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39 ASMENYS ŽUVO LĖKTUVO KATOSTROFOJ 
Baltijos Kvislingai Pasako Taikos 

Konferencijai Rusų Rašytas Kalbas 
(Taikos Konf.r.noijoi Paryžiuj , akredituotas. "Dra*iffo * koi •spimdenta =.; 

Po ilgo tylėjimo, pirmą 
kartą taikos konferencijoje 
viešai pasirodė B a l t i j o s 
*'kvislingai." 

Aną dieną Balkanų komi
sijoje trumpą žodį pasakė 
estų '*ministras" Kruss, o 
už kelių dienų vėliau kiek 
ilgesnę kalbą pasakė Itali
jos politiškoje komisijoje 
latvių ' 'ministras' Vales-
kaln. 

• Bet nei vienas, nei kitas 
nebuvo pristatyti konferen
cijai su jų titulais, taip kaip 
buvo norima padaryti pirmą 
dieną, bet visai paprastai, 
kaip sovietų delegacijos na
riai, jie ''išdrožė" jau iš 
anksto sovietų delegacijos 
parašytą kalbą, karią pats 
Molotovas suredagavo. 

Valeskaln įnešė pasiūly
mą, kad sutarty su Italija 
būtų įrašytas toks pat straip 
snis, kaip ir sutartyse su 
Suomija, Bulgarija, Rumu
nija ir Vengrija, jog bet 
kekios fašistinės politinės 
ar karinės organizacijos ar 
draugijos, kurios savo veik
lą nukreipia prieš sovietų 
Rusiją, būtų uždarytos ir 
joms neleista veikti. 

Valeskaln tvirtina, kad 
Italijoje dar veikia fašistai, 
kurie leidžia laikraščius, 
užiminėja radijo stotis ir' 
varo smarkią propagandą 
prieš sovietų Rusiją. 

Šis jo pasiūlymas palik
tas spręsti sekančiame ko
misijos posėdy. 

Dabar reikia laukti, kad 
kada nors pasirodys tribū
noje ir "draugas' Ratoms-
kis su Molotovo rašteliu. 
Bet ar Rotomskis yra šiuo 
metu Paryžiuje? Jis negyve
na su so">.tų delegacijos 
nariais. Vietos komanistų 
korespondentai, kurie norė
jo padaryti su juo inter-
view, nesuranda Paryžiuje. 

Bevinas P^-ilieka 
skeptiškas 

Vienas anglų laikraštis 
šią savaitę įdėjo karikatū
rą, kurioj Stalinas tiesia 
ranką Johnui Bulliui (ang
lui), gi t u 0 tarpu Stalino 
šuo drasko anglo kelnes. Ši
tas šuo tai sovietų radijo 
propaganda prieš anglus. 

Kalba, kurią pasakė šią 
savaitę Bevinas, labai aiš
kiai atvaizduoja tai ką ka
rikatūristas norėjo pavaiz
duoti. 
. —Šiuo momentu nebus 

karo, tai gerai suprantama, 
—pasakė Bevinas,—bet kad 
būtų įgyvendinta tikra tai
ka, reikia užbaigti su nervų 
karu. 

Kreipdamasis tiesiog į 
Staliną, Bevinas pastebėjo, 
kad gyvenime kalbos mažai 
tereiškia. Reikia faktų. So
vietų politika bus sprendži* 
ma ne iš gražios ir taikio3 
Stalino kalbos, bet iš sovie
tų delegacijos taikos konfe-

' rencijoje laikomosios pozi
cijos. Tik ten galima bus pa
matyti, ar galima tikėtis į 
nuoširdų bendradarbiavimą 
su sovietais. 

Bet Bevinas pasilieka skep 
tiškas dėl Maskvos vyriau
sybės laikysenos. Kad įver
tinus Stalino kalbą, jis klau 
sia ar Molotovas gavo in
strukcijas iš Maskvos, ku
rios leistų "Keturiems" 
greičiau susitarti ir pasira
šyti taiką. 

Iki šiam laikui konferen
cija nesutaria dėl principa-
linio dalyko, tai Triestas, 
Komisija, kuri stengėsi pa
ruošti statutą, nutarė už
baigti posėdžius, nes klausi
mas nei kiek nepažengęs 
pirmyn, bet ju 0 toliau, juo 
didesnis nezularimas ir gin
čai kyla tarp* posėdžiaujan
čių. 

Jugoslavija ja 
Izoliuota 

Jugoslavai rizikuoja :-
kos konferencijoje daug pra 
laimėti. Jie pamatė, kad so
vietai ne visad juos palaiko. 
Molotovas būdamas surištas 
"Keturių" susitarimu, ne
gali užtarti jugoslavų dele
gacijos, ypač dėl italų-jugo-
slavų sienos. Tokiu būdu Ju
goslavija mažai beturi vil
ties prisiskirti sau Gorizijos 
miestą. 

Dėl Triesto statuto atro
do, kad būsiąs rastas kom
promisas. Rusai žada atsi
sakyti nuo savo ambiciškos 
politikos dėl i!ėjim0 į Adri-
atijos jūrą. Bet ne komisi
joje bus rastas kompromi-
sas. 

Konferencijoje yra susi
dariusi nuotaika, kad po pa
skutiniojo "Keturių" pasi
tarimo, atrodo, kad bus iš
brista iš krizės ir pasiekta 
kokių nors rezultatų. Dabar 
laukiama, kad tarp "Ketu
rių" prasidės *'maršandavi-
mas": anglo-saksai už atsi
sakymą nuo kai kurių ko
merciškų privilegijų Rumu
nijoje ir Bulgarijoje, nori, 
kad rusai atsisakytų nuo 
Triesto. 

Tas rodo, kad rusai nori 
išlaikyti savo rankose Ru
muniją ir Bulgariją, bet ne
bėra jau taip užsispyrę dėl 
išėjimo į Adriatikos jūrą. 

Bet nuo to Jugoslavija 
jaučiasi smarkiai izoliuota. 
Garsusis amerikiečių ulti
matumas buvęs perspėjimu, 
parodė, kad rusai yra per-
silpni ginti pertoli esantį 
savo satelitą. 

Tokiu būdu Tito dabar 
ieško būdų sukelti inciden
tą Graikijoje, kad sukivir-
činus du blokus ir neprilei-
dus Molotovo prie "maršan-
davimo." Bet Stalinas ran
da, kad santykiai su Ameri
ka ir Anglija Rusijai yra 
daug svarbesni negu su Ju
goslavija. Jau tada, per ame 

Slavu Arkivyskupas 
Gina Žmonių Teises 

ZAGREB, Jugoslavija, spa
lių 3.—Prokurorai šiandien 
baigė ilgą ir įkyrų tardymą 
Arkivyskupo Alojzijc Stepi-
nač, ir Romos Katalikų Baž
nyčios viršininkas Jugosla
vijoje tuomet karštai atkir-

, to persekiotojams, audien
cijai pašiepiant aukštąjį 
prelatą. 

Pasakęs, kad Tito rėžimas 
užmušė daug katalikų kuni
gų, Arkivyskupas pareiškė: 
"Kaip komunistai kovoja už 
materialistinę teoriją, taip 
ir mes turime teisę kovoti 
už krikščionybę/' 

Į kaltinimą, kad jis kolia-
boravo su ustaši rėžimu, ar
kivyskupas sakė "garbingai 
atlikau savo užduotį/ Jis 
taip pat priminė tribunolui, 
kad "kuomet jūs prašote iš-

! tikimybės iš mūsų, tai mes 
norime kart" ir FPVO tei
sių." 

SNIEGAS ŠIAURINĖJ DALY NEW YORKO Didžiausia Oro Nelaimė Istorijoje; 
Lėktuvas Smoge i Kalną ir Sudegė 

NEW YORKAS, spalių 3. iro gyvybę buvo šiandien su-
— Amerikiečių Ove r s e a s grąžintas su pažymėjimu 
Airlines lėktuvas šiandien "Adresatas iškeliavo nepali-
smogė į kalno pašonę New- kęs naujo adreso." 
founlande ir sudegė. Ofici- Gen. Eisensoweris dabar 
alus pranešimas sakė, kad ! randasi Škotijoje, 
visi 39 juc keliavę asmenys ' ~~~ 

, Kiniečiai Komunistai 
j Grasina Peipingui 

Daugiau nepru šešiolika coliu sniego užklojo šiaurinę dalj New 
Yorko valstybės, beveik izoliuojant keliolika pasienio miestelių. Per

buvo užmušti. 
Šeši tų keleivių buvo vai

kai. Dvylika buvo moterys. 
Tai buvo didžiausia katos-
trofa komercinės aviacijos 
istorijoje. 

Vyko į Berlyną 

PEIPING, spalių 3.—Ko
munistų smarkioji nauja 
50,000 kariuomenės ofensy-
va prieš Peiping-Hankovv 

Air France transporto ka- geležinkelį pasiekė iki ketu-

trlaudos. (Aemc Tolephoto.) 

; 24 valandų laikotarpi temperatūra nukrito net 4o laipsnius, priver- pitonas, kuris skrido virš rįų mylių nuo šio miesto 
eiant šeimininkus, kaip čia matoma clyde, *X.Y.. pilietį, ieakotis prie- nelaimės vietos dvi valandas šiandien, bet valdžios kalbi-

po sudužimo, pasiekęs Nevv n į n kas sakė nacionalistai ne-
Yorką sakė, kad lėktuvas sustabdyti žygiuoja pirmyn 
visai sudegė, ir nesimatė šiaurės Kinijoje ir turėtų 
jokių gyvų asmenų niekur trijų dienų bėgyje užimti 

- įplink. Kalgan. 
Lėktuvu važiavo 31 kėlei- Militariniai sluoksniai į-

vis ir aštuonių vyrų įgula, skaito komunistų ofensyvo-
Didžiuma moterų keleivių j e tikrą pavojų Peipingui ir 

Lenkijos Kareiviai 
Nepripažįsta Valdžios 

'Didieji' Nori Paruošti Sutartis; 
Byrnes'as Įspėjo Rusiją Apie Taiką 
PARYŽIUS, spalių 3. — j i e dabar yra rusų belaisviai 

Prancūzų sluoksnis šiandien , Maskvoje Autorius David b u v 0 s e i m m m k e s vykstan- Tientsinui 
sakė -Keturių Didžiųjų"'Snell, buvęs to laikraščio č i o s E u r o p ą pas savo vy 

ROMA, Italija, spalių 3. 
! —Atsakydamas į Varšuvos 
I valdžic3 pranešimą, kad ji 
atėmė jo ir kitų 2-jo lenkų 
korpuso karininkų pilietybę, 
gen. Wladislaw Anders šian 
dien pareiškė, "lenkų tauta, 

i tuo pat ir aš, niekuomet ne
pripažino dabartinen laiki
nos valdžios." 

Į užsienių ministrai susirinko Į reporteris, kuris nesenai 
| šiandien po pietų, kad ben- j grįžo iš Korėjos, sakė rusai 
Į drai išaiškinti likusius rei- J darė spaudimą į suimtuosius 
j kalus ryšium su taiko s su- j mokslininkus, kad išgauti 
j tartimis ašies satelitinėms s atominės bombos paslaptį. 
j valstybėms. Amerikiečiai gi, j Tokijoje, U.S. kariuome-
j pranešė jog Byrnesas šian- j n ės žvalgybos karininkai 
! dien privatiškai tarėsi su j prisidėjo prie amerikiečių ir 
Anglijos užsienių sekretorių japonų mokslininkų panei-

! Bevinu. 

| HULL ARTI MIRTIES 
i VVASHINGTON, spalių 3. 
—Buvęs valstybės sekreto
rius Cordell Hull atrodė silp 
nėja šiandien, laivyno biule
teniui pažymėjus, kad jis 
"labai kritiškai" serga. Va
kar buvo Hull'o 75 metų 
amžiaus sukaktis. 

giant Snell raportą. Japoni- m o J i Jo^ nelaimė 
Konferencijos kom i s i j a j j 0 s žymiausias atomų skal-

šiandien 7 balsais prieš 5 ' dymo fizicistas, dr. Yoshio pg-gįstlBIT!* NdCiaRIS 
atmetė Amerikos bandymą j Nishina, sakė "tai vra gry- *' . \ 
sumažinti $100,000,000 iš! n a s melas." U Z t l K ^ n ^ ApS3UQd 
Vengrijos reparacijų Rusi- -— ; 

rus. Ketur-motorinis lėktų-* 
vas skrido iš Nevv Yorko į NSUJ3S Arabl į P l a M S 
Berlyną, ir smoge į kalno pašonę įo minučių Po Paki- Palestinos Valdymui 
limo iš Stephenville, Nevv- LONDONAS, spalių 3. — 
foundland. Arabų lygos atstovai Pales-

Iki šiol linija į ir iš Eu- t i n o s konferencijoje Londo-
ropos saugiai pervežė 32,- n e š i a n d i e n a t m e t ė britų 
000 keleivių, ir Si buvo pir- p J a n ą provincinei autonomi

jai ir pasiūlė to vieton su
daryti laikiną vyriausybę su 
septyniais arabais ir trim 
žydais ministrais, visi Pa
lestinos tautybės. 

rikiecių ultimatumą, Stali
nas patarė Titui nusileisti. 
Jis nepalaiko nei dabar ju
goslavų puolimo prieš grai
kus. Sovietų spauda tyli 
apie šį incidentą ir nieko 
nerašo. Anglai, savo keliu, 
taip pat neturi jokio noro 
priduoti didelės diplomati
nės reikšmės. 

