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PARNEŠA ŽUVUSIO JAPONO PELENUS

PREZIDENTAS GALI PRISIDĖTI
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BANKUS

Unija Atšaukė Standard Co. Pikiefus; 
Prez. Truman Gali Įsikišti Į Derybas
WHHTNG, Ind., rūgs. 30. — Oil VVorkers International 

(CIO) unija šį rytą atšaukė savo pikietininkus nuo Stan- 
dard Oil Co. varyklos vartų šiame mieste, ir paskelbė 
baigimą savo 600 narių streiko Standard fabrike. Tas žy
gis visai nelietė streikų kitose šiaurinės Indijanos va
ryklose.

Atšaukimas buvo padarytas po Indiana Gub. Ralph F. 
Gatės prašymo baigti varyklos pikietavimą. Užpakaly to 
prašymo buvo sumobilizavimas valstybės milicijos ketu
riuose miestuose, ir grasinimas karinio stovio paskelbimo.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 29. — Raportuota jog 
Prez. Trumanas gali prisidėti prie Darbo Sekr. Schwel- 
lenbach kalbose išrišimui ginčo tarpe aliejaus įmonių ir 
CIO aliejaus darbininkų unijos.

Raportas atėjo unijos prezidentui O. A. Knight bepra- 
nešant, kad unija apsiima derėtis už mažiau negu rei
kalaujamą' 30; nuošimčių algų pakėlimą. Jis dabar derisi 
su paskirom įmonėm.

i
GAL PAKVIES Į PREZIDENTŪRĄ

Unija yra nutarusi šaukti visų savo 250,000 darbinin
kų streiką jei šios derybos nepavyks.

Delegatas raportavo konferencijoje, kad Prezidentas 
gali pakviesti Įmonių ir unijos atstovus į Baltuosius 
Rūmus išklausyti Prezidento prašymo susitaikyti.

Užsikabinęs mažą dėžę, kurioje yra jo žuvusio kamaroto 
Ienai, japonas kareivis pareina namo. Vardas ir laipsnis kritu
sio kareivio yra užrašyti ant mažos lentelės prijungtos prie 
dėžės. Pelenų parvežimas buvo leistas komandieriaus, kad ka
reivio “dvasia” galėtų sugrįžti namo.

(Acme-Draugas Telephoto iš japonų šaltinio.)

pe-

Ruošiasi Sudaryti
Sutarti su Vengriją

VVASHINGTON, rūgs. 29. 
— Valstybės Departamen
tas sakė jau imtasi žygių 
Įsteigti diplomatinius san
tykius su Vengrijos laiki
nąja vyriausybe. Nota tuo 
reikalu buvo priduota Ven
grijos užsienių ministeriui.

Anot pranešimo, santy
kiai *bus užmegsti jeigu 
Vengrija "duos pilną užtik
rinimą laisviems ir nevar
žomiems rinkimams naujai 
reprerentatyvinei valdžiai ir 
jeigu, tuo tarpu, bus duota 
demokratinėms partijoms
laisvė politiniai pasireikšti 
ir susirinkti.”

Suima Jų Knygas, Tikrins Operacijas;
Sudarys Komisiją Japonijos Valdymui

TOKYO, rūgs. 30. — Gen. MacArthur uždarė 29 Japo
nijos bankas ir Cjuansines įstaigas ir įsakė valdyboms 
atleisti visus darbininkus.

Apart uždarymo, MacArthur liepė suimti visas jų kny
gas, kad būtų galima susekti visų Japonijos valdininkų 
ir pramonininkų finansines transakcijas, ypatingai suse
kimui tų, kurie darė didelį pelną iš Japonijos kariavimo.

Kitas alijantų komandieriaus įsakymas buvo japonų 
valdžiai liautis cenzūravus ar valdžius spaudą, rašytojus, 
ar kalbėtojus. Kaip tik pirm tai, japonai suspendavo tris 
savo dienraščius.-

rifai Saugo Belsen Nacius nuo Lenkų
LUENEBURG, rūgs. 29. !

Britai paskyrė daugiau sakė 
sargybinių apskrities kalė- buvo 
jimui, bijodami lenkų gau- Josef 

vybę. 
la Zynger, atpažino 13 kal
tinamųjų ir pasakojo kaip 
jie diržais mušdavo belais
vius.I

Filipinų Prezidentas 
Atvyko j Washingtoną 
WASHINGTON, rūgs. 29.

— Philippinų Prez. Osmena 
buvo sutiktas aukštų valdi
ninkų. kuomet jis lėktuvu 
atvyko iš Manilos į Natio- 
nal aerodromą. Manoma jis 
tarsis su Prez. Trumanu 
apie Philippinų atstatymo 
problemas.

*—

jų keršijimo prieš Belsen 
stovyklos nacius, kurie yra 
čia teisiami.

Anksčiau militarinė poli
cija kulkosvaidžiais turėjo 
išsklaidyti lenkus, 
grasino vokiečiams
ninkams atkasantiems 
vonus šimtų 
los aukų.

Daugiau

Lenkijos
Klein tvirtino,
Grėsė ir Johanna R:th. na- 
cės sargės, dariusios sportą 
iš belaisvių kankinimo ir 
mėgdavo tai daryti nakties 
metu.

kurie 
darbi- 

la- 
Belsen stovyk-

Liūdininky

žydė Helena 
kad Irma

I i
c.

Kita žydė, Urchla Kopei, 
Belsen stovykloje ne- 
mušimų iki ‘-Žvėris” 
Kramer perėmė vado- 
Nauja liudininkė, Po-

LIFTU OPERATORIAI ; PATTON PERKRATO
SUGRĮŽO | DARBA VALDŽIA BAVARIJOJE

FRANKFURT PRIE MAI
NO, rūgs. 29. — Gen. Geor
ge S. Patton, sugrįžęs į sa
vo Bad To1 z štabą po pasi
kalbėjimo .su Gen. Dwight 
D. Eisenhower, pradėjo per
kratyti Bavarijos ei vilią vy
riausybę, ir jau atleido Frie- 
drich Schaeffer, pirminin
ką.

Nieko nepasakyta ar Pat
ton bus baustas už paliki
mą nacių valdiškose vieto
se, bet manoma Eisenhower 
davė jam progos greit eli
minuoti nacių įtaką rytinė
je amerikiečių okupacijos 
zonoje.

NEW YORKAS, rūgs. 29. 
— šešių dienų streikas ofi- į 
so pastatų prižiūrėtojų bai
gėsi šiandien kuomet abi 
pusės priėmė Gub. Dewey 
pasiūlymą 
torių visų 
mui.

Building
yes (AFL) unijos 

15,000 buvo 
grįš į darbą 
ryte.

paskirti arbitra- 
ginčų išaiškini-

Service

kurių 
kavę, 
dienio

Emplo- 
nariai, 

sustrei- 
pirma-

BRITU KARIUOMENĖ
IŠKELTA DŽIAVOJE

BATAVIA, Džiava, rūgs.
29. — Adm. Mountbatten-
komanda iškėlė 2.250 pėsti
ninkų ir marinų Batavijos 
srityje, tuo pradėdama Džia- 
vos reokupaciją, kuri val
dys salą kol olandai jon 
sugrįš.

Tuoj po išlipimo britai 
kariai iškėlė Amerikos. An
glijos ir Olandijos vėliavas. 
Nors buvo raportų apie in- 
donesiečių sukilimą, išlipi
mas įvyko be jokių inciden
tų.

LONDONAS, rigs. 29.— 
Valstybės Sekr. Byrnes pra
nešė, kad Anglijos vyriau
sybė sutiko su Amerikos 
pasiūlymu sudaryti tolimų 
rytų komisiją vykdymui 
Japonijos pasidavimo sąly
gų.

Rusija ir Kinija jau už- 
j gyrė tą planą.

Byrnes sakė Prancūzija,

Philippinai, Australija, N. 
Zelandija, Kanada ir Olan
dija bus kviečiamos būti 
nariais komisijos, kuri, anot 
jo, greitu laiku sueis Wa- 
shingtone.

Pranešimas baigė dieną, 
kurioje penki užsienių mi
nisteriai laikė du posėdžius 
be jokio ženklo, kad Bal
kanų problema būtų išsiaiš
kinusi.

♦

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
—Eisenhower štabas užginčijo raportus būk žydai 

stovyklose buvo neprižiūrimi. Prez. Truman šeštadieny 
liepė labiau jais susirūpinti.

—Raportu ota 250 asmenų suareštuota riaušėse Indijoje.
—Argentinos vyriausybė sakė uždarysianti visus šešis 

universitetus, dėlto, kad studentai ir profesoriai paskel
bė streiką protestui prieš valdžią*.

—Penkių Didžiųjų užs. ministeriai tris valandas tarėsi 
dėl paskutinio komunikato. Sakoma jie nutarė nustatyti 
Italijos-Jugoslavijos sienas pagal gyventojų tautybes.

—U. S. kariai suėmė 41 nazj, įtariamus nacizmo palai
kam u.

—Aplink pasaulį skrendąs C-54 lėktuvas pasiekė Cairo, 
ir išlygino 6 valandų pavėlavimą.

—Arabų Lygos sekr. sakė prievarta apgyvendinimas 
žydų Palestinoje galės reikšti žydų išnaikinimą.

—Dėlto, kad britų valdžia nepalengvina žydų įleidimą 
Palestinon, jie sakė kovos Angliją kaip tik galės.

—Italų propagandiste “Avis Šalty“ nuteista kalėti
4 metus. Ji sakė jai “patiko Italijoj gyventi.“

—Amerikos ir Anglijos militarines misijos Maskvoje 
baigė savo darbą ir pirmadienyje išvyksta namo.

Darbininkai Nutarė 
Streikuoti Skerdyklose 

CHICAGO, rūgs. 30. — 
Union Stockyards galvijų 
prižiūrėtojai vakar nubalsa
vo spalių 14 d. sustreikuo
ti. Unijos pareigūnai sakė 
tai reiškia jog visos sker
dyklų operacijos turės baig
tis, jeigu nebus pirm tai 
prieita prie susitarimo.

Unijos nariai vienbalsiai 
atmetė Įmonės pasiū’ymą 
bendro 5 centų valandai al
gų pakėlimo. Unija reika
lauja 25 centų valandai al
gų didinimo.

I - _

Streikeriai Neklauso 
Savo Unijos Viršininku

DETROIT. rūgs. 29. —
UAW (CIO) unijos vadų 
bandymas baigtį 37 dienų 
senumo streiką Kelsey-Ha- 
yes ratų fabrike nuėjo nie
kais. Vakar sušauktas 1,- 
800 streikerių susirinkimas 
iširo betvarkėje.

Streikeriai šūkavo ir ne
leido unijos Prez. R. J. Tho- 
mas kalbėti. Unijos vadai 
sakė jie neturi plano išri
šimui ginčo dėl kurio Ford 
Motor Co. turėjo atleisti 
50,000 darbininkų.

SIŪLYS $4 BILIJONU
* TAKSU SUMAŽINIMĄ

VVASHINGTON, rūgs. 29.
— Iždo Sekr. Vinson pirma
dieny pasiūlys Kongresui 
administracijos rekomenda
ciją, kuriuo numatoma maž
daug $4,000,000,000 suma
žinti taksų naštą įmonėms 
ir pavieniams.

Biudžetas 1946-47 metams 
numatomas apie $25,000,- 
000,000, kas paleistų apie $4 
bilijonus numušti taksais.

Brity Kariuomenė
Palestinoje įspėta

CAIRO, rūgs. 30. — Bri
tų ambasados narys sakė 

i “dalykai blogai atrodo Pa
lestinoje,’’ kur vakar buvo 
užmuštas britas policinin
kas. Britų armijai liepta 
budėti, kad sustabdžius bv 
kokias riaušes.

Britai skaito įtempimą 
pabaiga kito perijodinio te
roristų vajaus, o ne jokiu 
rimtu arabų ar žydų veiks
niu.

