esąs labai prielan 

šią sutart į . Didžiausias nesutari m a s 
tai dėl "vokiečių tu r tų ' ' są-

Persi ja Pr ieš Sovietų Rusiją v o k o s V a k a r ų ; s ą j u n g i n i n k a i 

Visi prisimena, t u r būt, skaito, kad "vokiečių t u r t u " 
kaip 1946 metų pavasarį j galima laikyti t a s įmones, 
Persija, su priremtu p r i e ; kurios da r prieš Austrijos 
gerklės peiliu, turėjo pasi- j prijungimą prie Vokietijos, 
rašyt i su sovietais sutartį , \ buvo vokiečių rankose, o ne 
sutikdama užleisti jiems ži- tos, kurias naciai vėliau jė-
balo šalt inius esančius sovie- ga ir neteisišku būdu įsigi-
tų pasieny. Tai ji turėjo pa- jo. Maskva gi galvoja prie-
daryti , kad liautųsi Azerbai- j šingai, n e s ji nori išlaikyti 
di iano maištas, kuris davė 

Trečdalis Sio Karo 
Veteranu Mokinasi 

VVASHINGTON, spalių 27. 
— Veteranų Administracija 
paskelbė, kad beveik pusė 
14,500,000 antrojo karo ve
teranų užsirašė valdžios lė
šomis tęsti mokslus, bet kad 
tiktai vienas trečdalis aktu
aliai mokinasi. 

Veteranų mokslo progra
mas galioja iki 1951 metų. 

sovietams progą atsiųsti rau 
doną ją armiją į Persiją ir 
kuri jau buvo vos per keletą 
kilometrų nuo Teherano. Kad 
sulaikius sovietų žygiavimą, 
persų vyriausybes pirminin
kas tada pasirašė šią sutar-
ų. 

Nuo to laiko, Sovietų Ru
sija i r Amerika nenustojo 
vedusios kovą tarpusavy dėl 
Persijos įsi traukimo savo 
įtakon. Pagaliau persų prem
jeras Ghavam Sultaneh, tas 
pats kurį Kremlius skaitė 
savo žmogumi, atsisuko į 
Ameriką ir nutarė privesti 
persų parlamentą iki to, kad 
šis atsisakėt patvir t int i šią 
sutart į . 

Tokiu būdu amerikiečių 
pozicija sustiprėjo Persijo
je, kas yra labai svarbu 
strategišku atžvilgiu, nes 
dabar sovietų armijos šta
bas nebegalės dėti daug vil-

savo rankose austrų naftos | okupacinės kariuomenės ati-
šaltinius i r Dunojaus navi- j traukimo, Austrijoje pasilik-
gacijos bendrovės turtą. 

Pagaliau nesutarimas yra 
ir dėl Austrijos sienų. Ang
lai ir amerikiečiai nori, kad 
būtų a ts ta ty tos Austrijos 

tų visai silpna vietos kariuo 
mene, kuri negalėtų pasi
priešinti komunistų sukel
tam maištui ir tokiu būdu,prez . Trumanas nedalyvaus 

Šimtas Vadu Tarėsi 
Baltuose Rūmuose 

WASHINGTON, spalių 27. 
—Sušaukti Baltųjų Rūmų 
įsakymu, 100 pramonės, pro-
fesijonalų ir darbininkų va
dų susirinko konferencijon 
tar t i s su administracijos at
stovais ekonomiškais klausi
mais liečiančiais Ameriką ir 
užsienį. 

Bus kalbama kaip veikiau 
šiai padėti Europai tuo pa
čiu ieškant namie užstoti 
kelią kylančioms kainoms. 
Prezidento sekretorius, Char 
les Ross, pasakė, kad sekre
torius Marshall paaiškins 
Jungt. Valstybių užsienių 
politikos siekimus. P a t s 

kiekviena parti ja turės sprę
sti ar prisidėti prie šio biu
ro a r ne. 

skelbė bilių kuriuo suteikia-
Duclos toliau pasakė, kad m a Burmai pilna nepriklau

somybė sausio 6 d. Kartu 
buvo paskelbta sutar t is su 
provizoriška Burmos val
džia, kuria Anglai užlaikys 
kariškos lavybos misijas. 
Burmiečiams panaikinta 60 
milijonu dolerių skola ir su
teikta 37 mažesni laivyno 
vienetai. 

kus Marshall planui. 

leistų iš Austrijos padaryti posėdžiuose. 
1938 metų sienos, gi rusai nauią Maskvos satelitą. Pa
reikalauja atiduoti jugosla
vams pietų Austrijos provin
cijas. 

Kitas nesutar imas taip 
pat vyrauja ir dėl austrų 
kariuomenės a ts t e i g i m o . 
Maskva reikalauja, kad aus
trų kariuomenė būtų gink
luota tik Austrijoje gamina
mais ginklais, tuo tarpu 
t r y s vakarų sąjungininkai 
aiškina, kad Austrijos gin
klų pramonė prakt iškai jau 
nuo 1938 metų neveikia, tad 
nors ir mažytė austrų armi
ja, bus faktinai visai negin
kluota. Čia lengvai supran
tamas sovietų: t ikslas. J ie 
nori, kad po sąjungininkų ne Vienoje. 

galiau sovietai nori uždranjs-
ti aust rams turėt i net savo 
civilinę aviaciją. 

Esant tokiai padėčiai, Lon 
donas davė įsakymą savo at
stovui palikti Vieną ir šis, 
apleisdamas Austrija, parei
škė spaudai, kad joks susi
tar imas Austrijos klausimu 
neįmanomas, kol sovietai ne
pakeis savo nusistatymo. 

Pa tys austrai galvoja, kad 
tas prives prie to, kad Aus
tr i ja ta ip kaip ir Vokietija, 
bus padalinta į dvi valsty
bes: vakarų Austrija su sos
tine Salzburge. gi rytų so
vietiškoji Austri ja su sosti-

Aliejaus Laukai 

Priešinasi Laivu 
Atidavimui Kitiems 

VVASHINGTON, spaliu 27. 
—Marshall plano valdžios 
formaliai prašė, kad Jungt. 
Valstybės joms atiduotų lai
vų vesti savo nepriklausomą 
prekybą. Iš prašymo pasiro
do, kad toms šalims tektų 
5.250 laivai, o Amerikai pa
siliktų tik 220. 

Tikisi su Sovietais 
Susitarti del S k o l o s k i a s i at^al 

Kinijoj Raudonieji 
Traukiasi Atgal 

NANKING. spalių 27. — 
Čia raportuojama, kad Kini-
ios komunistų ofensyva Man 
džiurijoie prie M u k d e n-
Changchun geležinkelio vi
siškai susmuko ir, kad 200 
mylių ilgio kelias greitai bus 
išvalytas. Raudonieji trau-

WASHINGTON. soaliu 27. 
—Amerikos valdininkai vi
liasi, kad nauio rusų amba-

Fra"zer" Bailey, Amerikos sadoriau s paskyrimas June. 
Laivų Federacijos preziden- ! Valstybėms parodo Maskvos 
tas tam priešinosi, pareikš- | norą pradėti tar t i s del atlv-
damas, kad tai būtų galas | *Įnimo• * ! karo lend-lease 
Amerikos prekybos laivynui. 

Grįžo i Maskvą 

skola, kuri siekia virš 11 bi
lijonų dolerių. 

Tarimai nutrūko prieš 3 mė
nesius, kai buvęs ambasado-

MASKVA, spalių 27. — Į rius Novikov sugrįžo i Ma<*-
PrikiatlSO V a l d ž i a i I J u n S - Valstybių ambasado-; kvą. Nuo to laiko valstvhės 

WASHINGTON spalių 2 7 . ! * * P° Pasitarimu VVashing- Į departamentas nesulaukė jo-
- V y r i a u s i a s Teismas nu- i t o n e ' * * " * 1 § k t u v u ^ z 0 k l O S k o m u n l k a c i J O S t u o k l a " " 
sprendė, kad federalė vai- [ a t ^ a l * M a s k v a -

Ragina Pakelti 
Alau Minimumą 

WASHINGTON, spalių 27. 
— Toseph Beirne. nepriklau
somos Komunikacijos Dar
bininku unijos prezidentas, 
nasiūlė kongresui pakelti al
gų minimumą iki 75 centų į 
valandą. 

simu. 

BffSKBESr VIUAUSIU ?INIU SANTRAUKA 
Senatorius Brewster kaltina, komumistus už Maine si už Kalifornijos jūrų pa

kraščio. Kalifornija t am prie 
šinos, teigdama, kad ne Vy
riausias Teismas bet Kon
gresas turėtų spręsti šį klau
simą. 

Klausimas Kalif or n i j a i 
svarbus, nes milžiniškas plo
tas siekiąs 65,000 kvadrati
nių mylių yra tur t ingas alie
jaus depozitais. 

uz 
valstybes mišku gaisrus ir p i lėktuvo nelaimę Utaib valst. 

Šiaurvakarinėje Indijoje 10,000 kariuomene įžengė i 
Kashmir valstvbę, kur vyksta nepaskelbtas karas . 

I^os Angeles ark r John Cantwell sunkiai ser^a. 
Turkai atvykusius 11 kongresYnonus kvarantinavo 

sekant anti-cboleros įstatymą.. , . 
—Egypte mirusių nuo choleros skaičius siekia 5.501 nuo 

epidemijos pradžios rūgs. 23 d. 
—Eksporto kontrolė siuntoms Vokietijon ir J a p o r ' ^ n 

bus panaikinta lapkr. 1 d* 

BATĄ VIA, Java, spalių 
TT._Trijų šalių Jung. Tautų 
komisija čia atvyko ant vie-
f~s ištirti ir ramiai sutaikin
ti kilusius nesusipratimus iv 

susikirtimus ta^p Olandų ir 
Indoneziečių. 

ORAS 
Giedra ir vėsiau. Saulė te-

ra 6:18; leidžiasi 4:51. 

KALENDORIUS 
Spaliu 28 d.: Šv. Simonas 

ir šv. Judas ; senovės: Gau-
dvydas. 

Spalių 29 d.: Šv. Narcizi-
jus; senovės: Gelgudas. 

PLATINKTTK "DRAUGĄ" 
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MŪSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS KAM KAS RŪPI 

Lietuviu Skyrius 
Tarptautinėje 
Moterų Parodoje 

liška, neg sunkią kryžiaus 
naštą velka ne tik Lietuva, 
bet ir didelė dalis jos išeivi
jos. 

Kaip jau minėta, paroda 
New York, N. Y. — Lap-1 tęsis visą savaitę — nuo 

krieio 3 d., New Yorke ati- Į lapkričio 3 iki lapkričio 9 d. 
daroma Tarptaut inė Moterų ir bus at idaryta nuo 11 vai. 
paroda, kurioje bus įrengtas! ryto iki 11 vai. vak. Įžanga 
ir lietuviškas skyrius. j -parodą 50c. Mūsų tautie-

Tai b u s iš eilėms 24 metinė čiai prašomi bilietus iš anks 
paroda, kurią ruošia Wo- to įsigyti iš komiteto narių, 
men 's International Exposi- arba platintojų. Tai padės 
tion. Parodoje dalyvauja į- padengti išlaidas susijusias 
vairios moterų organizaci- su dalyvavimu parodoje, 
jos, bet įdomiausią parodos Lapkričio 9 d., 8 vai. vak., 
dalį sudaro tautinės grupės. į \ yk s lietuviškos muzikos 
Tokiais atvejais pamatome, programa, kuriai vadovauja 
kaip plačiai Amerikos visuo- žinoma dainininkė Barbora 
menė įdomaujasi ir įvertina Darlys. Programoje daly-
tautų kultūrą, meną ir tra- vaus chorai ir tautiškų šo-
dicijas. Paroda tęsis visą sa- kių grupė. Lapkr. 9 d. va-
vaitę ir, kaip jau pastebėta karą lietuviai prašomi gau-
praeityje, šias parodas ap- šiai atsilankyti. 

tinga proga susirinkę visi Susirinkimo įgalioti: 
stovyklos gyventojai siun
čiame Jums į užjūrį giliai 
širdingą padėką >r prašome 
priimti mūsų lietuvišką svei 
kinimą ir linkėjimus kaip 
BALF centrui, taip ir kiek
vienam pavieniui lietuviui 
kuo nors prisidėjusiam šioje 
didelėje . Amerikos Ii avių 
vergtai Tėvynei TJetuvai 
Laisvę ir Nepriklausomybe 

lanko tūkstantinės minios. 
Lietuvių skyrius, kurį ruo 

šia specialiai susidaręs New 
Yorko moterų komitetas, 
šiais metais bus ypač įdo
mus. Komiteto nares labai 
rūpestingai surinko parodai 
gražiausius mūsų t a u t o s 
liaudies meno eksponatus. 
Bene įdomiausią dalį mūsų 
skyriaus sudarys lietuviški 

Paroda įvyksta 71 Regi-
ment Armory t kampas Park 
Avenue ir 34th Street, New 
Yorke. 

