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U.S. REMIA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVA 
Ko Iš Tikrųjų Nori Sovietu Rusija? 
Kodėl Sovietai Pralaimėjo Berlyne? 

("Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

KILROY IR V£L WAS HERE' 

Kokie yra tikrieji Rusijos 
norai? Tai klausimas kurį 
kiekvienas šiandien stato, kos energijos ir ilgo taikin

ta ir kad dabar atstačius vi
sa tai, reikalinga nežmoniš-

nes visi žino, kad ten yra 
paslėptas taikos raktas. 

Taikos konferencija pasi-

go perijodo. 
Tokiu būdu anglo-saksų 

stebėtojai Maskvoje galvo-
baige užregistr jodama kelis j ja, kad Rusija niekad neiš-
antraeilius pasisekimus, bet drįs pradėti pirma karą 
tikroji taika pasiliko nuo j prieš vakarų valstybes, 
mūsų nutolusi kaip ir pir- \ B e | R u i a | P r a t i n a m i P r i e 
mąją konferencijos dieną. Karo.. 
Visi žino, kad artimiausio
mis dienomis įvyks bandy- Tačiau, toliau tie patys 
mas, kritiškiausias pasaulio stebėtojai savo raportuose 
pacifikacijos perijodas, ka- sako> k a d Rusijos v a d a i v r a 

da prasidės debatai dėl Vo- I įsitikinę, jeg naujas karas 
kietijos, Dardanelių ir a to - ! P a s a u l y ^ r a neišvengiamas, 
minės energijos. Tada viena ! t a d d e l t o s Pažast ies rusai 
prieš kitą atsistos Amerika > tebelaiko po ginklu milžiniš-
ir Rusija nes šiandien tik j ka- s k a i č i u kareivių ir iš so-
nuo tų dviejų valstybių, pri- viet^k<>s spaudos susidaro 
klauso pasaulio taika. *sPudls* k a d M a s k v o s vyriau 

* -i - sybe nori "prijaukinti" tau-
Amenkos nuomone mums / . . r .J_x. tą prie karo būtinumo min-visiems yra gerai pažysta- r 

ma. dėka laisvos spaudos, T * , _ . . . .,_. 
kuri yra leidžiama šiame , K * d a R u s ,J°J e . p r * S , d ? ° , ./ A ., . v. . . 'valymas, pirmoj eilei bu-kraste. Amerikiečių tauta ,. 7 , - 5 ,. M

 J
 v ., . i J ivo paliesti žurnalistai rasy-yra taikinga ir ji niekad ne-! . . . " . . . '.. J 

, : . v tojai ir artistai, kad jie nu-siruos jokiai agresijai pnes • . . . . ...... p • • ! stojo tautai rodyti tą pavo
jų, kuris visą laiką gręsė ir 
tebegrosią iš kapitalistinių 
valstybių. Prie mokyklų iš 

. naujo buvo paskirti kariški vietų vadų taringus pareis- Į i n s t r u k t o r i a i k u r i e d a r Q 
kimus, yra daug faktų, ku-i, .-, , , * . , _? .. * kariškus apmokymus su de-ne rodo kad Rusija visai į *. . „. ' ... .V1 , simties metų amžiaus vai-nera pacifistiška vakarų i, . v , . . . . f . - . - -kais. Kada vienas amenkie-valstybių atžviegiu. 

Molotovas Nori žinių jPrez. Trumanas Užtikrino Lietuvių 
We U N-K a r i~s Delegaciją Nusistatymas Nepakeistas 

. . .k - . .«« — « . .MJi.iYif.Of.- :s*viv:::» 

NEW YORKAS, spalių 29. 
—Amerikos UN delegacija 
šiandien pranešė, kad ji ma
nanti kreiptis tiesiog į Ru
siją bandydama užbaigti gin 
Čą dėl didžiųjų galybių veto, 
kuris buvo paaštrintas Sta
lino pareiškimu apginant 
veto. 

UN sesijoje šiandien kal
bėjo Rusijos delegacijos vir
šininkas Molotovas. Jis tuoj 
pareikalavo, kad visi UN 
nariai patiektų žinias apie 
kariuomenes nepriešų žemė
se, ir kad Rusija esanti pa
siruošusi suteikti skaitlines 
apie savo jėgas visur pasau
lyje. 

Molotovas toliau sakė Is
panijos ir Irano reikaluose 
apsaugos taryba pasirodė 

Minnesotos universiteto studentams atsibodo matyti vi- Sa™. s i l P n u m ^ :
b e t k a d tas 

sur užrašus "Kilroy was here," tad jie nutarė jį "palai- g j ę S ?*ei}1 l š t o ' . . 0r~ 
A 4-- » * . * 4 III J 4 M 4 1 ITUII II fMU«CU« ^&T ^^^1 jaUmi" 
doti. Čia matoma tų laidotuvių' nuotrauka. ''Killroy," t § Tarpe kitko jis įspėjo 
tačiau, netaip lengvai pasiduoda, ir sekančią dieną ir " kar- j iurigtįnes Tautas S nesekti 
stas" ir "paminklas" pradingo, o paliktas užrašas "Kil- Tautų Lygos pavyzdį ir pa-[ the United States Government issued a statement con-
~nxr TV 

WASHINGTON, spalių 29.—Amerika nėra pakeitusi ir 
nepakeis savo nusistatymo Pabalčio valstybių—Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos—link.—pareiškė Prez. Harry S. Tru
mai Amerikos lietuvių delegacijai šiandien Prezidento 
raštinėje Baltuose Rūmuose. 

Lietuvių delegacija, lydima ALT pirmininko Leonardo 
Šimučio, turėjo audienciją su J.A. Valstybių Prezidentu 
12:15 valandą po pietų šiandien. Šimutis perstatė delega
cijos narius Prezidentui. 

ĮDOMAUJASI BALTIJOS KRAŠTAIS, ŽMONĖMIS 

ALT sekretoriui Dr. P. Grigaičiui įteikus paruoštą me
morandumą, Prezidentas kalbėjo su lietuviais apie Pabal
čio kraštus ir jų žmonių reikalus, ir rodė didelio susido
mėjimo jam patiekiamomis žiniomis. 

Pasikalbėjimas buvo labai malonus, ir Prezidentas pa
sirodė labai prielankus nekaltų lietuvių tremtinių būkle 
Europoje, ir lietuvių kenčiančių sovietų priespaudoje savo 
gimtinėje. Audiencija iš viso užtruko 30 minučių. 

PRIMINĖ LIETUVOS SUSOVIETIMMĄ 

Prezidentui įteiktas memorandumas čia seka: 
"On July 23, 1940, when the Moscow government was 

bringirg to a elose the annexation of the Baltic States, 

roy Jr. was here (Acme Telephoto.) sidaryti bejėgia. 

Bet Rusija visiems pasi 
lieka dideliu klaustuku. Ne 
žiūrint į Stalino ir kitų so 

čių keliautojas paklausė vie-
Sovietai Bijo Apsupimo nos septyinių metų mokinės, 
Kokie yra tikrieji sovietų j k u o ^ n o r i n t i t a P u k a i už" 

norai? Aš nepretenduoju iš * • * • * t a i » atsakė: 
karto į šį klausimą atsaky- j — Raudonosios armijos 
ti, bet tik noriu plačiau pra- į slauge, kad padėjus mušti 
skėsti tą paslapties uždan- fašistus, kurie laiko apsupę 
gą, kuria Rusija visą laiką mano kramtą! 
dangstosi. į šitokia propaganda prieš 

Pasižiūrėjus į anglo-saksų išorinį pasaulį yra ypač 
stebėtojų pareiškimus, priei- smarkiai varoma NKVD, 
narna išvados, kad visi jie kuri stengiasi išlaikyti kraš 
sutinka dėl vieno punkto, tai te savo įtaką, atrasdama 
kad rusai reiškia didelį ne- naujus pavojus, atidengda-
pasitikėjimą išoriniu pašau- m a visokius "sąmokslus" 
liu. Šitas nepasitikėjimas buvusių sąjungininkų, kurie 
nėra naujas. Jis neatsirado būk ieško ''apsupimo." Ir ši 
nuo bolševikų revoliucijos, jų prasimanymų versija ran-
bet j i s yra taip senas, kaip da tautoje pritarimo, 
sena Rusijos valstybė. Tas ! Bet k a s labiausiai neri-
paeina nuo to, kad Rusija j m a u j a vakarus, tai tas rusų 
dėl savo geografinės pade- j fa natiška s įsitikinimas, kad 
ties, skaitosi visai kitu pa- Į paSaulis galėsiąs būti' lai-

Pikietninkai Mušėsi 
su Allis Darbininkais 

WEST ALLIS, Wis., spal. 
29.—Pikietų linijos mušty
nės šiandien iškilo antrą 
dieną iš eilės, kuomet ne
streikuoją darbininkai ban
dė įeiti į sustreikuotą Allis-
Chalmers fabriką š i a m e 
mieste. Policijos viršininkas 
Kastello suareštavo penkis 
streikierius, kuriuos apkal
tino sulaikymu norinčiuo
sius dirbti. Miesto prokuro
ras sakė jis išleisiąs varan-
tų suareštuoti daugiau pi-
kietninkų. 

Churchillis Abejoja Stalino Žodį; 
Stalinas Vadina 'Karo Kurstytoju7 

LONDONAS, spalių 29.— Į iš U.S. karo laivų plaukto

ji socialistų-komunistų par
tija surinko tik 390,000 bal
sų, kas sudaro 20r/% tuo tar
pu nepriklausoma socialde
mokratų partija, kuri yra 
remiama anglo-saksų, gavo 
948,000 balsų, arba 48<*. 

Šių rinkimų rezultatai įro
do, kad vokiečiai mažai te
reiškia simpatijos rusams. 
Pradžioje, kol maršalas zu

jimą Viduržemio jūroje; kad 
didžiausias pavojus taikai 
yra "naujo karo uždegėjai, 
pirmoj vietoj Churchillis ir 
tie, kurie panašiai kaip jis 
galvoja Anglijoje ir Ameri
koje"; kad Jugoslavija turi 
pagrindo nepasitenkinti Ita
lijos sutartimi: kad Rusija 
skaito Lenkijos vakarinę 
sieną permanentine; kad rei-

Winston Churchill nedelsė 
atsakyti į Stalino kaltinimą, 
būk jis esąs vyriausias "ka
ro uždegėjas," ir pasiūlė, 
kad Jungtinių Tautų ben
drajai sesijai ir apsaugos 
tarybai būtų suteiktos pilnos 
informacijos apie visas mi-
litarines jėgas okupuotose 
teritorijose visame pasauly. 

Churchillis nurodė, kad 
yra didelis skirtumas tarpe 
jo informacijų, kurios nus
tatė sovietų jėgą okupuotoje 
Europoje 200 divizijų skai
čiuje, ir Stalino paduotos 60 
divizijų skaitlinės. Jis sakė 
negalįs suprasti kam britų 
darbiečių vyriausybė nežino 
tikros rusui jėgos, kadangi 
Rusija ir Anglija yra ali-
jantai. 

T. . i - a*. M~~ —Šiandien atrodė jog val-
Jis taip pat sake Stalino! ,„. T , _ T

 J r , .1 .. , . dzia ir John L. Lewis yra skaičius nenma rusų kariuo-

demning the predatory Russian activities. 
''On October 15, 1940, the late Pres. Roosevelt received 

in an audience a delegation of the American Lithuanian 
Ccuncil and declared that 'Lithuania has not lošt its in-
dependence,' and he reassured the delegation that 'Lith
uania will be free again.' 