ORAS
Debesuota ir šilčiau, 

tarpiais bus lietaus.
Pro-

Lewis Nori Tartis su 
Ka*' klų Savininkais 

VVASHINGTON, rūgs. 29.
— J:hn L. Lewis, United 
Mine Workers prezidentas, 
pakartojo savo pasiūlymą 
sueiti su n unkštos anglies 
kasyk’ų savininkais, bandy
ti išrišti užvaizdų unijos 
pripažinimo reikalo ginčą, 
kuris uždarė daugiau negu 
80 Pennsylvania ir West 
Virginia kasyklų.

U. S. Marinai Išlipo Kinijos Pakrantėje
ANT ADM. BARBEY ti uostą ir 

' LAIVO PRIE TIENTSIN. ; ' Priims
Kinijos, rūgs. 30. — Atsi- Pirmasis 
žymėjusi U. S. 1-ji marinų 
divizija šį rytą išlipo šiau
rinės Kinijos pakrantėje 
ties Taku. Marinai buvo pa
siruošę by kokiom atsitiki
mui, bet išlipimas įvyko be 
jokio incidento.

Trys regimentai. Maj. 
Gen. Dewitt Peck lydimi, 
tuoj pasistūmėjo galyn ir 
okupavo Tientsin miestą. 
Marinų uždu:tis yra užimti 
Hai upės rajoną ir užvaldv-

Gaisras California
Miškuose Plečiasi

SAN FRANCISCO, rūgs.
29. — Nesuvaldomas Marin 
apskrities miškų gaisras 
šiandien perėjo per kalniu
ką ir prisiartino iki ketvir
tį mylios nuo LaGunitas. 
kurio gyventojai išbėgiojo. 
Laivynas laiko aštuonis 
lėktuvus paruoštus skristi 
virš gaisro ir bandyti jį 
užgesinti apliejant jį sie- 
ros rūkšties maišiniu.

Graiku Karo Ministras 
(teikė Atsistatydinime

ATĖNAI, rūgs. 28. — (Su-KALENDORIUS
Spalių 1 d.: šv. Remigi-. laikyta) — Gen. Alexander 

jus; senovės: Mantis. Mereditis, Graikijos kar:
Spalių 2 d.: šv. Aniuolų ministeris, šiandien ateis- 

Sargų; senovės: Eidvilis ir tatydino. Nepasakyta prie- 
Povandė. • žastis.

r

prieplaukas. 
Pasidavimą 
marinų darbas 

pasidavimą ir 
maždaug 80,000 

išlaisvinti

bu<? priimti 
nuginkluoti 
japonų karių, ir 
bei evakuoti alijantus karo
belaisvius. Spėjama, kad 
Tientsin-Peiping zonoje ran
dasi apie 1,110 alijantų ka- 

. ro belaisvių ir 1,800 inter
nuotų civilių, jų tarpe 200 

, iš Amerikos.
Marinai užims tą a'pylin- 

kę ir valdys ją iki kiniečiai 
atvyks ir perims valdymą.

Japonai Padeda Britams Indo Kinijoje
LONDONAS, rūgs. 29.— 

Raportai iš Singapūro sakė 
Adm. Mountbatten parsi
kvietė britų komandierių 
Indo Kinijoje tolimesniems 
pasitarimams dėl 
čių riaušių toje 
kolonijoje.

Raportuota jog 
protestuodami 
valdymą, ruošiasi
džios rūmus Saigon mieste.

didėjan- 
prancūzų

anamitai, 
prancūzų 
pulti val-

Japonai Patruliuoja
Indėnai kariai kaujasi 

per Saigono gatves šalia 
japonų, kurių komandierius 
raportuojamas suimtas ir 
Įtariamas riaušių iššauki
mu.

Britai valdininkai įsakė 
japonų patruliams saugoti 
strateginius punktus nuo 
anamitų. Britai taipgi ap
ginklavo korespondentus.

Protestuoja Leidimą 
Kalbos Prieš Katalikus

NEW YORK, rūgs. 29 — 
New Jersey Katalikai Karo 
Veteranai per savo kapelio
ną Kun. M. J. Toohey kriti
kavo Federal C:mmunica- 
tions komisiją 
stočiai 
rold J. 
dono Į

Kun.
pasiųstas stočiai protestuo
jant Laski ataką ant Vati
kano ir jo netolerantišku
mą nukreiptą prieš 24,000.- 
000 katalikų Amerikoje.

“Oro laisvė yra viena

kam leido 
WJZ transliuoti Ha- 
Laski kalbą iš Lon- 
New Yorką.
Toohey sakė laiškas

mūsų neįkainuojamų lais
vių. bet ta laisvė neapima 
tokį užgauliojimą ir neapy
kantą kokius Laski iškėlė 
savo kalboje iš Londono į 
komunistų susirinkimą New 
Yorke,” laiškas pažymėjo.

—

Planuoja Naują U. S.
Liniją Algų Kėlimui

VVASHINGTON. nigs. 29.
— Dabar svarstoma revi
zija valdžios nusistatymo 
dėl algų, leidžiant pakelti 
algas nuo 10 iki 15 nuošim
čių virš dabartinių aukščių, 
tuo pačiu kartu leidžiant 
pakelti kainas
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Mano Pergyvenimai

Bolševikų Ir Nacių Okupuotoje 
Lietuvoje

VISIEMS TIEMS. KURIE VIS DAR NETIKI ŽO
DŽIAIS, NEIŠREIŠKIAMIEMS BOLŠEVIKŲ IK 
NACIŲ ŽIAURUMAMS.

(Dedame V. Vaitkaus 
mums prisiųstą straipsnį.' 
V. Vaitkus, kaip ir dau
gelis kitų Lietuvos nelai
mingųjų žmonių, savo gy
vybę begelbėdamas, perei
tais metais rudenyje, kai 
bo'ševikiško teroro banga 
antru kart baigė užlieti 
Lietuvą, bėgo į Švediją. 
Ten. BALF paramos dėka, 
stojo į Stockholmo uni

versitetą ir per ištisus me
tus galėjo studijuoti me
diciną. Amerikos pilietybę 
įrodęs, Vaitkus neperse
niai buvo pergabentas į 

šį kraštą ir, šiuo metu, ren
giasi stoti į Dėdės Šamo 
kariuomenę).

» if. *
Aš, Jungtinių Amerikos 

Valstybių pilietis, ilgus me
tus išgyvenęs Lietuvoje, tik 
1944 metais spalio 11 pali
kau Lietuvą ir, laimingai at
bėgęs į Švediją, gavau iš A- 
merikos Konsulate Stockhol- 
me globą ir paramą. Ir tik 
š. m. rugpiūčio 15 atvažia
vau į USA. Į save gimtąjį 
kraštą norėjau sugrįžti jau 
prieš karą. Tačiau, nesigai
liu, kad šį sunkųjį laiką tu
rėjau pergyventi pavojuose 
ir varguose, nes per tą lai
ką turėjau progos pamaty
ti ir pažinti tikrąjį bolše
vizmo ir nacizmo veidą.

Netekau savo artimųjų iY 
giminių, bet pats išlikau gy
vas ir sugrįžau atgal į savo 
gimtąjį kraštą.

įvykių

rašau 
žinau,

I

gyvenęs ir daugelio 
buvęs liudininku.

Visa tai ką aš čia 
yra šventa tiesa, nes
kad nei truputį neklystu ir 
nei vieno žodžio neperdedu.

Esu laimingas, kad esu 
toj šaly, kur tiesą yra ga
lima pasakyti viešai ir kur 
viešpatauja tikra ir visiška 
laisvė.

Tuo tarpu, daugelis neži
no arba nenori žinoti, kad 
yra valstybių, kur. ne tik 
laisvė, bet ir paprastas žmo
niškumas yra pamintas po 
kojom, o pats žmogus, šie 
pasaulio tobuliausias tvari
nys ir gamtos šeimininkas, 
yra paniekintas ir padarytas 
žemiausiu vergu.

Šiuo laiku ilsiu osi pas sa
vo gimines ir .greitu laiku, 
išeinu j kariuomenę.

Į Lietuvą išvažiavau su 
motina, vos kelerių metų bū
damas. Ten pradėjau lanky
ti gimnaziją, o paskutiniu 
metu studijavau mediciną 
Kauno universitete.

bet pasistengsiu nors keliais 
charakteiingais bruožais, ap 
rašyti 1910 metų birželio 15 
d. ir 1941 metų birže io 22 
bolševikų okupaciją, o pas
kui ir vokiečių okupaciją.

PIRMIEJI ATEINANČIOS
AUDROS DEBESYS

Keletas žodžių iš 1939 me
tų įvykių.

1939 metais lenkams ka
pituliavus. bolševikai ta pro
ga pasinaudoja (nors Rusi
ja buvo pasiskelbus neutra
li) ir užgrobia gražią Len
kijos dalį. Vilniaus kraštas 
taip pat atiteko bolševi
kams.

Ir visa tai vyksta 
moderniškiausios ir 
čiausios kultūros šimtmety
je!

Kadangi visą tą laiką iš
gyvenau Lietuvoje ir pažįs
tu to krašto kultūringus ir 
ramius gyventojus, noriu a- 
pie jį daugiau parašyti.

Lietuvių tauta, praeity bu
vusi didelė ir graži valsty
bė, šimtas kartų atrėmusi 
anų laikų vokiečių puolimus 
iš .vakarų ir rusų iš rytų, 
šiandie ta drąsi ir garbinga 
tauta, amžiais narsiai kovo
jusi už savo laisvę ir teises, 
yra begėdiškai užgrobta ir 
naikinama.

Tur būt žmonijos istorija 
dar nėra mačiusi tokio aki
plėšiškumo ir tokių žiauru
mų, kaip kad neša su savim 
bolševizmas ir dar tik ne
perseniai nukirstas naciz
mas.

Nesileisiu į Lietuvos did
vyrišką ir garbingą praeitį,

šiame 
aukš-

jaunus ir senus, vaikus ir 
suaugusius. Iš tikrųjų neap
sirikta.

4

TRAGEDIJOS PRADŽIA

Atėjo 1940 metų birže io 
15. Tuo laiku aš buvau gim
nazijos priešpaskutinėje kla
sėje. Turėjome gimnazijoje

Nors naciams šis rusų 
“triksas” ir nepatiko, bet 
negi buvo tada laikas su 
“draugu" pyktis.

Bolševikai, kad pasauliui 
pademonstruoti, kad jie yra 
ir teisingi, ir geri, 1939 me
tais rudenyje Vilnių, su ma
ža jo sritimi grąžina Lietu
vai. Girdi, šį brangų Lie
tuvai miestą, kurs buvo len
kų užgrobtas 1920 metais ir 
kurį jokios tarptautinės ins
titucijos nesugebėjo Lietu
vai grąžinti, mes 
žiname.

Savaimi aišku, 
leisdami Vilnių,
kuo švariausiai jį apiplėšę, 
ypatingai fabrikų įrengimus.

Bet už kiek laiko bolševi
kai iš Lietuvos pareikalau
ja į savo vidų įsileisti Tro
jos arklį, t. y. į ke'is Lie
tuvos centrus įsivesti rusų 
kariuomenės įgulas. Tai bu
vo pirmas Lietuvai smūgis.

Šį jų norą reikėjo išpil
dyti. Nuo 
vių tauta 
bolševikų

Didesnė
dalis šio Trojos arklio reikš
mę suprato ir jau pranaša
vo. kad vieną dieną šio ark
lio viduriai prasivers ir iš 
jų pradės lysti raudonarmie
čiai ir aštriais nuogais dur
tuvais mesis badyti tos ša
lies nekaltus gyventojus.

jums grą-

prieš ap- 
bolševikai,

tos dienos lietu- 
pajuto tiesioginį 

pavojų.
lietuvių tautos

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATĖ OF INDIANA
Home Colis in Indiana — 

Phone YARds 4641

tvirtinimams, niekas raude- daugumoje, net nežinojo dėl 
nosios armijos nesutiko su ko jie komunistai. Už kele- 
gėlėmis. Ir tik maža dalis tos mėnesių buvo paleista 
darbininkijos išėjo į gatves visa Lietuvos policija (at- 
pasižiūrėti darbininkų kla
sės “gynėjų" ir Stalino sau
lės nešėjų.