Moterų Komitetas parodai 
ruošti 

Kongreso Komitetas Priešamerikoniškai Veiklai Tirti 
dabar Vv ashingtone išklausinėja Hollywood ar t is tus dėl 
komunistų veiklos kine pramonėje. Salę yra apspitę bū
riai smalsuoliu, kurie vieni nori pamatyti , kaip atrodo 
gyvi art istai , o kiti stengiasi gauti jų autografus, kaip 
šioj nuotraukoj matome. (Acme-Draugas telephoto) 

Ei, Jinx... 
Ar Vis Dar 
Taunai 
Pavartotus 
Riebalus? 

tautos, savo tremtinių drau- bužių, avalynės ir maisto, 
gus asmeniškai. kad padštų mums, lietu-

Nuo šio BALF seimo daug viams tremtiniams. 
kas pareis. Tad, kurie sky
riai dar mandatų i centrą. 

V. Tysliavienė, koresp. 1 0 5 G r a n d s t , Brooklyn 11, 
N. Y., neatsiuntėt, malone-

BALF Skyrių Dėmėsi J kite tai padary t į neatideiio-
' darni, šiandien. 

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Kem,T)teno Skyriaus 
nariai, 1947 m. rugpiūčio m. 
29 d. susirinkę visuotiname 
skyriaus narių susirinkime 
reiškia BALF-o vadovybei ir 

Brooklyn, N. Y. — Lietu-j BALF seimas pradedamas \ visiems Amerikos lietuviams 
kryžiai, kuriuos neseniai dr. vių t remtiniams momentas 1947 m . lapkričio 5 d., 2 vai. nuoširdžiausią padėką už pa-
Šliupaitė gavo iš dailininko liūdnas ir t ragiškas . BALF | p p Hotel New Yorker, 34 rodytą gerą širdį ir paau-
Kulviečio, gy\enančio trem- seimo jie daugiau laukia, ne- gt. ir 8 Ave., New Yorke. kotas mums, tremtiniams, į-
tyje, Vokietijoje. Jau ir ki- gu mums gali atrodyti . Jie Lapkr. 5 d., 8 vai. vakare v a i r i a s gėrybes, kurios daug 
tataučiai pripažįsta, kad lie- mūsų veikimu nepaprastai D U s gražus koncertas kuria- prisidėjo ir prisideda prie 
tuviški kryžiai yra vienas iš domisi. Mūsų gyvas veiki- m e žymios meno jėgos džiu- m u s W vargo ir kančių suma-
didžiausių mūsų liaudies me- mas yra būtinas jiems gel- g į n s visus dalyvius lietuvių žinimo, sustiprindamos mus 
no turtų, šiais laikais tų bėti. tautos menu. Koncerte no- i r moraliai. 
kryžių reikšmė ypač simbo- Tik ką gavome pranešimą, r i l B a d u o t i p r o g ą ^ į s į e ms da- Mes tikime, kad Tamstos 

kad BALF seime dalyvaus lyvauti, tad bilietai tik po ir toliau neužnV ute mūsų, 
BALF įgaliotinis Vokietijoj $1>0o. Viskas vyks Hotel kurie esame patekę į didelį 
dr. Antanas Trimakas. Jis jyjew Yorker. art i Pennsyl- j i r sunkų vargą ir tolia', SENOMS, ATDAROMS, 

S K A U D Ž I O M S ŽAIZDOMS 

IK O D O S I Š B Ė R I M A M S 

K> IK Kiiitirji nuo senų, a tda rų 
ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pas«"ih"u. ir kaip 
nakti '-s m. tu nt-galinui gt>rui išsi
miegot. Kuonii'1 
žaizdos pradi-da 
niežt ir skaudė
t i — užtepkite 
I .KC.r iJ » u n i t 
ui, nt pa lengvi-
niniui skausmo 
ir ui, žr-jimo 111 
senų. a tda rų ir 
skaudžių žaizdii. 
J o a tga iv inan
čios Ir skausmą 
prašą linam' i o i 
ypat) i •••s si it.-i k s 
J u m s t i nkama 
nak t ies poilsi Ir 
pagelbės Išgy
dyt senas , 
a t d a r a s 
skaudžias 

žaizdas. Var toki te 
d l e m s n u d e g i m a m s . šašu ir s u t r ū 
k i n u ! i>i a š a l i n u i i u i . ir k a d pa 
l engv in t i P s o r i a s i s n iežė j imą. At-
vė«Hna vadinama Athlete 'a Poot 
degimą ir nleiėjlmą, susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu-
džiūvimo ir su t rūk inu , t a rp p u š 
tų: geras Ir sau sos. ' t r ū k s t a nė ios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš
b ė r i m a m s "ir k i toms odos nega-
lėni.s iš lauko pusės. 

Legulo Ointm»-nt yra pa rduoda
m a s po 75c. $1.25 ir f S. 6*. p i rk i t e 
jj vaistinėse Chicago j ir ap i - l inkė j 
a r b a a ts iųski te Money Orderį į: 

LEGULO, DEPT. D. 
4847 \V. 14th Street 

CICERO 50, ILLINOIS 

j j i rgi skal i -

specialiai a tvyksta į se im, v a n į a didžiosios geležinkelio 
ir atveža tremtinių linkeji- stoties, Nevv Yorko širdyje. 
mu s asmeniškai perduou. . 
Garbingojo svečio praneši 
mas bus įdomus, sva** !S, 
naudingas visiems lietuvi i D i l i ž į a į Gerbiama jai BALF-o 
šalpos darbo v e i k ė j a m s . Vadovybei ir Visiems Bro-
Svarbu, kad tą pranešimą l i a m s Lietuviams Amerikoje 
išgirstų visų BALF skyrių 

Padėka 

atstovai. Būtų t ikrai gera, 
kad kiekvienas BALF sky
rius turėtų seime nor s po 
vieną atstovą. 

BALF seime dalyvaus ir 
Lietuvos Ministeris Ameri
kai, pulk. Povilas Žadeikis, 
kuris tik \ą grjžo iš Euro
pos. Jis Europoje daug kur 
lankėsi, - plačiai išsikalbėjo 
su atsakingais asmenimis. 

Štai, jau tret i metai, kai 
mes lietuviai tremtiniai, be 

i 

jokios savo kaltes, netekę 
brangios Tėvynes Lietuvos, 
turime nepaprastai vargti 
gyvendami svetimųjų tarpe 
Vokietijoje negalėdami su
grįžti j savo mielą kraštą 
todėl, kad jis dar vis tebėra 
svetimųjų okupuotas. 

mus ne tik savo gausiomis 
aukomis paremsite, bet kar
tu stiprinsite mūsų dvasią 
ir kantrybę padėdami ir pa
darydami viską, kad Jung
tinių Amerikos Valstybių 
Vyriausybė, Kongresas ir 
plačioji visuomenė padėtų 
iškovoti mums ir mūsų pa-
pagalbą ir kuri, kaip ryto 
betekanti saulė, savo spin
duliavimu šviečia ir šildo 
tremtiniui seneliui, paliku
siam be globos kūdikiui ir 
ašarojančiai motinai, belau
kiančiai sugrįžtant šeimos 
globėjo. 

Šiandien mes džiaugiamės 

J I \ \ FALKKNBERB, Radi
jo ir Judžių Žvaigžde, taip 
pat yra šeimininke ir žiūri. 
Kad jokie panaudoti rieba
lai nebūtų šalin numesti jos 
virtuvėje. Ji sako: "Kiek
vienas svaras* pavaitotų' rie
balu, kuriuos jūs sutaupote, 
tarnauja papildymui dar per 
menko pateikimo riebalų ir 
?>YA}U, kurie reikalingi pa
darymui daiktų, kuriuos mes 
k isdien naudojame. Valdžin 
sako, jog pasauliui vis dar 
kritiškai etekuoja riebalų. 
Tai reiškia, jog Amerikietes 
šeimininkes turi vis juos 
taupyti. J a s malonėsite pa
dėti, argi ne? 

PRISTATYKITE 
Vartotus R'iebalus 

Hmerlc&n Fat Ralvage Caoimlttee. Inu 

Seime dalyvaus įžymių a-
merikiečių svečių, tiek Nevv 
Yorko miesto atstovų, tiek 
kitų valstybių svečių, tiek 
šalpos fr kultūros organiza-

J cijų vadų. Pažinkime savo 

I. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED C f f l R O P R A O u R 

IN STATE OF INDIANA 
Rome calls įn Indiana 

Phone VVentvvorth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd Street 
HOURS — T i i l y 6 to 8 p . M. 

Baturdays 10 A. M. to 8 *». M. 
sę mums savo pagalbos ran-1 vių nuolat jaučiamas krau-i 
i ! , . . . , . . v . , . „ - . nks lup tvr lma* Contact Stiklai 
ką paaukodami pinigų, dra- jo ir širdies ryšys. Sia ypa-; ortnopt.roy.iy. 

apdalinti IV-ąja BALF gė-
Per visą tą laiką BALF-o j rybių siunta ir juo labiau 

Jis daug naujų žinių parsi- v a d o v ^ ir visi geraširdžiai džiugu, kad t a rp mūsų ir 
vežė apie visos lietuvių tau- A m e r i k o s ^ t u v i a i yra išt ie- , Ameriko s gyvenančių lietu-
tos padėtį. 

J? 

# 

TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOJ 
^ i 

Gausite iki 3 ^ nuošimčių an t 
savo taupomu pini iru (eurrent 
r a t e ) . Visi indeliai yra apdrau
sti iki $5,000.00. 

MCSŲ TURTAS SIEKIA 
ARTI $2,000.000.00 

Tolimesni Amerikos Lietuviai 
siųskite tau pi m ui pinigus per 
paštą; mes ūmai ir teisingai 
pakvituosime. 

U CHICAGO SAYINGS 
& Loan Association 

JOHN PĄKEL, Preaf 
6234 So. Western Ave. 

Chicago 36, Illinois 
Telefonas GROvehill 7575 

^ — 
• - • » • » *mmr~•—^"•"P""" • •••"T™*-"»"^"*-*"™™""^™""»»«P 

l>i&lgo« Nauja* Narna** 
J? 

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ 

^ 

* * * * * * 

Tiesiog Jums — 
Iš MĮŪSŲ Dirbtuvės *l %.*4» 

Mūsų ilgu metu patyri
mas rakandų išdirhime 
įgyjp nuo pirkėjų pilna 
patenkinimą. 

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

FIRMIAU MATYKITE MCSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant , Nupjrksite Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

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

mas. BtUclua Atnaujinu ' 

Dr. Walter i . Svriatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 IV. C E K M A R R O A D 
r Viri Metropoli tan State B a n k ) 

Tel. YIRginia 6592 
Vai.: kasdien 10 lkl 12; 1 Iki 5; 7 
iki 9. šefttad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madieni i o iki 12 Trečiad. uždaryta . 

(Pasirašė) V. Mieželis, 
Valdybos vicepirmininkas 
(Pasirašė) N. Tautvilas, 
Valdybos ir susirinkimo 
prezidiumo pirmininkas 
(Pas.) Kun. J. Panavas, 
Valdybos sekretorius 
(Pas.) Prof. J. Paltarokas, 
Valdybos iždininkas 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 r y ' e : 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Ifa? ted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Vai andos: 3—8 popiet. 

DR. j7 MOCKUS 
DANTISTAS 

7550 So. Halsted St. 
Te l . I I U D s o n 2096 

O F I S O V A L A N D O S : 
Pirraad., Antrad., Ketvir tad. ir I'< n-
ktad. nuo 10 ryto iki 8 vak. Trt-fiad. 
uždaryta, čt-štad, nua 1" ryto iki 4 pp. 