Tuo tarpu civilinis karas 
Graikijoje plečiasi. Per pir
muosius susirėmimus iš ko
munistų puses yra virš šim
tas užmuštų ir keli šimtai 
sužeistų. 

Graikų komunistai žada 
padėti tik tada ginklus, jei 
vyriausybė sutiks įsileisti į 
kabinetą visų partijų nariur 
kad būtų atitraukta iš kr'y 

to anglų kariuomenė, suteik 
ta visiška amnestija, peror
ganizuota kariuomene, per
žiūrėti balsavimo sąrašai ir 
atnaujintas bendradarbiavi
mas su visais sa,junginin
kais. Jei vyriausybe neišpil-
dys šio reikalavimo, jie ža
da išvystyti tikrą civilinį 
karą plačiu maštabu. 

Vyt. Arūnas 

jai, Jugoslavijai ir Čekoslo
vakijai. Amerika taip pat 
bandė sumažinti Suomijos 
reparicijų sumą $100,000-
000. Sovietų delegatas pa
vadino pasiūlymus "nedrau
gingais aktais." 

I Pasiūlė Rusijai 40 Metų 
Sutartį 

Atsakydamas į Stalino 
kalbą, kad nėra greito karo 
pavojaus, valstybės sekr. 
Byrnes šiandien sakė jis su 
tuo sutinka, bet įspėjo Ru-

Numato Susitaikymą 
Arabai siūlė, kad tokia 

NUERNBERGAS, Vokie- vyriausybė turėtų sutvarky-
tija, spalių 3.—Gynimo ad- ti balsuotojų sąrašus ir tuo-

DiHckl irnhn { t r a i l a v o k a t a i šiandien pranešė, m e t laikyti rinkimus stei-
r (lISDUrūIlO J T I G I K S kad Franz von Papen, Hans gįamąjam seimui iš 60 :ia-

PITTSBURGH, Pa., spal. Fritsche ir Hjalmar Scha- r įU t 
3.—Federalinės valdžios tar- cnt, trys nacių vadai, kurie 
pininkai atnaujino bendras buvo alijantų tribunolo iš- jy ' # " l | v v " 
derybas su nepriklausomų teisinti ir paliuosuoti, bus IVOITilimSiGI UZfflUSc 
unijų ir elektros bendrovės amerikiečių kareivių nuly- 1AA i ( m f l n | | firailfiini 
atstovais, esant vilčiai, kad dėti į britų zoną. * W ASlFcnil UldllVtJUj 
šio miesto brangiai kaina- Denacifikacijos viršinin- ATĖNAI, spalių 3.—Ra-
vęs 10 dienų elektros strei- kas Bavarijai Anton Pfeif- portuota jog daugiau negu 
ka s gali greitu laiku būti fer sakė gavęs instrukcijai 200 asmenų buvo užmušta— 
užbaigtas. Optimizmą šukė- duoti trijukei "saugaus per- I didžiuma jų sudeginimu 
lė gandas, kad Duąuesne ', ėjimo" garantiją, ir apsau-

siją ir pasaulį, kad jei tau- Light Co. padarys naują ai- goti juos nuo arešto per vo-
tos nori išvengti konflikto | gų pakėlimo pasiūlymą dar- kiečių teismup amerikiečių 
tai turi susilaikyti nuo to- j bininkams. , zonoje, 
kios "politikos ar veiksmų, j Dėl šio streiko apie 100,- V rašymas Nesuranda 

000 neturt* darbo. Viešasis Eisenhowerio 
transportas vis dar sunarp-: Mrs. Alfred Jodlienės lai-
liotas. Elektros šviesos mie-1 škas gen. Eisenhoweriui iš-
sto centre baigia isgesti. i gelbėti jos pasmerktojo vy-

kurie veda į karą." 
Amerikietis ta pačia pro

ga pakartojo savo prašymą 
Rusijai prisidėti prie Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzi
jos 40 metų sutartyje palai
kymui Vokietijos nuginkla
vimo, ir priminė, kad ne vie-

komunistams užpuolus Nao-
usas kaimą vakarinėj Mace-
donijoj. Čia gauti raportai 
sakė komunistai puolė tą 
kaimą antradieny ir trečia
dieny. 

talija Priimta į 
Pasaulinį Banką. 

WASHINGTON, spalių 3. 
—Pasaulinis bankas šian-

Vėliausių Žinių Santrauka 
—Henry WaJlace, tęsdamas ginčą su Bernard Baruch, 

no t o n f / neturi nadarvti i s a k ^ Baruchas yra priežastis nes^sitarimo Jungtinių Tau- j dl*n prieme Italiją į narius, LTaidos LnjTu, jogTSS i * š s t n s s k o m i s l j o j e ' ° ?•iis pats- ' t t e i s e n y t i rskolų ' 
ka ueisimaišva i by kuri Eu- - p ° h c ' J a *n™J» m 200 p.kietninkų prieš Automatic I d r a u * e r J T u r k l ] a - S l r ų a i r 

kODOs kTra ateJtyk B w l 2 C o r p - f a b r i k a Chicagoje, ir 32 suareštavo. LebanU; 
1 _ 1 M Z ^ ^ m M l a s P ? . ^ , 5 - į * ^s *S nesvarstęs apie i KALENDORIUS 

kitą, Trijų Didžiųjų suėjimą kada nors ateity. ' • _ « _ « J a - a 
Užgir ' įa , Kad Japonai 4 T * 1 * * ; ? f t s n , J W B r ^ k , y n * * * " * p r l e š ; JH^<2£?!& 

' * • " 4, ir laimėjo National League čempijonatą. Į ^^A , e t l 5 5» »eiiuve&. v*<u Turėjo Atomine Bombą _ - ? « s u «ž«en |» »nut.to» aandto. «*<• vU i švyks iš \ liu
â
r
liu

Pr
5
yt .̂ šv P1 .. J Paryžiaus | Maskvą^ pasitarti su savo bosu Staline. bpaiių o d.. fc»v. fiaeiaas 

—Rekonversijos direktorius Steelman savo raporte sakė i r Drangai Kent.; senovės: 
mėsos trūkumas bus toks pat didelis žiemos metu. Palemonas ir Upine. 

—CIO laivų krovėjų unijos pirm. Biidges vakar prane
šė, kad jo unijos nariai grįš į darbą ir paliks \ isus iki šiol 
neišaiškintus skirtumus arbitracijai arba susitarimai. 

ATLANTA, Ga., spalių 3. 
—Atlanta Constitution co-
pyrighted raporte sake ja
ponai mokslininkai buvo iš
vystę ir sėkmingai išbandę 
atominę bombą tris dienas 
prieš karo pabaigą, ir kad 

ORAS 
Dalinai ūkanota, šilta. 

—Chicagos autobusų bendroves atstovai vakar vakarą Saulė teka 5:51; leidžiasi 
suėjo su streikuojančių vairuotoju unijos atstovais. 5:28. 
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2 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO ILTLTNOIP i č l l k i a u i e i ū i S . b p c t h u 4 , 

MIRGA - MARGA IŠ ROCKFORD, ILL. « * » * T 1 raukliu populiarumu La,w- j gyventi vokiškos k i l m ė s ! f | r p Q F R N V R 
rence t a rp lietuvių ir kita- ! žmones. Ulm U * B E i I U l M \ 

Lawrenee, Mass. Rug- j taučių turi geriausią vardą. Esą švedų valdžia vargiai 
Antanas ir Marijona Do- benimai iš savo gimtojo sėjo 29 d. Sv. Pranciškaus j į y r a prisidėjusi prie visų sutiksianti juo s išduoti, 

meikai, nors toli gyvena nuo kramto — tėvynės į Sibirą, parapija turėjo istorinę šven kilnių Dievui ir Tėvynei dar- Kaip žinome, t a m s i o s e 
Rockford ant ūkio (R. 1 Do- ir j Rusijos gilumą kitur, tę. Tai iškilmingas ' 'morgi-j bų. Klebono kalba buvo iš- Kremliaus pakampėse, nuo 
rene) . tačiau jų širdys vi- tai č r komunistus apėmė &„•* t -ideginimas. Ta pro-1 klausyta su meile, daugeliu | ilgų mėnesių, su švedais ve-
sados Rockforde lietu\ių nepaprastas džiaugsmas ir g a parapijoj svetainėje bu- atvejų dalyvių plojimais pa- damos vadinamos "ekonomi-

- veikime. Labdaringi darbai jie tai kruvinai Lietuvos v o t . j r eng t# šauni vakarie- lydėta. nes '1 derybos, 
visuomet juos lydi. š ta i . šio- pardavikų valdžiai siuntė ^ ku ro ja dalyvavo apie j Labai gražią nuotaiką gai- Nesunku sau įsivaizdinti, j 
mis dienomis jie paaukojo pasveikinimą, užgirdami tos 4 0 o parapijiečių. Prie pa-! v i n Q m u z p S a k o vedamas kaip t o s "de rybos" yra ve - ' 
$25 ir prašė pasiųsti misi- "valdžios" banditiškus žy- puoštų ir lietuviškai paruoš-1 m i š r u s i r v y r ų c h o r a s l i e . | damos. Pav. kiekvieną kar-1 
jonieriui kun. Svirneliui gius! tais valgiais apkrauta s t a " ; tuviškomis dainomis. MMor- tą kai švedai pradeda rody-! 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
15 metų patyrimai 

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akif 
IMsJsa 

Ofisu Ir Akinių Dirbtu vf 
1401 80. HALSTED 8T. 

kampai 84th St 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 Dd 8 

NedėlioJ pagal sutarti. 

į Indiją, kad laikytų šv. Mi
šias intencija Lietuvos iš
laisvinimui ir atgavimui ne
priklausomybės. 

Reikia pasakyti, kad Do
meikai labai dažnai stam-

Tuomet visi Rockfordo lie-
tmia i aiškiai pamatė, kas j 0 p r o g ą išgirsti kalbų ir 
jie yra per paukščiai, j įos daįnų. 
pasmerkė ir griežtai nusista- K u n F Kenstavičiaus pri-
t§ prieš juos kaipo Lietu- s t a t y t a s kalbėjo neseniai iš 

Argentinos atvykęs K. Ci-

lų vakarienės dalyviai ture-1 gįčiui ' ' sudeginti buvo pa- ti daugiau savarankiškumo, 

vos išsigimėlius. Nuo to lai-

kviestas parapijos veteranas 
žilgalvis Pet ras Navickas. 
Vakarienei vadovavo kun. 
F. Kenstavičius. Svečias 

bicmis aukomis prisideda ko čia komunistai pradėjo b į r a s j 0 mintys apie lietu-
prie visų kilnių reikali;. Jie 
sako: "Mums Dievas už tai 
atlygina pasisekimu gyven
ti ant ūk io" . Beje, Domei
kai yra amžini nariai Lab
darių Sąjungos ir džiaugias, 
kad senelių prieglauda jau g? 
baigiama statvt i . 

Labdarybės vajus Rock
forde eina gerai. Yra žmo
nių, kurie jau pQ kelias kny
gutes pardavė. Be to, prie
glaudoj kambario Rockford 
vardu įrengimui pastaruoju 
laiku aukojo po dešimtį do
lerių: Antanas Kairys, Ma-
kaurkai B. Patašis, J. Si-
menas o K. ir P. Pečiuliai 
penkis dol. Kiti žadėjo vė
liau prie pirmos progos pa
aukoti. 

• 
Lietuvių našlaičių kelio

nei iš Vokietijos j Ameriką 
ir jų užlaikymui aukojo Juo
zas Šimėnas dešimts dol. ir 
St. ir Zof. Kačėnai penkis 
dol. 

Rockfordo lietuviai nesi
gaili doleriu kilniems reika
lams. 2inoma, yra ir tokių, 
kurie surūdijusio cento ne
aukos, arba dar t a \ e išbars, 
kad paprašai jo aukos. 

smukti ir šiandien yra nu- v y b £ s s a n t y k j su kataliky-
smukę galutinai. b e b u v o į t i k t o s su dideliu 

Kad čia Stalino gizeliai į m e s i u .Parapi j ieč ių vienin 
yra nusmukę, tai tą jie pa-, i r n Uoširdžlu bendradar-

Reikalauja Pa
pildomu aukų 

tys paliūdyja. 
Štai, neperseniai jie 

savo 

biavimu 

rusai suintensyvina v i r š I 
Švedijos "skrajojančių mi-1 
nų" salves. 

Kitu atveju suranda dar 
ir kitokių grasinimo prie
monių. 

Prie tokių priemonių, be 
abejonės, priklauso ir nau
ji reikalavimai išduoti Šve-

The dijoje prieglaudą susiradu-

ren-
šlamšteliui "Vil-

pikniką, į kurį "publi
ką" jiems prisėjo " impor
t u o t i " iš Chicago, nes vie-

Kuris neturi gabaus ležu-
vio, tas turi gab ias rankas. 

gerai . 