Pati raudonoji armija su
nykusi, uniformos daugiau 
nei skurdžios.

Bolševikų šeimininkavi-
i mas augę diena iš dienos.

i bėga ' TuoJ prasidėjo žymesniųjų 
lietuvių ir komunizmo “prie
šų’’ suiminėjimai.

Visa tai vyko per pirmą
sias okupacijos dienas, o kur 
ištisi teroro metai? Visų de
talių aš prisiminti negaliu, 
nes tada turėjau 19 metų ir 
visko žinoti negalėjau. 

Tačiau šie niekšiški bol- 
ševikų darbai gilai įstrigę 
į mano jaunuolišką sielą ir 
jų užmiršti negaliu.

Sugebą saVt> srityje dirb
ti žmonės, pav. pašto įstai
gose, policijoje, valsčiuose 
ir t.t. buvo atleidžiami, o į 
jų vietas skiriami menkų 
kvalifikacijų bemoksliai žmo 
nės, bet komunistai, kurie

:
_______ ____

I

šventę ir džiaugėmės, kad 
mokslo metus galime baigti 
laisvoje tėvynėje.

Tik stn | vale 
vienas susijaudinęs njokyto- 
jas ir sušunka: —

I

Raudoni jo Armiia peržen
gs sieną. Lietuvių kariuo
menei įsakyta nesipriešinti 
ir netrukdyti jos žygio.

Mūsų jaunųjų širdys su
stojo akimirksniai, plaku
sios, ir mes supratome, kad 
paskutinis Laisvos Lietuvos 
siūlas liko nukirstas.

Mūsų džiaugsmas baigėsi, 
išsiskirstėm prislėgti.

Raudonoji Armija žygiuo
ja per Lietuvą! Dangus juo
das nuo lėktuvų, o keliai ir 
keleliai užtvinę raudonai
siais tankais.

Raudonoji Armija neša 
“išlaisvinimą”. Priešingai 
raudonosios propagandos

❖

Didžiausia "Lietuvių
Jewe!ry Krautuvė

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

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas 1

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

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

%

i

leisti policininkai negalėjo 
gauti jokios kitos tarnybos), 
o į jo3 vietą įsteigta liau
dies milicija, kurią daugu
moje sudarė miestų ir mies
telių chuliganėliai, valkatos-‘

(Nukelta į 5 pusi.» I SKELBKITE? “DRAUGE”

/ 
I

PHYSIO THERAPY

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

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

Ofiso «el.; BRUnswlck 6040

Dr. A. Warchalowski
OPTOMETRISTAS

Akis Egzaminuoja, Akinius Pritaiko 
NORTH WEST T0WER BLDG.

1608 Mihvaukee Avenue
(prie North Ir Damen Avenuos) 
Valandos: 11 iki 4:30 ir 6 iki 9, 
subatoms 11 iki 8. trečiadieniais ir 

sekmadieniai pagal susitarimu.

Tel.—YARDS 2148

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

i
4740 So. Ashland Avė.

(Virš “Andes Candies” Krautuvės) 
Chicago, 111.

VALANDOS:
10:30 Ryto iki 8 vai. vakaro

Bukit Malonūs
SAVO AKIMS!

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

37 MITU PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smelana, Jr.

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DE. VAITUSH, OPT.

i 
i

22 zoetę prakžBuulauMi 
jūsę garantavim**

Palengvina akiq įtempimą, korta 
eati priežastimi galvos skaudėjimo, 
■vaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregya- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
tuose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomo*.
VALANDOS; nuo lt ryto iki t ■*, 

▼ak. Sekmad. pagai ■atarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Ars.

Telefonas YARDS 1373

Ofiso Tel......... VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4201 Archer Avenue

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

į 
!

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEWELRV — MUSIC 

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami J 

karo aviacijoi skyrius iš priežas
tie* spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkite* prta rtaąi 
Apstirau išgy dyti.

........................ 'i........................

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPnblic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

I

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway ‘3880

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. ir sekmad.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Šiame rašinėlyje, bendrais 
bruožais, noriu atvaizduoti 
bolševikų ir nacių okupaci
ją, kaip pats visa tai per-

X

PATAISYKIT SAVO N AB 
STOGĄ IR UŽDEKIT

MŪRINIUS SIDINGUS
ROLL ROOFING—

90 1b.—2n<1 Roll .................... J
Brtck Sidin*— Roll I
Heavy Brlck Siding ............... S

KetvirtainS pčda.

TURIM PILNĄ PASIIU.XKI.MA 
A-l

rūšies stako—Ix-ntų ir .Namams 
Materiolo.

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam lanjrus ir duris ir apkalam 
namus su Insnl Brirk popierių. 
Turim Visokios Maliavos Narname 
Mes tnrim «erą lietuvj karjsnt«T|

ALBERT LUMBER A Sl'PPLY
COMPA.VY

8S00 SO. WESTF.RM AVĖ.
Tel. LAFAYETTE 2101

NORIU PIRKTI
UŽ CASH

Namus
Formas

AB

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

—i Z—ė——
STASYS LITVVINAS 8AKO:
"■RfiRSR Tai Geriausias Laikas Pirkti 
i>nDnn — visokios rūsies namams 

REIKMENIS.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — lnsuluotų Plytų Išvaizdos sy- 
dlngs — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo įrangų 
— Kombinacijos Durų — H’allboard — Plaster Board— 
Vamzdžių h tt.

APROKAViMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
CTASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ

JUSTIN MACKIEWICH.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant

TeL CAN ai 6122

DR. BIEŽIS

ICių
BE KOMIMNO

I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VV. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

Res. 6958 So. T aiman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8- GOVERNMENT 8UPERVISION I
STANDARD 

sFEDERAL 
[j SAVINGS 

AND
EOAN A88OCIATIOB 

OK CHICAGO '

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

4192 Archer Avė. Virginia 1141
Praa. and Mgr.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių, 
Už Pigesnį Nuošimtį — Be Komišino 

PAS ŽYMIĄ —

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy 
bę.

Žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

ES

DR. STR1K0L IS
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIKginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namu Tel.: PULLMAN 8277
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HELP WANTED
$ “D A U G O” £ 
Jį DARBŲ SKYRIUS Jį

HELP TCANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HF.I.P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dea-bovn St-eet 
Tel. RANdolpb 9488-9489

HELP 4VANTED — VYRAI

VYRAI
Išmokti Amato

MOTERYS PIRMIAU BUV. 
KARO DARBININKES 

AR JCS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ 

DŽENITORKŲ 
★ ★

Atgarsiai Iš Pietų Amerikos

įspūdinga Lietuvos Diena
ISTORINIO LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMO BUENOS 
AIRES MIESTE ATGARSIAI NUSKAMBĖJO PO 
VISĄ PLATŲJĮ PASAULĮ

(Pabaiga)

t A

POI.ISHING TTt GRINDING 
DARBAS

Pastovus darbas. Alga pradedant 
dirbti 80c i vai. “Time and half” 
dirbant virš 8 vai.

VAKACIJOS SU MOKESČIU

Alloy Crafts Co.
4429 VV. Cortland St.

REIKLA VYRO
Išvalyti ofisus ir prausyklą. Dar
bas naktimis. Mokestis 75c į vai.

GENERAL BIOLOGICAL 
SUPPLY HOUSE 
761 W. 69th Place

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

★ ★ ★

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

i

LAQFEK SPRAYER. Patyrusio 
prie mediniu vaikučiams žaislų. Ge
ra m-ke tis. JO YČE MFG. CO., 
22nd ir Union Avė., H A Y. 7825.

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims

STREET FLOOR
309 W. VVASHINGTON ST

Tuo būdu šį aktą galima . 
laikyti tikrai visos P. Ame- ' 
rikos lietuvių patriotų pa-1 
sisakymu. Raštu sveikino ir i 
kai kurie užsieniečiai, Lie
tuvos draugai.

Šv. Cecilijos choras, ga
biam muzikui V. Rymavi- 
čiui vadovaujant, pasirodė 
scenoje su rūpestingai pa
ruoštu patriotinių, liaudies 
ir savo paties komponuotų 
dainų repertuaru. Darnios, 
švelnios, taip savo melodi
jos visus svajingai nuteikia, 
užgauna širdies ryšius su 
brangiąja Nemuno tėvyne. 
Ypač žavisi iš tolimesnių 
vietovių atvykę lietuviai.

Nakutis kvietė padaryti 
tremtiniams ir nuo bolševi

kų pabėgėliams Europoje 
plačią rūbų rinkimo talką. 
Šv. Kazimiero seserys suti
ko duoti patalpas ir prižiū
rėti. L. Graužinienė stengia
si prie tarptautinės vaikams 
globoti sąjungos suorgani
zuoti lietuvių skyrių. Veiki
mas, tikimasi, turės gerų 
pasėkų; kolonijos lietuviai 
jau pradėjo aukoti rūbus 
apavą.

/ A.
VLADAS NEFFAS

Gyveno 2435 So. Leavitt St.
Mirė Rugsėjo 28 d., 1945 m., 4:40 vai. 

pp., sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio ap

skr., Naujamiesčio parap., Garšvių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime sūnų Vla

dą ir marčią Melviną ir anūkę, dukterį 
Genovaitę, 3 seseris: Paloniją Kulikaus
kienę, Elzbietą. Lenkartienę ir Klimisę 
Stungienę ir jų saunas, dėdę Simoną Kir- 

Karoliną Kirdulienę ir šeimą ir daug kitų 
ir pažįstamų.

v •

ir

GAUSI RINKLIAVA

duJį ir brolienę 
giminių, draugų

Priklausė prie Liet. Piliečių Darb. Pašelpos kliubo, Liet. 
Ūkininko draugijos, Keistučio kliubo, Chicagos Lietuvių 
draugijos ir S. L. A. 109 kuopos.

Kūnas pašarvotas Lachavvicz koplyčioje, 2314 W. 23rd PI.
Laidotuvės įvyks antradienį. Spalių 2 d., 1945 m. iš koplv- 

tšos 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, Marti, Anūkė, Seserys, Dėdė, Bro
lienė ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lachawicz ir Sūnai. Telefonas Canal 
2515.

Ieškomi asmenys
Ieškau savo brolio Jono 

Velecko gyvenamo adreso. 
J. A. V. apsigyveno prieš 
Didįjį Karą (prieš 1914 m.).

Lietuvoje gyveno Švenčio
nių apskr., Daugėliškio vai., 
Juodalaukio km.

žinančius paieškomo bro
lio adresą tautiečius-lietu- 
vius prašau pranešti šiuo 
adresu: Germany, Kempten 
(in Allgau), Lithuanian Na
tional Committee, Salz 
Street Nr. 1.

Pašto ryšiui su Vokietija 
nesant, prašau pranešti per 
Lithuanian Council in Switz- 
erland in Bern. ministrui Tu
rauskui. Ignas Veleckis

Lietuvą, į kurią be baimes 
galėtų sugrįžti šimtai tūks
tančių ištremtų ir pabėgu
sių lietuvių. Negalime įsi-

VYRŲ
18 IKI 50

Rytmetiniam ir Dopietiniam šim
tam. Viršlaikis. Per ištisus metus 
bonai, apmokamos atostogos.

READY FOODS CO., INC. 
3636 W. 38th St.
VIRGINIA 1940

DIRBTUVEI DARBININKŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

Atsišaukite
MATCHLESS METAL 

POLISH CO.
840 W. 49th Place

Moterų ir Merginų
NUOLATINIAI 

AR DALINIO LAIKO
LENGVI DIRBTUVES DARBAI 

GERA MOKESTIS

DECORATIVE 
ART GLASS CO. 
314 S. Franklin St.

STENOGRAPHER

Vertingas žmogus niekuo
met išdidžiai nežiūri į ma
žesniuosius.