Off. t e l . G K O . 5677 . R e z . F R O . 1474 
J e i n e a s i l i e p i a , š a u k V I N 3900 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63 rd Street 
VALANDOS: r.uo 2-4 Ir 6-8 kasdien, 

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

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

4729 Sc. Ashland Ave. 
(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. 

Dr. F. C Winskuna< 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PKOspect 6446 
Res. TeL: HEMlock 3150 

VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 popiet; C iki 8 vak.; Ir 

Trečiadieniais pagal sutart į 

DR. G. SERNER 
UETTTVI8 AKIU GYDYTOJAS 

Suvirs 25 motų 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 C iki 8. 

Nedėlloj pagal sutartį . 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 VVest 63rd Street 
V A L A N D O S : Sufeitarius — n u o 1:00 
iki 4:00 ir n u o 7:00 iki 8:00 v a k a 
ro, i š s k i r i a n t T r e č i a d i e n i u i r Šešta

d ien ių v a k a r u s . 
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez. TeL HILItop 2626 

DR. A. JENKIN5 
PHYSIOIA^I A BURGKON 

( L I E T U V I S G Y D Y T O J A S ) 

2500 VY. 63rd Street 
OPISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:30-9 vak. 
Šeštadieniais nuo 2-4 popiet 

Trečiad. ir Sekmad. uždar>ta 
Ofiso Tel. — PROspect HH.Ui 

l i es . Je i . — Vlli^i i i ia 2121 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namu) 

Dr. VYalfer J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3926 VVest 59th Street 
VALANDOS; 2—4 popiet. «:30— 

8:30 vakara i s Trečiad. pagal sutar t i 

Ofiso Tel. 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IF. CIORURGAS 

4204 Archer Avenue 

- | DR. PETER L BRAZIS 
VIR^inia 1886 | 0 ¥ D Y X O J A S f B C H I K U R G A S 

6757 So. VVestern Ave. 
Telefonai: 
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324 

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPublie 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 

VALANDOS: Trečiadieni Ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomif 
įJMM—įi nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare. 

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javoi.' 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name) 
O F I S O V A L A N D O S : 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Tel. YIRginia 6583 

DR. BIEŽiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiadieniais ir Šeštadieniais ofisus 
y ra uždarytas . 

REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublie 7868 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CIURURGAS 

2423 VVest Marąuette Road 
OFISO VALANDOS: 

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

Archer Avenue Furnifure Co. 
PARLOR SETŲ I&DIRBSJAJ I 

4140 Archer Ave. Chicago 32,111. 
Telefonas LAFayet te 3516 

Savininkas JOE KAZIK - KAZIKAITIS 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smefana, Jr 
O P T O M E T R I S T A S 

1801 So. Ashland 
Avenue 

V A L A N D O S : 

Pinnad., Antrad., Ketvirtad., 
Penktad. 9:30 iki 12—1:30 

iki 8:30 
Trečiadieniais Uždaryta 

Šeštadieniais 9:30 iki 12—1:30 
iki 6 r.xM. 

Tel. CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

•)R. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. Vakarais—tik pagal sutartį. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. Q f f i c e T e L Y A R d g 4 7 g 7 

DR. STWK0L'I5 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Aveniu 

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

Sekmad., Trečiad. ir Šeštad. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

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

Dr. Walter M. Eisin 
( E I S I N A S ) 

6155 S. Kedzie Ave. • 
Prac t ice limited to Obstetrica 

and Gynecology 
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 

T e l e f o n a i 

Namu Tel. PROsoect 1930 

Dr. A. Montvid, M.D. 
GYDYTOJ.AS IR CHIRURGAS 
VVest Town State Bank Bldg. 

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

VALANDOS: Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 N u o x ^ 3 ^ 6 fa g v a k a r e 
J d n e a t s i l i e p i a , š a u k i t MLD. 0001 r * 

Savim p-ii t ikejimas yra 
vyriausias žmogaus dvasi
nėms jegom s vadas. 

Saugok savo širdį visu at
sidavimu, nes is jos išeina 

CANal 0523 Pla t t Bldg. | visa gyvybe. 

Ofiso Tel. VUteinia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVeriy 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 
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Po Sviete Pasidairius 
LAIKRAŠTININKO KE
LIAS — NE ROŽĖMIS 

KLOTAS 
Vos tik parašęs antraštę, 

rodos, jau matau susirauku
sius skaitytojų veidus ir ži
nau, kad ne vienas, ją per
skaitęs, gal nusispiaus ir 
pasakys: "Ir rado, mat, 
apie ką rašyti. Kuomet pa
saulis verda, tarytum kun
kuliuojantis katilas, kuomet 
diplomatai, atominės bom- Į , e g a " redaktoriau,..7 ir kaip 
bos užuovėjoj, kuria demo- \ g r e i č i a u . . . Sekančiame nume 
kratiškąjį pasaulį ir, vis 
nesutaria kurioj demokrati
joj "laisviau kvėpuoja žmo
gus", — o jis savo vargais 
užsimanė skųstis"... 

Mat, kavinės daugumoj ne
veikia... Amerikoj — gal ir 
vėl kitaip... 

Vokietijoj nėra nei vilniš
kės Rudnickio kavinės, kuri 
dar kitaip žurnalistų kavine 
vadinosi, nei Konrado ar ki
tokių, kurios būdavo Kau
ne... Taigi, nėra kur ir al
kūnių pratrinti... 

Kaip matote, mano m ĵeli, 
griūva jūsų kilniosios sva
jonės apie "nemirtingąjį" 
laikraštininką. Jūsų galvo-

niu tipeliu, su baltomis, gra
žiai sulaidytomis, kelnėmis, 
kuriam foto aparatas nuka
rusiai pūpso prie šono ir, 
kuris tik slankioja pakraš
čiais, rankiodamas žinių fi-j^~ ' tik w "htominz 
neles, ir daugiau nieko ne
veikia... O, kai jau prirenka 
žinių gerą pluoštą, išdidžiai 
žengia pas redaktorių, čia 
kartais nė nepasibeldęs į du
ris, smunka į vidų, teškia 
rankraščius jam po nosimi, 
ir: 

ATOMIC RADIO 
Sales & Service 
Nauji TELEVIZIJOS Setai 

ir Radios Namams ir 
Automobiliams 

PUBLIC ADDRESS 
SYSTEM'AI 

CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS 

Visiems Reikalams 
tieji prabangos atributai ne|FREQUENCY MODULATION 
visiems žurnalistams pri- E X P E R T R A D I 0 T A , S Y M AS 
klauso. (Tos prabanąybės — 

uo- Tubes Tikrinimas DYKAI 
sius", atseit, pas diplomati- m . m • • T-I I • •-; r, i_ . 1 Turime Taipgi Elektrinių mus korespondentus, kurie 

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

"DRAUGAS" HEI.P WANTKI) 
ADVKKTISING DEPARTMKNT 

127 No. I)t*arl>orn Stre<>t 
Tel. RANdolph 9488-9489 

Vfal skelbimai Siame skyriuj*1, kur 
apleista miesto vardas, reikia supras
ti, kad yra nuo firmų Chicago.je. 

HELP WANTED VYRAI 

HELP UANTEI) VYRAI 

turi artimesnius ryšius su 
valstybės iždu...) 

"Mirtingųjų" žurnalistų 
ir santykiai su pasipūtėliais 
redaktoriais nėra jau tokie 
glaudūs, kokiuos jūs jsivaiz-

Atspausdink, girdi, co- j duojate... 
Žinokite, kad redaktorius 

arti savęs visuomet turi di
delį, oi didelį, taip vadina
mą "redakcijos krepšį". Ten 
ir žūsta daugelio svajotojų 
kūriniai. Nepatiko jam tavo 
kūryba, atseit, pridėjai per 

ry! — dar priduria išeida 
mas. 

Oi, ne, broleliai, jeigu jūs 
taip galvojate — labai klys
tate. Reporterio darbas 

Tačiau, atleiskit, mieli po- n - r a - u t o k s ie ngva s > 0 j į s , daug klaustukų ar šauktukų 
nai, mat, visiems lengviau 
kuomet savo vargus išsibė-
davoji, atseit, širdies karte-
lj išlieji... 

Juk daugelis ir nežino tų 

ir pats nėra jau toks solid 
nas... Dažnai jo kelnės ne tik 
ne baltos, bet ir šiaip ne pir
maeilės rūšies. O švarko 
alkūnas — ypač Kaune, 

kryžiaus kelių, kuriuos varg dažniausia būdavo... kiau
šui reporteriui tenka perei-j ros... 
ti. Dažnas, laikraštininką; Vokietijoj, žinoma, to ne-
vaizduojasi tokiu sau solid-1 ra, nes sąlygos kitokios. 

prie nereikšmingo atodūsio 
mėnesienoj — ir šmakšt ta
vo nemiegotų naktų darbą į., 
"redakcijos krepšį"... Tad, 
ir: "še, tau, boba, devinti
nės" — nei tavo kūrybos, 
nei honoraro, nei "glaudžių" 
santykių su redaktoriam... 

(baugiau DUS) 

SVEIKATA... 
BRANGUS TURTAS 

Balo D B. BA0KU8 
4204 Archer Avenue, Chicago 

ŠIRDIES DIEGLIAI 

Turbūt, nėra skaudesnės 
ir baisesnės ligos, kaip šir
dies diegliai. 

Širdies dieglius gauna žmo 
nes dažniausia persiritę per 
50 metų amžiaus. 

Toji liga ne staigiai atsi
randa. Ima keletą, arba net 
keliolika metų, kol pasireiš
kia aliarmuojanti simpto
mai. Iš pradžių simptomai 
pakenčiami, nėra labai bai
sūs. Jei žmogui po krūtine 
dieglys smilktelėja, ar kai
rioji ranka nutirpsta, kairy
sis petys suskauda, spran
das paskauda, tai pamano, 
jog tai gesai, ar "rumati-
kas". Tokie negalavimai vis 
dažniau ir smarkesni pasi
kartoja. Ir jei ligonis vis dar 

si nuo keletos sekundų iki 
poros minutų. Atakai praė
jus, ligonis jaučiasi nuvar
gęs ir silpnas. 

Prognoze. Nuo pirmos šir
dies atakos, retai kuris mirs 
ta. Bet visgi mirčių pasitai
ko. Jei žmogus turi aukštą 
kraujospūdį bei arterioskle-
rozę (sukietėjusias krauja
gysles), ir jei gauna širdies 
dieglius kai yra nuvargęs, 
tai padėtis yra labai rimta; 
toks dažniausia neištveria, 
miršta. Bet jei ataka ištin
ka žmogų tik taip sau po 
susijaudinimo, tai yra ma
žiau pavojinga. 

Širdies diegliai gali pasi
kartoti po keletos valandų 
(tai yra blogas ženklas), ar
ba po kelių savaičių, arba 

delsia jei nesusipranta eiti I net po kelių mėnesių. Šir-
pas daktarą, susilaukia la
bai liūdnų pasekmių. 

Priepuolingi simptomai. 
Kai liga įsigali, tai priepuo
liai yra baisūs. Atakos me
tu, širdį suvarsto diegliai, 
žmogų apima baisi mirties 
baimė, veidas pabąla lyg po-
pieris, prakaitas smarkiai 
pilasi, rankos ir kojos pasi
daro šaltos, pulsas lėtai pla
ka, ir širdis silpnai bei ne
reguliariai veikia. Per ata
ką žmogus niekad nevaikš
čioja. Ir jei buvo beeinąs, 
tai apstulbsta ir stovi vie
toje. Jei kas nori jam pa
gelbėti, jis pamosikuoja: 
ušalin"! Paprastai, jis susi
riečia ir spaudžia rankas 
ant širdies. Kartais susidras 
ko drabužius iš skausmo. 

Tokia širdies ataka tęsia-
tiife rūpesčiai, susierzini-

dies dieglių atakas pagrei-

mas, nuovargis, nedamiego-
jimas, kava, persišaldymas, 
persivalgymas ir t.t. 

Širdies dieglių liga vadi
nasi " A n g i n a Pectoris'\ 
Priežastys stumiančios žmo
gų prie tos ligos yra įtemp
tos gyvenimo sąlygos ir vis
kas nuo ko gaunama arte-
riosklerozę. Kai įvyksta šir
dyje koronarinės arterijos 
degenaracija, tuomet angina 
pectoris ir pradeda kamuoti 
žmogaus širdį. 