"Mr. President, we believe that you subseribe to the 
principles referred to and generally reaffirmed in your 
1945 Navy Day address and your recent statement to the 
United Nations General Assembly. 

PRAŠO UŽTARIMO LIETUVAI 
i . Reposing confidence in your vievvs, we applied to you 

recently pleading for justice for the Baltic States—Lith
uania, Latvia and Estonia. 

Tautos yra garantija mažų^ 
jų tautų neliečiamybei. 

U.S., Lewis Nesutinka 
Dėl Anglies Konferenci 

WASHINGTON, spalių 29. 

menės Rumunijoje ir dideles 

saulių ir neturi jokio ryšio 
su Europos. 

Nuo septyniolikto šimt
mečio įvyko keturiolika su
sirėmimų ant jos sienų. Dą-
dar, prie Stalino valdžios, 
nepasitikėjimas išoriniu pa
sauliu dar labiau sustiprėjo, 
nes rusai visą laiką gyvena 
baimėje ir didžiausias jiems 
klausimas stovi, kaip Rusi
ja gali išlaikyti asvo saugu
mą tarp "priešingai nusitei
kusio pasaulio." 

Rusai mato, kad jie yra 
daug silpnesni ekonomiškai 
už kitas tautas. Nežiūrint, 
kad jie giriasi savo progre
su, jų industrija stovi labai 
žemai. Per karą trečdalis 
Rusijos buvo visai sugriau-

mingas tik per komunizmą, 
ir kad jų misija esanti iš
gelbėti pasaulį nuo vadina
mojo "buržuazinio demokra
tizmo." Jie galvoja, kad tik 
jų "rojuje" žmones esą lai
mingi. 

Jei š! i rusų ambicijai 
nebus galo, taikai gręs rim
tas pavojus. Nes komunis
tams niekad nepasiseks bol-
ševizuoti vakarų valstybes, 
kurios perdaug myli laisvę 
ir jei Maskva darys žygių ją 
užgniaužti, naujas karas ta
da bus neišvengiamas. 
Rusų Nepasisekimas Berlyne 

štai sovietai jau "nudegė" 
piršttus Berlyne. Per įvyku
sius savivaldybių rinkimus 
keturiose zonose, suvienyto-

kovas žadėjo vokiečiams ne- s Q k o n c e n tracijas Le-
atiduoti Vokietijos provmei-; n i n g r a d o i r o d e s o s r a j o n u o . 
jas lenkams, suvienytoji so
cialistų-komunistų partija 
vedė smarkią propagandą, 
verbuodama narius, ir turė
jo savo pusėje didelę simpa
tiją. Žukovas jau net svajo
jo apie įsteigimą sovietiškos 
Vokietijos rusų zonoje, iš 
kurios vėliau galėtų koman
duoti ir kitas tris zonas. 

Bet nežiūrint, kad Mas
kvos pažadai buvo gražūs, 
vokiečiams nepatiko būti po 
Kremliaus įsakymais ir tada 
Žukovas, pamatęs, kad jam 
niekad nepasiseks sudaryti 
sovietišką Vokietiją, papra
šė Stalino duoti jam kitą 
paskyrimą. Jo įpėdinis gen. 
Sokolovskis buvo labiau pa
lankesnis Lenkijai. 

Vyt. Arūnas 

se. Churchillis taip pat pa
gyrė Rusijos žmones. 

ATSAKE Į 31 KLAUSIMĄ 
LONDONAS, spalių 29.— 

Atsakydamas įr eilę klausi
mų, kuriuos jam patiekė 
United Press prezidentas 
Hugh BaiUie, diktatorius 
Stalinas sakė Rusija laiko 
60 divizijų kariuomenės va
karuose, ji neturinti atomi
nes bombos paslapties, tebe-
įdomauja paskola iš Ameri
kos, ir nemano jog veto ga
lia buvusi iki šiol išnaudota. 

Tarpe kitko, Stalinas sa
kė: nesutinkąs su U.S. val
stybes sekr. Byrnes pareiš
kimu, kad įtempimas tarpe 
U.S. ir S.S.S.R. yra padidė
jęs; kad jis nieko nedarąs 

' 'These three progressive and peace-loving nations have 
suffered untold hardships during the war. They are still 

W*~«rTk*yti Voktet l^^nh a u b J e c t e d *0 a h o s t i l e oceupation by the recent ally of the 
nominiai ir politiniai, ir kad I U m t e d s t a t e s . They are enduring the most cruel persecu-
sunku pasakyti ar Jungtinės • t i o n s - T n e v a r« deprived of all human rights and freedom. 

"If the Russian government be permitted to pursue its 
present policies of inhuman deportations, the illegal mo-
bilization for armed forces, slave labor, mass arrests and 
forcible sovietization, vvithin a short time there may be 
left only the remnants of a once progressive nation. 

"We are here today to plead before you in behalf of the 
Baltic peoples vvhose sufferings are known to us; we are 
here to ask you most urgently to reaffirm this ccuntry's 
stand on Lithuania and the other Baltic States, Latvia 
and Estonia. 

" We ask you, Mr. President, tp direct the proper agen-
cies of this Government to initiate active efforts in help-

susiskaldę dėl sąlygų kon
ferencijai penktadieny. 

Vidaus reikalų sekr. Krug 
ima poziciją, kad penktadie- ing to restore the sovereign rights, human freedom and 
nio konferencija yra "suti- self-government of Lithuania, Latvia and Estonia. 
kimas vien tik su p. Levviso 
prašymu suėjimui," ir nieko 
daugiau. Lewisas gi, skaito 
valdžios pasiūlymą sueiti su 
juo kaipo sutikimą su jo 
reikalavimu iš naujo svars
tyti Krug-Levvis sutartį kiek 
liečia algų pakėlimą. 

RAGINA UŽTIKRINTI LIETUVOS ŽMONES 
"Your reassurances in this cause vvill re-invigorate the 

oppressed people, that this great American demoeracy 
will strive to effect justice and to honor its war-time dec-
larations of policy principles.'' 

KALENDORIUS 
Spaliui 30 d.; šv. Alfonsas 

Ridrigiette; senovės: Skir-
galis ir Validft. 

Spalių 31 d.: Visųi Šventų 
Vigilija; S v. Liucile; seno
vės: Tyris ir Sargė 

Rezoliuciją pasirašė ALT vykdomojo komiteto nariai 
L. Šimutis, P. Grigaitis ir M. Vaidyla; adv. Laukaitis iš 
Baltimore; teis. J. T. Zuris; A. Kumskis; adv. J. Grigalius 
iš Bostono; W. Kvetkus iš Wilkes Barre; S. Michelsonas 
iš Bostono; K. Jurgėla ir M. Kizis iš Nevv Yorko. 
# Delegacija padėkojo Prez. Trumanui už audiencijos su
teikimą, ir atsisveikinę su vyriausiuoju Amerikc-3 valdi
ninku apleido Prezidentūrą. 

O R A S Tprez. Trumanas parodė didelį nuoširdumą lietuvių de-
Dalinai ūkanota nešalta Racijai, ir savo klausimais bei pastabomis didelį susido-

Gali būti lietaus. Saulė teka j meji™* i r susirūpinimą Lietuvos ir lietuvių tautos gyvy-
6:21; leidžiasi 4:48. biniais reikalais. 
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MASU GYVENIMAS IR VEIKIMAS ATyvKSTA'AMEEU'* 
(steigias Lietuviu i Iš Pranciškonų 
Klubas j Pastogės 

Šio** City, Iowa. — Spa- ORDINO GENEROLAS 
lig 13 d., lietuvių parapijos !

 P A S UETUVOS 
salėje įvyko, palydinti, skait j PRANCIŠKONUS 
lingas lietuvių susirinkimas. I 
Maiouu pažymėti, kad be se- i G r * e n e M e ~ S P a l i 1 m -
nesnėsės kartos j viešąjį lie- i 2 1 d- lietuvių Pranciškonų 
tuvių veikimą pradeda'rody- vienuolyną aplankė jų Or-
tis ir jaunesnėsėg kartos at- d i n o Generolas aukštai gerb. 
stovai. Susirinkimo tikslas T- Valentinas Schaaf. OF. 
buvo: įsteigti lietuvišką or- M- Garbingas svečias iš Ka-
-anizaciia nes be bažnvti n a d =s » Lewistono-Auburno I Gaunami pratesimai 
gamzaciją, nes be baznyti- , atskrido vakare Vokietijos kad netolimoje 
nių, k tos jokog nebebuvo, aerodromą atsKnao vanare. ^ J , atmi» 
Sus-ma atidarė K Petronis C i a i Pritiko provincijolas ateityje } Ameriką atvyks 
n L i ^ n H ^ ! e n a ^ Hwl T. Justina? Vaškys. O.F.M. I buvęs Lietuves prezidentas 
f „ a a c . k n ^ m ^ , ! ^ " m L ^ ir T. Juvenalis Liauba O.F. dr. Kazys Grinius. Atvyks 

kus, laikydamas tenai pas- sus mirusius kongregacijos 
kaitą. geradarius. Gerasis Dievas 

Aplankęs dar kai kurias! teatlygina visiems gausiai. 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Kubos pranciškonų; 
pfO incijas, lapkričio mėn. 
18 d. grįš Romon. Jisai yra 
113-ta* šv. Pranciškau* įpė-, 
dinis ir tretysis šio ordino ! S u m a s v r a t u r t a s P a t v s s a 

geaerolas, kuris aplankė A- v ^ e -

Jums labai dėkingos 
N.P.ŠV.P. Marijos Seserys 

Nuolankumas ir manda-

meriką. L. A. 

i š 

kino klebenąs kun. J. Cesna. M. sykiu cu savo žmona Kris
tine ir sūnum Liūtu. 

Juvenalis Liauba ir T. Leo
nardas Andriekus. 

Nuoširdi Padėka 
Nekalto Prasidėjimo Se

serų Gildai, Chicago, 111. su
rengusiai mūsų kongregaci
jai paremti pramogą — Din
go — vietoj anksčiau numa
tyto išvažiavimo! į "Evans 
mišką, nuoširdžiai dėkoja
me. Nors laiko buvo labai 
maža tam pakeitimui pada
ryti, tik kelios dienos, bet 
m&sų kongregacijos priete-
lių susirinko j p-nų Balsių 
namus labai daug ir savo 

SEND IT 
AIR MAIL-

now on/y 
5CENTS! 