PERMANENT POSITION

GRINNELLCO.
4425 S. WESTERN AVĖ.

Kaip tik šventės išvaka
rėse buvo gautas tarptauti
nės vaikams globoti sąjun
gos (Union Internacional de 
Socorro a los ninos) iš Švei
carijos pranešimas apie la
bai sunkią lietuvių tremti
nių vaikų Vak. Europoje 
būklę, apie maisto, drabu
žių ir apavo stoką. Ši są
junga turi būdų greitai vai-, 
kams padėti vaistais, vita
minais ir 
paaiškinus 
dalyviams, 
niškumas 
praktiškai,
tu šiam tikslui padaryta 
rinkliava davė per 700 pezų. I 
Bažnyčioje tam pačiam rei- 

* kalui surinkta 178 pezai. Po
nas Ministras pranešė, kad 
lietuvių tremtinių vaikams 
sušelpti jau anksčiau jo ži
nioje surinkta 1000 pezų. 
Šitoks dosnumo reiškinys P. 
Amerikos lietuvių kolonijo
se retenybė.

BALF Argentinos sky- cijoje atgaivinti laisvą, ne- 
riaus pirmininko vardu J. priklausomą,

I

-REIKIA-
KELETĄ BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ 

OFISO DARBAMS

VYRŲ
PRIE LENGVŲ MAŠINOS DARBŲ

VYRŲ '
PRIE NEŠVARIŲ BET GERAI APMOKAMŲ DARBŲ

BONAI PELNO DALINIMAS
DYKAI APDRAUDA DYKAI KAVA 

APMOKAMOS ATOSTOGOS

VVESTERN SHADE CLOTH CO.
2112 S. JEFFERSON

A T Y D A! REIKIA
VYRŲ

Dabar karas yra užbaigtas. Pas mus gera pradinė rata ir virš
laikis mokama už daugiau kiaip 8 vai. į dieną. Proga įsidirbimui 
ir be to, mūsų darbas ne periodinis; mes dirbame per ištisus metus. 
Nebuvom užsidarę per 22 metus. Dirbom per gerus ir blogus laikus.

GERAS REKORDAS 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DARBO SĄLYGOS — GERA PASTOVI VIETA

HINDE & DAUCH PAPER CO.
3301 W. 47th Place

VYRŲ REIKIA

Bendriems Dirbtuves Darbams

PATYRIMO NEREIKIA
VAL.:—4:00 IKI 12:30

Pastovus Ištisai Metus Darbai

MFG. CO.SHOTWELL
3501 W. POTOMAC AVĖ.

kat. žinių agentūros (NC) 
atstovas p. J. Richards. Sve
čiai pasidžiaugė gera orga
nizacija, menine dalimi ir 
dalyvių drausmingumu bei 
kultūringumu. Vienas iš jų 
pasakė: ‘"Lietuvos Dieną su- 
rengėt labai laiku. Paskuti- 

į nis momentas apeliuoti į pa
saulio sąžinę“. Mat, kaip tik 
už poros dienų Londone pra
sidėjo svarbi didžiųjų kon
ferencija. Koresp.

barus rytinis “EI Mundo” 
aprašymui uždėjo stambią 
antraštę: Lietuviai prašo, 
kad jų šalis būtų išlaisvin
ta iš dabartinio pavergimo“. 
Lietuvai visadog palankus 
“EI Pueblo’’ aprašymą įdė
jo su iliustracijomis. Šven- 

' tėję dalyvavo ir Vašingtono
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MEMORANDUMAS, 
TELEGRAMA PREZI
DENTUI TRUMAN

Su nepaprastu nuotaikos 
pakilimu buvo paskelbti ir 
vienbalsiai priimti P. Ame
rikos lietuvių troškimai bei,
prašymai apginti savo tau-1 vaizduoti, kad Lietuva būtų 
tą nuo sunaikinimo ir at- blogiau traktuojama už bu- 
steigti tikrai laisvą, nepri
klausomą, demoki atinę Lie
tuvą. Referentas K. Čibiras 
paaiškino, jog šios Lietuvos 
Dienos pagrindinis tikslas 
yra telegramomis ir memo
randumu kreiptis į laisvų 
valstybių prezidentus ir vy-. 
riausybes sveikinant su ka
ro pabaiga ir prašant pa
remti Lietuvos išlaisvinimo 
bylą. Jungt. Valstybių Pre
zidentui Trumanui telegra
moje, tarp kitko, sakoma, 
jog “lietuvių tauta didžiai 

j dėkinga Jungtinėms Valsty- 
Įbėms už Lietuvos pavergi- 
mo nepripažinimą ir tikisi, 
kad jai bus pritaikyti At
lanto čarterio dėsniai. Lie-' 
tuviai žino, kad Jungt. Val
stybės pakankamai turi ga
lios įgyvendinti taiką pagal 
šiuos dėsnius ir pilni vilties 
laukia Jūsų Ekscelencijos 
užtarymo Taikos Konferen-

rūbais. Apie tai 
Lietuvos Dienos 
jų jautrus šmo
tu o jau pasirodė 
Pertraukos me-

vusius priešus ir -satelitus. 
Maldaujame, neleiskite iš
naikinti mūsų tautos”.

Tokio pobūdžio telegra
mos buvo tuojau išsiųstos 
Argentinos, Brazilijos. Urug 
vajaus prezidentams, šv. Tė
vui, Didž. Britanijos Min. 
Pirm, majorui Attlee, Pran
cūzijos prezidentui gen. De 
Gaulle, Kinijos prez. marša
lui Čangkaišekui, Meksikos, 
Kclombijos, Peru, Chili pre
zidentams, buv. D. Britani
jos premjerui M. W. Chur
chill, net P. Afrikos, Aus
tralijos ir Kanados min. pir
mininkams.

Laisvųjų Europos šalių 
' vyriausybėms yra parengtas 
platesnis memorandumas 
prancūziškai, o P- Amerikai 
ispanų kalba. Jis bus išsiun
tinėtas oro paštu.

I

Tik gyvas tikėjimas veda 
žmogų į tikrosios laimės ša
lį.

ATYD A!

Perskaičius sveikinimo ir 
padėkos telegramą inž. P. demokratine■ . . .... , ....j Slėniui publika šukele šiltas 
ovacijas. Tik jo aukos dėka 

(jis vyko iš namų; vežiojo ji galima išsiųsti tiek daug te.VAŽINĖTO IR... „ ■aplinkui daugiau kaip va- 
Chicago. — Harry Ardui- landą, atėmė iš jo $300 ir 

deimantinį žiedą, už $500, ir 
pagaliau liepė jam išlipti iš 
automobilio prie California 
avė ir Thomas str. kampo. 
Paskui, Arduini pasakė, — 
jie pažadėjo “gerai užlaiky
ti” jo automobilį, ir nuvažia- 

................—------ --------- v°- •< f.Į 
REIKIA vadovaujantiems Chicn- 1 
goję išdirbėiams moterų ir vaikų 
Rayon apatinių

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ
Prie Visokiu Siuvimo Mašinų

PROSYTOJŲ ir FINISHERS 
Išmokinsim pradines. Modemiška 
dirbtuvė, malonios darbo sąlygos. 
Atostogos, dykai apdrauda. Aukš
čiausios piece work ratos mokama. 
Piece work bonai. Patyrusios Ope
ratorės gali uždirbti $1.00 ir dau
giau į valandą. Planuokite savo 
po-karinę ateiti dabar.
Atsišaukit asmeniškai 9-tam aukšte

PHIL-MAID, INC.

ni, 21 metų, 3204 Douglas 
blvd.. pranešė Fillmore str. 
policijai praeito penktadie
nio vakare, kad du vyrai įsi
brovė į jo automobilį, kai

HEI.P VVANTED — MOTERYS

MES TAISOME IR PILNAI
GVARANTUOJAME
REFRIGERATORS 

VVASHING MACHINES 
VACUUM CLEANERS

•

Taipgi Perkam ir Parduodam
Washing Machines, 

Refrigerators, 
ir Vacuum Cleaners

•
—TELEFONAS—

ARMitage 3979
Polar Refrigeration 

Service

AR JAUČIATE NERANGU
MĄ po valgio? Ar jaučiatės 
nervuoti, pavargę ? Ar var
gina galvos ar pilvo skaudė-; 
jimas ? Pabandykite DIGES- 
TENE. Greitas palengvini
mas. |
$1.00 IŠBANDYMUI KIEKIS 
— (Trial Size)

Prisiūsim C.O.D., arba jei 
norike, išanksto prisiūskite 
$1.00 ir mes apmokėsim vi
sas persiuntimo lėšas.

I

i

SPECIALE FORMULA
SUSIDEDA iš: — Salicylic 
Acid, Resorsin, Sulphur ir 

Petrolatum
Gelbsti nuo pleiskanų, ir 
galvos niežėjimo. Įtrinkite 
smarkiai prieš gulsiant— 
išplaukite galvą rytmetyje. 
Taipgi vartojamas plaukų 
sušukavimui.
65c IŠBANDYMUI KIE
KIS — (Trial Size)
Užsakant vieną ar abu, I 

kreipkitės į
UNTVERSAL MEDICAL 

LABORATORIES 
1400 S. Pulaski Rd.

Chicago, UI.

529 S. FRANKLIN ST.

WALLY

I 

i1 

i

Verta pastebėti, kad Lie
tuvos Dieną išgarsino Bue
nos Aires spauda ir net trys 
radiofonai, žymiausias P. A- 
merikos dienraštis “La Pre- 
nsa” įdėjo net ištisą repor-į 
tažinį straipsnį, plačiai ci
tuodamas min. dr. Grauži
nio kalbą, telegramas ir pa
žymėdamas, kad akte daly
vavo daug publikos. Popu-

legramų.

PER SPAUDĄ IR RADIO

4
l

REIKIA MOTERŲ
Dirbti mūsų WHITE CASTLE 
valgykloje—4364 Archer Avenue. 
Patyrimo nereikia. Gera pradinė 
mokestis ir valgis dykai.

ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI

WHITE CASTLE

Mokėti save suvaldyti, 
reiškia mokėti gyventi.

IPARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WH FC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nno 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

KVIEČIAME 
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

38

SYSTEM, INC.
6960 Vincennes Avė.

UŽSISAKYKIT “DRAUQĄ

A and W RADIO 
SERVICE

J. BUDWTT ir ALEX BUDRIK
» Savininkai

Taisome Radios visokių 
parduodame nauju* ir senus 

2102 W. 35th St.
%

išdirbysčių Ir modelių. Taipogi 
Radios už prieinamas kainas.

Tel. Lafayette 7022
(PRIE 35th ST. ir ARCHER AVĖ.)

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

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

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

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Rusų Suktumas Diplomatijoj
MOLOTOVO REIKALAVIMAI

Užsienių reikalų ministrų tarybos konferencija Lon
done yra nutraukiama. Ministrai išsiskirstė. Pasilieka 
dirbti jų pavaduotojai ir ekspertai. Spauda pažymi, 
kad iš tos konferencijos grįžęs mūsų sekretorius Byrnes 
neturės nieko konkretesnio pranešti U. S. kongresui 
arba visuomenei, nes konferencijoj dėl nežmoniškų So
vietų Rusijos reikalavimų nedaug pažangos tepadaryta.

Kaip žinome, toj konferencijoj Molotovas statė ne
galimus patenkinti reikalavimus ir ginčijosi dėl visai 
neginčytinų klausimų.