Žmogus sulaukęs vidur
amžio, išmintigai daro, jei 
periodiškai pasitaria su sa
vo daktaru apie savo svei
katos reikalus. 
Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Atsakymas J. J. — Jei 
tamsta per daug metų turi 
anozmiją, t. y. per daug me
tų nieko negali užuosti, tai 
nei operacija, nei jokie vais
tai nepagelbės. 

Atsakymas M. Č. — Pa
tarčiau tamstai palaikyti 
pirštų galus šiltoje ricinoje 
(castor oil) bent penkiom 
minutėm, tai nagai netru-
pės, bus stipresni ir lanks
tesni. 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
DEGTINES 
BRANDfiS 
BUMO 

GIN 
VYNO 
KORD1ALŲ 

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

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

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

Nathan Ranter, 'Lietuviškas Žydukas', sav. 

Prietaisų ir Dovanų. 

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

PASIKLAUSYKITE 
Visų Mėgiamiausias 

Budriko Radio 
Programas 

Sckmari. WCFL Stoties 9:30 v. v. 
Ketvirta*!. WHFC Stotie* 

7:00 v. v. 

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

VISI DEPARTMENTAI 
PATALPINTI VIENAME 

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

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

Chicago 8, UI. 
Tel. CALumet 7237 

Bendriems 
Fabriko Darbams 

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

H KOHNSTAMM & CO. 
6554 So. Austin Avenue 

LUMBER YARD'O 
DARBININKŲ IR 

TALLYMAN 

JOHN BRENNAN & CO. 
5859 YV. Ogden Ave. 

Cicero, III. 

REIKIA 

CHIPPER'IŲ 

BADGER 
FOUNDRY CO 

Racine, Wis. 
DeKoven Ave. Įė j imas 

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

Ner to blogo, kad į gera 
neišeitųi. 

Vienas gramas meiles at
sveria svarą Įstatymų 

MŪRININKŲ 
REIKIA 
UNISTŲ 

ATEIKITE PASIRENGĘ 
SU ĮRANKIAIS 

1731 W. 21st ST. 

STOCK ROOM— 
SHIPPING CLERK'O 

JAl^NO VYKO 
Geros algos ir puiki proga 

pastoviam vyrui. 
Nuolatinis darbas. 

DUNN PRODUCTS 
1218 \V. Madison—4-ame aukšte 

OHESAPEAKE 2428 

VYRAI IR MOTERYS 

VYRŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 

BURNISHING KAMBARIO 
MATERIOLO I IANDLERIŲ 

MOTERŲ 
DARBININKŲ NESUNKIEMS 

ASSEMBLY 
NUOLATINIAI DARBAI 

Dienos šiftas. Geros incentivos 
algos. 

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

jr \ > 

Y o u ' l l N e e d M o n c y for the Down Payment -

Many ambitious couples are savlng here to become 
future home~owners, soon as they've accumulated che 
down payment needed. Any convenient amount opens 
your insured savings account at this Association. The 
cha r t will show you how much you need to save. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. — CALUMET 4118 

SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

# 

FORGE ŠAPOS 
PAGELBININKŲ IR HEATERS 

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

Hjininur operatoriai — elektrikai 
— Biillard operatoriai — plieno kil
notojai — heat treat pagelbfatn-
kai — rongti grluderlal. K-ikia 
visokia (larliirinkri p i o pr "dukcfjoa 
darbų. Vietos tuojau ufimataos. 
(.tvos al«os. Pastovumas. Meno* 
ir nakties štftanis. 

INTERSTATE I)ROP FORGE CO. 
4051 No. 27th St. — Milwaukee 
Vi blokas j šiaurę nuo ( a-»iiol Ave. 

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

AUTO MEKANIKŲ 
PATYRUSIŲ 

Aukštos altcos. 
lygos naujam** 
durdienio plat<> 
mas. Matykite 

Geriausiom <l?irbo sa-
gararižiuje Dykai \ i-
luiK'hes ir apd raudi-

Casey Kl<l»v<l arba te-
lefonboktte Edgewood 3:tso. 

CAPITOL SALES 
400 E. Capitol Drive — Milvvaukee 

MŪRININKŲ 
Didis mokyklos darbas 
prie N. Oketo ir Balmo-
ral Ave. Telefonuokite 
NEWeastle 7534. Vaka
rais našaukite Mr. Jos-
lyn, ŠTEvvart 6946 

KARPENTERIŲ 
finish — rosidence — commercial 

Nuolatinis ir pastovus darbas 
GOELZER & SCHULTZ CO. 

2350 N. 31 st St. — Milvvaukee 

VYRŲ 
Bendriems darbams vaisių proces-
sing dirbtuvei'e. Pastovumas, 46 
vai. savaite. Pusantros algos virš 
40 valandų. Ligoj apdraudimas 
dykai . Kre ipki tės 

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

KARPENTERIŲ IR DARBINIKŲ 
Unistų. Pastovūs darbai 

Deerfield, Illinois apylinkėj. 
Kreipkitės 

AMERICAN CONSTRUCTION 
CORP. 

635 VVAUKEGAN RD. 
DEERFIELD 268 

CABINET MAKER'IŲ 
TRIM SAWYER'IŲ 
BAND SAWYER'IŲ 

SHAPER HANDS 
ROUTER HANDS 
MAŠINŲ HANDS 

DIRBTI RADIJO KABINETUS 
PASTOVUMAS. GEROS ALGOS 

COUZINS WOOD 
PRODUCTS CO. 

4918 S. Wells 
TEL. DREXEL 7427 

REIKIA Mf RININKŲ 
PRIE 2750 S. KEDZIE 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 

PASTOVŪS DARBAI 
WELSO CONSTRUCTION CO. 

TEL. LAWNDALE 3704 

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

HELP WANTED — MOTERYS 

I FILE CLERKS 
For general clerical work 

į in accounting unit. 5 day week. 
Permanent. 

SINCLAIR REFINING CO. 
254« W. CERMAK RD. 

CRAWFORD 2000 

KEY PUNCH OPERATORS 
I. B. M. NUMERIC 

5 day week. Permanent position. 
Apply 

SINCLAIR REFINING CO. 
2540 W. CERMAK RD. 

CRAVV1 ORD 2000 

JAUNŲ MOTERŲ 
18 - 40 AMŽIAUS 

KAIPO PACKERS 
IP VVEIGHERS 

vegetable cellophane 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 
(10*5 \v. I4th I»L.) 

STENOGRAPHER 
INCLUDING SHORTHAND 

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

PHONE OR SFE MH. ROTH 
CALIFORNIA PACKING 

SALES CO. 
445 Lake Shore Dr—Chicago 11 

Tel. SUPERIOR 7187 

MERGINŲ 
Bendriems darbams vaisių proces-
sing dirbtuvėje. Pastovumas, 40 
vai. savaite. Nėra darbo šešta
dieniais. Ligoj apdraudimas dy
kai. Kreipkitės 

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

TYPIST-CLERK 
Experienced for general clerical 
work. Permanent position. Plea-
sant surroundings. Hours 8:30 
to 4 PM. 

TRUNCKING, INC. 
OAKLAND 7878 

ASK FOR MRS. NELSON 

PAIEŠKOJIMAS 

Aš. Povilus Stankevičius paieskau 
savo pnjSfSt'K-s, .kuri gyvena kur 
nors Chirag'O.jf. Ji paeina iš Ku
piškio miestelio . T'žkupio g-vės. 
Panevėžio apski-. Petronėlės Yar-
malaviriiitt's. Po vyro pavarde ne
žinau. Mane jis prašė. kad a£ 
kaip nors ja sur:iš<%iau. nes jis 
randasi dabar Vokietijoje ir labai 
jam reikalinga. 

Mano adresas yra: 
POVILAS STANKEVIČTl S 

D. V. CAMP HAMMERUTT. 
WKII) i : \ OBF. 

GERMANY. ISA EONE 

PORTLAND, spalių 27.— 
Miškų gaisrai Naujoj Angli
joj jau sudarė 32 milijonų 
dolerių nuostolio ir nušlavė 
22 gyvybes. Nuvargę gaisrų 
gesintojai visur kontroliuoja 
liepsnas, bet bijosi, kad ky
lantis vejas gali sudaryti 
naują pavojų. Virš 100,000 
akerių miškų buvo sunaikin
ta. 

S k a i t y k i t , p l a t i n k i t D r a u g ą Skelbkitės Dienraštyie "Drauge" 

H E L P W A N T E D — VYRAI 

REIKIA MŪRININKŲ 
$2.25 į valanda 48 valandų savaite 

Dviguba alga Šeštadieniai. 
Duodam kambarį ir board'ą. 

NATIONAL CONTAINER CORP. 
of Wisconsin 

Tomahawk, Wisconsin 
VYRAI IR MOTERYS 

REIKIA MOTERŲ 
PASKIRSTYTI WASTEPAPER 

PATYRIMO NEREIKIA 
GEROS ALGOS 40 VALANDŲ SAVAITft 

Apmokėtos t atostogos ir kitos šventes. Skirstymo 
Departamentas apšildomas garu per žiemą. 

KREIPKITĖS 

ĄJAX WASTE PAPER CO. 
2624 W. TAYLOR ST. 
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Exit, Pan Mykolajczyk! 
BIJOJO PETKOVO LIKIMO 

Well, kaip mes sakėme, taip ir įvyko. Stanislava Mi-
kolajczyk, Lenkijos valstiečių partijos (pačios didžiau
sios Lenkijoj) vadas, pabėgo iš savo krašto. Jis pabė
go ne dėl to, kad taip sau užsienyje pasivažinėti, bet 
kad savo gyvybę išgelbėti. Kadangi jis v i s dėlto buvo 
Maskvos pasta tyto komunistinio režimo opozicijoj, Sta
lino agentai laukė progos, kad jį suimti, apkaltinti ir 
nužudyti tokiu pat būdu, kaip komunistai nužudė Juo-
goslavijos lyderį gen. Mikailovičą ir Bulgarijos lyderį 
Nikolą Petkovą. Atrodo, kad Mikolajczyko suėmimui 
viskas jau buvo paruošta ir todėl jis, tą nujautęs, spru-
'Jko į užsienį. 
STIPRI S LIUDININKAS APIE MASKVOS TIKSLUS 

Tuo metu, kai Mikolajczyk atsistatydino kaipo Len
kijos vyriausybės tremtyje premieras ir sutiko įeiti į 
Stalino formuojamą Lenkijai komunistinį režimą, mes 
aiškiai sakėm, kad tasai vyras meškiškai pasi tarnaus 
savo kraštui ir ateis laikas, kad ir jam pačiam ten 
nebus vietos. Taip ir įvyko. Jis buvo priverstas išbėgti, 
palikdamas skaudžiam likimui savo partiją, draugus 
ir visą kraštą. Bet gerai, kad jis tokį žygį padarė. Va
karų demokratijos turės dar vieną, ir tai labai stiprų, 
liudininką apie visa tai, kas šiandien dedasi Maskvos 
kontroliuojamo j Lenkijoj. Jo pabėgimas b u s stipriu 
įrodymu ir to, kodėl šimtai tūkstančių tremtinių, da
bar gyvenančių Vakarų Europoj, negrįžta į savo kraš
tus, kurie y ra bolševikų okupuoti ar kontroliuojami. 

LENKIJOS BCKLĖ DAR LABIAU PASUNKĖS 

Mikolajczyko pabėgimas reiškia, kad Lenkijoj, kaip 
ir kituose Maskvos kontroliuojamuose kraštuose, nė 
kiek nėra laisvės. Juk jisai, sutikęs įeiti į Stalino for
muojamą kabinetą, turėjo vilčių, kad su Sovietų Ru
sija galės bendradarbiauti, kad, ar anksčiau ar vėliau, 
jo krašto žmonėms bus duota teisė ir laisvė patiems 
išsirinkti valdžią, pasisakyti dėl santvarkos, būti savo 
krašto šeimininkais, bet ne svetimos valstybės vergais. 
Bet visos tos Mikolajczyko viltys visiškai sudužo. Ki
taip ir negalėjo būti. 