New York (LAIG) 
su dvasios vadais j American-Swedish News Ex sius tremtinius. 

pasidžiaugė kun. Jenas Ber- change, Inc. savo 255-ame 
natonis. Pažymėtina, kad a j biuletenyje, rugsėjo 9-ąją 
bu šios parapijos vikarai j datuotame pr a n e š i m e iš 
nors čia gimę ir Lietuvos' Stockholmo rašo, kad birže-
nematę, laisvai ir gražiai iį0 mėnesyje, rusai ir vėl 

tinės Rockfordo publikos Jie l i e t u v i š k a i k a l b a . Lietuvis- buvo pareikalavę papiido-
kai pasveikinimo žodį tarė m a į išduoti visus tuos ku-
ir vietinis daktaras Miški- i rįe, metų pradžioje, buvo j -
ni?. Tarnaudamas US ka- t raukt i j bendrą sąrašą ir 
riuomenėje jis per keletą kurie, dėl tos ar kitos prie-
metų sakosi negirdėjęs lie- žasties, negalėjo būt. kar tu 
t aviškai nė žodžio. su anomis 167 baltiečių au-

Italijos lietuvių v a r d u komis, išsiųsti, 
sveikino kun. dr. L. Andrie- Švedų informacijomis, y- | j 
kus, pranciškonas, k u r i s ra tai daugumoje seni. Ii- i 

DR. Y. P. SLEPIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t * m 

68G3 YV. Cermak Itoad 
BEKWTN, ILUMOLj 

Ofiso TeL — Derwyn 8828 
Re*. Tel. — Lafayette 5161 

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS: 
Pinriad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
įuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI ' 

Tik vieną porą. akiu gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
tčeKsaminuott jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkU. 

17 SIETAI PATYRIMO 
pririnkime akinio, kurie prašalina 

risą aklų p>mpimą. 

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

OITOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Karu pas 18-toi 
Telefonas: OANAL 0523, Ohicitgo 

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

Tre<5iAd. ir Sefitad. » : • • a. m. 
iki 7:0t p. m. 

nedali gauti. Tai yra 
Jeigu jie tarnauja Stalinui, 
tai tegul ir "Stalino publi
ka" pas juos eina. 

Dabar čia lietuviai, kur 
tik susieina, iš Stalino gi
zelių turi gardaus juoko. Sa
ko, kad komunistai tik miš
ką gali gauti pasirendavot 
Rockforde (mat miška s dar 
ių nepažįsta), o "publiką", 

t rauk- r e k o l e k l l J a s . Jis paliudijo 

į KKNUUOJ AME GRINDA į 
j TRINIMO MASINAS — į 

TIKTAI 

$150 
Į D I E N £ 

šiuo metu čia vedė 9 dienų goti. iivo d:enas baigią da- ' Į 

tai vargšams priseina 
ti iš kitų miestų... 

Iš šito jų nusmukime nei 
raudonas Vabalas, nei Rose-
land0 byrmanas jų neišgel
bės. D. 

Dabar Laikas.. Dabar! 
b a u a r geriausias laikas 

platinti Labdarybės vajaus 
knygeles. Kas dar neturi va
jaus knygelių, tuč tuojau y 

i sigykite. Vienas bilietas kaš
tuoja tik 50 centiĮ. bet gali 

Spalių 6 d. Lietuvių Pilie- d a u g gauti, nes yra stambių 
eių Klubo bus susirinkimas dovanų. Bet juo daugiau įsi-
parapijos salėj, tuojau po g y s į Labdarybės vajaus bi-
sumes. 

• 
Serga Michalina Babavi 

čienė ir P. Povilaitis. 

kiek džiaugsm0 . lietuviams 
tremtiniams suteikia per BA 
LF siunčiama amerikiečių 
parama. Svarbiausias kalbė
tojas buvo, žinoma, klebo
nas Pranciškus M. Juras . Su 
jam įprastu laisvumu ir nuo
širdumu jis papasakojo pa
rapijos stiprėjimo ir bažny
čios skolų išmokėjimo isto
riją. 

Tikrai čia reikėjo daug 
pasiaukojimo, sumanumo, 
veiklumo ir rūpestingumo 
kol prieita ne tik gana di
dele? skolos už bažnyčios 
statybą likvidavimo, bet jau 
keliolika tūkstantukų sutau-
pytr. didelės salės statybai . 
Palyginti nedidelė Šv. Pran 

: 

lietų, tuo didesne proga yra 
daugiau gauti. Kiekvienas 
turėtumėt įsigyti visą va-, 
jaus knygutę, kuri turi 25 C l s k a u s P a r a P į J a s a v 0 P a l 

Korespondentas bilietus. Vajaus knygelių rei.*" 
kalu kreipkitės i Šv. Kry- i ^ ^ = 8- -i 

ATYDA! Mes Taisome: 
Refrigeratorius 

Stokerius ir Radios 
SKALBIMO MAŠINAS ir t. t. 
Taisome visokių išdirbysčiu. 

). RIMDZUS, D. C. 
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
liouie Oalls ui Irvilana— 

Phone WKNtwort* 2627 

PHYSIO THVRAF* 
936 West 63rd 8 t 

a i . »UHI . - " i i o « — * t l t 
**turdaya * -a. .M t o f *». M. 

rel. VIR 0980 (ofise Ir namę.) 

Dr. Walfer J. Kirsfuk 
PHYSICIAî J and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

4003 S. Archer Ave. 
TALANDOS; « — 4 popiet. 6:S0 — 
1:10 vakaraiB. Trečlad. pagal outartl. 

I 
I 
I 
z 

. ! 
x i 

DARBAS GVAKANTLOTAS | 

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Ave. 
Tet GROvehill 7570 

(iKOvehilI 1983 - TRlan^le0073 

I Mes Esame AGENTAI Del 
į B£NJAMIN MOORE MAL1AV\ i 

IR VARMSŲ, taipgi — 
B1ARTIN SENOFR MALIAVŲ 

IR VARNlSy , Ir — j 
KEM-TONE VALSPAR. 

Į 
I ! Ofiso Tel. 
i i 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

\ i H u i n i a J 830 

KOMUNISTŲ 
NĮJSMUKIMAS 

Prieš keletą metų čia dau
gelis lietuvių gerai nesupra
to komunistų tikslų, ir kam 
jie tarnauja. Daugelis ma
ne, kad jie turi tik skirtin
gus politinius įsitikinimus, 
be. jie, kaipo lietuviai, sto
ja už Lietuvos nepriklauso
mybę (20ties metų Lietuvos 
nepriklausomybes sukakties 
minėjime čia jie dalyvavo 
sykiu su visai s lietuviais) ir 
todėl neretai juos paremda
vo, eidami į jų parengimus. 

Bet kada Lietuvą užpuolė 
raudonieji teroristai — Sta
lino armija ir ž\ algyba, ir 
kada su jų pagalba tapo į-
steigta ir ant Lietuvos žmo
nių sprando užkarta Palec
kio kvislinginė •• va ldž ia ' ; ir 
kada Lietuvos nepriklauso
mybe buv 0 panaikinta ir Lie 
tuva parduota Rusijos dik
ta tor iu i ; ir kada po to Lie
tuvoje prasidėjo masiniai 
žmenių areštai , žudymai, ir 
dešimtimis tūkstančių isga-

žiaus kleboniją, 4557 South 
Wood St., Chicago, arba pas 
labdarių kuopų pirmininkus 
bei platintojus. 

Tvir tas s i lpnam ne drau
g a s . 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th St. 

Cicero, I1L 

TI8AS DARBAS GARANTUOT AP 

Talsom V\nų Išdirbysfliu 
Visokius Modelius 

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam įa namų ir prtstatom 

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS 

Mes turime Kaulių 1 staką U 
Jums nereikės laukti ctėl jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas VSliausiu 
Musikos Rekordu 

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118 

Atdara Vakarais lkl 9:#0 Tai 

fl 

f EKSPERTYVIŠKAS PATAISYMAS Naminių, Auto 
i r Portable RADIOS ir Phonografų. 

(Garantuojama 90 Dienu) 
TAIPGI TAI80M IR PARDUODAME 

D I U 1 V YAUVTOJIS, HADIOS, TOASTERS, P.UOSIS ir U. 

R A D I O S H O P 
Tel.—SEE 2158 

Su\ ini i ika> 

^ 

M & G 
1949 S. HAfcSTED ST. 

S.%>»,—Lietuvis 

"fes 
M l L M A T I S . 

f 

-

JOS. F. BUDRIK KRAUTUVĖ 
ffl 

• • 

RAKANDAI, RADIOS, PEČIAI, GERIAUSIŲ IšDIRBYSČIŲ 
PARLOR SETAI, EUREKA, HOOVER, GENERAL ELEC

TRIC DULKIA VALYTUVAI TUOJ PRISTOMI JUMS! 
Čia gausite tokiu prekių, kokių kitur yra sunku gauti. 

Didele Jewelry Krautuve 
AUKSINIAI ŽIEDAI, LAIKRODĖLIAI, DEIMANTAI, 
AUKSINES PLUNKSNOS. LIETUVIŠKI REKORDAI. 

Mū>u 

Expertas 

Laikiodžiu 

Tal>ytojas 

Gerai 

Sutaiso 

La ik i odelius 

Jos. F. Budrik, Inc. 
3241 S.Halsted St. Tel. C AL. 7237 
Atdara pirmad. ir ketvirtad. visą dieną iki 9 vai. vakaro. 

' 

I 
I 
I 
I 
* 

Turime Gražy i š s i r ink imą 
1946m. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą! 

MAROŪETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 West 63rd Street 
Tel.: — IIEMlock 8262 

DR. A. JENKINS 
PIIYSICIAN Ar SURGEON 
(LIETl'VJS GYDYTOJAIS) 

2500 W. 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

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

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta. 
Ofiso Tel. — PROspeet 3838 

Res . Tel. — VIRginla 2421 

Tikslus Tyrimas 
Orthsptls ardymas 

toatast Stiklai 
Stiklas AtnaoJInam 

t, 
\ 

m 
SUDRIKO RADIO VALANDOS : 

WCFL—1000 k. Sekmadienioi vakare 9:30 
WHFC—1450 k. Ketvirtadienio vakare 7:00 

valandą, 
valandą. 

^ ^ 33 

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 W E S T C E R M A K R D . 
(Viri Metropolitan l u t o Baakos) 

Tel: — OANAL 7329 
Vai.: — Kasdien — 10 Iki 11, 1 lkl I, 7 
lkl t — Bsitad. — 10 ryta lkl 0 r&k Sek-
mmmm. — 10 IUI p<*tu. — TVeSia.4. . i d u r r u 

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

(2-tros lubos) 
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDnay 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. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sel&n. tik susitarus. 

Dr. F. C. Winskunas 
ttKiirroJAa I K OMIKUIMS^I 

£420 IV. M&rfjuette KO. 

Ofiso TeL: PBOspeot 64M 
lies. leL. ULjaioca dJUHi 

V A L A i ^ m j a . 
M U U i l I K p o p i e t , O lai O Vaa., II 

Trociaditiujaia y a* ai sutarti. 

DR. EMILY V. KRUKA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Kez. Įsi. ULfuolic 0U54 
Jeigu JNeaisiliepiama — 
Saukite: KbJDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakaraiB ii taipgi 

Sekmadieniais pagal sutarta 

DR. PETER T. BRAZIS 
PIIYSICIAN and SUBGBON 

6757 S. W e s t e m Ave . 
Ofiso Tel.: IIEMlock 5849 
Rez. Tel.: HLMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 4'Jth Court, Cicero 
Antradienia i s , Ketv irtadienia is 

ir r*eiiKtaaieniais 
V A L . : 10-12 r y t e ; 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir betitaoUeniais 
Valančios: 3—8 popiet 

TeL: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
v JO VALSAS) 

GYDYTOJAS IR CilIKLKGAS 
2423 YVest Marquette Kd. 

(Dargia Vaisunes Name; 
OFISO VALANDOS: 

l iasaien nuo 2 IKI 4pp. ir « Iki o t. 
i x r t c i a a . , II S«.«utu., pagdi nutarta 

Žmogus, kuris atvyksta 
paskir tu laiku, visados ište-
sęs ir savo žodį, Swett-Mar-
den. 
• • - • • t 

GARSLNKITES "DRAUGE" 

AMERIKOS LiETUViy DAKTARŲ DRAUGUOS N AKLU 

DR. JOHN G. MILLAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Neseniai Sagrįiea U Tarnybos 
PRANEŠA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd. 
CICERO. ILLINOIS 

Ofiso Tel.: OLYMPIC 8650 
Rez. Tel.: OLYMPIC 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

VALANDOS: 
Kasdien: 2 - 4 pp. ,* 7 - 9 vak. 

Trečiad., Sekmad. pagal sutarti 
i * i . J iaqįss9 ^ęm^ą • • • " 1 • ! 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.v, 

Sekmad. , Trečiad. ir Šeš tad ien io 
vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 YVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868 
Tel. CANal 0257 

Rez. Tel.: PROspect 6639 

DR. P, Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

Tel. YARds 3146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINTUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

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

Šventadieniais: 11—12. 

Res. 6958 So. 1 aiman A\c. 
Res. Tel. GKOvelnll 0617 
Office Tel. HLMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
OFISO VALANDOS: 

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

DR. STRIKOL'IS 
PIIYSICIAN 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. PKOspect 1930 

Ofiso Tel. YIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: ttEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

DR. L E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 

Ofiso Tel.: 
Namų Tol.: 

nuo 2—4 ir 6—8 
PULLMAN 1193 
PULLMAN 8277 

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

2400 YVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res:-. Tel.: BRUnswick 0597 

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

file:///iHuinia


renktadierta. sn«liu 4 i9-i5 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS ?* 

C L A S S I F I E D ADS 
"D R A U G O" 

DARBŲ SKYRIUS Ė 
"©RAUGAS" HEI/P WAXTED 

ADVKRTISIXG DEPARTMENT 
127 No. De&rborn Street 
Tel. RVNilolDh »488-9 l8 t 

H E L P WANTED — VYRAI 

MACHINE C^H. 
WINDERS 

Aukščiausia Mokestis 
Užtenkamai Viršlaikio 

TRINDL PRODUCTS 
17 E. 23rd S I 

PASAULYJ DIDŽIAUSI IŠDIR

BĖJAI AtLMINO IR ŠVINO 

DIE RAŠTINGŲ -

TURI DARBŲ DEL: 

DIE CASTING 
DIE MAKERS 
MAŠINISTAMS 

KARPENTERIAMS 
DIE SETTERS 

INSPEKTORIAMS 
PIPE FITTERS 

TAIPGI PATYRUSIŲ 

Die Casting 

Machine Operatorių 

Arba Mes Išmokinsime. 