BALTIJOS VALSTYBIŲ PAVYZDYS

Vienas diplomatinis korespondentas Vašingtone iš
reiškė baimės, kad sekr. Byrnes permažai yra susipa
žinęs su rusų metodais diplomatijoj. Jų metodai yra 
suktus. Jis nurodo, kaip Molotovas vedė “derybas” su 
Baltijos valstybėmis dėl bazių 1939 m. Pavyzdžiu pai
ma Latvijos užsienių ministro Munters pasikalbėjimą 
Maskvoje su Molotovu. /

Kaip atsimenam, 1939 m. rusai pasišaukė Maskvon 
Latvijos ministrą Munters ir Molotovas griežtai pa
sakė jam, kad Rusija reikalauja iš latvių teisės siųsti 
Latvijon 160,000 rusų karių. Munters įtikinėjo, kad 
tai nėra galimas dalykas, nes pati Latvija savoj ka
riuomenėj turi tik 90.000 vyrų. Bet Molotovas pykda
mas stovėjo prie savo reikalavimų. Kuomet abu (ir 
Munters ir Molotovas) perdaug įsikarščiavo ir kai lyg 
jau ir atrodė, kad pasitarimas nutrukus, į kambarį 
įėjo Stalinas ir išbarė Molotovą sakydamas: “tu šioks 
ir toks, kaip drįsti mano draugą p. Munters taip už
gaulioti? Perkirsk savo reikalavimus per pusę.” ži
noma, taip buvo, kaip Stalinas pasakė. Rusai ir ne
manė siųsti į Latviją daugiau, kai 80,000 karių. Čia 
Stalinas su Molotovu suktą diplomatinę komediją vai
dino. Toji komedija Munterį privertė manyti, kad jis 
laimėjo diplomatinę kovą.

Visai panašiai Stalinas su Molotovu vedė “derybas” 
ir su Lietuvos ministrais Urbšiu ir Bizausku dėl bazių 
Lietuvoje ir dėl Vilniaus krašto “grąžinimo” Lietuvai.

IR DABAR JIE VAIDINA ŠIĄ KOMEDIJĄ

Tas pats Vašingtono diplomatinis korespondentas pa
daro pastabą, pasitikėdamas, kad p. Byrnes nesiduos 
apgaunamas panašiu būdu, nes. atrodo, kad Stalinas 
su Molotovu ir Londono konferencijoj panašią diplo
matinę komediją vaidina. Molotovas stato tiesiog ne
žmoniškai didelius reikalavimus, bet galimas dalykas, 
kad scenoje pasirodys Stalinas ir, išbaręs Molotovą 
dėl akiplėšiškumo, Molotovo reikalavimus perkirs per 
pusę. Bet jei ir taip įvyktų, Sovietų Rusija visvien 
laimėtų, nes Molotovo reikalavimai ne per pusę, bet 
99 nuošimčiais turi būti nukirsti.
★

Areštuojami Lenkijos Vyskupai
Gauta žinių, kad rusų okupuotoj Lenkijoj yra areš

tuoti keturi vyskupai. Visoj rusų dominuojamoj Len
kijoj religijos ateitis esanti labai tamsi. Esą pažymė
tina, kad jau virš mėnesio praėjo, kai kardinolas Hlond 
atvyko į Lenkiją, tačiau apie tai Vatikane ligšiol nieko 
negirdėti. Matyt, kad jam uždrausta susisiekti su Apaš
tališkuoju Sostu. si | »

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!

Anglijos Katalikai Ir Jy Veikla
Minint garsiojo anglų kardinolo Nevvman sukaktį, 

^pravartu bent trumpai paminėti, kokią pažangą yra 
padarę katalikai nuo jo laikų.

1829 m., kuomet Newman buvo tik 28 m. amžiaus, 
Anglijos karalius Jurgis IV pasirašė žinomąjį Katali
kų Emancipacijos bilių.

Aštuonioliktojo šimtmečio pabaigoje Anglijoj, Ško
tijoj ir Valijoj kataliku buvo tik apie 60,000: vienas 
katalikas kiekvienam 150 gyventojų.

Šiandien vaizdas jau yra žymiai pasikeitęs. Ten ka
talikų yra 3,021,000. Vadinas, truputi daugiau negu 
vienas katalikas šešiolikai gyventojų. Kunigų yra 7.106. 
Skirtumas vis tik labai didelis.

1945 m. birželio mėn. Anglijos parlamente buvo 23 
atstovai. Katalikų dalyvavimas viešuose valstybės rei
kaluose yra labai gerai ir tiksliai suorganizuotas. Da
bartinis Westminster ganytojas J. E. arkivyskupas Ber
nardas Griffin pasižymi nepaprastai dideliu veiklumu 
ir gyvu susidomėjimu socialiniu judėjimu. Jis duoda 
stiprią paramą katalikų socialinėms sąjungoms ir ka
talikų darbininkų sąjūdžiui.

Pažymėtina, kad Anglija ir Valija turi keturis ar
kivyskupus ir keturiolika vyskupų. Škotija turi paski
rą bažnytinę provinciją su dviem arkivyskupais ir ke
turiais vyskupais. Škotų katalikų yra 621.398.

Tenka džiaugtis Anglijos katalikų pažanga ir jų 
gražia, pavyzdinga veikla.

APŽVALGA
Siūlymai Visuotinam Lietuvių Kongresui

“Amerika”, užgirdama Amerikos Lietuvių Tarybos 
šaukiamąjį Visuotiną JKongresą, daro tokių pasiūlymų:

“Amerikos Lietuvių Taryba paskelbė, 'kad lapkričio 
29, 30 ir gruodžio 1 dienomis Chicagoje šaukiamas vi
suotinas lietuvių seimas.

Bus tai didysis Amerikos lietuvių pasirodymas.
Šio seimo reikšmė platėja atsiminus, kad lietuvių tau

ta ir visas pasaulis šiandien gyvena ypatingus laikus.
Karo laimėtojai dabar stato naują tvarką. Dar nevi

sai yra išryškėjęs tos busimosios tvarkos veidas, bet 
viena tėra aišku: šioji diena yra lemianti.

Tai uždeda pareigą lietuviams juo labiau dirbti ir 
kovoti dėl Lietuvos laisvės ir šviesios ateities. Tas dar
bas buvo nenutrūkstamai varomas per eilę metų. Ta
čiau šiuo laiku visiems petys į petį reikia stoti, kad 
Washingtone, Londone ir kitose sostinėse būtų išgirs
tas ir įvykdytas karščiausias ir nepalaužiamas lietuvių 
tautos troškimas: grąžinta laisvė ir nepriklausomybė 
Lietuvai.

Yra tai pirmutinis ir svarbiausias visų lietuvių už
davinys ir tikslas. Jis turi būti pasiektas.

Visuotinis lietuvių seimas turės pareigą lietuvių tau
tos šventą valią pareikšti pasauliui ir iš atsakingų val
stybės vyrų gauti sutikimą, kad būtų nuimti priespau
dos ir vergijos varžtai.

Nėra nė reikalo minėti, kad šis žygis yra nelengvas. 
Jin turi prisidėti kiekvienas lietuvis ir lietuvė, kuriam 
yra brangi jo tėvų žemė ir tos šalies laisva ateitis.

Šią valandą lietuvių tauta yra labai prislėgta, iš
draskyta ir išmėtyta.

Negalima būtų tarti, kad tie išsklaidytieji mūsų bro
liai ir seserys, atsidūrę įvairiuose kraštuose, yra susi
laukę pilno dėmesio ir pilnos paramos iš laisvėje esan
čių lietuvių. ' < T 31

Viena iš tokių labiausiai apleistų dirvų yra šviesos 
įdavimas į jų rankas. Kultūrinės paramos ligšiol jiems 
nėra jokios nei duota nei suorganizuota.

O tai yra gyviausias reikalas, toks pat opus, kaip 
duonos kąsnis burnai ir drabužis pečiams.

Iš Vokietijos ateina žinia, kad ten lietuviai turi jau 
šimtą savų pradžios mokyklų, dešimt gimnazijų ir pen
kiasdešimt vaikų darželių. Jie ten turi susidarę meno, 
dramos, baleto, dainos, sporto ir kitas grupes.

Bet jie Vokietijoje yra be lietuviškos knygos, kuri 
verktinai reikalinga mokykliniam jaunimui. Jie neturi 
ko skaityti ir prašyte prašo: “Atsiųskite mums knygų”

Knyga yra didelis ramintojas ir suaugusiems: daugel 
išblaškytų lietuvių trokšte trokšta pasiskaityti Mairo
nio, Duonelaičio ar Baranausko poezijos, Vaižganto ar 
Krėvės apysakų. Jie nuo tų dvasinių turtų yra atplėšti, 
ir jų siela dėl to kankinasi, nerimsta.

Šioji kultūrinė dirva ir parama Amerikos lietuvių 
yra usnimis apleista.

Visuotinis lietuvių seimas turės tas usnis išrauti ir 
pasėti gerą sėklą — šviesos, kultūros žiburį nunešti 
savo broliams.

Šisai reikalas yra vienas iš opiausių. Jam ištesėti rei
kia visų darbo, pagalbos ir išminties.”
★
Katalikų žurnalas “St. Joseph” ir Chicagos arkidie- 

cezijos laikraštis “The New World” įdėjo mūsų ben
dradarbio kun. dr. J. Prunskio parašytus straipsnius 
apie dabartinę Lietuvos būklę ir jos laisvinūao reikalus..

A. J. M.

Pirmadienis, spalių 1, 1945~ . — -- —■
- i gj

VAIDILUTĖS - —----- ROMANAS!

STEVISKE&
ANTROJI DALIS

jLABOREMUS
&= ■■■ ■ ---SPALIO MĖNUO

Tikra žmogaus vertė pa
prastai matuojama pagal tai 
kiek jis turi meilės ir prisi
rišimo savo motinai. Niekas 
jam nėra taip skaudu kaip 
girdėti savo motiną įžeidžia
mą, paniekinamą.

Šiuo atžvilgiu ir Kristus 
buvo panašus mums. Jo mei
lė Savo Motinai buvo dides
nė, kilnesnė negu bet kurio 
žmogaus. Tarp visų sutvė
rimų, Jis pasirinko Mariją 
būti Jo Motina. Joks kitas 
sūnus nėra taip įvertinęs 
savo motinos meilės.

Todėl artinantis Spalio, mė 
nėšiui norisi pamąstyti, kiek 
daugelis katalikų pasirodys 
ištikimi Marijai kasdieniniu 
rožančiaus kalbėjimu. Mili
jonai pagonų, kurie niekad 
negirdėję apie Kristų, nepa
žįsta Marijos visai. Milijo
nai protestonų, kurie priė
mę tik dalį Kristaus moks
lo, ir kurie nepripažįsta 
aukštą Marijos vietą, netu
rės laiko Jos garbinti.

Bet dėl mūsų katalikų, ar 
Kristus galės pasididžiuoti 
mumis rožančiaus mėnesį ? 
Jis taip karštai Savo Moti
ną gerbė ir mylėjo, jog kiek 
vienąs darbas daromas Jo
sios garbei, neša mums gau
siausių Jo malonių.

Padarykime Spalio Mėne
sį rožančiaus mėnesį. Kal
bėkime jį atskirai, kalbėki
me jį šeimoje. Kuriam gi 
mūsų nereikia Dievo pagal
bos ir globos? Ieškokime tos 
pagalbos per Mariją.

NESISEKA

“Penkių Didžiųjų-’ valsti
jų atstovams nelabai sekasi 
posėdžiai Londone. Nestebė
tina. kad jie nesutaria Eu
ropos atstatydinimo klausi
mais. To reikia tikėtis, ka
dangi Yaltos ir kitų anksty
vesnių konferencijų metu 
nustatyta silpni ir klaidin
gi taikos pamatai. Negali
ma nustatyti tikros taikos 
pamatų, kuomet taikos są
lygos kitiems žmonėms už
verčia neteisingas ir nežmo
niškas sąlygas. Rusijos pre
tenzijos prie naujų kolonijų 
Afrikoje tai natūrali pase
ka iš to, kad jai leista taip 
laisvai apseiti Balkanuose.

Teisingos ir pastovios tai
kos viltys ėmė aptemti, 
kuomet laimėjančios valsti
jos paneigė Atlanto Čarterį 
ir pasirinko kumštį už tei
sybės ir taikos matuotoją.

(Tęsinys)

— Kodėl?.. Jei tamsta bū
tumei Šumanas... jei aš ga
lėčiau būti Vagneris... į 
tamstos “kodėl” atsakymas 
būtų trumpas: “Todėl”... Bet 
tamsta ne Šumanas, o Vag
neriu būti aš... negaliu.