Kur bolševikai įkelia savo koją ir uždeda savo kont
rolę, ten nėra laisvo, nepriklausomo ir demokratinio 
gyvenimo. Taip atsit iko ir su Lenkija. Diktatorius Sta
linas negalėjo pakęsti to, kad Lenkijoj buvo organi
zuota jo režimui opozicija, kuriai vadovauja Mikolaj
czyk. Todėl jo kruvinos rankos jau siekė jo gerklės. 
Tačiau jos negalėjo pasiekti, nes Mjkolajczykas laiku 
paspruko. Dabar visiškai išsipildo Stalino norai ir va
lia — jo režimui Lenkijoj opozicija sutr iuškinta. Nė
ra abejojimo, kad ten žmonių persekiojimai ir teroras 
dar labiau padidės. 

Bėga Nuo Rusijos Kuotoliausiai 
Floridon atvyko 54 pėduj laivelis, kuris perplaukė 

5,000 mailių per okeaną, atveždamas į Jungtines Val
stybes šešiolika latvių ir aštuonis estus, kurie nuo ru
siškojo, bolševikiškojo teroro pabėgo 1944 metais. Lig-
šiol jie gyvenę Švedijoj, bet ir ten jiems buvę nejauku. 
Ir ten buvę pavojų, kad jie gali būti grąžinti į sovietų 
kontroliuojamą Latviją ir Estiją. Be to, jie buvę ver
čiami dirbti tokiose dirbtuvėse, kurios gamina Rusijai 
visokius reikmenis. 

Pavojingą kelionę atlikusių tremtinių vadas pareiškė, 
kad jie negalį grįst i į savo kraštą, tol, kol j is bus rusų 
okupuotas. '-Mes atvykom į Jungt ines Valstybes dėl 
to, kad tai y r a laisvas k raš t a s . " 

Ką darys su šiais tremtiniais — tuo tarpu nežinia. 
Laukiama instrukcijų iš Vašingtono. Pirmiau tokiu 
pa t būdu atplaukusiems baltiečiams (jų 130 asmenų) 
leista Amerikoj apsigyventi specialiu Prezidento Tru-
mano patvarkymu. 

Matote, kas dedasi. Žmones ir savo gyvybę š ta to į 
didelį pavojų, kad tik toliau pabėgti nuo bolševikiškojo 
teroro. Tokie žmonės iškalbingiausiai .kalba apie tai, 
kodėl šimtai tūkstančių Vakarų Europoj gyvenančių 
t remtinių negrįžta į sovietų okupuotas tėvynes. 

Praėjusį penktadienį) Prezidentas Trumanas pasakė 
radijo kalbą aktualiais klausimais. Vakarų Europos 
tautos ta kalba džiaugiasi, bet Rusijos ir jos satelitų 
spauda ne tik ją kritikuoja, bet ir patį p. Trumaną 
piktai puola. Maskva ir jos agentai taip elgiasi dėl to, 
kad Prezidentas parodė didelio susirūpinimo Europos 
valstybių, ypač Prancūzijos ir Italijos gelbėjimu. 

Kalbėdamas apie šaukiamos kongreso specialios se
sijos darbus, Prezidentas priminė, kad bus reikalinga 
daryti skubūs ir drąsūs žygiai dolerio infliacijai su
stabdyti ir Prancūziją ir Italiją gelbėti nuo "total i ta
rinio spaudimo". Esą negalima laukti tos valandos, 
kuomet depresija mus sučiups, kuomet mūsų gyvenimo 
standardas nusmuks, kuomet mūsų žmonės pasipils į 
gatves darbų ieškoti. Jei ta ip įvyktų, "kitos demokra
tinės tautos pasidarytų totali tarinės agresijos lengvo
mis aukomis. Tai būtų pasidavimo ir bailumo kel ias" . 

Įsidėmėtini yra ir šie Prezidento žodžiai: ' ' Jei tų kraš
tų ekonominis gyvenimas susmuks ir jei žmonės bus 
parblokšti totali tarinio spaudimo, tada nebus progų nei 
jiems nei mums tikėtis taip reikalingo pasaulio taikai 
atsistatydinimo". 

Visiems, be abejonės, yra suprantama, kad Preziden
tas, kalbėdamas apie totalitarizmo pavojus, tur i gal
voje Sovietų Rusijos užsimojimus visą Europą pasi
glemžti. 

Lėktuvų Nelaimės 
Paskutiniuoju laiku ir vėl padidėjo lėktuvų nelaimių 

skaičius. Vieni jų susidaužo, kiti užsidega, t ret iems ki
tos nelaimės įvyksta. Tose nelaimėse žūsta daug žmo
nių. 

Tų nelaimių skaičius buvo gausus, kai oras buvo 
pats gražiausias. Vadinas, to kaltės reikia kur ki tur 
ieškoti. Pat i vyriausybė į tai tur i kreipti rimto dėme
sio. Ji turėtų žiūrėti, kad nebūtų žaidžiama žmonių gy
vybėmis. Lėktuvų inspekcija, ^priežiūra tur i būti daro
ma dažnai ir skrupulingai. Reikia kreipti didžiausio 
dėmesio ir į lakūnų bei įgulų kvalifikacijas. 

Jubiliejinė "The Aposfle" Laida 
"The Apostle", Mariannhill vienuolių leidžiamas re

liginis žurnalas (Detroit, Mich.) spalių mėn.' išleido ju
biliejinę laidą, kurioj įdėta kardinolų, arkivyskupų, vys
kupų, senatorių ir gubernatorių sveikinimai. Šis žur
nalas mini 25 metų įsisteigimo sukaktį. 

Pažymėtina, kad vienas iš šio žurnalo redaktorių yra 
mūsų tautiet is ir mūsų dienraščio bendradarbis Edvar
das Kubaitis. I l iustratorium yra taip jau mūsų bendra
darbis (buvęs "Draugo" redakcijos personalo narys ir 
Marianapolio kolegijos profesorius) Jonas Pilipauskas-
Phillips, kuris ir šiai jubiliejinei "The Apost le" laidai 
davė savo gražių kurinių. I r J. Kubaičio ir J. Pilipausko 
atvaizdai yra įdėti žurnalo sukaktuvinėn laidon. 

Taigi, mūsų bendradarbiai, kaip matome, dedasi ir 
prie bendrojo Amerikos katalikų kūrybinio darbo. 

Ši "The Apost le" laida deda gerą kap. Aleck Richards 
Straipsnis pavadintas ' T h e Russian bear strikes back ' ' 
straipsnį kaip komunistai kankina parblokštą Vengriją. 

• 
Palankumas Tremtiniams 

Prezidentas Trumanas dar kartą duoda vilčių, kad į 
Ameriką bus geista iš Europos didesnis tremtinių skai
čius. Kalbėdamas Oscar Straus, savo laiku buvusio U. 
S. kabineto nario, paminklo atidaryme, jisai iškėlė 
Straus šeimos nuopelnus Amerikoj ir pabrėžė, kad ir 
toji garbingoji šeima buvo "tremtinė". 

Prezidentas dažnai užsimena apie reikalą daugiau 
tremtinių iš Europos įleisti Amerikon. Tuo reikalu jis 
yra daręs kongresui pasiūlymų ne vieną, bet kelis kar
tus. Ir, suprantama, jo žadis daug reiškia. Jei jis lai
kysis tokio nusistatymo ir toliau, galimas dalykas, kad 
kongresas rimčiau į šį reikalą atsižvelgs ir specialų 
įstatymą praves. 

Skatina Gelbėt Kiniją 

"Draugas" buvo k bus jmų draugas ! 

" S a n d a r a " pastebi, kad buvęs U. S. ambasadorius 
Maskvoje ir Paryžiuje VVilliam C. Buliit pareiškė, jog 
Sovietų Rusija norinti paimti savo kontrolėn visą Ki
niją ir panaudoti 450 milijonų žmonių prieš Ameriką. 
Stalinas per savo agentus ir partizanų būrius bando 
palaikyti vidujinį neramumą Kinijoj, demoralizuoti 
Chiank Kai Shek valdžią ir prie pirmos progos oku
puoti visą kraštą. 

W. C. Buliit siūlo, kad Jungtinės Valstijos suteiktų 
kinams karinės medžiagos už 600 milijonų dolerių ir 
apie milijoną dolerių paskolos supirkimui maisto ir va
liutos stabilizacijai. 

s HENRIKAS ŽAGARIETIS ^ 

Iš Šen Bei Ten 
Rašo TadauŠRs Dūdelė 

Kad Amerikos žmonės kas 
kar t vis geriau supranta, 
kas yra komunizmas, rodo 
skaitytojų laiškai įvairiuose 
laikraščiuose. Vienas "Chi
cago Sun" skaitytojas, at
sakydamas vienam komunis 
tui, kuris parašė, jog "mes 
komunistai stovime už lais
vę ir demokratiją", rašo: 

"Jeigu jis turi tokį įsiti
kinimą, tai jis be abejonės 
stengiasi gauti pasą įva
žiuoti į kraštą, kur jo poli
tiniai įsitikinimai yra gimę, 
kur komunizmas nėra tuš
čia viltis, bet realybė. 

"Ten jis galės naudotis 
neribota asmens laisve — jei 
be leidimo neišvažiuos iš 
miesto; žodžio laisve — kol 
jis sutinka su " P r a v d a " ; 
laisve nuo skurdo — ypač 
jei j i s mėgsta juodą duoną, 
ir progų laisve — kol jis 
daro, kas jam yra į saky ta" . 

• • • 
Viena jauna mergaitė at

siuntė "Chicago Tribūne" 
laišką, kuriame ji aprašo 
tokį "stebuklą": ji važiavu
si Harlem av. busu ir pame
tusi savo piniginę su $1.50. 
Jai tai buvusi didelė suma 
pinigų, kuriuos ji uždirbusi 
darydama popierines gėles. 
I r kaip ji nudžiugusi, kai už 
poros dienų jai jos piniginė 
su pinigais nežinomo radėjo 
buvusi grąžinta paštu. 

Šis laiškutis parodo, kaip 
neaukšta vistik yra ameri
kiečių moralė. S a k y k i m , 
Skandinavijoj (Suo m i j o j , 
Švedijoj, Norvegijoj) kiek
vienas su nuostaba parašy
tų į laikraštį, jeigu jo pa
mestas daiktas jam nebūtų 
radėjo grąžintas. Tuose kraš 
tuose rasto daikto grąžini
mas yra tokia pat savaime 
suprantama būtinybė, kaip 
kvėpavimas ar valgymas. 

Tai atrodo pasaka, bet 
Skandinavijoj ji yra t ikre
nybė. Kada ta 'pasaka ' taps 
tikrenybe pas mus? 

* * • 
Irving Pflaum juokiasi iš 

laikraščių, kurie staiga pra
dėjo rašyti " ins ide" straips
nius apie komunizmą, ir iš 
s k a i t y t o j ų , kurie tuos 
straipsnius su didžiausiu su
sidomėjimu skaito. Girdi, ar 
gi mes anksčiau nežinojo
me, kad komunizmas yra 
laisvės, ir gerovės priešas? 

Taigi, gerbiamasis pone 
Pflaum, nežinojome! Ir jūs 
esate kalti, kad nežinojome. 
Nuo Amerikos publikos bu
vo slepiama viskas, kas tik 
nepalankaus apie bestijališ-
ką komunizmą buvo galima 
pasakyti, o Stalinas kai ka
da būdavo atvaizduojamas 
sparnuotu angelėliu. Mat, 
jis buvo mūsų "sąjunginin
kas" . 

Tik dabar, kai t a Ameri
kos užauginta gyvatė pra
dėjo per daug šnypšti ir pa
čiai Amerikai grasinti, vi
siems atsidarė akys. Dabar 
jau beveik visi supranta, 
kad komunizmas tur i būti 

(Nukelta į 5 pusi.) 

RAUDONASISSLUTBAS 
G P U 

Jo veilila ir siautėjimas Lietuvoje 
^ : 

• • 

(Tęsinys) 
Po liudininko parodymo jie visi tuoj susikiša galvo

mis čia pat prie stalo, pasirašo kažkokį lapą ir vėl visi 
ramiai susėda į savo vietas. Pirmininkas atsikelia, įsa
ko visiems stoti ir skelbia: 

— TSRS vardu, piliečius (eina pavardės ir vardai) 
už dalyvavimą ginkluotame sukilime prieš tarybų val
džią pasmerkiame sušaudyti. Sprendimas neapeliuoti-
nas ir turi būti tučtuojau įvykdytas. 