DOEHLER-JARVISCORP 
2255 W. 43rd St. 

DARBININKŲ 
Sudėti, iškelti ir iškabinti 

plating tankas. 

AMERICAN NICKEL WORKS 

860 W. Weed St. 

POLISHERS & BUFFERS 
Job shop patyrimo. 

Aukščiausia alga mokama. 

AMERICAN NICKEL WORKS 

860 W. Weed Street 

H E L P WAXTED — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
PfiDfiS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEE 

D Ž E N I T O R K U 
UfcDARRIS 72 H l VAL. PRADŽIA. 

77H I VAL. PO S M£N. 

82 H I VAL. PO « MfcN 

VALYMO DARBAI MOTERTMS 
VISCOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. D U Vi NAKTJ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 

MOTERIMS 
STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

IŠ KINO FILMŲ DARBININKŲ STREIKO 

D A fiiifiis MA#LlmUiM •lemi didžtuodamarti savo 
KO sviete pasidairius ^ h. gcoii(laūL^ m. 

Viena kampelio lankytoja 
ir didelė mano delno gerbė- ~ T a i aI1Selas> t a i n ePa" 
ja prašo, kad ant delno pa- P r a s t o š r a ž u m o moteris, 
dėčiau jc s trumpą gromatą- j S i a n d l e aš pirmą sykį pa-
paklausimą Nolėčių Vidikui, m a c i a u k dreseje... 

Negalėdami išlaikyti pikieto linijos, streiKuojantieji Metro-Goldwyn-Mayer darbinin
kai bandė sėdėti prie įėjimo į studiją. Nuotraukoj policija juos prašalina. (Acme-
Draugas telephoto) 

kuris "Drauge" labai daž
nai kepa tarkainiukiis bal-
šavikams. Gromata yra to
kia: 

"Didžiai Gerbiams Nolė-
Čių Vidike! 

kiNeseniai vienas Kampe
lio tavorščius parašė, o jo 
diktatorius genera 1 i s i m o 

— Mano vyras irgi tik
rai nepaprasto grožio, — 
didžiavos slaugė svečiams. 
— Šiandie pirmą sykį jį pa
mačiau uniformoj, o ne pa-
džemose. 

* • • 
Čikagos balšavikų gazieta 

iš CIO žurnalo "Economic 

GIRLS 
THE BEST RADIO PLACE 

IN TOWN 

HAS OPKNINGS FOR 

ASSEMBLERS 
SOLDERERS 

VVIRERS 
P A C K E R S 

HIGHEST PAID VVAGES 
I N T H E I N D U S T R Y 

COME IN AND B E 
CONVIVCEDI 

H E L P WAXTED MOTERYS 

MERGINŲ - MOTERŲ M O T O R O L A 

Lietuviai Lenku 
Kariuomenėje 

Philadelphia Pa. — čia 
vienas viengentis gavo laiš
ką iš Anglijos nuo lenkų ka
rininko Enriko Panaso, ku
ris tarp kitk0 rašo: 4'Laiko
tarpy mano gyvenimo du
kart buvau susidūręs su lie
tuviais, kartą gilumoje Mas-
kolijos, koncentracijos sto
vykloje, prie žemgalio — to
limoje šiaurėje, kur teko pa
žinti tralą studentą lietuvį, 
pasmerktą 20 m. katorgon, 
o antru kartu — lenkų ka
rių^ stovykloje teko susipa
žinti' su labai simpatingu 
lietuvišku karininku, kuris 
vadovavo daliniu (kompani
ja) kareivių susidedančio iš
imtinai iš vien tik lietuvių".. 

K. V. 

mo, Žemaitijos, prašomi pa-; seserų, ar jų nekviečiama, 
rašyti jam nors laišką se- kad mūsų vaikučius pamo
kančiu adresu: Stepas Dry- j kytų jų tėvų kalba, 
ža, 1220 Camp B. 25 D. P. 
Assembly Centre, 800 Cont-
rol Unit B. A. O. R. via Gt. 
Britain. K. V. 

prof. Kampininkas ant savo j Outlook" visos eilės ir įvai-
delno padėjo didelį džiaugs- Į nais klausimais pastabų iš-
mą dėl Nolėčių Vidiko tar- j rinko strošniausią ir ap-
kainiukų, dedamų "Drau- | garsino savo tavorščiams, 
ge", kuriuos Stalino pastum- j būtent, kad Ameriką valdo 
dėliai valgo net apsilaižy- j penkios šeimos, 
darni. Aš norėčiau paklaus
ti Nolėčių Vidiko, iš kur 

j Tamsta dabar imi riebalų 
Well, kai kraštą valdo 

penki žmonės, tai dar nėra 
Derlius šįmet nepaprastai! t i e m s tarkainiukams kepti, Į bloga, nes tai reiškia de

l s NELIETUVIŲ 
SPAUDOS 

Lenkų dienrašty *'Nowy 
Swiat'', rugsėjo 25 d. laidoj 
yra tilpęs pranešimas apie 
mirtį buvusio Lietuvos pre
zidento, a. a. Aleksandro 
Stulginskio. 

Tas pats pranešimas til
po ir ukrainiečių dienrašty 
"Svoboda", rūgs. 28 d. lai
doje. 

O lenkų savaitrašty "A-
meryka-Echo", rugp. 29 d. 
laidoj tilpęs yra ilgas raš
tas, "Kaip Maskolija žudo 

gausus. Kornai nunoko be 
šalnų. Taigi Dievas davė A-
merikai šimteriopai duonos. 

Suvaržymai Tremti
niams Britu Zonoje 

kuriuos raudonfašistai taip Įmokratiją. 
smakujet. Kadangi dabar | Ale paklauskit, tavorš-
jokia gaspadinė storuose ne- £iai Vabalo kelios šeimos, 
gali gauti riebalų, tai, gal, a r b a k e l i ž m o n ė s valdo Ru-
Tamsta turi kokį "drag" su g į j ą ? V i e n a g 0 k a i k r a š t į 
OPA, arba kokį prajority? 
O, gal, tam tikrą kiekį rie
balų gauni iš Amerike Sta
lino propagandinio fondo, iš 

valdo vienas, tai švaka, nes 
reiškia autokratiją. O žino
te, ką reiškia autokratija: 
būdą valdymo, kur vienas kurio ir lietuviški balšavi-

Eltos pranešimas (LAIC) • k a į š e r i a m i > k a d n u o l a tos ! žmogus turi neribotą val-
— Britų zonoje Raud. Kry- \lotų u ž R u s i j ą ? j džią ir jis tik vienas lei 

organizacijos «Ką-ne ką, ale iš kur No-1 džia ir vykdo įstatymus. zius ir kitos 
uždarytos; sukurta nauja į-

Pabalčio Tautas". XX. 

Malonūs darbai moderniškoj 
maisto dirbtuvėje. 

GERA ALGOS RATA 
DIENOM AR VAKARAIS 

PILNO AR DALINIO LAIKO 

PROGA ĮSIDIRBIMO 

Farm Crest Bakeries 
4550 W. Jackson Blvd. 
BINDERY MERGINŲ 

Patyrimo nereikia. 
Lengvi prie stalo darbai. 

STROMBERG-ALLEN CO. 
430 S. Clark St. 

„ MERGINŲ 
AUTOMATIC GRINDERS 

Išmokinsime. 75c į valandą. 
Laipsniškas pakėlimas. 

SIMMONS ENGINEERING 
CORP. 

2847 W. Montrose Ave. 

V Y R Ų 
PATYRUSIŲ ARBA NE 
DIRBTI PJ ATING DEPT. 

Gera Mokesti. 
Malonios Darbo Sąlygos. 

BROOKLINE 
/ ELECTRO PLATERS 

6800 S. South Chicago Ave. 
PUNCH PRESS OPERS. 

TURI BŪTI PATYRĖ 

$1.00 Į Valandą. 

691d S. ANTHONY 
A B E R D E E N 8070 

UŽBAIGTI PALIKIME 
Turime parduoti 5 tletų apart men-
tinį nanta. 2 po 4, 2 m S, vienas 8 
kamb. 2 k a "am fcaradi.us. Sekmai . 

* iki 1 p o pietų. 

1634-36 W. 51st ST. 
Kreipkitės prie Mr. Manu Apt. 1. 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

M E R G I N Ų 
PATYRIMO NEREIKIA 

LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
Aukščiausia mokestis, a*ni ikaraus 

atostogos ir šventės. 
MATYKITE MR. GLASSMAN 

C A M E O C O R P . 
1940 W. CARROLL AVE. 

WAXTED 
GRAPHOTYPE OPERATOR 

On Keylioird Maehine 
ALSO FILE CLERK3 

Day or evening w rk 
5 day s a \vi*tk 

KIER LETTER CO. 
731 S. Plymouth Ct. 

E X P E R I E X C E D 
BILLING CLERK * TYPIST 

2 giri office, salary $35 a week; 40 
hours; time and one ha'f overtime; 
permanent position; eongenial s»ur-
roundings. 

AUTOCOPY, INC. 
466 W. SUPERIOR ST. 

. RINDERY MERGINU REIKIA . 
PATYRIMO NEREIKIA 

CHICAGO BOOK BINDERY 
117 W. HVRRISON ST. 

STENOGRAPHER AND 
SWITCHBOARD OPERATOR 

FOR SMALL BOARD 
40 Hour Week 

Good Salary 

111 W. VVashinrjton 
RANDOLPH 6588 

Įžeisti galima tik dorą 
žmogų. 

IEŠKO A. A. KAZIO 
DRYŽOS DĖDĖS 

Prieš kiek laiko .gyveno 
iki aukščiausio laipsnio karš 
tas Lietuvos patriotas ir uo
liausias katalikas, a. a. Ka
zys Dryža, kurio, pasirodė, 
dabar paieško (arba ir kito 
kokio savo gimines) jo bro
lio, Zenono Dryžos sūnus, 
Stepas Dryža. Jei kas esa
te jo giminaičiu, arba ners 
gerai pažinojote viengenčius 
Dryžus, iš Rubežninkų kai-

Uncle Sam Says 

Žinios Iš Spring 
Valley, Illinois 

Vietos ir La Salle, Peru, 
Oglesby, De Pue, fabrikai 
dirba trimis "šiitais". Dar
bininkai gerai uždirba. 

• 
Mūsų tautietis adv. Wil-

liam Winbiscus kasdien va
žiuoja į Chicago, kur uži
ma teisėjo vietą įvairiuose 
teismuose. Jis yra geras ad
vokatas ir geras lietuvis ka
talikas. Be to, ir Spring Val-

| ley eina miesto teisėjo pa
reigas. Garbe mums turėti 
lietuvį tokioje aukštoje vie
toje. 

* 

Lietuvių vaikučius, kurie 
eina į publikinę mokykVą, 
katekizmo mokina svetim-

• • • 

Iečių Vidikas gauni dabar 
galiotinių sistema r y š i u i ] r i e b a I ų t i e m g tarkainiūkams, 
tarp tremtinių ir anglų vai- t a ] t i k r a j b - t | d o m u ž į m > 
džios įstaigų bei UNRRA'os ^ Z Z " 
palaikyti. Laikraščiai taip 
pat uždaryti. Stovyklose lie
tuviai tenkinasi rotatoriumi 
spausdinamais laikraštėliais 
ir spauda, ateinančia šiaip 
taip iš amerikonų zonos. 

Paskutiniu laiku ir judė
jimo laisvė labai suvaržyta 
— įvesta leidimų sistema 
stovyklas apleidžiant ir ke
liaujant. Siena tarp ameri
konų ir britų beveik akli
nai uždaryta. Leidimą gau
ti nuvykti į kitą zoną be
veik neįmanoma. Kultūrinis 
bendravimas su kitų z< nų 
lietuviais taip pat varžo
mas; pa v. uždrausta pasi
kviesti sporto klubus iš ki
tų zonų rungtynėms. Atim
tos ir turėtos susisiekimo 
priemones. Jų likimas dar 
nežinomas, bet greičiausia, 
kad nebus atlyginta. 

• • • 
Ku Klux Klan laikais vie

nam mažam miestelyje at
sidarė dvi krautuves viena 
priešai kitą skersai gatves. 

Daug svarbiau yra mokėti 
džiaugtis rožės žliedu, negu 

Kar0 metu vienoj ligoni-1 Prasidėjo kompeticija. Vie-
nėj susimylėjo slaugė su nj* d i en j* ^^^ k r a u t u v e s 

sužeistu kareiviu. Juodu nu- l a n š e pasirodė tokia iškaba: 
tarė susituokti kaip tik jis: ''Pirkite čia. Aš 100 nuoš. 
bus išleistas iš ligoninės. amerikonas. Aš nekenčiu ka-

Vestuvių dieną jaunoji talikų, negrų ir žydų." 
gavo specialų leidimą mote- Ant rytojaus kitos krau-
rystės sakramentą priimti : tuvės lange pasirodė tokia 
ne uniformoj, kaip papras- iškaba: 
tai esti karo tarnyboje, bet <k Pirkite čia. Aš 200 nuoš. 
šliubinėj suknelėj. Per ves- amerikonas. Aš visų neken-
tuves jaunasis susirinku- čiu". 

i ^ EE 
Taupymas Visada Moka Gerus 

D I V I D E N D U S 
61 bendrove per 41 metus savo taupyt o Jams išmokėjo kiekvieną 

sutaupytą dolerį su gerais dividendais. 
Kiekvieno mūsų taupytojo taupinlai yra apdrausti iki $5,000.00. 

per Federal Savingrs & Loan Insurance Corp., WashinKton. D. C. 