Dr. G. SERNER 
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

t5 metu patyrimu 
TeL Tardi 1129 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akla 

tttaiao 
Oflaaa Ir Akiniu Dlrbtuvf 
Mtl 80. HALSTED I X 

JHMMM S4ta S i 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 0 Ud • 

Nedalioj pagal autartj 

DR. A. JENKINS 
PHYSICIAN & SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2509 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 M . — PROspect &8S& 
Bes. Tel. — VTRęinla 8421 

palinkėdamas lietuviams gra p o trumpo pasikalbėjimo 
žiai susiorganizuoti ir išplė- s u žurnalistais tuoj išvyko 
sti lietuvišką veikimą. Ta- i Greene, kur jo lauke pran-
tai dabar ypač aktualu, kai cirkonai su Lewistono apy- ^ 
Lietuva ir joje gyveną, bei l i n k e s lietuviais. Atlikus h- | T Valentinas Schaaf yra dosmpmis "aukomis "gausiai 
ištremtieji mūsų broliai tiek ^ u ^ ? . o

p n e m i m o aP e*Sa s pirmas Pranciškonų Ordino | parėmė mūsų vienuoliją, 
vargsta, kuriems mes turi- koplyčioje, svečia? vakarą | g e n e r o i a s amerikietis. Anks-

Labai dėkojame visiems 
vienu ar kitu būdu prisidė-

Bažnyčios Teisių profesorius 3u«iem« prie parengimo pa-

me padėti. Toliau prof. J. Praleido lietuvių pranciško- č i a u j i s a i b u v o Washingto-
Kuprionis perskaitė Lietu- n u būrelyje, kurio didžioji 

i no Katalikų Universiteto 
vių Klubo įstatų projektą, d a l i s t u r § J° P r o S o s A as" 
kurį su mažais papildymais meniškai pažinti Italijoje. 
sus-mas priėmė. Lietuviui Sekančią dieną iki pietų 
Klubas siekia suburti visus b u v o I a i k o a rčįau susipažin-
lietuvius be lyties ir pažiū- t i s u i i etu\ių pranciškonų 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tikslu TyrinuM tttlktal 

DR. WALTER J. SWIATER 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD. 

ir šio fakulteto dekanas.; siekimo. Dėkojame fetmi-
1939 m. buvo išrinktas cent- ninkuna p-nams Balsiams, 
nnen ordino valdybon — A- į veikėjams-oms, aukotojams, 
menkos pranciškonų atsto-jkalbėtojams ir visiems da-

arba definatoriu. Nuo to ! l v v i a m s -rų skirtume, ir atstovauti* reikalais ir jų veikimo pla- vu 
visus lietuviškus reikalus, n a i s P o t o s e k g vienuolyne l a i k o apsigyveno Romoje, Mes melstis nesiliausime 
kurių tik neapima vietinės j 0 pagerbimui suruošti pie- kur buvo Concilii Kongrega- už Jus visus, kurie tiek daug 
lietuvių parapijos veikla. J j t u s kuriuose dalyvavo Port-1 c i J c s konsultoriu ir Pranciš- dirbate norėdami paremti 

mūsų kongregaciją. Visų 
Šventų dieną mūsų vienuo
lyne bus atnašaujamos gie
dotos šv. Mišios už gyvuo
sius kongregacijos gerada
rius, o Vėjinių dieną už vi-

i 

valdybą išrinkti: pirm. K. | i a n d 0 vyskupas J. E. D. J. konų Universiteto Bažny 
Petronis, I vice pirm. Vytau- Feeney ir Lewistono apylin- čios Teisių profesorių. I 
ta s Vaitkūnas, II v. pirm. k~g dvasiškija „ 0 
P. Urbonas, sekr. J. Kuprio- J P e r karj* m i r u s P^ncis-1 
nis, iždin. P. Pakerus, kandi-! P r i e s t a l ° s v e č i a v l s u lle" j k o n u Ordino generolui T. 
datai V Valeika ir K Stro- tuv^ pranciškonų Ameriko- , Leonardui Bello ir dėl susi- | 
lia. I revizijos komisiją: J. Je v a r d u pasveikino provin- siekimo sunkumo negalinti 
Tumas E Valušienė ir J. c iJo l as T- Justinas Vaškys,! provincijolams suvažiuoti į I 
Kučys' kand P Kapočius dėkodamas už apsilankymą I naujo generolo rinkimus A-
ir P Rudokas. ; i r P a r o d y t a tėvišką rūpestį I syžiun, 1945 m. vasarą šven j 

Kartu prie klubo įsteigta b e i S lob^' kuriantis jiems j tasis Tėvas Pijus XII pa-1 
moterų sekcija. Jo valdybon į Amerikoje. Po to, labai nuo-1 skyrė T. Vajentiną. Schaaf | 
išrinkta- P Strolienė p širdžiai kalbėjo pats sve- Pranciškonų Ordino genero-
Dabkevičienė, M. Strazdienė' č ias« džiaugdamasis lietuvių I lu. 

^ pranciškonų darbais ir pa-; ^ . ^ ž . k a d 
Lapkričio 24 d. Lietuvių fadedamas jiems savo » L ^ ^ d i d e l i g B ^ . 

Klubas ruolia vakarą su pla į k e r i o P ^ P*1™* ateity3e. I č i o g T e i g i ų ž i n o v a g p a r a s ę g 
tesne programa: paskaita,; Pcpiet atsisveikinę? su lie j šioje srity kelius moksliš-
solo dainos, deklamacijos ir I tuviais pranciškonais ir su , kus veikalus ir % daugybę 
kt. jį pagerbti rtvykusiu vie- straipsnių periodikoje. Kai-

• tos vyskupu bei gausiu d va-! po kanonistas jis yra labai 
Spalių 20 d. lietuvių pa- siškijos būriu, išvažiavo į I vertinamas Romos Kurijoje, 

rapijos salėje seselėms Ka- Augusta, iš kur lėktuvu iš-! Be to 1935 m. Amžinajame 
zimierietėms, kurios aptar- skryd0 į Bostoną toliau vi- ] Mieste įvykusiame tarptau-
nauja vietos bažnytinius rei zituoti pranciškonų provin-1 tiniame bažnytinės ir civi-
kalus, buvo suruošta mais- cijų. Iki aerodromo palydė- j linė3 teisės kongrese jisai 
to rinkliava. Lietuviai para- jo T. Justinas Vaškys, T. i atstovavo Amerikos teisinin 
pijiečiai skaitlingai dalyva- .-— _ . 
vo ir paaukojo nemaža pi
nigų ir maisto. Rinkliavos 
užbaigimas buvo atžymėtas 
bendra visų aukotojų vaka
riene, kuri taip pat buvo 
kruopščiai paruošta. Po va 
karienės kun. klebonas J. 
Česna perskaitė auk c tojų pa 
vardes ir visų dalyvių aki
vaizdoje perdavė sesutėms 
suaukotus daiktus. Seselių, 
kurių čia yra 3, atstovė pa
dėkojo geradariams. Rink
liavai vadovav0 Gražienė, 
Dičienė. Prie rinkliavos ir 
vakarienės paruošimo ir pra : 
vedimo daug prisidėjo ir vi- |, 
sa eilė kitų moterų 

Tokios rinkliavos daromos į 
1 

kasmet. Dabar Sioux City 
lietuvių tarpe pastebimas di 
dėsnis gyvumas ir, pavyz
džiui, ši rinkliava ir rink
liavos pabaigtuvių vakarie
nė buvo žymiai gausesnė ne
gu kitais metais. 

DR. JOHN G. MULAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
NfffMriaJ Šagrįiee II Tarnybos 

PRANEŠA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd. 
CICERO. ILJJ2JOIS 

O f t w Te l . : O L Y M P I C 8 6 5 0 
Rez . T e l . : OLYMF1C 5 8 9 1 

Jeigu Neatsiliepia — 
Aaakfte: BERHYN 6200 

VALANDOS: 
Kasdien: 2 - 4 pp.; 'i - H vak 

rr^čiad.. S e k m a d . pagal su tar t į 

(Viri Metropolitan l u t e Bukos) 
Tel: — CANAL 7829 

Vtt.1 — Kaadlen — 10 lkl II. 1 lkl I. T 
kl t — 8«it*d. — 10 ryt* lkl 0 vak ftek-
mad. — 10 tkl platu. — TrtfAmA. •iditryt* 

J. RIMDZUS, D. C 
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
viome Oalis ta In>rtfanm— 

Phoae WEN twortk 2627 

PHYSIO THCRAPY 
936 West 63rd 8t. 

I O U R I : D»lly «—S P U. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI 

Tik vieną porą aklų jauname gr-
^cnlmul. Saugokit* Jas, leisdami 
Iseg^amlnuotl jam moderniškiausių 
•netodu. kurią regrėjlmo mfllulM 
gali sutelkti. 

91 MJCTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, korto praAalIna 

•Įsa aklų {tempimą. 

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

OPTOMETRISTAJ 
1801 So. Ashland Avenae 

sTsmpag l i - t M 
Telefonas: OANAL 0623, Chicago 

OFISO VAJLAND08: 
Kasdien 9:30 a m. iki 8:30 p. m 

Traciad. Ir fiestad. 8:30 a. m. 
lkl 7:Oi p. m. 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų.) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 VVest 59th Street 

TAJLANDOS: 1 — 4 popiet, 1:30 — 
3:30 vakarais Tračiad, pasai sutarti. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso Tel.: HEMlock 5849 
Rez. Tel.: HEMlock 2324 

Saturdays l A. M. to I P M 

BE 3E B 

Spalių 27 ir lapkr. 3 į-
vykata plačiai organizuoja
mas vietos lietuvių parapi
jos bazaras. M. A. 

THAT 
LETTER! 

NOW COSTS ONlt 5 CENTS AN OZ. 

Taupymas Visada Moka Gerus 
D I V I D E N D U S 

ši bendrove per 41 melus gavo taupytojains išmokėjo kiekvieną 
sutaupytą dolerj su Kerais dividendais. 

Kiekvieno mūsų taupytojo taupiniai yra apdrausti iki $5.000.00. 
per Federal Savings & Loan Insurance Corp., Wa8hington. D. C 

Paskolos Ant Morgičių Už 4% 

Mutual Federal Savings 
ANT> LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

l 'NDER O. S. GOVERNMENT SUPERVISIOH 

2202 W. CERMAK BOAD TeL: CANal 8887-8999 
J O H N J. K A Z A N A U S K A S Pres ident & Mana K er 

Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9 A. M.-7 P. M. 
VVednesday 9 A. M. - 12 Noon 

— •• .i i n PW-I W^S — • W "™ • > i ^ - ' ! • m . , ^ — — .•• l | • n I.I . i ^ " ' - " - - . S S - ^m-.-^,- • - mm — . 

r ^ = ^ i 
EKSPEKTV VISKAS PATAISYMAS Naminių, Auto 

ir Fortable KADIOS ir Phonografų. 
(Garantuojama 90 Diena) 

TAIPGI TA1SOM Ilt PARDI'ODAJIE 
Dl I.K1V VALYTO JUS, KĄ1IIOS, TOASTERS, FMOSUS Ir tt. 

M & G RADJO SHOP 
1949 S. HALSTED ST. T«l—SEE 2158 

AL MAT L S AS,—Lietuvis SaviiUukas 
*" — 1 — » — — m m m w m m m — m i m m m m m — — i — s i l l l i> • • • l I 

JOS. F. BUDRIK KRAUTUVĖ 
f̂f 

•• 

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

TRIC DULKIŲ VALYTUVAI TUOJ PRISTOMI JUMS! 
Cia gausite tokių prekių, kokių kitur yra sunku gauti. 

Didele Jevvelry Krautuvė 
AUKSINIAI MEDAI, LAIKRODĖLIAI, DEIMANTAI, 
AUKSINES PLUNKSNOS, LIETUVIŠKI REKORDAI. 

Mūsų 

E.vpertas 

Laikiodžiu 

Taisytojas 

Gerai 

Sutaiso 

Laikrodėlius 

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

Ofiso Tel. 