— Kaip gi tai... — pasigirsta iš kaltinamųjų ložės. 
— Tylėt! — šaukia pirmininkas. — Sargyba, išves-

kit pasmerktuosius. 
Ložėje girdėti kaip šautuvų buožės daužo pasmerk

tuosius. Jie greitai iš ložės išstumiami. Publikoje ke
lios moterys guli apalpusios. Kitos verkia kukčioda-
mos. Ir tai ne pasmerktųjų giminės. Jų giminės nežino, 
nei kur jų artimieji, nei kas šią valandą su jais atsi
tinka. Verkia visai pašaliečiai žmonės, šio kruvino vai
dinimo žiūrovai. O truko vaidinimas ne daugiau kaip 
15 minučių. 

Pirmoji pasmerktųjų grupė varoma tiesiai iš teismo 
į užmiestį sušaudyti, o jų vietą ložėje jau užima ant
roji grupė. Kai antrąją grupę varo šaudyti, ložėje jau 
sėdi trečioji grupė. Ir vis po 20, po 15 žmonių. 

Revoliucinio tribunolo teismas truko 3 dienas. Ir per 
tas t r is dienas buvo pasmerkta miriop ir sušaudyta 
apie 1,500 žmonių. Nei jaunas, nei senas nebuvo ištei
sintas, nei vienam nebuvo suteikta teisė apeliuoti, nei 
vienas nebuvo pasigailėtas. 

Ir štai GPU teismo parodija, kuri įvyko toje pat 
teatro salėje už poros savaičių po ūkininkų sušaudymu. 

GPU norėjo pademonstruoti, kad ji ne tik sukilėlius 
žiauriai baudžia, bet taip pat ir savo atsakinguosius 
pareigūnus, kurie, pamiršę sąžinę, pradeda žiūrėti savo 
asmeninės naudos. 

1921 buvo bado metai. 1920 metais Ukrainoje, visos 
europines Rusijos grūdų aruode, sausros sunaikino der
lių. Žmonės jau badavo žiemą, o kai atėjo pavasaris, 
alkana mirtis pažiūrėjo į akis milijonams žmonių. 

Sibiras duonos buvo pertekęs. Ir štai visi keliai į Si
birą užtvino badmiriais iš europinės Rusijos. Jie va
žiavo užsilipę ant vagonų stogų, užsikabinę ant buferų. 
Pakeliui nusilpę nukrisdavo tarp traukinio vagonų ir 
ra tai juos sutriuškindavo. Niekas į tai nekreipė dėme
sio, niekas dėl tokios priprastos ir kasvalandinės nelai
mės traukinių nestabdė. Visi geležinkeliai Sibiro link 
buvo nukloti mirusių badu žmonių lavonų. 

(Bus daugiau) 

WESTWOOD LIQUOR STORE 
2441 West 69th Street, Chicago 

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

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

buteliais, dėžėmis ir statinėmis. 

^ AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas 
TELEFONAS — PROSPECT 5951 
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKU 
Marquette Park 
Žinelės 

A. L. Auxiliary Vajus 
tors turėjo susirinkimą Ber-
nice Valias bute. Visos bu
vo maloniai priimtos ir pa
vaišintos. Dovydo Motina 

Pamatykite "Roller 
Derby" 

Stase Butvilaite-Baumgar 
diene ieško savo giminių-
Valerijono Staskevičiaus, Ju 
zes Staskevičiūtės-Lukoševi-

Vajaus Komiteto 
Pranešimas 

Prieš du metus pergale a-
tejo, nes Amerika sujungė 
savo energiją, kad apgynus Vienas įdomiausių d u o - ! č i e n - g Onos Lukoševičiūtės, 
savo šalį nuo priešo. Ta pa- d*nčių ž i ū r o v u i d l d e h o P*' | Stefos Staskevičiūtės-Vaz-
ti energija yra reikalinga, I sitenkinimo, sportų yra va-1 g i c n ^ į p A n t a n Q y [Q y į _ 
kad išnarpliojus dabartines dinamas -Roller Derby , ku -
problemas, kad buvusis ka 
ras atneštų ne tik taiką tarp 
mūsų, bet ir sandarą visam 
pasauly. 

Dabar eina vajus, kad pri
traukus moteris ir mergi-

Metine pramoga. Spalių 
29 d. po pamaldų. Moterų 
Sąjungos 67 kp. turės me
tinę pramogą parap. salėj. 
Įžanga 50 centų. Sąjungie-
tes visur prisideda prie vei- Illinois B ALF Vajaus Ko-
kimo, tad šį kartą jos tiki- mitetas, 840 West 33rd St., 
si, kad bus paremtos. Bus Chicago 8, 111. kreipiasi į vi-
daug gražių "table ir door s u s lietuvius gyvenančius j nąs, kurių vyrai, sūnus ar 
prizes". Chicagoje ir kitose Illinois broliai yra tarnavę U. S. ka-

+ valstijos vietose bei jų or-1 riuomenėje, prie Amerikos 
Cooking school. Mokyklos ganizacijas, klubus vajau? ! Legiono Auxiliary. 

Motinų Klubas rengiasi prie reikalu. Yra reikalinga, kad mes 
didelio darbo — valgių ga- Lapkričio 5 ir 6 dienomis ; moterys, susirūpintumėm pa 
mybos demonstracijos, lap- New Yorke įvyksta BALF dėti veteranams gauti sau 
kričio 12 ir 13, vakare 7 vai. seimas. Illinois BALF Va- j norimų teisių, taip pat pa-
ir lapkr. 14 d. popiet pirmą j e- - Komitetas su organi- ; dėti jiems ir jų šeimoms be-, m k a 

valandą, parap. salėj. Bus z a c i jų atstovais yra nutaręs , dos metu. Šioje organizaci-i 
demonstruojama g a m y b a tinkamai seime pasirodyti, joje yra platus laukas no-
valgių artėjančioms Thanks- Chicago BALF Apskritis, rinčioms padėti mūsų eks-
giving Day ir Kalėdų šven BALF Vajaus Komitetas kareiviui, kuris kovojo gin-
tėms. Tam dideliam darbui stengiasi sukelti galimai di- damas mūs šalį. Moterų šioj 
daugiausia dirba komisijos desnę aukų sumą ir įteikti draugystėj balsas bus girdi-
pirm. Helen Pahnke, gi jai - BALF centrui seimo proga, mas ne tik dėl veteranų la-
padeda Donna Kaminskas. Kad tinkamas kreditas ati-! bo, bet taip pat prieš grę-

tektų Illinois valstijai, tai j siantį komunizmą šioje lais-
yra nutarta iki seimo su-1 vės šalyje. 

rios dabar eina Coliseume, 
1513 S. Wabash Ave. 

Reikia tik vieną vakarą 
nuvykti, kad pamatyti, kaip 
Chicago rinktinės grumias 
su New York rinktinėmis; 
kaip lošėjai, žaibiškai riedė
dami ratu, vieni kitus len
kia, vieni kitus pečiais iš
muša iš pozicijų ir, kartais, 
jei kuris žnektelia ant savo 
sėdynės, tai net "trekės" su
dreba, o publika netveria 
juoku. 

Įdomu taipgi matyti, net 

si kilę iš Krakių parapijos, 
Kėdainių apskr. 

Janulis Antanas ieško pus 
brolių Janulių Antano, Juo
zo, Jurgio. Visi kilę nuo Pa
nevėžio. 

Visi čia ieškomi asmenys, 
jų giminės ar kiti apie juos 
žinantieji prašomi kreiptis 
šiuo adresu: John Stancikas, 
2545 W. Marąuette Rd., Chi
cago 29, 111. Telefonas Hem-
lock 10291. Aš visai nese
niai su jais mačiausi. 

J. Stancll:as 

Prisirašykime prie Don 
Varnas Post No. 986. Šau
kite Gro. 0617. C. S. 

Ligonės. Rimtai serga dvi 
senos kolonijos gy \ento jos : r į n kt i visas aukas skirtas 
Aleksandra Lukoševičienė ir tremtinių šelpimui ir įteikti 
Ona Razukynienė. Abi buvo vienu čekiu bendrą sumą 
uolios rėmėjos visų parapi- n u o minois valstijos, paaiš-
jos darbų. Skinant iš kokių organizaci-] Kas turi aukso, tas turi 

jų ar pavienių asmenų yra j baimės; kas neturi aukso, 
tas jo geidžia. Iš toli '.iešnios. P a s A. ir aukos surinktos. 

D. Kaminskus kelioms die- , Kadangi Illinois BALF 
noms buvo sustojusios s e - ! Vajaus Komitetas yra nu-
serys: Constancija Page, iš taręs vajų vesti iki lapkri-
Miami. Fla., ir Anelė Vens- čio 5 d. (iki BALF seimo), 
kus, iš Fairlawn, N. J., ku- tai pranešame, kad visos au-
rios atvyko aplankyti savo ' kos skirtos tremtinių šelpi-
seserį Marijoną Reid, šiuo m u i yra priimamos Vajaus 
metu rimtai sergančią Mil- Komitete, 840 West 33rd St., 
\vaukee, Wis. j Chicago 8, 111. Taip pat pri-

^ mename organiza c i j o m s. 
Pavaišino. Mokyklos Mo-1 draugijoms bei klubams, kad 

tinų Klubo Board of Direc- paskirtos aukos BALF-ui 
būtų iki lapkričio 1 d. įteik
tos Illinois BALF Vajaus 
Komitetui aukščiau paminė
tu adresu. 

Illinois valstijoje gyveną 
lietuviai, tremtinių Europoj 
šelpimui, nuo 1947 m. pra
džios iki rugsėjo 24 d. pa
aukojo ir pasiuntė BALF 
Centrui tiesioginiai arba per 
Illinois BALF Vajaus Komi
tetą viso $29,664.21 grynais 
pinigais neįskaitant rūbų ir 
kitų vertybių. 

Illinois BALF Vajaus Ko
mitetas tikisi, kad dėka gai
lestingų Chicago ir apylin
kių lietuvių iki BALF seimo 
ši bendroji aukų suma žy
miai padidės. 

ŲŲnois BALF Vajaus fc-as 

žaidėjas nusižengęs taisyk
lėms ir pasodintas į tam tik- j 
rą kėdę. * 

"Roller Derby" dalyvauja 
keturios rinktinės; dvi vai
kinų ir dvi merginų. Įdo
miausiai žiūrėti į merginų 
rungtynes. Beriedėdamos ir , 
besigruradamcc dėl pirme
nybės jos kartais net už 
plaukų viena kitai nusitve- i 
ria ir abi žaibiškai nusivo-
koja nuo lenktynių arenos. 

Rungtynes esti kas vakarą 
ir jos prasideda 8:30 vai. 

A. 
JONAS 

A.* 
KRCMAS 

Gyveno 2 320 
Mirė Spalio 

vai. 

T R U M P A I 
(Tęsinys iš 4 pusi.) 

be jokio pasigailėjimo sunai
kintas bet kokiomis priemo
nėmis, kaip buvo sunaikin
tas nacizmas. 

Taigi, daujiau "inside" 
istorijų, nes amerikiečiai 
dar per mažai žino apie Sta
lino išžudytus milijonus žmo 
nių, apie baisias koncentra
cijos stovyklas, apie neįsi
vaizduojamą prie s p a u d ą , 
prieš kurią nacizmas nu
blanksta. 

Yra dar tik 20 kopijų 

Sparnuoti Lietuviai" 
DARIUS IR GIRĖNAS 
Knyga kietais viršeliais ap

daryta, gausiai paveiksluota, 
turi 384 pusi. Pirmiems užsi-
sakusiems dar teks. Nelaukit. 

KAINA — $1.75 
(su persiuntimu) 

D R A U G A S 
2334 S. OAKLEY AVE. 

Chicago 8, Illinois 

A. A-
EDVARDAS RIMAYIČIUS 

Gyv. 4<>46 s. Franclsco Ave. 
Mirė Spal. 26d.. 19 4.7 m.. 6 

vai. vak.. sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš l 'k-

merg-es apskr.. Pagiriu parap. 
Amerikoj išjgryveno 4 2 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

žmona Ona (po tėvais Cicte-
naitS. o po pirmu vyru Ra
kauskienė); posūnį Bill Ra
kauskas; šv-ogerj Frank Cicie-
ną ir žmoną Beneta; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamu. 