U Paskolos Ant Morgičių Už 4% 

33 

I doff my hat to labor, Labor Day, 
no t only f or doing a grand job f or our 
country in time of war but for its 
good sense in continuing to invest 

] part of its earnings in U. S. Savings 
Bonds. Millions of my nieces and 
nepbews discovered that ownership 
of U. S. Savings Bonds is an easy, 
effective, profitable way to save for 
their future. Savings Bonds are as 
American as Labor Day itself. Be in 
•tep with today's parades of payroll 
savers. U. S. Trtosury Departmtm 

tautė3 seserys (Sisters ot su mikroskopu tyrinėti jos 
The Immaculate Concep- j šaknis. 
tion). Ar stoka lietuvaičių! Oscar Wilde 

STASYS LITWINAS SAKO: 
II DABAR -
REIKMENIS". 

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS: 

Ką sau pasilaikai — ne
tenki, ką atiduodi — amži-
aai bus tavo. 

U n c l e S a m Says N o . 7 
12-Em Platės 

ji 
1 

Žmogus be linksmumo yra 
kaip vežimas be supinių, ku-

Tiesa nepareina nuo to,! ris ant kiekvieno žingsnio 
kiek žmonių ja tiki. gali skaudžiai sutrenkti. 

Stogams Reikmenys — Insutaoto Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langą — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų 
(Hardvvare — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz-
džiy Ir Daug Kitkį Dalykų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LTTOINAS, Vedėjas 

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Iki 5:30 vai. popiet. 

Mutual Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVTSION 

2202 W. CERMAK ROAD Tel.: CANal 8887-8999 
i 

JOHN J. KAZANAUSKAS President & Manager 
Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9 A. M.-7 P. M 

Wednesday 9 A. M. - 12 Noon 

« H B B B B 

AR JŪSŲ RADIO ŪŽIA? 
Ar girdite Lietuviškas Radio programas g e r a i . . Jeigu reikia 
jums tikrai gero Radio pataisymo, pasaukite ar ateikite į — 

Bridgeport Radio & Appliance Co. 
736 West 35th Street Tel. — LAF. 3858 
Visas darbas garantuotas. EDW. DUOBA, Lietuvis Sav. 

A 
* , - • 
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Published Daily except Surdays, 
by the UTHUANTAN CATHOUO 
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Subscriptlon Rates : 
$€.00 per year outslde of Chicago; 
$7.00 per >ear ln Chicago & Cice
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Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago J, 
lietame • • • • • • • » • • • • • • ^ • jo.oo 
Pusei metų $.50 
Trims mSnesiams • . 1.71 
Dviem mėnesiams 1-25 
Vienam mėnesiui . » •?$ 

uaacfuuoflet 

Prenumeratos kaina Chicagoje ir 
Cicero—Paštu; 

Metams $7.00 
Pusei Metų 4,00 j 
Trims mėnesiams 2.00 ; 
Dviem mėnesiams 1.50 
Vienam mėnesiui .76 \ 

Metama . . . . . . . . . . 
Puse* metų 
Trims mėnesiams 

$$.00 
4.50 
2.60 

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamo! 
pareikalavus. 

Svarbus Sekr. Byrnes Žodis 
KARO NENORI, BET... 

Jungtinių Valstybių Sekretorius Byrnes, kalbėdamas 
amerikiečių klube Paryžiuje, pasmerkė Sovietų Rusijos 
politiką, kuri veda pasaulį prie naujo karo. Jisai, tie
sa, "pasidžiaugė'* Stalino pareiškimu, kad tuo tarpu 
nėra karo pavojaus, tačiau jis pabrėžė, kad pavojus 
yra štai kur... "kuomet ne viena tauta karo nenori, ta
čiau tautos gali palaikyti tokią politiką ar veiklos prie
mones, kurios veda prie karo. ...Tautos gali siekti po-

' litinių ir ekonominiu galimumų, kurių jcs negali pa
siekti be karo... Užtat, jei mes norime išvengti karo, 
mes turime pasmerkti ne tik karą, bet ir tuos dalykus, 
kurie veda prie karo". 
^iNieks neabejoja, kad šie svarbūs žodžiai yra taikomi 

Sovietų Rusijai, kurios diktatorius Stalinas deklamuo
ja apie taiką, bet visi jo darbai ruošia dirvą naujam 
karui. 

KUO JIE TEISINA SAVO AGRESIJA? 

Sovietų Rusija yra užgrobusi visą eilę kaimyninių 
valstybių. Šią savo agresiją arba aiškų imperializmą 
teisina tuo, būk pasigrobimas kaimyninių tautų ir ru
siškosios, so\ ietiškosios įtakos praplėtimas yra reika
lingas jos saugumui. Šitam rusų bolševikų pasiteisi
nimu^ žinoma, niekas netiki. Aišku, kad tam netiki 
ir sekr. Byrnes. 

Tačiau p. Byrnes, "dėl visko", jau kelintu kartu 
siūlo "keturiems didiesiems" sudaryti sąjungą specia
liai tam, kad palaikyti Vokietiją nuginkluota, kad ji 
nei Rusijai nei bet kuriai kitai Europos valstybei ne
bebūtų pavojinga. Šiuo kartu p. Byrnes pasiūlė Vokie
tiją laikyti nuginkluota net per keturiasdešimt metų. 

Taigi, p. Byrnes keliais atvejais davė suprasti Rusi
jai, kad jai jokių pavojų iš niekur nėra, todėl ji turi 
sustoti darius taikai pavojingus žygius. Taip jau duo
ta suprasti ir tai, kad, nesant Rusijai pavojų, sovie
tinė armija turi būti ištraukta iš visų tų teritorija, 
kurios rusams nepriklauso. 

AMERIKA VISUOMET RŪPINSIS EUROPA 
Sekr. Byrnes, tarp kitko, dar vieną kartą akcentavo 

ir tai, kad klysta visi tie, kurie mano, kad Jungtinės 
Valstybės nustos rūpintis Europos pertvarkymo reika
lais ir jos taikos reikalais. 

Ir tai buvo taikoma ne kam kitam, bet Rusijai, ku
rios diktatorius Stalinas, aišku, labai norėtų, kad A-
merika ir vėl pasinertų izoliacionizme, nebesikištų į Eu
ropos reikalus, bet ją paliktų išimtinai Stalino globoj. 
Bet to, atrodo, Stalinas nesulauks. 

Gina Demokratiją 
Amerikos Legiono konvencijoj San Francisco gerų, 

patriotingų kalbų pasakoma. Aną dieną kalbėjo ir sen. 
Brewster, kuris energingai ragino legionierius saugoti 
Amerikos demokratinę santvarką, kovojant prieš ko
munizmą ir kitus iš svetur atvežtus "izmus". 

Sen. Brewster pasakė stiprų tiesos žodį ir komunis
tuojančiam Haroldui Laski, buvusiam Anglijos darbo 
partijos pirmininkui, kuris besilankydamas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse užgauliojo mūsų santvarką, va
dindamas Amerikos ekonominę sistemą niekam nebe
tikusia, mirusia. 

44Mr. Laski sako, kad mes užstojame kelią pažan
gai", kalbėjo p. Brewster. "Šiuo metu mes duodame 
4 bilijonus dolerių pasaulio žmonėms maitinti ir sko
liname 10 bilijonų dolerių atstatyti pasaulio ekonomiką. 
Mr. Laski už tai net nepadėkoja". 

Ta pačia proga jisai pastebėjo, kad amerikietis pa
gamina du kartus daugiau negu rusas, todėl Laski0 pir
šimas Amerikai rusiškosios ekonominės sistemos ne
turi jokios prasmės. 

Savd kalbą sen. Brewster baigė pažymėdamas, kad 
nesvarbu yra, ar mes esame demokratų ar respubli
konų partijų nariai, bet svarbu, kad visi būtume geri 
amerikonai ir visi kai vienas stovėtume už tą, santvar
ką, kuri mums garantuoja laisvę, gerovę ir kuri au-
tiaro galimumus visokiai pažangai. 

Stiprinkime Demokratinę Santvarką 
Piliečiai, neužmirškite užsiregistruoti, kad lapkričic 

5 dieną galėtumėt balsuoti. Užsiregistruoti reikia vi
siems tiems, kurie persikėlė gyventi į kitą vietą ir ku
rie ligšiol dar nėra balsavę. Tokių yra nemažas skai-
črus. 

Reikia neužmiršti to svarbaus fakto, kad demokra
tinėj valstybėj kiekvienas pilietis neša atsakomybę dėl 
savo krašto tvarkos ir gerovės. Jei į valdžios viršūnes 
patenka netinkami, be reikalingų kvalifikacijų ir net 
nesąžiningi žmonės, kuriems nerūpi nei krašto nei gy
ventojų gerovė, dažnai yra kalti piliečiai, kurie rinki
mų dieną neina balsuoti arba jei ir balsuoja, balsuo
dami nekreipia dėmesio į kandidatų tinkamumą- Ypač 
blogai daro visai nebalsuojantieji, nes tada sudaroma 
galimybes mažai, "politikuojančiai" grupei suimti vis
ką į savo rankas ir pradėti sauvaliauti. Tckie reiški
niai labai lengvai gali pažeisti demokratinę santvarką 
ir praskinti kelius vienokios ar kitokios rūšies dikta
tūrai. 

Nereikia, berods, gilintis senovėn, kad įsitikinti, jog 
piliečių apsileidimu, neorganizuotumu naudojosi įvai
rūs tironai. Ir iš vėliausiųjų laikų turime gyvų ir labai 
skaudžių pavyzdžių. Ir komunistinė diktatūra Rusijoj, 
ir fašistinė — Italijoj, ir naciškoji — Vokietijoj galė
jo įsistiprinti dėl to, kad pi^ečių dauguma per pirštus 
žiūrėjo į tai, kai buvo pradėta po kojų mindžioti jų 
teisės. Kokios to buvo pasekmės, visiems yra labai ge
rai žinoma. 

Kadangi komunistinė diktatūra Rusijoj ir dabar dar 
tebeveikia ir kadangi ji savo kruvinus nagus turi su
leidus daugelyje Europos tautų ir juos dar toliau ir 
giliau siekia suleisti, todėl dar nėra praėję pavojai de
mokratijai Europoje ir net Amerikoje. Kiekvienam pi
liečiui tai sakyte sako, liepte liepia ir budėti ir dirbti, 
kad ne tik išlaikyti, bet dar gi sustiprinti demokratinę 
santvarką,. Viena iš svarbiųjų šiame reikale mūsų pa
reigų yra — balsuoti. Tad, žiūrėkime, kad visi būtume 
užsiregistravę ir galėtume balsuoti. 

Jis Savo Akimis Matė... 
Vėliausiai iš Lietuvos atvykęs yra Kastas Žilinskas, 

čikagietis. Jisai Lietuvoje buvo dar šių metų rugpiū-
čio mėnesyje. Todėl jis turi daug ką naujo papasakoti. 
Apie jo pergyvenimus bolševikų ir nacių okupacijose 
skaitote mūsų dienraštyje, skaitote ir didmiesčio dien
raščiuose — Herald-American ir Chicago Tribūne. Ir, 
reikia pasakyti, K. Žilinskas yra svarbus liudininkas. 
Jis paliudijo visus pirmesnius pranešimus iš Lietuvos, 
kad ten nėra laisves, kad nuosavybės atimamos, kad 
daugybė žmonių į Rusiją išvežama, kad partizanai vei
kia ir veikia pusėtinai plačiu mastu. Visa tai K. Žilins
kas matė savo akimis, girdėjo savo ausimis ir ant sa
vęs patyrė, nes iš jo buvo atimta nuosavybė ir, be to, 
jis daug sunkumų ir prie bolševikų ir prie nacių per
gyveno. Ir, pažymėtina, j is nėra, nei kapitalistas, nei 
"smetonininkas", nei politikas, nei joks kitoks "liau
dies priešas". Vadinas, okupantai persekioja visus są
moningesnius lietuvius. 

• 

B ALF seimas bus spalių 18 ir 19 dd., McAlpin vieš
buty, New Yorke. Juo dar labiau susidomėkime ir pa
sidarbuokime, kad jisai būtų sėkmingas visais žvilgs
niais. Seime dalyvaus ir kun. dr. J. Končius, BALF 
pirmininkas, kuris šalpos reikalais lankėsi Europoje. 

T A R K A E N I U K A I 
Rašo Nolečių Vidikas 

. r Vnimanije, tovarišči, vni-
manije"! ("Dėmesio, tavorš-
čiai, dėmesio")! — iškilmin
gai paskelbė Maskvos radi-
jušas. "Nuo šios dienos, pa
gal generalissimo voždžio 
Stalino ukazą, Sovietų Ra-
siejcs kariuomenę jau ne-

'valia vadinti ' 'raudona ar
mija"... Jei kas išdrįs bol
ševikų kareivį vadinti "kras 
noarmiejec" ("raudonar-
miejcu"), tas bus su visu 
griežiamu baudžiamas". 