— Aš ne muzikas. Šuma
no ir Vagnerio kompozicijų 
galiu paklausyti ir pasi
stengti suprasti, — atsakė 
Klemensas, ir jo balse pasi
girdo nusiminimas.

— Ne... suprasti negali
ma, — tokiu pat balsu pa
neigė Myra, ir per jos skais
tų veidą perbėgo šešėlis.

— Kodėl mano Myra to
kia liūdna?

— Kodėl... kodėl?.. O!.. 
Kodėl man buvo skirta anks
tyvo pavasario rytmetį iš
girsti čia, tarp šitų žiedų, 
kad nebėra mano Narcyzo?., 
Kodėl man teko gyvenimo 
priešaušryje susipažinti su 
Memento Meri?., Kodėl ser
ga mamutė?.. Kodėl man 
buvo lemta amžinai baltų, 
saulėtų Alpių viršūnėse pa
matyti krauju suterštą snie
gą?.. Ir kodėl čia, vos at
siradusią. mane sutiko gan
das apie tamstos nelaimę 
mylimoje tėviškėje?..

Blaškydama tuos klausi
mus, Myra kalbėjo miglotai, 
simboliškai, net mistiškai. 
Ir net tokius opius ir, ma
tyti, skaudžius jai gyveni
mo faktus minėdama, žiūrė
jo kažin kur aukštyn į tolį 
savo didelių akių žydriom 
gelmėm, tyli, sustingusį su
sikaupusi. Jos kalbos neį
vairino jokia intonacijos ga
ma, jos minčių nedrumstė 
joks judesys.

Šalimais sėdėdamas ir į 
ją žiūrėdamas, Klemensas 
suprato, kad kiekvienas jos 
klausimas slepia tragizmą, 
kuris jos jaunutę sielą ka
muoja; kad toji siela yra 
išties paklydusi tarp klai
kių gyvenimo spyglių, ne
mokėdama, nenorėdama ar 
neturėdama su kuo savo pa
jautomis pasidalinti.

O vienok nedrąsu buvo 
jos paliesti, prie jos prisi
artinti, kad nors truputį 
praskleistų tos sielos uždan

’ FOREST 
FlRES

>n

t 
i

gą užuojautos, iš širdies 
gelmių besiveržiančio jaus
mo žodžiais. Deja, rodos, 
galėjai prieš ją nusilenkti, 
galėjai ją dievinti kaip šven
tenybę, bet paliesti jos bet 
kokiu žemės jausmu, apka
binti, priglausti prie plas
tančios širdies negalėjai. Ji 
buvo skaisti ir viliojanti 
kaip Kleopatra, bet nekal
ta kaip vaikas.

Dėl to. mylėdamas ją be 
saiko, Daugėla kamavosi, 
žiūrėdamas į ją sustingęs 
ir tylėdamas.

— Ar yra atsakymas: to
dėl?... — po ilgos pauzos lyg 
pati savęs paklausė Myra.

— Ne, Myra. Atsakymo ‘ 
nėra, bet taip spręsti klau
simus arba atsakymus ir ne
galima. Myliu tamstą, esi 
man brangi, norėčiau tau 
padėti, patarti, nes jaučiu, 
kad žvaigždutė mano susi
trenkė, kad ją kažin kas ka- 

' muoja... norėčiau ir nedrįs
tu, nes mano skaisti Myra 
taip neatvira su manim.

(Daugiau bus)

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčiantieji nuo senu, atdarų 

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

«

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

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

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog j:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39, III.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Rėkus, sekr. L. Stankus, fi
nansų sekr. A. Plančiunas. 
ižd. J. Lebežinskas, iždo 
globėjais S. Šerpetis ir E. 
Daugirdaitė.

13- tos kuopos, Town of 
. (Lake, valdybą sudaro jau

minėta veikėja Sally Jesu- 
laitis, Adele Karklelis, Eleo
nora Laurin, seserys Zabule- 
vičiūtės ir kitos veikėjos.

14- tos kuopos. Cicero, 
sudaro: pirm. Stella Brozas. 
vice pirmininkai Walter Ar- 
bir ir .Stanley K i sh kūnas, 
sekretorė Aldona Sieinis, pa- 
gelbininkė Marianee Selukas, 
iždin. Frances Arbir, iždo 
globėjai: B. Palubin. Mrs. J. 
Kishkūnas, Ed. Misius, ko- 
resp. Vince Brozas, maršal
ka Aldona Norkus, pramogų 
pirmininkė Eleonora Kan- 
dratas

36-tos kuopos, Brighton 
Park, valdybą sudaro: pirm. 
Z. Vyšniauskas (Red Cher- 
ry), vice pirmininkai J. 
Brazauskas ir Ant. Bumbu
las. sekretorė Violet Spirau- 
skas. fin. sekr. Bhilomina 
Rekašiūte, ižd. Z. Zaroms- 
kis, iždo globėjai Peggy Za
karas ir Francis Urnezis.

Iš L. V. Chicago 
Apskrities Veikimo
APSKRITIES BEI 
KUOPŲ VADOVYBĖS

Šių metų Chicago apskri
ties vadovybę sudaro rinkti
nis ir pats idealingiausias 
jaunimas. Dvasios vadu yra 
kupinas L. Vyčių idealų ir 
didelis jaunimo ramstis kun. 
Julius Grinius, dabartinis 
Šv. Jurgio parapijos vika
ras ; pirmininkės pareigas 
(jau antri metai) eina Ma
rijona Daunis, kuri savo 
taktu ir nepaprastu manda
gumu bei kuklumu neturi 
sau lygios toje vietoje; ji 
taip pat puikiai išveda fi
nansinius rikalus K. of L. 
Day, eidama rengimo komi
sijos pirmininkės pareigas; 
pirmuoju pirmininku yra 
Vincent Ed Pavis, L. Vyčių 
Draugovės sekretorius, ku
pinas energijos ir naujų su
manymų organizacijai ugdy
ti ir jos vardui kelti; ant
ruoju vice pirmininkų yra J. 
A. Vilkišius, veteranas or
ganizacijos veikime; sekre
torė Sally JesJaitis, kuri, 
pati būdama kupina vyriš
kos dvasios, pajėgė savo 
kolonijoj išlaikyti vyčių 
vardą ir dabar 13-ji kuopa 
pradeda naują veik’mą; jos 
asistente yra Aldona Sieinis, 
drąsi, energinga organizaci
jos veikėja; iždininku yra 
Stasys Šimulis, kuris nerei
kalingas jokios introdukci- danguje 
jos; U.. J—- -
organizacijos veikėjas ir jos ^as visur jaučiama
rėmėjas; iždo globėjais yra vėl gyvumas, taip ir Chica- 
K. Zaromskis ir Mrs. Misie- apskritis, pergyvenęs 
nė, organizacijos veteranai, k™2? karo laikotarpį ir 
kurių vardai kuopų (pirmo
jo 36-toj, o antrosios 14-toj) 
ir apskrities veikime bei rė
mime labai dažnai linksniuo
jami; tai neišsemiamos ener
gijos vyčiai, kuriuos, sako, 
tik mirtis išskirs iš organi
zacijos.

112-tos kuopos, Marąuette 
Park, valdybą sudaro: pirm. 
Charles Dirgelis, vice pirm. 
John Sukis, sekr John Shim 
kus, fin. sekr. ir ižd. Agnės 
Sa_cunas. iždo glob. R. Ka
linauskas ir Leo Zelnis.

Kaip po didelės audros 
pasirodo skaisti 

tai pavyzdingiausias sau^® *r j°s spinduliuose vis-

Dabartiniu laiku apskritį 
sudaro penkios kuopos, ku
rios labai nuoširdžiai koope
ruoja bendrame veikime. Tų 
.kuopų priešakyje stovi pa
vyzdingi nariai - veikėjai:

5-tos kuopos. No. Side: 
pirm. W. Bugentas, vice pir
mininkai S. S. Cerbulis ir V.

Prezidentas Aiškina 
Mokesčius Bedarbiams

WASHINGTON, rūgs. 29. 
— Prez. Trumanas vėl ban
dė išgelbėti savo bylių pa
didinimui mokesčių bedar
biams. Prezidentūra iš’eido 
formalų pareiškimą Truma- 
no vardu, kuris aiškino, kad 
bylius nori tik pakelti tuos 
mokesčius ikį §25 tiems, 
kurie gauna mokesčius, o 
ne tam, kad padaryti tą su
mą prieinamą visiems.

Toliau sakyta pavienės 
valstybės visvien nustato 
tų mokesčių aukštį, tad tie 
įstatymai valdytų mokesčių 
darymą.

PAVOGĖ S78
Iš Pennsylvania geležin

kelio -ofiso seifo, 9341 Com- 
mercial avė., buvo pavogta 
$78.

Platinkite “Draugą”

MANO PERGYVENIMAI 
OKUPUOTOJ LIETUVOJ

(Atkelta iš 2 pusi.)

ir šiaip nusigyvenęs elemen
tas.

Štai vienas pavyzdys: 
Skuodo liaudies milicijos 
šininku buvo paskirtas
las Baranauskas — nusigė
ręs batsiuvis.

vir
tu-

si “švenčiausią” tėvo Stali-'darni, gal ir paskutinį kar 
no vardą su švelniausiais ir 
gražiausiais prierašais.

Tiek klasėse, tiek įstaigo
se nuo sienų buvo šalinami 
valstybiniai ženklai ir į jų 
vietas kabinami Stalino di
džiais į atvaizdai.

Mes šiuos įvykius pergy
venome, nes matėme, kad 
tai yra didžiausia pasauly
je veidmainystė, akiplėšiš
kumas, žmogaus laisvių a- 
tėmimas ir jo dvasinė, bei 
materiale degradacija.

Ypač, prie dvasinio jau- 
palaužimo prisidėjo

sovietų -valdžią, o jei bus 
“geras” — siusią į Maskvą, 
į kursus. Jis turėjo pasira
šyti, kad niekam to nesa
kys ir niekas to nežinos.

Ir vėl sekdavo dienos, kai 
jį iššaukdavo. Ir aš vėl lik
davau sėdėti vienas suole ir 
vėl nieko nebegirdėdavau 
kas dedasi klasėje, o tik ma-' 
tydavau savo draugą su į jo 
krūtinę įremtu rusų revol
veriu.

Šis mano draugas dar te-1

tą-
Ilgos man buvo tą dieną 

pamokos, nieko nebegirdė
jau ką mokytojas aiškino. 
Vos tik pasibaigus pamo
koms, nubėgau j jo namus 
ir laukiau jo pareinant. Pa
rėjo jis išvargęs ir išbalęs. 
Turėjau jam prislėgti, kad 
tik jis ir aš žinosiu ką jis 
man papasakos.

Jis prisipažino, kad jį pri
vertė šnipinėti ir įskundinė
ti draugus ir pažįstamus, begyvena ir yra pabėgęs iš 
kurie ką nors pasakys prieš

i

Lietuvos, su juo susirašinė-

Visų mėgiamas Naumies
čio viršaitis (pavardės ne
atsimenu) buvo atleistas, o 
į jo vietą paskirtas neišma
nėlis nusigyvenęs vietinis 
ruselis. Net mokyklų vyres
niais pareigūnais buvo ski- nimo 
riami taip vadinamieji “kom NKVD (komunistų s’aptoji 
sorgai”, menko išsilavinimo policija, anksčiau vadinusis 
komunistėliai, kurių teisės, čeką, paskui GPU, ir pas- 
neretai, būdavo didesnės už
tų mokyklų direktorius. Ma- organizacija, 
no gimnazijos “komsorgu' 
buvo paskirtas tik pradžios 
mokyklą baigęs Galinkas. 
Dažnai - sušaukdavęs moki
nius į salę, tasai Galinkas 
duodavo auklėjimo pamokas, 
šūkaudamas, kad Po Stali
no saule mes esame laimin
giausi ir turime progos eiti 
geriausius mokslus, moko- 
mies “tiesą” mylėti, o ne 
taip apgaudinėjami kaip ka-

■ pitalistinių kraštų jaunimas 
pav. Anglijoje, Amerikoje, 
Prancūzijoje ir t.t.

kaliniu laiku NKVD), ši 
kurios teisės 

nėra ribotos, stengėsi iš vi
sų visuomenės sluogsnių su
mobilizuoti kuo daugiausiai 
šnipų.