Prašome ne-iusti gėlių. 
Priklausė prie Tretininkų. 

(III Order'io). ir buvo Amži
nas Narys Labdarių Ir Tėvų 
Pranciškonų. 

Kūnas pašarvotas 4046 So. 
Pranciseo Ave. Laidotuvės j -
vyks Ketvirtad.. Spal. 3od. Iš 
namu 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Nekalto Prasid. švr. 
Panelės parap. bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero .kapines. 

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

Nuliūdę:— žmona. Posūnis, 
švogeris. švogerka, Gimines. 

Laid. direkt. J. F. Radžius, 
tel. CANal 6174. 

Paieškojimai 
Albinas Kaminickas ieške 

Raiziaus, kurių yra 3 bro
liai ir 1 sesuo Amerikoje. 
Vienas jų, Pranas, į Am«. 
riką yra atvykęs prieš pat 
karą. Visi kilę nuo Vilka
viškio. * 'ĘĘ> 

W. 23rd Place 
25. 1047. 5:30 

vak.. sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje, Kilo iš 

Telšių apakr., Tirkšlių mies
telio, Smaukalės kaimo. 

Amerikoje išgyveno 46 m. 
Paliko dideliame, nuliūdime 

t Krikšto sūnus — VV. Meš
kis, K. Klvin ir K. Bružas ir 
daug kitų 'giminių ir draugų. 

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų dr-jos, Lietuvių Pilie
čių Pašei pos Kliubo, Lietu
vos l/kininko dr-jos, Chicagoa 
Liet. dr-jos ir Keistučio Kliu
bo. 

Kūnas pašarvotas Lacha-
\viez koplyčioj, 2314 W. 23rd 
Place. 

laidotuvės įvyks Trečiad.. 
Spalio 29 d. iš .koplyčios 8:3o 
vai. ryto bua atlydėtas j Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. 

Nuoširdžiai kviečiame vius 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Krikšto Sūlmi ir 
Įeiti (a imii iės . 
• L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i LA-
CHAWICZ IR BUNAI, Tele
fonas Vlltginia 6672. 

L I Ū D E S I O VALANDOJ 

MAŽEIKA& EVANS 
LMDOTUVių DIREKTORIAI 

6 8 4 5 So. VVestern Ave. 3 3 1 9 Lituanico Ave. 

PROspect 0099 YARds 1138-1139 
Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyčia arčiau jūsų namu. 

i 

I 

BEVERLY 
HILLS 

Gfeėle.s visom 
progom; ves
tuvėm*, ban-
k ie tams lai
dotuvėms, ir 
taip toliau. 

GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
6901 So. Wentworth Ave. 
Tel. STE. 2454 —HUo. 2224 
Ant. ir Aldona Gužauskas, Sav 

• # ^ " ; : W 
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PIRKITE TIESIOG N U O — 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste. 

ir 

Atsiųskite man . . . 
Sparnuoti Lietuviai. 

Vardas 
Mn-stas 
Adresas 

. . . ko pijo (ų) 
įdedu S 

Į |fc Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5 
••HMM I jį ^ ^ B ' 

J I 1 1!̂  l I 1 l 

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

Pasitik I j imas savo jėgo
mis kalnus pakelia. M.v. Eb-
ner. 

A. A. 
MIKOLAS DOMABK 

0 Mirt- Spal. 2 5, 1947, 2:20 
A. M., sulaukęs 62 metu amž. 
Gimęs Salantų parap., Selenių 
kaime. 

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Paliko nuliūdime moterį 

Bronislava. 1 sūnų Michael II, 
marčia Virginia. anūką M.i,-
chael III, 1 seserį Magdaleną 
Maaunienę, sesers dukterį 
Stella ir jos vyrą Antaną Rač
kauskas ir jų šeimą, 2 pus
broliu John Petrutis ir Joną 
Domaską, 2 puseseres Zuzana 
Vasiliauskienę ir jos šeimą, 
Justina Malakauskienę ir jos 
vyra, o Lietuvoje brolį Juo
zapą ir seserį Barborą Nor
kienę. 

Priklausė prie Chicagos Lie
tuviu dr-jos. 

Kūnas pašarvotas 1623 So. 
47th CL, Cicero, 111. 

Laidotuvės įvyks Spalio 29 
d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Šv. Antano para«>. bažnyčią. 
o pogedulingų pamaldų bus 
n u l y d ė t a s į Šv. K a z i m i e r o k a 
p ine s . 

Visi a. a. Mikolo Domarko 
gimin§s, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiame daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. 

Nuliūdę: Moteris, Siutus, 
Marti. Seserys, Pusbroliai. Pus 
s*»eres. Brolis ir kit i GimĮuė**. 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS* 
— M 659 VVEST 18th STREET 

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

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

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metę patyrimo. 

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

BITTINandKAMENSKY 
Monument Work$ 

3938 W. l U t h $TRįEET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvfc nuo Sv. Kazimiero kap. vartų. 

% 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ |SXAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE D I E N 4 IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
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 9:15 iki 9:10 T. ryte. 

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

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

NULIŪDIMO mbm VALANDOJE 

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. V/estern Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

>' Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus b 
jftsų finansiškam stoviui prieinamas! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Arabuiansa patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Bei* 
kale, saukite mus. 

Mes turime koplyčia* 
visose Chicagos ii 
ttosf lando dalyse If 
tuojau patarnaujam. 

PETRAS P. GURSKIS 
Phone SEElcy 5711 

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

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

Telephone: YARds 1419 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 2 3 r i PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICHIGAN PULIman 1270 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PULIman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3 3 0 7 S. LTTTJAN1CA A V E . P h o n e : Y A R d s 4 9 0 8 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CA1IFOKN1A AVE. Phone LAFayetto 3572 

• 
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tf DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Antradienis, spalių 28, 1947 

Rusai Vagia Lietuvos Turtą 
Ir Skriaudžia Lietuvos Žmones 

BABE RUTH ATSTOVAI LAIDOTUVĖSE 

Rašo "Draugo" Korespondentas Vokietijoje 
ST. D E V E M S 

Dabartinėje Lietuvoje vi
sose vadovaujančiose vieto
se sėdi iš Rusijos gilumos 
atvežti rusai. Nors jie va
dovauja visam politiniam, 
kultūriniam ir ūkiniam gy
venimui, tačiau viskam jie 
yra tikri neišmanėliai. Oku
pantai laikosi pažiūros-kai 
ir durnas, bet savas. I r taip 
nauji rasų pulkai vyksta 
Lietuves alinti ir lietuvi ų 
"mokyti". 

* Kadangi atvežtieji rasai 
r imto darbo dirbti negali ir 
nemoka, tai savo sugebėji
mus rodo ten, kur tikrai jie 
gabūs. O jie gabūs yra vog
ti. Visi atvežtieji rusai va
gia kiek tik galėdami. Iki 
šiol į atvežtųjų rusų vagi
liavimus valdžia žiūrėjo pro 
pirštus. Nepatogu buvo pa
sakyti — jūs vagiate, kai 
jie yra atvežti 4 'mokyti" . 
Tik paskutiniuoju laiku, 
kai rusų tiek daug privežta 
ir vagystės išsiplėtė iki ne 
girdėto laipsnio, su vagys
tėmis pradėta kovoti. Mat, 
rusas iuso iš pavydo pra
dėjo nekęsti, kodėl anas 
daugiau pavagia už mane, 
kad aš galėčiau vienas viską 
pasiglemžti. Dabar ir atvež
tiesiems ' 'mokytojams" pra
dėta aiškinti, kad toliau 
vogti nevalia. Bet akcija 
prieš rusų vagiliavimą labai 
silpna ir atsargi . "Liaudies 
teismai" bijo atvežtųjų ru

sų teisti, nes sekančią die
ną jie gali buvusius teisėjus 
pražudyti.... 

Štai ką apie vagystes, iš
eikvojimus ir klastojimus 
rašo Lietuvos komunistų 
partijos organas "Tiesa" lie
pos 3 d. numeryje: 

"Paskutiniu metu Lietu
vos TSR prokuratūros orga
nai patraukė baudžiamojon 
atsakomybėn ir perdavė 
teismui eilę asmenų, patei
kusių fiktyviai padidintą at
liktų darbų apimtį. 

4 'Buvęs šiaurės vakarų 
elektros montavimo konto
ros 6-to montažo ruožo vir
šininkas Kusevlev susitarė 
su "Krosnies" plytinės di
rektorium Gusčin ir į atlik
tų darbų apimtį į t raukė ne
atl iktus darbus už 39,559 
rublius, apiforminę suklas
tojimą fiktyviais aktais" . 

Vadinasi, abu kacapai pa-
sisavimo, paprasčiau kai 
bant —- pavogė, 39,559 rub
lius. Nekaltus žmones oku
pantai tremia mirčiai į Si
birą. Pažiūrėkime, kaip tie 
patys okupantai baudžia už 
Lietuvos tu r to vogimą at
vežtuosius rusus. Ta pati 
"Tiesa" rašo, kad vagys 
"Kusavlev įr Gušcin buvo 
nuteisti metams pataisos 
darbams". 

Koks milžiniškas skirtu-

Beldžiasi j Laisves Duris 
Vėl Perplaukė Atlantą Mažu Laivu; 

Atvyko 16 Latviu ir 8 Estai 

Šiomis dienomis mirė Gilbert, kuris surado basebolo pa
sauliui Babe Ruth. Del ligos Babe Ruth negalėjo dalyvauti 
savo draugo ir treinerio laidotuvėse, tad įgaliojo jį a ts to
vauti čia matomus du vaikus. Nuotrauka nuo Danvers, 
Mass., kapinių. (Acme-Draugas telephoto) 

^ 

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 pamatyki te daugelį skirt ingų 
ypatybių, tur to , puikios išdirbys-
tės MAYTAG VVASHERS i r 
DUTCH OVEN GAS RANGĖS. 

Jūs sutiksite, kad nėra namo, 
kuris y ra t ikrai įrengtas, je igu 
jis neturi Maytag prietaisų. 

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

TOWN OF LAKE UTILITIES 
U K M T I R E & HOME APPLIANCES 

180002 W. 47th St. (kampas Wood St.) 
^ : # 

f % • 

• JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
• JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPJNIMUI 
• JOGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKITĖS' I 

IJIMIVERSAL 
Savings and Loan Association 
1739 So. Halsted St. Tel. HA Y 3317 

Jūsų indėlių •augumui apdrausti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corporation. 

Atdara kasdien nuo 9 ryto Ud 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
nuo 0 ryto iki 8 vak., Seitad. nuo 0 ryto Iki 1 popietų. 

mas baudžiant nekaltus lie
tuvius ir vagis rusus! 

Toliau "Tiesa" rašo : 

"Statybos - montavimo 
valdybos nr. 3 darbų vyk
dytojas Safanov, vykdyda-
Klaipėdos "Trinyčių" teksti
lės kombinato a ts ta tymų 
darbus, kar tu su inžinie
rium Lisovvsky tyčia padidi
no atliktų darbų apimtį, pri
s ta tę neteisingas žinias apie 
plano įvykdymą. Valstybei 
padaryta nuostolių už 75.-
600 rublių. Jie atiduoti teis
mui. 

"Klaipėdos apželdinimu 
t res to valdytojas Malakaus
kas ir jo pavaduotojas Ko-
lovnev už pavasario darbų 
plano neįvykdymą, visišką 
tresto susmukdymą ir išeik-
vo j įmu^nuo pareigų nuimti 
i r perduoti prokurotūrai . 
Kretingos apskrit ies finan
sų skyriaus vedėjas už ne
atsakingą pažiūrą į darbą 
iš pareigų at leistas". 

Jei taip dedasi provincijo
je, tai kodėl kitaip turi bū
ti Kaune. "Tiesa" patvirt i
na, kad vienodai vagiama ir 
Kaune. Ji r ašo : . 

e 

"Kauno miesto butų val
dybos viršininkas Bakutis 
ir Stalino rajono butų sky
riaus viršininkas Rizov at
leisti iš pareigų už butų 
ūkio ne tvarkymą, nesiėmi-
mą priemonių prieš butų ir 
namų spekuliaciją, abejin
gumą sprendžiant darbo 
žmonių skundus" . 