Į. 

BUDRIKO RADIO VALANDOS : 
WČFL—1060 k. Sekmadienio vakare 9:30 valandą. 
WHPC—1450 k. Ketvirtadienio vakare 7:00 valandą. 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Kd. 
Oflao TeL: PROspeot 6444 
Rea. TeL: HEMoek &15Q 

VALANDOS: 
ftuo i Uu 4 popiet; o iki o vak., u 

Trečiadieniais pagal sutarti 

DR. EMILY Y. KRUKA5 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

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

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—5 vai. popiet 

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

Sekmadieniai! pagal sutartį. 

'VALANDOS: Trečiadienį ir Seš-
> tadieni pagal susitarimą; kitomis 

\iRginia 1886 dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 
7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Hals ted St.9 Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 

TeL: GROvebiU 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

(Dargia Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir I iki 8 T. 
(Trečiad., ir Sestad., pairai sutartj) 

Žmogus, kuris atvyksta 
paskirtu laiku, visados ište
sės ir savo žodį. Svvett-Mar-
den. 

GARSINKITfiS MDRAUGK" 
• " 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

^ P 

<? 
Tik Įeikite Ir 
Gyvenkite! 

2 aukščių mūrinis namas — 
2 po 6 ir vienas 3 kambarių 
apartmentai. Karsto vandens 
ailuma. Lotas yra 30 x 125 
pėdų. Arti Lietuvių Bažny
čios Brighton Parke. Kama 
tiktai $14,500. Galima įsigy
ti sąlygomis. 

Patogus Namas 
Didelei Šeimai! 

6i/9 kambarių rezidencija, su 
furnaco šiluma. Namas yra 
A-l padėtyje. Dideli miego
jimui kambariai. Naujai in-
suluota. Vienam karui gara-
džius. Arti California Ave. 
Kaina — $6,975. Galima įsi
gyti sąlygomis. 

^S 

SHULMISTRAS 
4004 SOUTH ARCHER AVENUE 

TEL.: LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILLINOIS [ 
. . . . . . . 1 . 1 « . M . I ^ • 1 • . • • ' • • • • • • • t t f 

TeL CANal 6122 

DR. BIE2I5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.v, 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPubUc 7868 

Tel. CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1B iki 9 va i . vakare . 

Tel. YARds 3146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

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

Šventadieniais: 11—12. 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Road 

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

DR. STRIKOL'IS . 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. ir Scštad. 
Vakarais—tik pagal sutartį. 

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Namų TeL: PULLMAN 8277 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

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

2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Reab. TeL: BRUnsuick 0597 

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

file:///iRginia


~i cciaaieiiis soaliu 30, 1946 
mašk^ I I P 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfflCACO, IELINOIS 
— • ' • J J <m——nm*ą'mm*> 

C L A S S I F I E D "HELP W A N T E D " A D S I » Politikos Lauko I VS1 Išrinkite 
HELP WANTED VYRAI HELP WANTED — MOTERYS 

DABAR 
RANDASI 

AR IEŠKOTE GEROS 
PfiDftS IR ATSARGOS? 

GERI DARBAI GERIEMS VYRAMS 

PRIE G E R O GELŽKELIO 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

RICHARD J. DALEY 
Žinomas 

Lietuviams 

— DEL — 

DŽENITORKŲ 

Jei galite kualifikuoti vienam iš darbų žemiau 
pažymėtų, Chicago ir North Western Railway 
turi jums vietą. Mums reikia: 

MAŠINISTŲ — PIPE FITTERS 
BOILERMAKERS — ELEKTRIŠINŲ 
KALVIŲ — SHEET METAL DARBININKŲ 

Mokiniu . . . taipgi Padėjėju 
ir Darbininkų visokiems darbams 

Gelžkelio pramone turi daug progų pasiūlyti 
—štai jūsų proga. 

KREIPKITĖS 
TO OFFICE OF SUPERINTENDENT 
LOCOMOTIVE and CAR SHOPS 

4200 WEST KINZIE STREET, CHICAGO 

C. & N. W. KEELER STATION 
2 BIOCKS NORTH OF LAKE STREET 

CHICAGO and NORTH VVESTERN SYSTEM 

"D R A U G O" 
DARBŲ SKYRIUS i 

"DRAUOAS" HELP WAXTED 
ADVKR11SI.NG DEPARTMENT 

127 Ho. DcAi-bom Street 
Tel. ItAN'ilulph 9488-»48t 

H E L P \V.\XTKD — VYRAI 

REIKIA 
HAR1HVOOD LUMBER 

TALLY VYRŲ 
Darbai vkhij. Gera mokestis. 

WOODWORK CORP. 
OF AMERICA 

1432 W. 21st St. 

V Y R Ų 
S H I P P I N G D E P T . IR 

K I T I E M S A B E L M E M S 
D A R B A M S 

Gera pradine mokestis. 
Bonų pienas. 

Ligonines ir gyvybes apdrauda. 
Reguliaria atostogų pienas. 

Fitzpafrick Bros.. Inc. 
1300 W. 32nd Place 
LAFAYETTE 3606 
DEŠRŲ KIMŠĖJŲ 

PATYRUSIŲ 

UNITED PACKERS, INC. 

1018 W. 37th ST. 
MŪRININKŲ 

Padėti skubiam darbui valdžios 
laikinos statybos veteranams. 

GOth & University 

BUTTERFIELD 5686 

FIREMAN 
Prie High Pressure Boilerių 

WATER TENDER 
License reikia. Turi tur§ti patyrimo. 

ATSISA1KITE 

1208 \V. Cermak Rd. 

H E L P W. \NTED — VYRAI 

DŽENITORIAUS 
Patyrusio prižiūrėti ofisiių na
mą. Turi galėt plauti langus ir 
mopuoti. 5 dienos j savaitę. Nuo 
3 pp. iki 11:30 vak. 
U.S. STEEL SUPPLY CO. 

1684 N. Throop 

KALVIAMS PADĖJĖJŲ 
Pastoviems darbams, 

gera mokestis. 
KLING BROS. 

ENGINEERING \VORKS 
1320 N. Kostner Ave. 

REIKIA DARBININKO 
DIRBTUVĖS DARBUI 

Gera Mokestis 
ATSIŠAUKITE 2tram AUKŠTE 

U. S. ADHESIVES CO. 
1 8 1 9 W . Carrol l 

JAUNŲ IR VIDUR
AMŽIO VYRŲ 

Abelniems dirbtuves darbams. Diena 
ar naktį. Patyrimo nereikia, i šmo
kinsime. Užtenkamai viršlaikio. Lai
kas ir pusė virš 40 vai. 

ATKISAI KITĘ 
1208 W. Cermak Rd. 
VYRAI I R MOTERYS 

RFIKIA 
SLAUGĖMS PADfiJftJŲ, TAR

NAIČIŲ IR ORDERLIES 
ENGLEVVOOD HOSPITAL 

6001 S. Green St. 
EXGLEWOOD 7000 

MOTERŲ 
VALYMUI IR VIRTUVES 

DARBAMS 
Lengviems švariems darbams, 

Gera mokestis, Pastovumas. 
Malonios Darbo Sąlygos. 

MacNEAL MEMORIAL 
HOSPITAL 

3249 S. Oak Park Ave. 
BERWYX. ILL. 

BEEF BONERS 
Geros darbo sąlygos. Nereikia 

dirbti šaldytuvuose. 
MĖSOS PIOVfiJŲ 

HARRY MANASTER & BRO. 
1018 W. 37th St. 

HELP WANTED VYRAI IR MOTERYS 

New bank has splendid opportunities for VVomen as— 

BOOKKEEPERS - STENOGRAPHERS 
C L E R K S 

TELLERS (Mole) 
Prerioos bank expertence preferred. 
Apply any week day 10 a.m. to 3 pon. 

PEOPLES NATIONAL BANK 
8 N. Ogden Avenue See Mr. F. E. Klafta 

77 H I VAL. PO 3 Mft.V. 
82% I VAL. PO 6 M£N. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO D A L Y S E 

VAL.: 5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ. 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. j 

I 
SAMDYMO OFISAS 

MOTERIMS: 
STREET FLOOR 

309 W. VVASHINGTON ST. 
VALYMUI MOTERŲ 

Vakarais ir naktj valandomis. Loop 
banko name. Geni mokestis, atosto
gos ir šventes apmokamos. Nereikia 
šveisti arba mapivoti. 

Kreipkitės Personnel Dept. 
164 W. Jackson 3rd Floor. 

REIKIA 
DVEJŲ MOTERŲ ar MERGINŲ 
Lengvam virimui, abclnam darbui. 
skalbimui ir valymui. 
BENDIX SKALBIAMA MAŠINA IR 

ELECrrRIO M ANGINE 
Katalikų rezidencijoje priemiestyje. 
Liberaliai liuoslaikio, 2 sav. j metus 
apmokamos atostogos.. Privatinis 
kambarys su maudykle. Gera proga, 
pastovumas. Karakterio liudijimai 
reikalaujama. • " ** 

PAŠAUKIT—RANDOLPH 4193 

YOUNG GIRLS 
For part time general office 
work. Some typing preferred. 

APPLY 

1208 W. Cermak Rd„ 

Spring Cushion 

Assemblers 
S i u v i m o M a š i n o m s 

Operatorių 
Patyrusių arba išmokinsim. 

Pasirinkit savo valandas. 
Darbo — 4 Valandos 

arba daugiau bile kada tarp 7:30 
ryto iki 12 popiet, 3 ar 5 dienas 
į savaitę. 

UŽSIDIRBKIT EXTRA PINIGŲ 
SAVO LIUOSLAIKIU 

Drabužiams, šventėms, namams 
arba ekstra reikalams. 

GALIMA U2DIRBT 95c Į VAL. 

Piecework. Laikas ir puse už 
viršlaikį. Apmokamos atostogos, 
šventes apmokamos. Grupes ap-
draudos pienas. 

. PUIKI TRANSPORTACIJA . 

ATSIŠAUKITE 

1208 W. Cermak Rd. 

Richard J. Daley, Demok
ratų kandidatas už Cook 
County Sherifą, yra gerai 
žinomas Lietuviams ,ypatin-
gai Bridgeporto kolonijoje, 
ir ju tarpe turi daug draugų. 

Gimęs Chicagoje, išėjęs 
UŽDARBIS 72 % \ VAL. PRADŽIAI čionai mokslus, advokatas ir 

dabartinis Senatorius Illi
nois valstijos Senate iš 9to 
Distrikto, gyvena su žmo
na ir šeima adresu 3536 S. 
Lovve Ave. 

Jo ypatingi gabumai ir 
patyrimas visuomenes pa
reigose kaip tik daro jį tin
kamu Sherifo pareigoms. 
Rinkimai įvyksta antrad., 
Lapkr. 5 d., 1946 m. (Sk.) 

LIETUVIŲ RĖMĖJAS 

MICHAEL J. FLYNN 
Lapkr. 5 d., rinkimuose, 

Lietuviai ras kandidatų są
raše vardą vieno kuris jiem 

DANIEL RYAN 
kaipo 

COUNTY 
COMMISSIONER 

Gromafa Profesoriui 
Kampininkui 
Didž. Gerb. Profesoriau: 

Visas, svietas žino, kad į 

Amerika, tai ne senas kra-
jus, kur šuo pamazgų pala
kęs ir kaulą sugraužęs jau 
ir sotus ir patenkintas. Čia, 
slaunioj Amerikoj, kas ki
ta. Čia šuo didelis ponas. Čia 

X. Balsuokit 
DEMOCRATIC 

Rinkimai: LAPKR. 5 d. 