žinau visą eilę savo pa 
žįstamų, kurie buvo privers
ti šiai egzekucijos organiza
cijai šnipinėti.

Papasakosiu apie savo ge
riausio suclo draugo 
riją.

JAUNŲ SIELŲ 
KANKINIMAS

i

isto-

jau laiškais. Jis buvo gud
rus ir mokėjo išsisukinėti. 
Kiti buvo mažiau gabūs ir 
virto tikrais NKVD agen
tais.

(Bus daugiau)

B. A. L A CHAtVl C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515
Ftez. tel.: Commodore 5765

t

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.
MML III^Teį

JOS. F. BUDR1K

‘ Taip mums buvo kalama 
kasdien. Tačiau. Lietuvos 
jaunimo perauklėti nepavy
ko, nes mes per daug jau 
gerai pažinome komunizmo 
veidmainystę ir niekšišku
mą. Neretai buvo rengiamos 
komunistų paskaitos, į ku
rias mus versdavo eiti. Jas 
laikydavo bemoksliai komu
nistai.

Pav. tūlas Kretingos ko
munistas, prie žemėlapio at
sistojęs, pirštu rodo Mask- 

i- vos-Stalingrado kryptį, tvir- 
reikš naujų gyvumu, nauju tindamas esą čia traukiniai 
veikimu. Be abejnoės. atsi
gaivins apskrities choras, 
dramos sekcija, o visuome
nei padedant, įsteigus nuo
savą namą — centrą. Chica
go apskritis jaunimo gyve
nime da sykį suvaidins di
delę rol^

Tai buvo 1940 metai apie 
lapkričio-gruodžio mėnesy. 
Vieną dieną, laike rusų kal
bos pamokos, į klasę įeina 
gimnazijos sargas ir prane
ša, kad šis mokinys yra 
kviečiamas trumpam pasi
kalbėjimui į miliciją. Mudu 
pasižiūrėjome, paspaudėm 
viens kitam ranką, spe’io-

RAKANDŲ ir JEVVELRY
KRAUTUVE

3241 S. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelj pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
VVaterproof Laikrodėlių ir t. t.
Šių dalykų galite įsigyti ant 

LENGVU ISMOKLJIMŲ

SUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

WCFL., 1000 kll., nedėlios vak.-9:St
WHFC. 1450 k.. Ketvergo valc.,-7:0#

PIRKIT TIESIOG 18
I ŽMONIŲ, KURIE PATYS 

ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE

ANTHONY B.

PETKUS
/

I 
f——

u Padarysite Tiesiog jįil 

Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą! i| 

Čia rasite suvirš 200 Puikių • 
paminklų ir galėsite lengvai; i| 
išsirinkti tokį, kuris patiks, j | 

Daugelis Lietuvių yra pilnai || 
patenkinti tais meno šedevrais, h 
fcuriuo.« mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą*
sulaukęs didelio ramsčio — 
Lietuvos Vyčių Draugovės 
(Seniors), neužilgo pasi-

AA ■

išvysto 1000 km. greitį. Bū
davo koktu, kad tokie sovie
tų nemokšos pasišoka skai
tytį mokslines ir kultūrines 
paskaitas.

Kimunizmo istorija buvo 
laikoma 'švenčiausia knyga. 
Kiekviename puslapyje atra-

i
1

i

galėsite lengvai į i 
į, kuris patiks, j

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

PATOGUMUI:JŪSŲ

1410

6812

South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jtsų finansiškam stoviui prieinamas.

i

ANTANAS 
NARUŠEVIČIUS

Gyv.: 4328 So. Talman Avė.
Mirė Rugsėjo 27d.. 1945m.,

4:50 vai. popiet, .sulaukęs pu
sės

So.
Rūgs* jo

1 vai. popiet, 
amžiaus.

Gim<s Lietuvoje. Kilo iš 
Švenčionių apskr., Kaltenų pa
rapijos. Berniūnų k_*im > Ame
rikoje išgyveno

Paliko dideliame 
žmoną 
kaitė); 
I >aniel 
draugų

Lietuvoje paliko motinėlę, 
seseris ir

Kūnas 
Eudeikio 
California 
vyks trečiad.. 
Iš koplyčios S:30 
atlydėtas i Nekalto i'ra M. 
Panelės Marijos par. 
kurioje įvyks gedu ingos 
maldos už velionio sielų.. Po p; 
maldų bus nulydėtas į Š 
zimieio kapines.

Nuoširdž.ai 
gimines, 
dalyvauti

\uliū<lę: 
sos kitos Gini i ės.

Laid. I>irekt.: John 
deikis. tel.

Kilo 
Kaltinu .

32 -metus.
■ nuliūdime: 

Oną (po tėvais Moc- 
2 sūnus — Algirdą, ir 
ir daug kitų giminių, 
ir pažįstamų.

3 
brolį.
pašarvotas John F. 
kop ycioj . 4330 So.

Avė. Laidotuvės i- 
Spalių .’d. 1945. 

vai, ryto bus 
šv. 

bažnyčią.
pa-

, .... Ka-

kvieėiame visus 
draugus ir pažįstamus 

šiose laid tuvėse. 
Žmona. Sūnai ir vi-

iiirekt.: John F. 
YARds 1741.

STEPHENS
* * * FUNERAL HOME

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

GERIAUSI PATARNAVIMU

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

4605-07 S. Hermitage 
. Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtai, 
8 vai. vak.

Lafayette 0727

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED ST. 710 VV. 18th 8TEEET 

Telephone YAKds 1418

J. LIULEVICIUS
1348 8. CALIFORNIA AVĖ.

IGNACAS J. ZOLP
1646 VVEST 46th 8T. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARTAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos SI

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

L BUKAUSKAS
10X21 8. MICHIGAN AVT. Tel. PUI-lman DfiOl

ANTANAS M. PHILLIPS
S3O7 LITUANICA AVĖ. Phone VAKd. 4908
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« DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Štai kokios žinios iš Europos UNIJOS PREZIDENTAS PIKIETUOTOJŲ EILĖJ

Lietuvių Veikla Vokietijoje
LIETUVIAI TREMTINIAI NENULEIDŽIA RANKŲ, BE r 

GYVAI VEIKIA ESANČIOSE SĄLYGOSE. PADUO
DAMOS ŽINIOS YRA GAUTOS IŠ EUROPOS. ČIA 
YRA ŽINIŲ TĘSINYS IŠ RUGSĖJO 28 DIENOS.

Veikia mokykla •••
Drelingenas (Elta) — Da

bar Dillingeno prie Duno
jaus Baltijos tautų stovyk
loje gyvena apie 520 lietu
vių, kurių ekonominiam ir 
kultūriniam gyvenimui va
dovauja L!etuvių Sąjungos 
skyrius. Stovykloje nustaty
ta griežta tvarka ir draus
mė. Maistas geras. Dėl būstų 
stokos stovyklą plėsti 
manoma.

Veikia šešių skyrių 
džios mokykla ir anglų
bos kursai. Laikas nuo lai
ko stovykloje skaitomos pa
skaitos įvairiomis temomis. 
Suorgan’zuoti berniukų ir 
mergaičių skautų būreliai. 
Veikia mišrus choras. Orga
nizuojamas reprezentacinis 
stygų kvartetas. Veikia tau
tinių šokių gripe. Sudarytas 
tinklinio ir krepšinio koman
dos.

neį-

pra- 
kal-

surengė jau kelis pavyku
sius koncertus. Koncertų su
rengiama ir bažnyčiose per 
pamaldas. Veikia simfoninis 
orkestras, kuriam vadovau
ja F. Valeika Sukurta pilna 
gimnazija ir veikia dvi pra
džios mokyklos, o taip pat 
anglų, prancūzų ir vok ečių 
kalbų kursai. Įsteigt’ buhal
terijos ir šoferių kursai. Gy
vai reiškiasi ir sportininkai.

Augsburge yra dar 
lietuvių kolonijos (apie 
ir apie 200 žmonių).

* *

Artimo meilė...

dvi
700

*

Iš svečio

Viešbutyje atėmė $100
Chicago. — Richard Ellis, 

50 metų, Packard Motor 
Kompanijos atstovas, iš De
troit, Mich., atvyko Stevens 
viešbutin ir jam buvo duo
tas 21mame aukšte kamba
rys praeito penktadienio va
kare. Po penkių minučių, kai 
Ellis atėjo į savo kambarį, 
jaunas vyras pasibeldė į 
duris ir jis pasakė, kad e- 
sąs atsiųstas apžiūrėti 
vamzdžius.

Ellis nuėjo nuplauti ran
kų, ir “inspektorius” barš
kino vamzdžius. Pagaliau į-

sibrovėlis jam patakšnojo 
ir liepė atiduoti piniginę. El
lis padavė piniginę, ir įsibro
vęs į kambarį vyras paėmė 
penkias bumaškas po 820 ir 
grąžino piniginę su $19, ir 
pasakė: “aš gailuos, bet 
man reikia pinigų”.

Išeinant plėšikas paėmė i 
Ellis’o laikrodį ir paltą, pas
kui jį užrakino rūbų kamba
riuke. Kai viešbučio prižiū
rėtojai išgirdo triukšmą sve
čio kambaryje, jie atvyko ir 
jį išleido. Jie pareiškė; 
Eliss’ui, kad jie nežino “in
spektoriaus”.

Liepos 29 dieną miesto pa
rapijos bažnyčioje smuiki
ninkas I. Vasyliūnas suren
gė religinės muzikos kon
certą, kuris gražiai pavyko.

* * *

Buvo koncertas
Rugpiūčio 4 dieną Dillin

geno miesto salėje buvo su
rengtas mišrus koncertas, 
kuriame pasirodė smuiko, 
violončelės ir fortepiono 
trio, solistės, mišrus choras 
ir tautinių šokių grupė. Į 
koncertą atsilankė amerikie
čių karininkai, latvių, estų 
ir lenkų komitetų atstovai 
ir vokiečių pareigūnai. Pro
gramos dalyviai susilaukė 
nupelnyto svečių prielanku
mo.

Lenkų kariuomenės šven
tės proga rugpiūčio 15 dieną 
lenkų stovykla surengė leng 
vosios atletikos rungtynės, į 
kurias pakvietė dalyvauti 
amerikiečių, lietuvių, latvių 
ir vengrų sportininkus. 
Rungtynėse lietuviai laimė
jo geras vietas.

♦ » »

Pasisekė...

VVuerzburg-Zellis (Elta). 
Rugpiūčio 19 dieną lietuvių 
stovykloje įvyko steigiama
sis Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus skyriaus susirinki
mas, kuriam pirmininkavo 
vietos gimnazijos direkto
rius I. Serapinas. Išrinkta 
skyriaus valdyba ir revizijos 
komis'ja. Susirinkime iškel
tas sumanymas kreiptis į 
Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Valdybą, kad ji para
gintų apylinkėje esančias 
lietuvių stovyklas padėti ka
ro belaisvių stovyklose esan
tiems lietuviams. Nord-Ka- 
serne stovyklos gyventojai 
lietuviai nutarė atsisakyti 
vienos dienos maisto davi
nio, kuris bus perduotas be
laisvių stovyklose esantiems 
tautiečiams.