Liepos 2 d. "Tiesa" rašo, 
kad "pagal specialiai išleis
tą Kauno miesto vykdomojo 
komiteto nutarimą, visi na
mų grąžinimai, atlikti be 
miesto vykdomojo komiteto 
žinios, pripažinti negaliojan 
čiais. Sudaryta miesto ko
misija peržiūrėti visas na
mų grąžinimo bylas". Tai
gi, jei kam vakar namą grą
žino, tai šiandien atims. 

sušalo vandentiekis. Darbas 
buvo nut rauktas ir iki pat 
šių dienų neatnaujintas pil
na jėga. Klaipėdos "Tyriny-
čių" kombinatas ta ip pat 
pr i t rūko kuro. Dėl žemo3 
temperatūros cechuose gedo 
tonos verpalų: verpykla 
kar ta is pateikdavo vien nie
kalą (šlamštą) . Susitrukdė 
ir tekstilės įmonių darbas 
Kaune dėl kuro stokos ir 
menko gamybinių patalpų 
remonto. Iki šiol respublikos 
tekstilės pramonė nesugebė
jo išlyginti valstybei sko
los, kuri jau siekia virš mi
lijono metrų įvairiausių au
dinių5". 

"Tiesa" rašo ir apie lie
tuvių ūkininkų teisimą. Ra
seinių apsk., Šiluvos vals. 
ūkininkai Pranas Servinis, 
Vladas Jucevičius ir Juozas 
Petravičius už pieno prista
tymų sabotavimą patraukt i 
teismo atsakomybėn. Iš 
"Tiesos" puslapių matyt , 
kad pieno pr is ta tymas silp
nai vyksta. "Tiesa" rašo, 
kad iki šių metų liepos mėn. 
pieno pr is ta tymo planas iš
pildytas tik apie 50 procen
tų. Mažiausia pieno s ta to 
Marijampolės apskri t is — 
tik 42 procentus, Kretingos 
— 44, Ukmergės — 47, Va
rėnos — 48, Biržų — 48, 
Šiaulių — 51 ir Kauno — 
51 procentą. 

WEST PALM BEACH 
Fla. — Atlikę 5,000 myiijj 
kelionę per Atlantą mažu 
54 pėdų žvejų laivu, 24 Bal
tijos kraštų pabėgėliai pa
siekė Amerikos krantus, 
ieškodami laisvės ir apsau
gos nuo bolševikų pavojaus. 

Atvykusiųjų tarpe yra 16 
latvių ir 8 estai. Jie pabėgo 
į Švediją 1944 m., kai bol
ševikai užgrobė Estiją ir 
Latviją. Tačiau jie ir Švedi
joj nesijautė saugūs, nes 
bolševikai yra jau prie pat 
Švedijos. Taip pat jie neno-
re jo dirbti bolševikams. 
Švedija, kaip žinome, beveik 
visą savo gamybą teikia Ru
sijai 1 bilijono kronų "pas
kolos" rėmuose. 

Iš Švedijos jie išvyko 
rugpiūčio 31 d. Pakeliui jie 
buvo sustoję Anglijoj ir 
Ispanijoj. Atvykusieji yra 
sulaikyti pakrančių sargy
bos i r laikomi jų laive, kol 
bus duotos instrukcijos iš 
VVashingtono, ką su tais 
laisvės ieškančiais nauj > 

(viškais piligrimais daryii . 
Mažais laivais atvykusių 

Baltijos kraštų gyventojų 
skaičius dabar pakilo iki 

1130. Pirmieji atvyko 1945 
m. gruodžio mėn. Visiems 
iki šiol atvykusiems buvo 

j leista pasilikti prezidento 
!Trumano įsikišimu. Kai ku-
" rie iš atvykusiųjų jau ga
vo vizas, kiti dar jų kuk ia . 

Prezidentas nori j lesi t i 
D. P. iš Europos 

! VVASHINGTON. — Pie-
zidentas Trumanas, kalbėda
mas sekmadienį Oscar S. 
Straus paminklo atidary
mo iškilmėse, išreiškė viltį, 
kad Jungtinės Valstycė3 
"atliks savo dalį" tremtinių 

' problemos išsprendime — 
įsileis juos į Ameriką. 

Prezidentas pabrėžė, kad 
j ir Oscar S. Straus buvo 

"displaced person". 
Oscar 8 Straus buvo ko

mercijos ir darbo sekreto
rius prie prezidento Theo-
dore Roosevelt. 

1 i r 
i i 

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių ruoštos pramogos, 
praeitą sekmadienį: kauliu
kais žaidimas L. Vyčių sa-
ėj, ir vakarienė Aušros Var 
tų parapijos salėj, gražiai 
pavyko. Vakarienėj svečių 
buvo net iš VV. Frankfort, 
111., Mrs. Polcyn (po tėvais 
Radzunas) ir Granville, 111., 
\ n n a Ezerskis. Čikagiečių 

i buvo iš vis" »*ol3nij^. 

X Leokadija Gudienas. ią 
Marąuette Park, labai pa
tenkinta grįžo iš atostogų, 
kulias praleido su dukteri
mi ir žent \ audanskis Flo-

. ridoje. Viešėjo Jack3onvilie, 
Miami, Dayton ir kituose, 
miestuose. Grįžusi iš atos
togų paaukojo $10 TT. Ma-

! rijonų Argentinoj darbams 
paremti. 

X Pranė Šležienė, iš Town 
of Lake, po operacijos Šv. 
Kryžiaus ligoninėj, jau grį
žo namo ir stiprėja globoj 
savo dukters ir žento Vąše
lių, 1414 Portland Ave., Chi-
cago Heights, 111. Pažįsta
mieji gali ją ten aplankyti. 
Pranė yra aukotoja visiems 
geriems tikslams, užjaučian
ti lietuvius tremtiniui, re
mianti Lietuvos lais"3s rei
kalus ir t. r 

TRENTON, N. J. — Mi- Atidarius auditorijos du- b 

1 nia iš 5,000 žmonių, kurių ris, į salę tuojau įsiveržė v< Sirtauto Ignoto, 152 E 
tarpe buvo daug karo vete- minia, nors buvo atsiųsti 101 St.; Yusho Charles, 2223 
ranų, sekmadienio vakare i net 52 policininkai tvarkai , W. 23 PI.; ir Baltuškos Al-
išardė komunistu partijos j palaikyti. Salė tuojau prisi- ' bino, 7622 Dante Ave., ka-
organizuojamą mitingą, ku- • pildė ve t e r anas ir kitais, reivių žuvusių pastarame 

1 raime turėjo kalbėti Ger- i kurie staugė ir kėlė kitokį k a r e palaikai su keliu šim-
har t Eisler, Jungtinių Vals- | triukšmą, kai komunistai t u k i t ų k a r e į v i ų palaikais 

itybių komunistų "bosas", mėgino kalbėti, nors ramiai • Darp-abent' v F 
Eisler yra nubaustas už pa- j išklausė miesto saugumo di- . Hr • b- • r ° ^ ° S ' 
so klastojimą ir kongreso , rektoriaus p a v a d u o toją T

 6 ^ G * ^ n i c a 

paniekinimą ir dabar yra ! Lloyd J. Kelly, kuri3 pareis- j>°; Jų t a r ? € randasi palai-
laisvėje už $20,000 užstatą, Įke, kad mitingui laikyti yra k ? 1 d a r vieno lietuvio — Ja-
kad galėtų teismo sprendi- duotas leidimas. nuškos Antano iš Harris-
mą apeliuoti. E i s l e r s a l § j e v i s i š k a i ne_ burg, 111. Pirmųjų dviejų pa-

Komunistai turėjo atsisa- pasirodė. Jis buvo atvykęs į l a i k u s l a i d o s š v - Kazimiero 
kyti nuo mitingo pravedi- Trenton, bet į salę ei i bijo- k a P u o s e seniausias Chicago 
mo, kai visos pastangos nu- jęs, kad minia jo neapkultų, lietuvių laid. direktorius S. 
raminti susirikusią publiką 
pasirodė bergždžios. SKAITYKITE "DRAUGĄ ' 

Neleido Nusikaltėliui Kalbėti 
Išardė Mitinga, Kuriame Turėjo 

Kalbėti Gerhart Eisler 

Vėl Lėktuvu Nelaimės 
JUNEAU, Alaska. — Ke-

turmotoris keleivinis lėktu
vas dingo sekmadienį aud
roje pietrytinėje Alaskoje. 
Lėktuve buvo 13 keleivių) ir 
įgula iš penkių žmonių. Yra 
vilties, kad lėktuvas kur 
nors nusileido, nes jį valdė 
Capt. A. N. Monsen, 47, vie
nas iš geriausių Alaskos pi
lotų. Tačiau gali būti, kad 
visi keleiviai yra žuvę. Lėk
tuvo ar j o liekanų ieškoma. 

Lechavičiu; 

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

Liepos 3 d. "Tiesa" rašo : 

"Joniškėlio laukų ūkio 
technikumo mokomojo ūkio 
vedėjas Likos pavasarį ne
atremontavo inventoriaus, 
kuris sugedo gulėdamas be 
priežiūros po atviru dlangu-
mi, atleistas. Pabirž§3 krau
tuvės vedėjas V. Samuliu 
už blogą vartotojų aptarna
vimą iš pareigų atleistas". 

* • 

Iš komunistines spaudos 
puslapių matyt i , kad Lietu
vos įmonėse pasižymima ne 
tik didejėmis vagys emis, 
bet ir netvarka. Liepos 2 
d. "Tiesa" rašo : 

"Plungėje iki &ol dar ne
atsigavo "Linų audiniui" 
audykla. Įmonėje, likusioje 
per žiemos šalčius be kuro, 

ATĖNAI. - ^ Graikijos 
kaisp aviacija pranešė, kad 
vienas Švedijos keleivinis 
lėktuvas su 36 keleiviais ir 
aštuoniais įgulos nariais 
ats i t renkė į 3,000 pėdų kal
ną. Graikų lėktuvo pilotas, 
kuris surado nelaimės vie
tą, sako, kad jis matė netoli 
lėktuvo griuvėsių judant- t ik 
vieną žmogų. J is mano, kad 
tai buvo vjetinis piemuo, o 
visi keleiviai yra žuvę. 

Paskutinė iš lėktuvo gau
ta žinia pranešė, kaa lėktu
vas skrenda 9,000 aukštyje 
ir suka į Atėnų aerodromą 
nusileidimui. Po keliui se
kundžių aerodromo tarnau
tojai pamate už kalnų iššo
kant staiga šviesą. 

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 

PLATINKITE "DRAUGE" 

STASYS LITWINAS SAKO: 
f'T\ H -D 71 "D TAI GERIAUSIAS LAIKAS 

U A D / i n " ' PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Iusuluotu 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 — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kilių Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

STASYS LITVINAS, Pres. 

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

VALAND0S: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-toa vaL vak. 

X Jonas Green, pirminin
kas Lietuvių Filatelistų Dr-
jos '*Lietuva", praeitą sek
madienį iškėlė vakarienę Lie 
tuvos pašto ženklų katalogo 
redakcijai, kuri buvo susi
rinkus jo bute darbui. Kata
logo redakciją sudaro sep-

; tyni asmenys. 
X H. Širv inskiene, Brigh-

' ton Park veikėja, daug dar
buojasi pasisekimui kauliu
kais žaidimo pramogai, ku
rią rengia Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų Dr-jos 2 
skyrius, lapkričio 2 d., Lie
tuvei Vyčių salėj. Jai pa
deda visa eilė kitų veikėjų. 

X Mickus Peter (Mickus 
Petras) prašoma atsiliepti į 
Amer. Raud. Kryžių, Chi
cago j . Jei yra miręs, arba 
kur išvykęs, žinantieji apie 
tai prašomi pranešti. Raud. 
Kryžiaus Chicago skyriaus 
adresas yre toks: 529 So. 
Wabash Ave., Chicago 5, I1L 

X Ign, Pikiel, buvęs Aš
tuonioliktos biznierius, be-
trūsdamas aplink neseniai 
nupirktą namą adresu 6459 
S. Rockwell St., staiga bu
vo susirgęs. Stropioj gydy
tojo priežiūroj ligonis eina 
geryn. 

Meilė tėvo ir motinos yra 
pamatas visų dorybių. 

v 