Teisėjas Adesko 
SIEKIA STATE 

SENATORIAUS VIETOS 

savo kampelį įsileidi tik g r y I šun ims ėdalą turi su ta i sy t i 
ną tiesą ir netiesos atitai-! specialistai, šunų apetito ži-
symus. Tai aš štai ir atmar-! novai. 
šuoju pas Gerbiamąjį su vie- j T a i dabar jau ir aklas 
nos baisios netiesos atitai-' mato ir durnas supranta, į 
symu. | kokią baisią desperaciją bu-

Visas svietas suklaidintas' v<> įpuolę visi šunų mylėto-
gandais, paskalais ir plepa- Jai, ka* ėmė prapulti "dog 
lais apie tai, kas Amerikai toot". Kiek buv0 rūpesčio, 
sugrąžino mėsą. Tuo giria-: k i e k ašarų liejosi, kiek šir-
si ir demokratai, ir respub- \ <*ys kentėjo! 
likonai ir kitokios piliečių, T a i P dalykams esant, ran-
grupes. Nesulaukdamas tie- k a s sudėję negalėjome sė-
sos paskelbimo, turiu pats dėti. Reikėjo tuč tuojau veik 
žemai lenkti galvą profeso-! ti. Tad šunų Mylėtojų Dr-

yra gerai žinomas ir kuris I Thaddeus V. Adesko, De- riui ir prašyti paskelbti gry- jos valdyba ir padarė eks-
Lietuvių reikalams daug pa- mokratų kandidatas už Sta-jną tiesą tame didžiai svar- kursiją į Amerikos stalyčią. 
rėmęs — Michael J. Flynn. te Senatorių 9to Senatoriai 
'Jis kanlidatuoja vel išrinki-1 listrikto, ir dabartinis assis-
mui kapio County Clerk of j tent Teisėjas Probate teis-
Cook County, toje jau pa-, m e , yra gimęs Chicagoje ir 
sėkmingai tarnauja visuo- baigęs advokatūros kursus 
menei 12 metų. ; Northwestern universitete. 

Beviek visą savo gyveni-j j į s yra sūnus ateivių te
mą yra praleidęs Chicagoje yų iš Lenkijos, užaugęs var-
ir čionai mokslus baigęs. g e ir pasivaręs per moks-
Būnant jaunas pradėjo įdo- lus sunkiu darbu. Jis gerai 
mauti civikos reikaluose ir I žino darbininkų reikalus ir 
į greitą laiką pasivarė į at- kaip. tik tinkamas juos at-
sakomingas valdžioje parei- stovauti valstijos legislatū 

biame* dalvke. Ten mums visos durys bu-
Kai per opą (nežinau, ko- v o a t d a r o s - Buvome ir vie-

dėl kiti rašo OPA) Amerika 
neteko mėsos, tai atsirado 
visokių minkštaširdžių, ku
rie visaip dejavo ir aimana
vo. Girdi, kaip mainieriai ir 
kiti sunkaus darb0 darbinin
kai dirbs mėsos neprivalgę, 
kaip su vaikais, ligoniais, 

name ofise ir kitame, ir tre
čiame. Visur išdėjome rei
kalą, kaip ant delno. Visi 
persigando gresiančiu pavo
jumi ir susigraudino iki a-
šarų. Visi pasakė, kad pa
vojus turi būt atitolintas. 
Tad visi kreipėsi į daktarą 

karo veteranais, seniais, se- T r u m a n a - T asai paėmė di-
nelėmis ir t.t. ir t.t. O svar- del* > i t n I Peil* i r išpiovė 

viams. Skelb.) meilė. 

Prašome I Susirinkimą 
Lietuvių R. K. Labdarių 

Sąjungos kuopų atstovų, 
centro valdybos, direktorių, 
komisijų ir visų labdarių 
veikėjų eilinis susirinkimas 
bus trečiadienio vakarą spa
lių men. 30 d., Šv. Kryžiaus 
par. mažesnėje salėje. 

Šis susirinkimas, tiesa, 
bus eilinis, tačiau svarbus. 
Svarbus dėl to, kad šiuo me
tu yra vedamas prieglaudos 
statybos didysis vajus ir 
rengiamasi prie labdarių 27-
tojo seimo. 

Toliau reikia žinoti, kad 

ir emė atsirasti mėsos ne 
tik šunims, o ir žmonėms. 

Tai tiek. 

Pašenavotam Profesoriui, 
dėkodamas už vietelę tiesos 
parodymui ir darydamas 
kinkų linku. 

Lieku — 
Ciuciii Punskas 

Šunų Mylėtojų Prezidentas 

S 
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-

"SAVAS PAS SAVĄ" 

Tiesiog Jums 
U Mūsų Dirbtuvė* 

Pirkite Ten, Kar Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas I 

Laundry Darbininkių 
Lankstytojų 

Feeders 
Prosų Operatorių 

$6.20 Į DIENĄ 
ILLINOIS CENTRAL R. R. 

Room 310 
Roosevelt Rd. at Michigan Ave. 

Maištynes Tęsiasi f 
CALCUTTA, Indija, spal. 

29.—Dūrimai, deginimai ir 
vogimas atžymėjo besitęsian 
tį indusų-miuselmonų grūmi-
mąsi čia, indusų dvasiniam 
vadui Gandhi atvykstant į 
riaušių ištiktą rytų Bengal 
sritį. Kongreso partijos na
riai nepaskelbia kur Gandhi 
išlips iš traukinio. 

gas. Jis buvo miesto iždi-iroje Jis yra narys daugu-j blausiojo ir didžiausiojo dai-1 o p ą i š A m e r i - k °s kūno. Na, 
ninkas ir 1932 m. buvo p a s - , m o s ienkų organizacijų, irjkto, kaip tai dažnai būna, ir l r e m f t a t * i r M t i **-" n» 
kirtas vedėju Chicago Park tfaug veikiantis civikos rei- šiuo sykiu nepatėmijo. 
distrikto. Biznyje buvo Sa-|kaluose. Organizacijų veiki- i Juk kai ėmė nykti mėsa 
les manager del McNeill'me jis parodė daug įdoma- žmonėms, tai ėmė nykti ir 
-Higgins kompanijos (Who- vimo ir pasiryžimo kas link "dog food" šunims.. Na, o 
lesale grocery) ir vėliau bu-; tiesos ir laisvės visoms tau-; Amerike šunų yra daugiau, 
vo organizatorius ir prezi-! tybems, ypatinga del paver- n e g u vaikų, arba mainierių. 
dentas Inland Rubber kom. gtųjų rytinėje Europoje. Jis Į 0 daugelio šuniška meilė y 

Jis dabar yra Ward com- y r a g erai žinomas lietu- > r a d i d e s n ė , negu jų sūniška 
mitteemanas loto wardo ir 
gyvena su savo šeima adre-
su 3258 W. 65th St. (Sk.) 

JOHN TOMAN 
Jis yra demokratų kandi

datas Board of Appeals of 
Cook County. Jis gimė ge
gužės 12 d., 1876 m. ir gy
vena Chicagoje nuo 1883 m. 

John Toman pardavinėjo 
laikraščius nuo 1886 iki 18-
89 metų. Jis gaudavo algos 
į savaitę $2. Jis dirbo Chi-

tcagos knygyne 22 metų iki 
1912 metų. Yra vedęs ,turi 
moterį Bertha ir 3 vaikus: 
Irene, Andrew ir Lucille. 
Ovvena adresu 4056 W. 21 
Place. 

Rinkimai antradienį, lap
kričio 5 dieną. (Sk.) 

James J. McDermott 
Demokratų kandidatas dėl 

vėl išrinkimo kaipo narys 
Board of Appeals of Cook 
County. Jis yra Demokratų 
Committeeman 14 ward nuo 
1932 metų. Jis tarnavo iš 
savo Wardo kaipo City 
Council of Chicago per de
šimts metų. Būdamas City 
Council jis visuomet užtar
davo unijų darbininkus. 

McDermott gimė ir gyve
na savo wardoje visą laiką. 
Yra vedęs, turi moterį ir 
dukterį ir gyvena adresu 
1106 W. Garifeld Blvd. 

(Sk.) 
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ATYDA! Mes Taisome: 

Refrigeratorius 
Stokerius ir Radios 

SKALBIMO MAŠINAS ir t. t. 
Taisome visokių išdirbysčių. 

DARBAS GVARANTUOTAS 

SCIENTIFIC • 
REFRIGERATION 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073 

5306 S. Ashland Ave. 
TeL GROvehill 7570 

j ^ M ^ ^ — » — # — * * 

J • ^ 

1% 

AR JŪSŲ RADIO ŪŽIA? 
Ar girdite Lietuviškas Radio programas gera i . . Jeigu reilda 
jums tikrai gero Radio pataisymo, pasaukite ar ateikite į — 

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

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausiai 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelj pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MED2IAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LARAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Ptrfc&jų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos PaklaoakKe iųl 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PABLOB SUTTE ISDIEBEJ AI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32. 111. 
Telefonas — LAFayette S516 

Savininkas — JOE KAZEK—KAZEKATTIS 
^ 

BBE 

BE 

^lARC^JTw, 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933._ 

VVHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n a 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 A ve., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

ffl 

Kvieaame ' 
Klausytis: 
Muzikos 

Dainų 
Žinių Ir 

Pranešimų. 

fl i m 
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n ASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, spalių 30, 1946 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FR1END 

1334 South Oakley Are. Chlcago 8, Illinois. TeL CANal W10-80*l. 

Entered &a second-Class Matter March II, 1911 at Cniotfū Z1L Under 
the Act of March 3. 1879. 

Publlshed Daily ezcept Sundays, 
by tbe LJTHUANTAN CATHOLIO 
PRESS SOCIETY. 

A member of the Catholic Presu 
Asaociation. 

Subacription Rate*: 
II.09 per year outside of Chicago: 
17.09 per year ln Chicago & Cice
ro; 4c. pei copy. 

Prenumeratos kaina Chicagoje ir 
Cicero—Paštu: 

Metama |7.09 
Pusei Metų % 4.0S 
Trims mėnesiams 2.01 
Dviem mėnesiam* 1.60 
Tlenam mėnesiui .78 

Jungtinėse Valstybėse, ne CblcacoJ, 
Metams | l . 00 
Pusei metų • • . ....„ . 1-69 
Trims mlnesiams 1*78 
Dviem mėnesiams . . . . . . . . 1.18 
Tlenam mtnesiui . . . . . • * * • .78 

Metams . . . • «>• • • • • • • •»•*«« 
18.09 

Pusei metų » 4.50 
Trims mėnesiams ._«a 1.69 

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu su užsakymu. 

Skalbimų kainos prisiunčiamos 
pareikalavus. 