VAISTŲ PAVOGĖ

Salz-

R. J. Thomas (centre), prezidentas United Auto Work- 
ers (CIO) unijos sykiu su darbininkais pikietuoja Fordo 
dirbtuves, Windsore, Kanadoj. Streikuojantieji darbinin
kai reikalauja pakėlimo algos 30 nuošimčių. (Acme-Drau
gas telephoto)

Toliau pasižvalgius

Baisūs ir šiurpūs dalykai Įvyko

X Antanas Bernadiši is, 
sūnūs žinomų Ciceroj biz
nierių Adomo ir Ievos Ber- 
nadišių, žaisdamas futbolą 
aikštėje prie 47 Ct. ir 1C 

; gatvės, virsdamas pataikė 
ant stiklo šukės ir giliai per
plovė dešinės rankos alkūnę.

X VValter Malinskas, El
vine Lechovich, Eileen But
kus ir Dolores Raudonis, iš 

‘ Brighton Park, išrinkti ra- 
porteriais ir kolumnistais 
Keliy High School mokyk
los leidžiamo savaitraščio.

Iš Vokietijos gyvenimo

PAREIŠKĖ AMERIKOS KARIŠKOS JĖGOS VOKIETIJO
JE TARP VOKIETIJOS IR ŠV. SOSTO KONKORDA
TAS BUVO SUDARYTAS 1933 METAIS.

Žymus žurnalistas 
Jordan praneša 
furt am Main, kad “ 
metų konkordatų nuostatų 
paisys okupacijos jėgos ir 
bus griežtai vykdoma”, — 
sako nustatas 59,- B, išmis
tas amerikiečių administra
cijos Amerikos zonoje.

Vokietijos vyskupai buvo

Max i išreiškę norą Fuldos konfe- 
iš Frank- rencijoje, kad konkordatas 

1933 sudarytas su šventuoju sos-
tu, 1933 metais, pasiliktų 
galioje, šiam Vokietijos vys
kupų pageidavimui pritarė 
amerikiečių okupac jos pa
reigūnai.

Platinkite “Draugą”

ČIA PADUODAME ĮVYKIUS, KURIE KELIA PASIBAI
SĖJIMĄ. TOKIŲ DALYKŲ NETURĖTŲ BŪTI.

RADO LAVONĄ
Nevv York. — Andrew 

I Sesdocka, 65 metų, pakilo 
rugsėjo 28 dienos ryte, 5:30 
valandą, ir nuėjo į savo 
virtuvę ištirti trūkšmą, ir 
ten rado mirusį vyrą, — jis 
pasakė policijai.

Sesdocka pasakė, kad jis 
buvo pažadintas bildesio. Jis 
rado vyro lavoną, kurio 
kaklas buvo subadytas, vir
tuvės viduje prie durų, 
Brooklyn apartmento pir
mame aukšte. Durys, — jis 
pareiškė, nebuvo užrakintos. 
Policija rado kraujuotą pei-

|lj virtuvės tarpduryje. Vy
ras nebuvo tuojau atpažin
tas.

I

SUVARĖ PEILĮ

Paryžius. — Dvidešimt 
penki buteliai penicillin bu
vo pavogta iš Jungtinių A- 
merikos valstybių kempės 
Le Havre nakties metu.

ATVYKSTA
Santiago. Chile. — Prezi

dentas Juan Antonio Rios 
išvyko rugsėjo 28 dieną lėk
tuvu aplankyti Jungtinės 
Amerikos valstybės.

IŠKASĖ 240

Dvigubai Punktu u;
VARTOTUS RIEBALUS

4 punktus vieton 2 už kiekvieną svarą! v

/■

Salzburgas (Elta). 
burgo Lietuvių Kultūrinio 
Darbo Draugija rugpiūčio 
11 dieną surengė pirmą kon
certą, kuriame pasirodyta 
su choru, tautiniais šokiais, 
kvartetu ir kt. Koncertas 
turėjo gražaus pasisekimo.

* * *

Išleista...

Brusselis, Belgija. — 240 
lavonų, kaipo nacių žiauru
mo aukos, buvo iškasta ne
toli Jumet. Apie tai praneš
ta rugsėjo 28 dieną. Visi bu
vo atpažinti, išskyrus 19 
lavonų, ir buvo pavesta gi
minių žiniai. Dauguma jų 
buvo nacių aukos iš Belgijos 
pasipriešinimo sąjūdžio.

MIRTIS KELYJE

rengia- 
įvairiais 
du ang- 

ang-

Vie-

Kemptenas (Elta). Kemp- 
teno srityje gyvena apie 1,- 
500 lietuvių. Veikia gimna
zija. anglų ir prancūzų kal
bų kursai. Dažnai 
mos paskaitos 
klausimais. Išleisti
lų kalbos žodynėliai ir 
lų kalbos gramatika.

* * ♦

Turi gimnaziją
Augsburgas (Elta),

name Augsburgo prienres- 
tyje yra susitelkę apie 500 
lietuvių. Veikia Lietuvių Są
jungos skyrius. Leidžiamas 
sieninis laikraštis. Organi
zuotas geras choras, kuris

Chicago. — Viena sesuo 
buvo užmušta ir kita sun
kiai sužeista praeito penk
tadienio vakare, kai jos bu
vo sutrenktos automobilio. 
Ashland ir Leland avė. Ne
laimė įvyko, kai jos grįžo 
namo iš parengimo.

Mirusi moteris vad'nasi 
Miss Frances Schwab, 54 
metų, o jos sesuo Mrs. Mary 
Owens, 59 metų, buvo nuga
benta į ligoninę.

Skelbkitės “Drauge”

JŪS, kiekviena šeimininkė Amerikoje, savo virtu
vėse, galite pagreitinti sugrįžimą didesnio kiekio 
muilo ir visų kitij taikos laikų reikmenų, kurių jau 

taip ilgai laukėte. Galite tą įvykdinti taupant dau
giau vartotų riebalų ... kiekvieną lašą išgramdant 
arba nugraibant. Nes jie būtinai reikalingi kaip ir 
pirmiau.. Tad, taupykite juos, prašom?

Jfis Amerikos moterys atlikote puikų darbą tau
pydamos vartotus riebalus laike karo, bet per
galė neužbaigė reikalingumą. Riebalų kiekis ga
minimui muilo ir kitų ilgai laukiančių reikmenų 
yra milijonais svarų mažiau 1945 metuose ne
gu 1944 metuose. Tai dėlto valdžia siūlo ketu
ris racijonavimo punktus vieton dviejų už kiek
vieną svarą vartotų riebalų, kuriuos priduosite.

(9E

Nugraibant, išsemiant ir išgramdant kiekvieną 
paskutinį lašą vartotų riebalų, jūs galėsite pa
gelbėti padidinti sau daugiau muilo šmotelių ir 
muilo miltų daug greičiau. Ir nevlen tik mui
lo, bet nylone, marškonių, elektrinių skalbyk
lų, prosų, šaldytuvų, automobilių ir šimtais 
kitų taikos laikų reikmenų, kurių mes visi taip 
ilgai jau laukėme.

Riebalai sutaupyti jūsų virtuvėse būtinai reikalingi 
pagelbėti sugrąžinti taikos laikų reikmenų ir juos įgy
ti daug greičiau. Ištesėsite tame gerame darbe nors 
karaa jau pasibaigė, ar ne? Sau pagelbėsite gauti 
reikalingus muilus ir civilinius dalykus apie kuriuos 
sapnuojate. Atsiminkite, kiekvienas lašas vartotų rie
balų dar yra gyvas reikalas. Taupysite, ar ne?

Vartoti Riebalai Pagelbės Gaminime Taikos Laikų 
Reikmenų, Kurių Norite.

X ‘Brighton Park Lite ”, 
savaitinis anglų kalba laik
raštis, įdėjo gražų aprašy
mą apie BALF Chicago aps
krities vakarą, kuris įvyko 
praeitą sekmadienį, Darius- 
Girėnas salėj, kas tą vakarą 
rengia ir programos daly
vius.

Nevv York. — Karo vete
ranas tris kartus įbadė pei
lį į savo atsiskyrusios žmo
nos kūną rugsėjo 28 dieną, 
jos bendradarbių akivaizdo
je, ir paskui subadė pats sa
ve.

Abu, Donald Cyr, 25 metų, 
ir jo žmona Harrit, 25 me
tų, buvo sunkioje padėtyje, 
kai nuvežta į Mary Immacu- 
late ligoninę, Jamaica. Cyr 
buvo po areštu, bet nebuvo 
klausinėta ęįėl šio įvykio. — 
policija pareiškė.

X Kraus (Kraučiūnų). iš 
Brighton Park, skaudus per
gyvenimas. Jų sūnus, lan-. 
kąs parapijos mokyklą, šeš
tadienį staiga susirgo, o ant
radieni jau buvo laidojamas. 
Dėl staigios ligos, gydyto 
jo patarimais, laidotuvės ne
galėjo būti viešos, iškilmin
gos.

X Kard. George Munde- 
lein šešių metų mirties su
kakčiai paminėti, spalių 2 
d., Šv. Vardo katedroje, bus 
gedulo pontifikalinės šv. Mi
šios, kurias atlaikys pats 
dabartinis diecezijos gany
tojas arkivyskupas Samuel 
A. Stritch, D.D. Pamaldų 
pradžia 10 vai. ryto.

ĮVAIRIOS ★ ★ ★
ĮDOMIOS * ★ ★

Si Žinios
20,000 VYRŲ!

Basei. Šveicarija. — Švei
carų jaunų vyrų organiza- 
c'ja nesenai Einsiedeln’e tu
rėjo suvažiavimą. Procesijo
je dalyvavo 20.000 jaunų 
vyrų. Tai pirmas suvažiavi
mas karui pasibaigus.

X Sgt. Antanas Kateiva, 
iš Waterb‘ury, Conn., pake
liui į namus buvo sustojęs 
Chicagoj ir lankėsi ‘'Drau
go” redakcijoj. Jam teko 
kautis su japonais Solomon 
ir kitose salose Pacifike. Da
bar garbingai paliuosuotas 
iš kariuomenės. Waterbury- 
je jis priklauso prie Liet. 
Vyčių kuopos ir kitų drau
gijų.

NEUŽILGO
Vienna. — AustrijosVienna. — Austrijos 

kupai buvo nesenai suvažia
vę Salzburge konferencijai, 
neužilgo bus išleistas gany
toji škas laiškas.

kupai buvo nesenai suvažia
vę Salzburge konferencijai,
neužilgo bus išleistas gany
tojiškas laiškas.

DIDELIS VAJUS
i

New York. — Minint mir
ties buvusio gubernatoriaus 
Alfred E. Smith pirmas me
tines mirties sukaktuves, 
rugsėjo 4 dieną bus pradėta 
$3,000,000 vajus, kad pasta
tyti jo atminimui paminkli
nę ligoninę. Paminklinė li
goninė bus priedas prie 
Vincento ligoninės.

X $500 dovanų gaus tas, I
kas parašys geriausią kata
likiško turinio dramą. Kon- 
testą paskelbė Katalikų Jau
nimo Organizacija (CYO), o 

I dovaną paskyrė jos direk- 
^s_ torius vyskupas B. Sheil.

Skiriami kontestui raštai tu
ri būti iki gegužės 1 d., pa
siųsti Helen Purcell. sekre
torei 
ater 
57th

National Catholic The- 
Conference. 316 
St., New York 1,

West
N. Y.

šv. •

80,000 ASMENŲ
Spalių 7 die-Nevv York.

ną Polo aikštėje įvyks šv. 
Vardo Draugijos pamaldos, 
kuriose dalyvaus 80,000 as
menų.

X Matas Sriubas, 
cero. sav9 gimtadienio ir 
vardadienio dienoje turėjo 
svečiu. Atsilankė visi šv. 
Antano vardo •‘spulkos” di
rektoriai, legalis patarėjas 
adv. J. Grish, dabartinė sek
retorė Gudaitė ir buvęs sek
retorius, šiuo metu parvy
kęs iš kariuomenės poilsio, 
Grybauskas su žmona. M. 
Sriubas yra buvęs tos “špil
kos” pirmininku sunkiau
siais — depresijos laikais. 
Bendrovė išsilaikė ir dabar 
gražiai gyvuoja. M. Sriubo 
žmona Kotryna yra žinoma 
katalikų visuomenės veikėja.

iš Ci-
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