Apie tą ' ' tatuškos" Stali
no ukazą, mūsieji maskol-
berniai tyli kaip drignių už-
ėdę. Na, ir kodėl kruvina-
sis-raudonasis Stalinas jau 
pradėjo bridįtis raudonos 
' 'kraskos"? Počemu? 

• • • 
Smūtnos dienos atėjo Li-

to\ skos Literadurnos Obš-
čestvos člienams. Dar mar-
katnesnė ir paškudnesnė at
mosfera slegia tų komunis
tų "učitelius"... Ar tai žer
tai, kad jų visą ''proletarną 
makslą ' ir komunistiškas 
idėjas, išblaško lyg vėjas jų 
k<dobrodziejus" Stalinas. 

Stalinas nėra joks socia
listas, nei marksistas, net 
nei komunistas, — c tik aiš
kus imperialistas, aršesnis 
už kapitalistus, ir yra 4,go-
lovorieznyj" caras, tik be 
karūnos. Ir kas aršiausia, 
kad jis apgaudinėjo ir tebe-
apgaudinėja pasaulio "socia
listus" komunistus; ne tik 
apgaudinėja, bet ir masiniai 
išpiauna juos kaip kokius 
veršius... O gi dabar Stali
nas su savo pamconinku 
Ždanovu, kad karia bolševi
kus, kad kanivolija Komu
nistų Partiją, kad ''likviduo
ja ' komunistų elitus ir va
dus, ech! Počistka idet v 
matuškie Rossiji. Ten komu
nistų kraujas upeliais lieja
si. Kas beliks iš komuniz
mo, kai komunistai išskers 
komunistus, o Stalinas pri
baigs likučius! • 

• * * 
Stalinas visą savo krūti

nę aps'agstė medaliais ir or
dinais nuo pat smakro iki 
pilvo. Nei jokie carai tiek 
daug medalių nenešiojo... 
net juokinga. Kas jam da-

• 

(Nukelta į 5 pusi.) 

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS! 

M : •• 
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m 
Sią pinigru' sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO

MS yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jsigytl 
aaują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartin} savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal O. I. Bill of Rigbts patvarkymus. 

dios bendrove* vedėjas, JUOZAS M MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
tame reikale suteikti patarimus Ir patarnavl: įą, 

iniMKMMKH} 
VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI 

KEISTUTO SAVINGS and EOAN ASSOCIATION 
TeL - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8, III-

J O S . M. MOZERIS, SEC'Y 

•ANTANAS TOLIS-

Mirties Kolona 
(Tęsinys) 

— Sudiev ir vaikystė, ir nerūpestingi žaidimai, ir 
viskas, viskas... 

Geroką kelio galą pavažiavus, staiga pasigirdo spie
giantis šauksmas: 

— Lėktuvai! 
Automašinos sustojo plento vidury. Visi čekistai iš

šoko iš jų ir sugulė paplentėje, užsimaskuodami žolėje 
ir krūmuose, atstatę į mus parengtus šauti šautuvus. 
Kiekvienas mūsų bandymas išeiti iš autobuso būtų at
nešęs mums mirtį. Pasigirdo baisus vokiškų lėktuvų 
staugimas ir kulkosvaidžių kulkų lietus. Lėktuvai puolė 
vienas po kito išilgai plento, smarkiai apšaudydami 
plente susigrūdusią automašinų ir vežimų masę. Su
kritome ant grindų ir slėpėme galvas, lyg kurapkos, 
jaučiančios pavoja, po suolais, bet ir taip negalėjom 
apsisaugoti, nes autobusas kaliniais buvo pergrūstas. 
Mirtis dvelkė iš visur, iš ore ir žemės: čia negailestin
gai puolantieji vokiečių lėktuvai, c čia vėl saulėje bliz
gą tiesiog į mus atkreipti čekistų ginklai. 

Puolimas tęsėsi neilgai, ir mūsų kolona vėl pajudėjo 
pirmyn. Kelias pasidarė truputį laisvesnis, ir netrukus 
buvome Ukmergėje. Čia vėl miestas be civilių, tik gat
vėse matyti ginkluoti bolševikiškos milicijos patruliai 
su raudonais raiščiais ant rankovių. Apsiginklavimas 
jų įvairus: vieni ginkluoti karabinais, kiti medžiokli
niais dvivamzdžiais, o kiti tik naganais ar paprastais 
peiliais, užkištais už diržų. Važiuodami per Ukmergę, 
galvojome, kad mus veža Daugpilio link, bet, pasukus 
vidury miesto į dešinę, tuojau supratome, kad j Vilnių. 

Mūsų kolona ypatingai skubėjo, todėl po vidudienio 
pasiekėme Vilnių* Čia irgi chaosas: žmonės laksto su 
visokiais ryšuliais', vaikai gatvėje verkia, pasimetę nuo 
tėvų. vieni bėga, viską palikę, kiti naudojasi proga — 
vagia ir plėšikauja. Mūsų kolona įvažiavo į NKVD būs
tinės kiemą. Čia matėsi rytmetinio bombardavimo pa
sekmės. Dalis čekistų lizdo sugriauta ir po griuvėsiais 
palaidota daug iš jų; kelių net kojos iš po plytgalių 
krūvos kyšojo. Po kiemą šen ir ten bėgiojo čekistės 
su perkabintais per petį pirmos pagelbos krepšiukais. 
Visur panika. 

Dėl mums nežinomų priežasčių Vilniuje išbuvome 
gan ilgą laiką. Stipriausios sargybos saugomi, netu
rėjome teisės ne truput] pajudėti. Kojos ir rankos pa
sidarė bejausmės — nutirpo. Pastebėjęs ką nors su
judant, čekistas be pasigailėjimo smogdavo buože krū
tinėn. Todėl, baisiausių kančių kamuojami, tūnojome, 
lyg stabo ištikti. 

— Dieve, Dieve, kokios kančios, kada jos baigsis? 
— pro sukąstus dantis prasiverždavo kenčiančių skun
dai. 
, Jau antrą parą nič nieko nevalgę ir negėrę, silpnes

nieji pradėjo alpti ir griūti ir buvo tol čekistų muša
mi ir spardomi, kol aptekdavo kraujais ir kol mušikas 
pats pavargdavo, palikdamas savo auką gulėti kraujo 
klane. Iki sąmonės netekimo sumuštiems neturėjome 
teisės net atsikelti padėti, ir jie gulėdavo tol, kol grįž
davo jiems sąmonė. f i f f 

(Bus daugiau) 

KLAIDOS PATAISYMAS 
<k MIRTIES KOLONOJ" įsibrovė klaida, kuri padaro 

neaiikią pasakojimo eigą. Būtent, šeštadienio tęsinys 
turėjo būtį įdėtas pirmadienį, o pirmadienio — šešta
dienį. Be to, pirmadieni, įdėto tęsinio paskutinės 13 ei
lučių (nuo žodžių "Mūsų autobuse...") turi būti pri
jungtos prie šeštadienį įdėto tęsinio galo. 

BUVĘ KAREIVIAI! 
K-

NEPRALEISKITE PROGOS! 
i 

MES SUTEIKSIME JUMS PROGĄ' 

ĮSIGYTI NAMĄ UŽ 4 % . 
SU STAŽU {MOKĖJIMU, lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 

Išsirinkę namą kreipkitės i 

Savings and Loan Assoeiajiojj 
1739 SO~ HALSTED ST. 

Tel. CANAL 8500 • 

Indėliai apdrausti iki $5,000.00. 

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 5 vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 
ryto iki 8 vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki X po pietų. 
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
Gražus Pavyzdys 
Vyčių Kuopoje 

Cicero. — Nuo pradžios 
karo iki paskutinis kareivis, 
kuopos nary s laimingai su
grįžo iš tarnybos, L. Vyčių 
14-toje kuopoje buvo gražus 
paprotys — per susirinki
mus, prieš pradėsiant svars
tyti naujus reikalus, susto 
jus buvo kalbama maldele 
už visus narius ginkluotose 
jėgose, kad Visagalis juos 
laimintų, saugotų ir kad, 
karui pasibaigus, visus su
grąžintų pas savus sveikus = 
ir linksmus. Kuopos dvasios j 
vadas vesdavo maldelę. 

Koks džiaugsmas kuopo
je buvo sužinojus, kad tas 
ir tas narys laimingai su-
jrrjžo namo. Dievas tikrai iš
klausė kuopos maldos. 

Pastarame kuopos susirin 
kime vienbalsiai nutarta pa
laikyti gražią tradiciją ir, | 
vietoj maldos už kareivius, 
s įkalbėti maldelę intencija. 
kad Dievas saugotų ir lai
mintų visus lietuvius Lietu 

voje, išvestų juos iš žiau- Bridgeport. — TT. Mari-
rios rusų okupacijos ir kad jonų Bendradarbių 10 sky-
Lietuvai grąžintų laisvę ir- rius rengia "bingo" spalių 
lygybę pasaulio tvarkoje. 

Gražus pavyzdys kitoms 
Vyčių kuopoms ir kitų lie
tuvių organizacijų skyriams. 

13 d., po mišparų, mažojoj 
salėj. Bus gražių dovanų ir 
užkandžio. Visi prašomi da
lyvauti ir paremti TT. Ma-

ciją. 

Garbė L. Vyčių 14-tai kuo rijomis * JU įstaigas. TT. 
pai už tokią gražią invoka- Marijonai iš mūsų aukų ir j 

X. paramos sau nieko nepasi-1 
lieka; jie grąžina mums pa-! 
tiems visą gautą naudą iš i 
mūsų auklėdami mūsų sū
nus į kunigus ir šviesdami 
mus pačius per katalikišką
ją spaudą. 

Tad, spalių 13 d. visi-os 
bridgeportiečiai ateikim pa
remti taip brangių TT. Ma
rijonų įstaigų. Valdyba 

Dėkui California 
Lietuviams 

Atostogavus ištisą mėne
sį Los Angeles jau grįžau 
namo kupina įspūdžių ir at
siminimų iš pasakiškai gra
žios Kalifornijos. 

Šiuo pirmiausiai dėkoju 
Danieliui ir Anelei Slėniams, Respublikonų partijos na-
kurie priėmė pa s save gy-; c i onalinis pirmininkas Ca-
venti, taipgi Onai Achienei, j r o U R e e c e k a ibedamas In-
kurios gražiuose namuose j d į a n a R e s p u b l i k o n u Sąjun-
taipgi teko progos viešėti., s u v a ž i a v i m e , p a r e i š k § , 
Dek ui Los Angeles lietuvių j ? *... . , 
choro nariams, pas kuriuos I j • ... . . 

Svarbu Moterims. 
Dabar vyksta Labdarybės 

vajus, kuris skiria silver fox 
kailinius už $375.00 kaipo 
dovaną? Nusipirk Labdary
bės, vajaus knygelę ir galėsi 
gauti silver fox kailinius, 
juk .žiema jau čia pat. Bet 
taip pat gali gauti ir kito
kių stambių dovanų. Tuo 
reikalu kreipkis į Šv. Kry
žiaus kleboniją, 4557 South 
Wood St., arba pas Labda
rių pirmininkus bei platin-
tojus. 

Jei leidi žmonėms, kad jie 
panaudotų tave taviems tiks 
lams, tai jie netrukus pa
naudos tave ir saviems rei
kalams. 

• 
Neteisingiems netikima, 

nors jie kartais ir teisingai 
elgias. 

SKAITYKITE " DRAUGĄ'' 

r ^ = 

Trumpai 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

ve tuos medalius.' Ar tai 
komunizmas? 

Ir kai Stalino generolai 
lėbauja, kai jiems yra puoš
nūs tatai ir tarnaites, ir vi
sokios vigados, — o eiliniam 
kareiviui nevalia net valgy
ti prie to stalo kur genero
las valgo, ar tai socialistinė 
iygybe-brolybe ? Ar tai ko
munizmas? 

• • • 
Stalinas uždraudė Rusiją 

vadinti "raudona". Rusijos 
armiją jau nevalia vadinti 
'•raudona". Palūkėjus, Stali
nas įsakys kad nebūtų bol
ševikų žvaigždė raudona... 
jis panaikins ir raudoną vė
liavą Rusijoj... Na ir įsivaiz
dink, jei galima, kruvinuo- j 
s iu s bolševikus be raudono 
skarmalo-

teko namuose viešėti. To
liau Railams, Bernotams, 
chor0 mokytojai Valaitienei. 
Ypatingai dėkui Jasinskiu, 
kuris savo automobiliu ap
rodė daug gražių vietų ir 
kitų miestų: Hollywood, Be-
verly Hills, Pasadena, San
ta Monica, Long Beach ir k. 

Teko susitikti su visa ei
le buvusių čikagiečių: Af-
tukiene, Paliuliene, Liutkie-
ne, Mitkus, Zuromskius, Tu-
pikaitį, Lukšį, prel. Macie-
jauskį, Starkienę, kanadie
čius Butkus ir k. 

Alena Bružienė Radio 
-'Vakaruškų Barbora". 

Nuo redakcijos. Dėl vie
tos stokos ir daugelio esa
mų redakcijoj aktualių raš
tų, Tamstos padėką buvom 
priversti sutrumpinti. 

bar yra daug radikalų, ku
rie dirba Maskvai. 

S/VJL G^f ( (onununitif 

KONSTANTINAS 
PALIAISKIS 

Mirė 8pal. Sd., l!*4tim.. 7 
vai . ryto. sulaiukęs 5t> ni. amž. 