Žodis Lietuviams Darbininkams Amerikoje 
(Tęsinys) 

DARBININKŲ NUOTAIKOS 
Ne paslaptis, kad dalele Lietuvos darbininkijos, ypa

tingai miestuose, 1940 m. birželio 15 d. nusišypsojo, 
išgirdę ateinant ' išvaduoti iš vergijos". Atsirado to
kių, kurie, užsivilkę raudonus marškinius, ejo pasi
tikti "nenugalimosios" armijos. Tačiau atslūgimo ne
reikėjo ilgai laukti. Greitai visi atsikando Stalino "ro
jaus", ir liaudyje kilo didelis nusivylimas ir neapy
kanta. Padeti s taip įsielektrizavo, kad visi su išsiilgi
mu lauke to momento, kad tik galėtų nusikratyti savo 
engėjų. Todėl nenuostabu, kad kilus karui tie patys 
darbininkai griebėsi ginklo ir savo ' 'išvaduotojus" pa
vaišino kulkomis. Partizanų eilės buvo pilnos darbi
ninkijos. Daug darbininkų žuvo didvyrio mirtimi, gin
dami savo tėvynę nuo apgaulės ir melo nešėjų. Daug 
Kauno ir Vilniaus fabrikų buvo darbininkų išsaugoti 
nuo sunaikinimo. 
K I O BOLŠEVIKAI ATSIMOKĖJO? 

Neminint tų, kurie nežiniom dingdavo iš fabrikų1, 
bolševikai skaudžiai atkeršyjo darbininkams. Beveik 
trečdalis Rainių miškelio kankinių buvo iš darbininkų 
tarpo. Jų tarpe buvo net tokių, kurie nepriklausomy
bės laikais už komunizmą buvo sėdėję kalėjime. Pavyz
džiui, batsiuvys Julių Simutis iš Kretingos miesto. Jį 
bolševikai irgi žiauriausiu būdu nukankino Rainių miš
kely su 75 kitais kaliniais. 

Tas pats pasakytina ir apie Panevėžio darbininkų 
skerdynes, ir Pravieniškių priverčiamojo darbo sto
vyklos kalinių ir prižiūrėtojų išžudymą. Taip komu
nistai atsilygino darbininkams, kurie buvo jų melagin
gos propagandos suvedžioti ir apgauti. Šiandie lietu
viui darbininkui yra jau iki kraujo aišku, kad bolševiz
mas nieko bendro neturi su darbininkų: gyvenimo pa
gerinime. Jiems darbininkas tarnauja kaip priemonė 
sukelti pasaulyje revoliuciją, po kuria slepiasi liguis
tas rusų imperializmas ir darbo klasės šydu gudriai 
užmaskuotas kapitalizmas. 
ATMERKITE AKIS! 

Atmerkite akis! Taip norėčiau sušukti tiems, kurie 
dar nespėjo įsitikinti, kas iš tikro yra bolševizmas. 
Jei to nepadarysim šiandien, rytoj gali būti per vėlu. 
Antikristo karalystė raudona lavina grąs 0 visam pa
sauliui. Tegu Baltijos tautų skaudi pamoka, kuri taip 
brangiai kaštavo, būna įspėjimas visam pasauliui, o 
ypač tai darbininkijos daliai, kuri nespėjo įsitikinti, 
koks žiaurus yra bolševizmas ir kokį likimą jis neša 
darbo žmonėms. Tik Kristaus mokslo pagrindais pa
grįsta socialinė santvarka gali pagerinti darbininku 
gyvenimą. Kitoki0 pasirinkimo nėra. Tad atmerkime 
akis! Padaubietis 

as Vokietijoje 
* 

Eksportas ir 
Keturių didžiųjų konferencijoje Paryžiuje Molotovas 

reiškė nuomonę, kad Vokietijai turinti būti suteikta 
teisė į gėrybių eksportą ir importą. Esą, Vokietijos 
ūkio žalojimas reiškia ir Europos ūkio žalojimą. 

Įdomu žvilgterėti, kaip praktiškai įgyvendinama ta 
"teisė į eksportą" toje Vokietijos dalyje, kurią tvarko 
rusų okupacinės pajėgos. 

Rusų zonoje sudaryta trylika valdymo centralių, ku
rios seka ekonominį krašto gyvenimą, vesdamos ir sta
tistinius gėrybių apyskaitos duomenis. Kai kada tie 
duomenys prasikiša ir viešai, todėl iš visos eilės smulk
menų galima susidaryti vaizdą apie Vokietijos ekspor
tą už geležinės uždangos. 

Nors Vokietijos gyventoju pragyvenimo standartas, 
ypač rusų zonoje, kur nesiekia UNRRA ranka, yra ne
įsivaizduojamai menkas, išlikusioji ten pramonė jau 
pajungta dirbti eksportui. 

Greta reparacijų, kurios vykdomos vokiškosios pra
monės įmonių demontavimu ir išgabenimu Rusijon, re
paracijų sąskaiton eina ir *eksportas". 

Keletas skaičių gali nusakyti, kiek rūpinamasi vie
tos gyventojų reikalais, kada karo nmteriotoje ir bado 
šmėklcs lankomoje šalyje vykdoma "teise į eksportą". 

Vargas nugalėtiems! — toks to eksporto šūkis. 
*kWiesbadener Kurier" paduoda pirmojo šių metųj 

ketvirčio davinius, kuriuose yra aiškus produkcijos pa
skirstymas vokiškam badaujančiam gyventojui ir eks
portui be atlyginimo, vykdomam reparacijų sąskaiton. 

Rusiškoji Vokietijos zona vien 1946 metais turi su
mokėti Sovietų Rusijai 5 milijardus markių reparacijų. 
Vien Berlynas turi sumokėti 40 milijonų markių repa
racijų ir okupacinių pajėgų išlaikymo išlaidų. 

Reparacijų sąskaiton ir raudonosios armijos išlai
kymui rusiškoji Vokietijos zona turėjo atiduoti šias 
prekes: mėsos 24,500 tonų, cukraus 121,000 tonų, bul
vių 542,000 tonų, medvilnės 31,400,000 metrų, vilnonių 
medžiagų 12,000,000 metrų, odinių batų 1,500,000 porų, 
dviračių 5,000 ir laikrodžių 130,000. 

Vietos gyventojams tuo tarpu gi buvo palikta: mė
sos 27,600 tonų, cukrau s 26,000 tonų, bulvių 347,000 
tonų, medvilnės 9,700,000 metrų, vilnonių medžiagų 
1,200,000 metrui, odinių batų 500,000 porų, dviračių — 
nė vieno ir laikrodžių 10,000. 

Palyginus šiuos skaičius, matyt, kad išgabenama iš 
Vokietijos daug daugiau, negu paliekama. O nereikia 
pamiršti, kad Vokietija prieš karą maisto produktų 
turėdavo įsivežti iš užsienio. 

Reikia tikėtis, kad pramonės gaminių "eksportas" 
greitai visai pasibaigs, nes jau ir dabar daug kur, pav. 
Saksonijoje, demontuota ir išvežta Rusijon 85 nuošim
čiai mašinų ir kitos industrijos. 

Aišku, fabrikų demontavimas ir išgabenimas reiš
kia ne tik turto paėmimą, bet ir bedarbę milijonams 
žmonių, kas, gal būt, paskatins "demontuoti" ir dar
bininkus ir gabenti į tolimus rytų plotus. Paskutiniai 
įvykiai Berlyne, Jenoj ir kitur parodė, kad paskui iš
gabentus fabrikus į Rusiją seka ir darbininkai. Žino
ma, prieš jų norą. 

O ''teisė į importą"? Ką importuoja rusiškoji Vokie
tijos zona iš savo "išlaisvintojų"? Viešai apie tai ne
kalbama. Tikrumoje gi yra importuojamos bolševiki
nės nuotaikos ir naujų vadų paveikslai. Ne kitaip juk 
buvo ir sutarybintoje Lietuvoje 

• 
Kasdienine Tremtinio Malda 

Dieve, kuris leidai tautas ir įdiegei joms laisvės troš
kimą, grąžink, prašome Tave, ir mūsų Tėvynei lais
vės dienas. Tegu tie bandymai, kuriuos Tu skyrei mū
sų šaliai, būna jo s prisikėlimui ir didesnei jos dvasi
nei gerovei. 

Laimink, yiešpatie, mus, kurie priversti buvome pa
likti savo gimtąją žemę. Duok mums jėgų ryžtingai 
pakelti sunkią tremtinio dalią. Padaryk, kad visi mes 
liktume ištikimi savo Tėvynei ir grįžtume į ją, neš
dami naują atgimimo ugnį. 

Siųsk, Viešpatie, išminties ir stiprybės dvasios tiems, 
kurie dirba mūsųi tautai ir aukojasi jos labui. 

Padėk savo tėviška meile ir globa pasilikusiems Tė
vynėje mūsų broliams ir sesėms, stiprink d ei Tavo 
vardo ir tautos laisvės kenčiančius, guosk liūdinčius 
ir nuskriaustuosius, amžiną šviesą suteik, Viešpatie, 
tiems, kurie jau mirė kovos lauke. 

Švenčiausioji Mergele Marija, Aušros Vartų gailes
tingumo Motina, pavesk savo dieviškajam sūnui Jėzui 
Kristui mūsų Lietuvą, kuri taip nuoširdžiai Tave myli 
ir garbina. 

Neleisk, kad Tavo Sūnaus vardas būtų išrautas iš 
lietuvių širdies. 

Šventasis Kazimierai, mūsų tautos Globėjau, vado
vauk mūsų kovai dėl laisvės, kaip kitados stebuklingu 
būdu vadovavai mūsų tėvams. 

Per Kristų, mūsų Viešpatį, kuri tiki, išpažįsta ir 
myli kiekvienas taurus lietuvis. Amen. 

(Iš lietuvių tremtinių Švedijoj laikraščio 'Spinduliai') 

Kaip Vilnis ir Laisve 
Ištikimi (?) Amerikai 

Rašo NAP 
Vilnis ir Laisvė dažnai gi

riasi savo ištikimumu Ame
rikai. Koks tai juokas? Koks 
veidmainiškumas ? 

Wm. Z. Foster, komunis
tų balsas AmeriKoje, prieš 
šiuos du komunistų laikraš
čiu pats paliudijo kongreso 
žemesnių rūmų specialiam 
komunistų veikją tyrinėti 
komitetui, gruodžio 5, 1930 
m. Komiteto pirmininkas,' 
Rep. Hamilton Fish sekan
čiai tyrinėjo Foster: 

"Aš pilnai nesupratau ar 
Tamsta, kaipo komunistas, 
priklausai nuo sovietų val
džios". 

Foster: "Sovietui valdžia, 
tai vienintelė darbininkų vai 
džia pasaulyje. Sovietų val
džia tai pradžia naujos sis
temos kurioje darbininkų 
išnaudojimas bus panaikin
tas ir visa kapitalistinė sis
tema sutriuškinta. Pasaulio 
darbininkai gins sovietų są
jungą; pasaulio darbininkai 
žiūri j sovietą kaipo į savo 
šąli ir pasauli0 darbininkai 
apgins sovietų sąjungą nuo 
kapitalistų užpuolimo..." 

Fish: "Dabar, jei Tamstą 
suprantu, darbininkai šioje 
šalyje žiūri į sovietų sąjun
gą kaipo į savo šalį, ar taip? 

Foster: 'Pažangieji dar
bininkai. ' ' 

Fish: "Žiūri į sovietų są
jungą kaip į savo šalį?' 