Gimęs Lietuvoje. ' Kilo iš 
Telšių apskr . . P lungės p a r a p., 
Varkalių kaimo. Am rikoj iš
gyveno 4 d metus . 

Pal iko didel iame nul iūdime: 
seserį Kazimiera, ir Švogerj Pe
trą lVtr i tus ir jų Seimą; brolj 
Kazimierą ir pus.scst rc Oną 
Labient i s ir j >s Seimą ir ki
tas primines. 

Pr iklausė prie American J-e-
gfton Post 49. Roselandf. 

K ū n a s paša rvo tas Antano M. 
Phill ips koplyčioj. 3307 South 
Lituanica Aveniu-. La idotuves 
įvvks pirmadienį , Spaliu 8d. 
Iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus 
a t lydėtas j Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčia, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
atolą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kap.nes . 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d r a u g u s Ir paž į s tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

\ u l i fu l e : Sesuo, š v o g e r i s Bro
lis, P u » e » e r e ir vi-os ki tos (Gi
mines. 

Laid. direkt . : An tanas M. 
Phill ips, tel. YAKds 490S. 

A. A. 
MONIKA KRINICKlENfc 
Gyveno adresu : 8̂ "> VYest 

35th mace , ChlcagO, III. 
Mirė Spalių ~d., I'.t46m., 3 

vai. ryte. su laukus pused a m 
žiaus. 

CJimus Lietuvoje. 
Pai iko didel iame nu l iūd ime: 

gimines, d raugus ir pažįs tamus. 
Pr ik lausė prio £v. Pe t ronė 

lės, fev, Barboros, Teisybės My
lėtojų draugijų ir b> to. buvo 
Garbės na i e Šv. Kaži mieto Ak
ademijos rėmėjų ir J „a» darių 
Sąjungos. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phill ips kop.yėiOJe, 3307 So. 
L'.tuanica Avc. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Spalių 5d., 1'JlGm. iš koply-
ė os S: 30 vai. ryto bus a t lydė
t a į šv. Jurg io parapi jos baž-
nyėią. kui iojc įvyks gedulin
gos pamaldos u>. veliones sie
ki. Po pamaldų bus nulydė
t a J šven to Kazimiero Kapim-s. 

Nuoširdžiai fcveič a m e visus 
gimines, d r augus ir pažįs tamus 
dalyvauti šio-e laidotuvėse. 

Nuliūdę: Ginėnės , Drauga i ir 
Pažįs tami . 

• Laidotuvių d i rek to i ius : An
t a n a s M. Phillips, telefonas — 
YARds 490i . 

A. A. 
ROZALIJA APULSKIENfi 
(po p i rmu vyru Staneeiieiiė, 

IK) tėvais Yakcl iu tė) 
Gyv.: 729 W. 19th Street. 
Mirė Spal. 3d.. linGni., 6:-

Kt vai. ryte. sulaiukus 55 me
tų amžiaus . 

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
A lytos apskr. . Merkinės par., 
Diuskininkų ka mo. Amerikoje 
išeryveno 33 metus . 

Pal iko didel iame nu l iūd ime: 
dukterį Oną ir žentą Povilą Is-
rael ; 2 a n ū k e s Bonita ir Mary 
Ann; seserį E»a Mikalonis ir 
jos sūnų Povilą (Rockvil le , 
Conh. ) ; sesers sūnų Povhą. gi
minaičius Char les r..ancel Ir 
Barbara AJUsra ir k i tas gimi
nes. Lietuvoje paliko brolį Ju 
lius Jake l i s ir Seimą ir seserj 
Oną Marcinkeivič enę. 

Kūnas pašarvotas Skudo .ko-
plyėioj.-, 71S W. 18th St. Lai
dotuvės įvyks pirmaoienį, .Bpai. 
7d., 1946m. Iš koplyčios 8:30 
vai. iy to bus at lydėta j Dievo 
Apvaizdos para p. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos p a m a l 
dos už \e l iones sielą. I'o pa
maldų bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines . 

Nuoširdžiai kvieėi tm • visus 
gimines, d raugus ir paž įs tamus 
dalyvaut i šiose laidotuvt.se. 

Nu l iu ! c : Dukt" , ŽC'itas, An-
ir vi.-os ki tos mii-ūkė- , Ses *o. 

sū (šiminės. 
Laidotuvių d i rektor ius : S. M. 

Skudas, tei> MONroe S377, 

A T Y D A 1 n 
VETERANAMS Nesuvartoto Furlogu Laiko ApVkaeijas notari-
zuojam VELTUI. Kviečiame užeiti i bet kurį MA2EIKA-EVANS 
Funeral Home ofisą (kuris jums patogiau}, adresu 8319 S. 
LITUANICA AVE. (Bridgeporte) arba 6845 S. WESTERN 
AVE. (Marąuette Parke). 

MAŽEIKA EVANS 
(EVANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke 

6845 S. Westem Ave. - Pro. 
Antra Koplyčia je Vietoje: 

3319 Lituanica Ave. - Yar. 1138-1139 
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima. 

^ : 

dr 

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA -

10756 So. Michigan Ave. 
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765 
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Kandantieji nuo M B Q , atdarv 
ir skaudžių žaladu. Uno kaip sun 
ku yra ramiai aidėti. Ir kair 
oaktlaa m e t u negalima serai lAal 
mlegTDt. Kuomet 
kalsdos pradeda 
oleštl Ir skaudė
ti — užtaokite 
LEOULO Oint-
oaant palengrl-
vlmul akaue no 

ir nletėj lmo tu 
MDU. atdarų Ir 
•kaudJttu iaiadu 
lo at#ai^lnan-
iloa Ir skausmą 
oralallaančlos 7-
patybee sutelks 
Jums tinkama 
nakties poliai Ir 
paa-elbas Mgj&yt 

atoa-
Ir «kan-

I 
i 
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ANTANINA USPELEVIČIENĖ (USPEL) 
— po tėvais Barauskaite — 

Gyvevno: 2120 So. Halsted Street, tel. CANal 6184. 
Mirė Spalių ld., 1946m., 4:45 vaL popiet, sulaukus puses 

amžiaus. 
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos, 

parapijos, Prapešos kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus. 
Rhineiander, VVisconsin išgyveno 26 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Antaną; dukterį Jose-
phine; 2 sūnus Vincentą ir marčią Marilyn, ir Leo ir mar
čią Katherine; 4 anūkus; 2 brolius Antaną ir brolienę Oną 
Barauskus ir jų šeimą (Kenosha, Wisc.) ir Viktorą Baraus
ką; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko sūnų Feliksą ir jo šeimą; 3 seseris Pauliną, Kazimie
rą ir Viktoriją ir jų šeimas. 

Kūnas pašarvotas namuose: 2120 S. Halsted St. Laidotu
ves įvyks šeštad., Spalių 5d. Iš namų 8:00 vai. ryto bus at
lydėta į Dievo Apvaizdos par. bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į švento Kazimiero kapines. 

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

Nuliūlę: Vyras Duktė, Sunai, Marčios, Anūkai, Broliai, 
Brolienė ir visos kitos mūsų Giminės. • 

Laid. Direkt.: P. J. Ridikas, telefonas YARds 1419. 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
"SAVAS PAS SAVĄ" 

Tiesiog Jums 
I i Masu DirbtovCs 

Pirkite Ten, Rar Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

D2 Prieinamas Kainas! 

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausio* 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mušu 
pačių išdirbinio, visokios rūšies klasišku ir modernišku 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MED2IAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
Vt LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintu Plrkijo Išgarsina MUM. — 
Prie Progos Paklauskite Ju! 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PARLOR SIUTE IŠDIRBĖJAI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32,111. 
Telefonas — LAPayette 3516 

^vminkas — JOE KAZEK—KAZIKAinS 
^ ^ - ^ 
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Tartoklt* Jj lr*l akaudi.m. > 
ludefflmama. ft*&) Ir sutruki m u 
>r»i*Uinimul, Ir kad palengvinti 
Vorlaala niežijlma. Atvidina va 
^ n e ^ H athl«t . ' s Foot decima Ii 
il«Š«njna. austabdo Jo plttlma«l' 
•ulalko nuo odoa sudtlflvlmo ii 
ratrtlkUuo tarp piritu: feraa b 
mamom. trUlutanfiloa odoa niežėjt-
cnui. nuo darbo ISbtrlmams ir ki
tom, o d o . neaal^m. i i lauko pu 

t.rnitvmf* OT>rrifBrNT narai 
duoda \>o $1.25 ir po $3.50. 

.^iųskiu- jūsų Money Orderj t i ^ 
siog j — 

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

CICERO 50, ILLINOIS 
Arba atvykite į vaistinę: 

Stem Pharmacy j 
4847 W. 14th S t , Cicero 50, I1L j 

PIRKITE TIESIOG NUO -
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monumenf 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja. 

Telefonus: CEDARCREST 603 5 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermilage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir KetvlrtauV 
8 vai. vak. 

ftmmm* 9mWĘmW*mtm tmmmąfmtmml 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusiu ar mirusių veteranu — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacijas. 
Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

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

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

yra greitas, mandagus, b 
f torto] prieinama. I 
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L a l d o t o v l ų 

D i r e k t o r i ų 

A s o c i a c i j a i 

M e s T a r i m e 
K o p l y č i a i 

V I a a m • 
M i e s t ą . 

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS 
3319 LITUANICA AVE. 
6845 S. WESTEKN AVE. 

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099 

LACHAV/ICZ IR SŪNAI 
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 8. MICH1GAH AVE. 

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270 

L L BUKAUSKAS 
10821 S. M1CHIGAN AVE. Tel. PULlman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 a LITUANICA AVE. Phone YARda jS»S 

J. UULEVICIUS 
4348 & CALIFORNIA AVE. TeL LAF. 8578 

P. J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STBEET 

Tetephone YARda 1419 

L L ZOLP 
1646 WEST 46th St. Phone YARds 0781 
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Atvykęs iš Lietuvos žmogus pasakoja 

Bolševiku teroras ir l ie tuv į kova 
ATKAKLI KOVA PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS 

i 

NKVD ŽYGIAI 

Matydami žiaurų bolševi-
! kų elgesį su visais lietuviais, 

mcsios okupacijos p isidėjo lietuviai vyrai, o daug kur ir 
prie greitesnio bolševikų iš- moterys, išėjo į miškus, su-

Kai frontas nutolo, tada vijimo iš Lietuvos, buvo par- j darė partizanų būrius ir pra-
atsirado NKVD. Mat, tie tizanais. Tie visi žmonės ! dėjo griežtą ginkluotą kovą 
galvariezai bijosi kovoti su dingo — jei nepasislėpė, bu- prieš bolševikus. Nežiūrint 
ginkluotu priešu, o t'k be- vo sušaudyti ar išgabenti j didžiaurių bolševikų pastan-
ginklius žmones skersti mo- Sibirą. Be to, buvo regis-1 gų, partizanų išnaikinti ne
ką. Tuoj buvo sudaryta truojami visi buvę tarnauto- pas ;sekė ir nepasiseks, nes 
''valdžia" iš visokių k imi- jai, karininkai ir tt. ir su- jų būriai nemažėja, bet au-
nalistų — žmogžudžių, vagili minėjami. 
ir kitokių nusikaltėlių, ku 
rie buvo paskut i valsčių 
viršaičiais, seniūnais, mili-

L1ETI VIAI NESTOJA Į 
BOLŠEVIKŲ KARIUO
MENĘ 

ga. 
Nereikia galvoti, kad par

tizanai visą laiką praleidžia 
miške su ginklu rankoje. 
Daugelis iš jų dirba namuo
se ūkyje ir tik naktimis ko-

cininkais ir kitokiais "valdi
ninkais". Tuojau p atidėjo Netrukus bolševikai pra 
žmonių suiminėjimas. Buvo :Sjo mobilizuoti lietuvių vv- , v o j a s u ginklu prieš bolševi-
suimta daug žmonių, prime- rus į savo kariuomenę. Sto- kus. Partizanų yra bclševi-
tant jiems "bendradarbiavi- io tik labai maž^s skaičius kų pareigūnų tarpe — vals-
mą" su vokiečiais. Kai kurie: žmonių. Bolševikai restoju- £įų į r apskr ičų valdyboje ir 
norėjo suimant nepasiduoti sius labai žiauriai baudė, kitoie įstaigose. Tie žmonės 
ir priešinosi arba bėgo. Tie žinias suteikus?am žinomi v į s a į nedalyvauja partizanų 
buvo vietoj nušaut : . O suim- faktai, kad enkavedistai, už- žygiuose, bet tik pranešinėja 
tieji taip ir dingo be žinios, klupę nestojusį, vietoj nu- j į e ms apie bolševikų planus, 
Paskui buvo pradėti viso- šavdavo. Tada žmonės pra- praneša apie kariuomenės 
kiausi gyventojų surašinėji- dėjo slapstytis, bėgti į miš- judėjimą ir tt. Tokių žmo-
mai. Ypatingai buvo sten- kus, ir taip susidarė dideli n\ųt padedančių partiza-

rasti lietuvių tarpe išdavikų, voti prieš partizanus ir 
kurie nori kovoti su "ban- juos išdavinėti, bet tie 
ditais" (taip bolševikai va-1 kreipimaisi jokių rezultatų 
dina partizanus). Tam reika-1 neduoda, nes žmonės gerai 
lui organizuojami baudžia- j supranta, kas yra jų drau-
mieji būriai, o jų nariai va- j gai ir kas priešai, 
dinami "istrebiteliais" arba, Kad kitus partizanus į-
"strebokais". Dabartiniu lai- j baugintų, bolševikai su su
ku bolševikai pradėjo vadin- j gautais partizanais labai 
ti tų būrių narius "valsty
bės gynėjais.". Į tuos būrius 
steja kriminalinis elemen
tas. Viliojami į juos ir jau
ni vaikezai, 14-15 metų, ku-

pranta. "Istrebiteliai" vilio 
jami visokiomis priemonė
mis: jiems mokamas geras 
atlyginimas, suteikiamos 

X Chicago Lietuvių Ta-
žiauriai elgiasi. Pirmiausia I rybos vykdomąjį komitetą 
baisiausiai kankina, o nu- j sudaro sekantieji asmenys, 
žudytus palieka viešose vie- išrinkti konferer :ijoj rugsė-
tose gulėti. Pačiam pasako-1 jo 29 d.. Lietu 4 Auditori-
tojui teko matyti, kaip mies- joj; kun. I. Albavičius, V. Ba 

riems dar skysčiai iš nosies I telio aikštėje žiemą gulėjo j landa, Benne s Anne, P. Ci-
varva ir kurie nieko nesu- vienas partizanas, beveik vi- bulskis, P. Čižauskas, K. De-

sai nuplėštais rūbais, išti- veikis, Helen Domkiūtė, Da-
są savaitę. Gyventojams i len Paul, dr. K. Drangelis, 
griežtai draudžiama nužudy- j J. Enčeris, P. Gudelis, B. J. 
tus partizanus laidoti. Ta- Jakaitis, A. D. KauAakis, K. 

plačios teisės, bet išdavikų' čiau vėliau to partizano la- Liutkus, V. Lubert, E. Mi-
atsiranda mažai. Vienam j vonas pranyko. Žmonės vis- kužiūtė, MiUer Paul, Mačiu-
valsčiuj niekad nebūna dau
giau 20. Ir jie daugiausia 
kovoja ne prieš partizanus, 

giamasi sužinoti, kas po pir- partizanų būriai. 