Foster: "Taip". 
Fish: "Jie laiko sovietų 

vėliavą kaip savo?" 
Foster: "Šios šalies dar

bininkai ir kiekvienos ša
lies darbininkai turi tik vie
ną vėliavą ir ta yra Raudo
noji vėliava \ 

Fish: "Ar negalėtum Tam 
sta truputį aiškiau ir ryš
kiau atsakyti ar jie ištikimi 
ir Amerikos vėliavai?" 

Foster: *Aš daviau savo 
atsakymą". 

Fish: "Aš nenoriu išlupti 
atsakymo jei Tamstai ne
jauku". 

Foster: "Man visai ne ne-
jaT'kuu Aš labai aiškiai tei-
gte,u, kad Raudonoji vėlia
va yra revoliucinės klases 
vėliava, ir mes esame dalis 
tos klasės". 

(Nukelta j 5 pusi) 

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

61* p>n!*u iuffl« KEISTUTO TAUrYMO BENDRO-
T * yra pasiryžusi Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranam* įsigyti 
nauja arba seną namą, statyti nauja arba remontuo
ti dabartini savo narna be Ilgo atidėliojimo Ir bs 
išlaidu, pagal O. t Bill of Rights patvarkymus. 

Šios bsndrovis v«dėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yrm 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus Ir patarnavimą. 

1 1 1.1 

V » I VETERANAI ¥RA KVIKCIAM 

ATSUUANKYTI PASITARIMUI 

KEISTUTO SAVINGS and LOAN 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted 

JOS. H MOZERIS, SEC'Y 

ANTANAS TOLIS-

Mirties Kolona 
(Tęsinys) 

— Gult! — pasigirdo per visą mišką nuskambėjusi 
komisaro komanda, ir tuojau pat visi kaliniai, it pelų. 
maišai, sukrito, kur kas stovėjo, nežiūrėdami, ar tai 
buvo pelke, ar bent kiek sausesnė vieta. Laimei man 
ir mano bendrakeleivei pasitaikė gana gera vieta, prie 
pat kelmo, todėl truputį sausesnė. Po tokio nakvynės 
vietų "paskirstymo" kiekvienas stengėsi kuo patogiau 
jas įsirengti: vieni, kurie turėjo kokį nors skarmalą, 
klojo jį ant žemės, kiti rovė žolę ir klojo ją po savo 
kaulėtais ir buožių atitrankytais šonais. Aš ir mano 
bendrakeleivė, neturėdami jokio atliekamo skarmalo, 
taip pat pasinaudojome čia pat gausiai augančia žole 
ir netrukus jau turėjome guolį, į kurį pirma atsigulė 
visai silpna mergaite. O aš, atsiklaupęs ant kelių, vis 
dar neguliau ir akylai stebėjau aplinkumą ir sargybos 
žiedo sustatymo tvarką. Atsargiai nušliaužiau pas ne
toli sugulusius tautiečius, kurių vieni pasliki įgulėjo, 
kiti, pasirėmę alkūnėmis, taip pat stebėjo ir darė iš
vadas. Ypatingai akylai žvalgydamiesi, pradėjome tar
tis, kuomet, kaip ir nu0 ko pradėti pabėgimą. Atsirado 
daugybe nuomonių. Vieni siūlė savo, kiti savo projek
tus, o dalis griežtai visiškai prieš patisakė, ypač pul
kininkas Š., sakydamas, kad, girdi, j i s visiškai nieko 
nebandys daryti, prie bėgimo neprisidės, o tie, kurie 
tam pasiryžę, taip pat neturėtų apie tai net ir galvoti, 
nes pabėgimas užtrauktų baisius kankinimus likusiems. 
Baigdamas pulkininkas Š. pabrėžė griebsiąsis visų prie
monių, kad pabėgimas neįvyktų. Jo nusistatymui pri
tarė dar keliolika bailiau nusiteikusių. Pabėgimo pia
no iniciatoriai noroms nenoroms turėjome nuo mūsų 
smulkiai apgalvoto plano atsisakyti. 

Nepasisekimo pritrenktas, tyliai ir atsargiai nušliau
žiau pro įvairiai išsimėčiusius ir drebančius nuo nak
ties vėsumos kalinių kūnus prie savo guolio, kur, lyg 
į kamuolį susirietus, drebėdama gulėjo mano bendra
keleivė. Atsargiai atsiguliau ant drėgnos žolės, steng
damasis nieko negalvoti, norėdamas leisti pailsėti ne
žmoniškai įtemptiems nervams. Pajutusi mane grįžus, 
mergaitė tuojau visa prisispaudė prie manęs, steng
damosi bent kiek sušildyti savo lyg drugio krečiamą 
kūną. Tvirtai apkabinusi rankomis mano kaklą, taip 
arti priglaudė savo galvą prie manosios, kad šiltas jos 
alsavimas maloniai šildė mano krūtinę. Po geros va
landos, nors užmigti jokiu būdu negalėjome ir buvome 
pusiau šlapi, nuolatinis mūsų alsavimas bent truputį 
viens kitą apšildė. Negalėdami užmigti, pašnabždomis 
pradėjome kalbėtis. Aš paklausiau jos vardo, kas ji 
tokia ir iš kur ji kilusi, nes jau greit sukaks para, kaip 
kartu einame, o vienas kito dar nepažįstame. O ši 
para mums buvo ilgesnė net už amžinybę. 

Užklaustoji peržvelgė mane didelėmis akimis ir ty
liai pradėjo pasakoti: 

— Mano vardas Vanda, esu lenkų kariuomenės pul
kininko duktė. Visą laiką gyvenau su tėvais Lvove, 
kur studijavau meną. Vos tik bolševikai, bendradar
biaudami su vokiečiais ir plėsdami mano tėvynę iš 
abiejų' pusių, užėmė Lvovą, už kelių dienų pravedė 
savo bolševikišką "valymą", kurio aukomis tap 0 tūks
tančiai lvoviečių šeimų, o tų nelaimingųjų šeimų tar
pe buvo ir mūsų šeima. Mano tėvas tuo metu ėjo Lvo
vo karo intendantūros viršininko pareigas. 

(Bus daugiau) 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 

BUVĘ KAREIVIAI! 
NEPRALEISKITE PROGOS!, 

MES SUTEIKSIME JUMS PROG4Į 

ĮSIGYTI NAMĄ UŽ 4%;jį 
SU 9IA2U piOKĖJIMU, lenrvals mėnesiniais UmsfcFJtmill, 

Išsirinkę namą kreipkitės | J 

I 

I-

CINIVER 
Sąyjngs a j l L m M i i i g 

1739 SO. HALSTED ST./ 
Tel. CANAL 8500 J 

Indėliai apdrausti iki $5,000.00. 

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 5 vakaro. Ketvirtadieniais nuo • 
h ryto iki 8 vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 1 po pietų,. . 
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JUOZAPAS RAGAINIS 
Gyveno 2840 \V. Marąuette 

l i o a i l . 
Miro Spalio 2 S. 1946. 2:15 

vai. pp., .~ulaukv> pute^ ainž. 
Gimė Lietuvoje. K.lo iš Pil

siu apskr.. Tirkšlių parap., Ža
deikių, kaimo. 

Amerikoje išgyveno 33 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

ž m o n ą Mu.rcijon;|. ( p o tėvu-is 
Caupaite). dukterj Beratos 
Semetulskii ir žentą Stanislo
va, iinūkų Leonardą, brolį An
taną i*~ daug: kitų giminių. 
draugų ir pažįstamu. 

Kūnas pašarvotas Lacha\vicz 
kopi.. 2314 \V. ZSrd PI 

Laidotuvės ivyks ketvirtad.. 
Spalio 31 d. iš kop'yCios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Auš
ros Vartų parap. bažnyčia, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio siela. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdo: žmona. I>uki . žen
tas. Anūkas. Brolis ir visi kiti 
K iminės. 

Laldotuvhj Direktoriai La-
chawioz ir Sūnai. Tel. CANal 
2515. 

BERNARDAS VAISKUS 
Gyveno 2001 Phillips Ave., 

Patine. \Vis. 
M ir*" Spalio 2« d., 1946. 10 

vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš 

Švenčionių upskr., Daugėliškiu 
vulsst".. Vydlflkių parap.. Pet-
ravo kaimo. 

Amerikon atvyko 1!>0!> m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

broli Juozapa, -broliene Zuza
ną, brolio vaiki.s Ju-osaas, 
Bronde ir Dlese Amerikoje 
Lietuvoj* paliko }l seseria —-
Teofilis Aleknienę." Eleru? Uru-
šniene. Jedvlga Gruenienę ir 
jn šeimas. Sibirijojr paliko 
broliene ir jos du sūnai. 

Laidotuves i vyko antradie
nį. Spalio 29 d. 

Gedulingos pamaldes buvo 
laikomos t ' ihi kunigu. Puvo 
palaidotas švento Kryžiaus ka
pinėse Paeini . \V:s. 

Nuoširdžiai dėkojame kle
bonui, Kun. Augfinui, gimi-
nėms. draugams ir pižista-
n.ienų*, kurie užjautė mU» šio
se nuliūdimo dienose. 

Nuliūdo: 
Jl'olis. Broliene ir Brolio 
Vaikai . 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

ROKAS ASTRALSKIS 
— A S T E R 

Qyveno L>aldwin, Michigan. 
Mirė Spalio 2S d. 1946 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių, apskričio, Šilalės par. 

Paliko dideliame nuliūdime 
žmona Uršule, 2 dukteris: 
Paulinų š.chauskiene ir Elena 
Povelaitienę, sūnų Aleksa 
\Valterj. 10 anūkų, sesers 
dukterj Jogintienę ir Šeinių ir 
daug kitų giminių, draugų, ir 
pažjstamų. 

laidotuves jvyks ketvirtad.. 
Spalio 31 d. 10 vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Onos parapijos 
bažnyčią, Baldwin, Mlcb., ku
rioje įvyks gedulingos pamal
ei M už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j Baldwin 
kapines. 

Nuoširdžiai meldžiam ištarti 
Amžina Atilsį. 

TRUMPAI 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

Fish: "Ao tą supratau". 
Foster: "Ir visos ka|»Uta-

listines vėliavos yra, kapita 
listines klases vėliavos ir 
mes nuo jų nepriklausom ' 

| IŠVADA: Išvada aiški. 
I Vilnis ir Laisve kaip tik bu
joja po raudonąja vėliava; 
jie gina sovietų sąjungą nuo 
kapitalistų; jie priešingi A-
merikos valdžios formai ir 
kadangi jie siekia pervers
mu nugriauti Amerikos val
džią, jie yra tikri išdavikai. 

Darbas yra pasilinksmi
nimas fiziškose kančiose. — 
Shakespeare. 

Pranešimai 

Nuliūdę; 
žmoua, l>nktery: 
(.iminės. 

North-Northwest Side la
bai svarbus organizacijų vai 
dybų ir veikėjų susirinkimas 
jvyks šį ketvirtadienį, spa- Chicagos Lietuvių Drau 

brangus. Išnaudokime jį da
bar, nedelskime, dirbkime 
dabar, nes vėliau gali būti 
pervėlu. Lietuvos išlaisvini
mas neturi būti abejojamas, 
neturi būti beviltis. Prezi
dentas Trumanas, kalbėda
mas praėjusią savaitę Jung
tinių) Tautų suvažiavime 
Nevv Yorke, dažnai paminė
jo mažę * tautas, kur jo min
tis rišosi su kiekvienos tau
tos suverenumu bei nepri
klausomybe. £ia mintim pre 
zidentas Trumams atkreipė 
ne tik ten suvažiavusių di-
ploinatų, bet ir viso pasau
lio dėmesį, kad didelė tauta 
neturi jokiog teises payerg-
ti mažesnę tautą. 