K •3T 5E 3: 
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mARCUTIJ^ 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS B AL 11d.. 1933. 

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

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

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

nams, yra net komunistų 
partijos narių tarps; p-otin-

3 f 9 ^i komunistai, pama'ę, kad 
bolševikai yra ne komunis-

tiek jį palaidojo, rizikuoda- k a s K - d r - Mcntvydas A., 
mi savo gyvybe. Monkiūtė Irene, Mickeliūnas 

Rusų nuo partizanų žūsta J- A - Norbutas A., Samie-
nes bijo į mišką eiti, o prieš labai daug, o pačių partiza- n e E-» Šukys G., Tūbelis B., 
ramius ūkininkus. Kitaip j n ų tarpe aukų yra žymiai Valonis A. ir Zolpi-nė M. 

Kostas Žilirskas bučiuoja sakant, tai yra bolševikų : m a ž i a u . Į nelaisvę partiza-' x T . Mykolaitienė, valgo-
laisvės simbolį — žvaigždė- valdžios palaiminti vagys ir n a i vengia patekti, nes žino, m u j ų daiktų krautuvės, Ci-
tąją vėliavą, ištrūkęs iš bol- žmogžudžiai, Kai ūkininkai kokias kančias žvėriškų bol- ceroj savininkė, pastaruoju 
ševikų pavergtos ir naikina- suvežą į miestelį maisto 
mos Lietuvos. 

ševikų rankose teks pergy- laiku pergyveno daug rūpes-
produktus parduoti, tie "is- i venti. Todėl partizanas, iš- čių. Jos vienturis sūnus, ku-

apsunkintų, partizanai Ĵ  trebiteliai" apsupa rinką ir 11 šaudęs visus šovinius ir ris tarnauja kariuomenėj, 
maisto pasirūpina gauti iš 

tai, o galvažudžiai, drįsta j bolševikų sandėlių. Kadangi 
stoti kovon prieš juoy nors 
slaptai. 

bolševikai daug maisto pro
duktų gavo ir gauna iš A-

atima viską, dar ūkininkus j matydamas, kad jau nebepa- buvo išsiųstas į tolymus ry 
apmusdami.* | bėgs, paskutinį šovinį skiria tus ir ilgai nieko apie jį ne 

Bolševikai dažnai kreipia- s a u pačiam... 
si į žmones, prašydami ko-

ParMznnai yra gerai gin- Į merikos, bolševikai, radę 
kluoti. Ginklų tuvi dar iš | pas kokį nors pačiuptą par

tizaną amerikoniškų konser
vų, sako, kad partizanus ap-

pirmesios okupacijos, nes 
bėgdami bolševikai jįj bega
les paliko. Dau<r ginklų vo-! rūpina amerikiečiai, numes-
kiečiai sui irko, tn t dar dau- į darni maisto iš lėktuvų. Jie 
giau lietuviai išsaugojo ir į nenori prisipažinti, kad par-
dabar atkreipė prieš bolše- i tizanai jų sandėlius ištuština 

Kas Girdet9 
Chicago j e • 

ryto iki aštuntos vakaro. 
Išnaudok Tavo balsavimo 
teisę. REGISTRUOKIS! 

Gyvą užkasė 
j Rugsėjo 20 du banditai Į ^ sveiksta. 
į pačiupo taksi šoferį Solomon 

girdėjo. Tuo pačiu metu 
duktė Mrs. Bierd turėjo pa
siduoti operacijai. Bet šian
die gyvenimas vėl šypsos. 
N u 0 sūnaus gavo laišką, kad 
esąs Japonijoj, sveikas ir 
pradeda apsiprasti su ę te
nykščiu gyvenimu. Duktė ir-

v Šį vakarą į Šv. Kry-Registruotis! 
vikus O kur ginklų trūksta, i * nori sukelti neapykantai Spalio 7 yra pask tinė D o n n - 3 0 - P r i e K a r l o v a v e - ž i a u s Parapijos salę renka-
pasirūpina pasi'mti iš bol-1 prieš amerikiečius, kurie j d j e „ a užsiregistruoti baisa- i r Washington blvd., ap- si LRKSA 85 kuopos nariai 
ševikų sandelių, ypač i š ! "remia'' fašistus.... 

SS 

t? : ^ 

PASKOLOS ANT MORGICIU - 4% 
hK KOM7S1NO 

liirtM Virt 117,000.000. — \bwi-J[«» fondu Virt ll.S00.00O 

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U- & GOAHERNICKNT SUPERVTSION 

4192 Archer Ave. Tel. VIRginia 1141 
JIJSTIN MACKTEW1CH, Pres. and Mcr 

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P M. — Wednesdaya: 9 A. M. te 
12 Noon. - Thuradays 9 A. M. to « P. M. 

traukinių, juos užpuldami. KOVA PRIEŠ 
Maistu aprūpina vietos gy- PARTIZANUS 

ventojai, nes visi gyventojai; Rusai bijo kovoti prieš 
partizanus renra. Tačiau j partizanus, nedrįsta eiti į 
kad gyventojų per dsug ne- miškus, todėl stengiasi su-

? 
WESTW00D LIuUOR STORE 

2441 West 69th Street 
-k 

• DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS 

1 

y? 

* * • 
pristatome i namus: 

Geriausiu rūsiu alų 

buteliais, dėžėmis Ir 

statinėmis. 

• • * 

vimui City Hali 308 kamba- svaigino jj revolveriais, atė- j svarbiam klausimui išspręs-
ryje Jeigu pakeitei gyveni- j m § $ 1 8 i r laikrodį, nusivežė ti. Pastaruoju laiku kuopoj 
mą vietą po paskutinio bal-' i v i e n * t u š č i * s k l yP*- Pr a" b u v ( > Jaučiama apsnūdimas, 
savimo, jei pakeitei p a v a r d ę , r a u s g negilią duobę ir apka- j kurį norima pašalinti, iš-
apsivedamas ar kitu b ū d u , ' s g fl šiukšlėmis ir šakomis, j rinkti veiklią valdybą irpra-
jei dar nesi niekad jsiregis- Ats igavęs jis pabėgo. | dėti naują veikimą. Town 

Dabar vieną banditą jis . of Laku yra puiki dirva bu-
pažino. Tai Kidd G. Terpen-1 sivienynio kuopai klestėti, 
ing, 21. Jis prisipažino kai- j x S u z a n a M a r kūniene f iš 
tas ir pasakė, kad jo bend- C l e v e l a n d 0 h i o > pakeliui į 

Cook apskritvie ir 30 dienų r a s b u v o E u ^ e n e Bartelmey, L o g A n g e l e s > CalifM s u s t 0 . 
Tavo balsavimo apyPnkeie ;2 2» Jūrininkas. Tas tačiau jnm C h i c a g o j , lydima M. Pa-
(precinet) , Tu turi užsire- neprisipažįsta ir šoferis taip | k e l t i e n e S i š Brighton Park. 
ąistruoti. Neatideliok! R e - P^t jo neatpažįsta. Bartel-1 l a n k § s į m ū g r e d a kc i jo j ir 
Kistruokis šiandien, 308 m e y s a k o s l * f l&**ę? k l t ą , nusipirko visą eilę knygų 

traves arba jeigu nesenai 
apsigyvenai Chicagoje ir esi 
gyvenęs vienus metus Illi
nois valstybėje, 90 dienų 

kambaryje City Hali. Regis
truotis galima nuo a 

DIDŽIAUSIA LIETUVIU 
RADIO KRAUTUVE 

MARQUETTE PARKE 

taksi šoferį. Terpemng pa-
iš^mtos ' s i s a k § apiplėšęs tris šofe

rius. 
Tą šoferį sako užkasė to

dėl, kad mane, jog jį užmu
šė. 

AJL. 61MKUNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
• DEGTINES • GIN 
• BRANDES • VYNO 
• RUM'O • KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALĖMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimą* 

\ . ^ 

Turime pardavimui Nau.lu Ra-
dio Setu — didelių ir mažu — 
už prieinamas kainas. Taiposgi 
turime pardavimui Refrižerato
rių. Skalbimo Mašinų. Dulkių 
Valvtuvų ir visokių elektrikinių 
daiktų. Mes esame ekspertai-tech-
nikai prie radio setų taisymo. Vi
sus radio setus pataisome taip. 
kad dirba kaip nauji. Taiposgi 
taisome visokius kitus elektriki-
nius daiktus. Mūsų darbas *va 

įvairios •* Įdomios 
^..ŽINIOS 

Pirmas sniegas 
Pirmas sniegas iškrito 

Malone, New Yorko valsty-
nius daiktus urną <****• *~; bėję. Sniegas nulaužė me rantuotas. Ateikite ir pamatykite* -J • , , - , -

9ATHAN 
KANTER 

"Lietuviška* 
Žydukas'' 

M O N A R C H 
LICUOR 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

NORIU PIRKTI U2 CASH — 

Namus 
Farmas 

Automobilius 

mus su visais savo reikalais. 
THOMAS RADIO SALES 

A N D SERVICE 
2517 W. 69th Street 

Chicago 29. Illinois 
Tel. REPubUc 2677 

skaitymui kelionėje. Ji jau 
nuolatos saulėtoj Kaliforni
joj ir Clevelandan buvo par-
vykus tiktai paviešėti. 

X Barbora Peperienė gy
venanti 2534 W. 68 St., šio
mis dienemis gavo laišką 
nuo savo krikšto dukters 
Domicėlės Pikt u r n i e n ė s 
(Barzdaitės iš Kretingos). 
Ji su šeima dabar gyvena 
sunkų tremtinės gyvenimą 
Vokietijoj. Tremtinius kan
kinąs tėvynės pasiilgimas 
ir nežinoma ateitis. Į Lietu
vą negrįš tol, kol ten siau
tės bolševizmas. 

X Pas Igną Satkalą užsu
ka jo giminė iš Cleveland, 

GARSINKITES 'DRAUGE' 
* 

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 

DSl Susitarimo Sauk: 

Republic 6051 

Namų Pardavimo 

AGENTŪRA 
NUOSAVYBIŲ 

VALDYMAS 

PASKOLOS 
ANT NAMŲ 

NAMŲ IR 
RAKANDŲ 

4PDRAIIDA 
MOOO-00 P0U8AS 

Trims metams 
Pradedant nuo 

5(5.00 
4. A. Shulmistrat) 

NOTARY PUBLIC • MONEY ORDERS 

SHULMISTRAS 
4004 SOUTH ARCHER AVENIJE 

TEL.:—LAFAYETTE 6300 • CHICAGO 82, DLL 

džių š akas ir su t rukdė judė
jimą. I šk r i to net 12 inčų. 
Šiuo me tu t iek d a u g sniego 
d a r niekad nebuvo iškri tę. Į Ohio, A n t a n a s Lowiec, k u r s 

' y r a delegatu lenkų ka ta l i 
kiško susivienymo, šią sa
vai tę seimuojančio She rman 
viešbutyje. Lowiec y r a len
kų kilmes, bet Amerikoj iš
moko l ietuviškai i r dabar 
laisvai l ie tuviškai kalba. 

X Moterų Sąjungos Chi
cago apskritis spalių 20 d. 
ruoš ia seimelį Šv. Ju rg io 
parap i jos salėj . Į seimelį 
kviečiamos ne t ik Chicago 
i r apyl inkės, bet i r visos Il
linois, Indiana i r Wis. val
s tybių kuopos a ts iųs t i a t 
s iųst i a ts toves . Tuo norima 
pagyvin t i sąjungiečių veik
lą. 

Sunkiausias krėstas — 
1 atleisti ir dovanoti. 

http://ll.S00.00O