Tadgi nedelskime, dirbki
me dabar dėl Lietuvos iš
laisvinimo ! O kad mūsų veik 
la būtų našesnė, kad ji duo
tų mums daugiau pageidau
jamų rezultatų, mes turime 
būtinai sutverti Chicagos 
Lietuvių Tarybos bendrą 
skyrių Northsidės kolonijoj. 

Susirinkime išrin k a i m e 
valdybą, aptarsime aukų rin 
kimo planus; išrinksime a-
titinkamus komitetus pra
plėtimui mūs veiklos ir tam 
panašiai. 

Už SLA 226 kp. valdybą, | 
i, Naujalis, užrašų sekr. j 

J • ^ , 

A T Y D A 1 
: ^ 

JUlLMAU^TAIlONaVy 

m 

Sūnus ir lių 31 d., parapijos salėj, 8 
vai. 

Mums, lietuviams, dabar
tinis momentas yra labai 

B . 1 L A C H A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktoriui 
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Ave. 
TeL PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Res. t e i : COMmodore 5765 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčiamieji nuo senų, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pa.ed.Hi. ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt ir skaudė
ti — užtepkite 
LKGULO Oint-
ment palengvi
nimui .skausmo flj j 
ir niežėjimo tų 
senų. atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 

A. A. 
ANTANAS KUNICKAS 

Gyveno 4 5 o 4 s. VVashtena\v 
A\e. Tel. Laf. 4!»54. 

Mirė .Spalio 28 d.. 11)46 m., 
12:0 5 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr.. Alsėdžių parapijos. 

A m e r i k o j e i š g y v e n o 33 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

4 sūnu.s Vaclovų. Antaną, Vės
imą ir hinest ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažjstamų. 

Priklausė prie Liet. Piliečiu 
Daru. Pas. Kliubo. 

Kūnas pašarvotas J. Liule-
viėiaus koplyčioje, 434b So. 
Calilornia Ave. 

Laidotuvčo jvyks ketvirtad., 
Spalio .ii d. is koplyčios S.MU 
vai. ryto bus atlydėtas i Ne
kaito l'rasid. švenė. Panelės 
Marijos parapijos bažnyčių, 
kurioj*' jvyks gedulii.gos pa
maldos už velijnio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vUus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose lad< tuvėse. 

NiiHfulV: Sūnai. (i minės Ir 
Draugai ir Pa/.i>t.imi. 

Laidotuvių Direktorius J. 
Liule\iėius. Tel Laf. 3572. 

J 

Netikęs juokavimas visai 
Netikęs pasitikėjimas sa

vim veda prie pražūties. 
Tik centai sudaro dolerius. 
Be centų nėra dolerių. 

A. A. 
PRANCIŠKUS URNEŽIU8 

Mirė Spalio 29. 1946, 10 vai. 
ryte. sulaukęs pmės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Lūkės parap., 
Baltakiškių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Paliko dideliam 3 nuliūdime 

žmona Stanislavų (po tėvais 
Kasputaitė), dukterj Priscilla, 
Neniskis ir žentų Anthony, se
serį Kazin:'erų Dezu Iškis ir 
jos šeimą, pusbrolj Mykolų 
l'rnežių ir jo šeimų ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažjs
tamų. 

Kūnas pašarvotas namuose. 
4617 S. Paulina St. 

laidotuvės įvyks šeštad. La-
pkr. 2 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kurioje 
jvyks geduŲngos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
da'vvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona. Duktė, žeąi-
tas. SCMMft, Pusbrolis ir kiti 
Giminės. 

laidotuvių Direktc-ius John 
F. Kudeikis. Tel. Yards 1741. 

RENDUOJAME GRINDĮ 
TRINIMO MASINAS — 

gija, praėjusiame susirinki
me nutarė dalyvauti šiame 
mitinge ir išrinko delegatus. 
Gal, jau ir kitų draugijų ir 
klubų susirinkimai tai pa
darė pradžioje šio mėnesio. 
Gi kurios draugijos to nepa
darė, tegul valdybos nariai-
veikėjai dalyvauja šiame su
sirinkime. 

" 

Jo atgaivinan
čios ir skausmą, 
prašalinančios y-
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsj ir 
pagelb&s išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žaiz
das. Vartokite jj irgi skaudiems 
nudegimams. Šašų ir sutrūkinu; 
prašalinimui. ir kad pa engvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 

; sulaiko nuo odos nudžiūviino ir 
BUtrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu-
•Asj 

LEGPLO OINTMENT parsid-uo-
i a po $1.25 ir po $3.50. 

Siųskite jūsų Money Order] tie
siog- į — 

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

CICERO 50, ILLINOIS 
Arba atvykite į vaistinę: 

Stem Pharmacy 
i 4847 W. 14th St., Cicere 50, UI. 

TUOJAUS PRISTATOME— 

Naujus Radios 
COMB1NATION, STALINIUS 

IR FLOOR MODELIUS 

Populiarių Išdirbysčių-

KAINUOJANT NUO 

*79.90 iki *215.0Q 
CASH ARBA IŠMOKĖJIMU 

GARANTUOTAS 
RADIO, REFRIGERATORIŲ 
TAISYMO PATARNAVIMAS 

— • 

P A T R I C K 
• RADIO AND SOUND * 

S E R V I C E 
1818 VV. Cerraak Rd. 

Tel.—SEEley 2305 

TIKTAI 

<1 $ 1 5 0 
ĮDIENiJ. 

A. A. 
PETRAS BKlŽAS 

Gyveno 3440 So. Emerald Ave. 
Til. Yar. 6743 

Mirė spalio 26 d., 1946 m., 
4:30 vai. po pietį;, sulaukės 
pusės u n i 

Gdnig Lietiuvoje. Kilo iš Ro
kiškio apskr., Panemunėlio 
parap., Bajoriškiu kam o. 

Amerikoje išgyveno 35 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Marijoną (po tėvais 
Rudakiutė), dukterj Aldoną, 
pusbrolj Pranciškų ir broliene 
Karoliną Mickus ir Seimą, 3 
šv-ogerius Joną. ir švogerką 
Anastaziją. Rudakius. Juozapa 
ir Veroniką Bobin. Juozapą ir 
Baiborą Bimbus ir jų. šeimas, 
giminaičius Vladislovą ir Ona 
Ruželus ir kitas gimines Ame
rikoje. Lietuvoje bro j Juoza
pą, ir šeimą Ir kitas gimines. 

Priklausė prie Palaimintos 
Li tfu vos, Bridgeporto Namą 
Savininku ir TT. Marijonu 
Bendradarbių. 

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Ave. 

Laidotuvės jvyks ketvirtad.. 
Spalio 31d. iš koplyčios S:00 
vai. ryto bus atlydėtas i šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos 
už valionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti fiiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Duktė. Pus
brolis, Sv>>geriai, švo#ce.rko> ir 
kit i giminės. 

Laidotuvių Direktorius Anta
nas M. Phillips, Tel. YARds 
4908. 

• ' > « * * $ * * • ' . ? ! 
A. A. 

DOMININKAS BAK8HIS 
Gyveno 852 W. 33rd St. 

Mirė bpaho 27, ly«*b, tt vai. 
vak., auiauKęs pusės amžiaus 

Gimč Lietuvoje. Kilo i.š lia-
seuuu, apskr., silavos parap., 
Naukaimio kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Mienaiiną (p.> tėvais 
Horeueckaitė), sūnų Aleksan
drą ir marčią Helen, brolj 
Ignacą, švogerj Charles ir Švo
gerką Mane Itedecke ir ju 
sūnų Leonardą, švogerką Mo
niką Horedeekiene, jos šeimą 
ir kitas gimines Amerikoje. 
Lietuvoje paliko seserį Vero
niką Verpeclnskienę, i brolius 
Pranciškų ir Kazimiera, >ų šei
mas ir kitas gimines. 

Priklaupė prie Teisybės My
lėtoju Draugijos. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips kopi., 3307 S. Lituu-
nlca Ave. 

I.aidotuvSs jvyks ketvirta*.. 
Spalio 31 d. iš koplyčios «J:30 
vai. ryto bus atlydėtas į sv. 
Jurgio parap bažnyčią, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j «v. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiu-m- visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
NitHūdv: Žano*"*. SŪIMI*. Mar
ti, Broliui. Kv< gėris. ŠAOger-
k«>s, *k>«o U- kUos GimUiės. 

Laidotuvių I>irektoiius An
tanas M. Phillips. Tel. YAKds 
490$ 

— — 

JŪSIĮ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th 8 t 

Cicero, XII. 
TI6AB DARBAI GARAlfTTJOTAH 

Talsom Titų Išdlrhysoių 
TISOJJUUS Modelius 

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam Ii namų Ir pristatom 

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS 

Mes turime Raolj« f stakt i* 
Jums neitslkes laukti dėl Jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muzikos Rekordų 

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savlsn 

T ^ a J E F O N U O K I T B : 
CICERO 4118 

atdara Vakarais Iki 9:to vsa. 

AGKNTAI tm 
BBMJAMCf MOORE MALIAVŲ 

IR VARNI6U, taipgi — 
MARTIN 8ENOUR MALIAVŲ 

HR VARNUŲ, ir — 
KEM-TONE VALSPAR. 

Turime Gražų Pasirinkimą 
lf4«m. SEBlTINfiS POPIERO8 

Duodame %0% Nuolaidai 

MAROUETTE 
PAJNT & HARDWARE 

2547 VVest 63rd Street 
TeL: — HEMjAck 8262 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

Jobu F. Eudeikis 
l^UDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMHJLAKCE DIENĄ IR NAKTĮ 

PIRjjaJTE Tąvuną |^CQ _ 

Sf. Casiniif Monument 
CfeVMeY 

3914 West IIlth St 
Viena* Blokaa BUO Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja, 

MM S, Armitage 
Avenue 

Yards 1741-2 

S. California 
' Avenue 
Lafayette 0727 

šašai 

KoDljčioa VELTUI Vtooaa 
Chicagos Dalyse 

m 

Telefonas: CEDARCREST 6335 

Radio Plrogrami WGW 
<1390k.) 

PignadiflDift'm ir Ketvirtad 
fi vaL vakv 

^m 

VETERANAMS Nesovartoto Furlogn Laiko Aplikacijas notari-
zuojam VELTUI. Kviečiame užeiti j bet kuri. MAfcEIKA-EVANS 
Fanerai Heme ofisą (kuris jums patogiau), adresu 3319 S. 
UTUAAICA AVE. (Bridgeporte) arba 6845 S. WESTESN 
AVE. (Marąuette Parke). 

MAŽEIKA "EVANS 
(EVANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke 

6845 S. Weslern Ave. - Pro. 609) 
Antra Koplyčia Senoje Vietoje: 

3319 Lituanica Ave. - Yar. 11311-1139 
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
te apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namu 
klek galima. 

L ^ = 

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 i«iiH«.rinl« laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJ* 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

£812 So. Western Ave., Chicago, IL 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Husu, patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

NABIAIJ 
O h l t i p i 

L i i t i ? i i 

L a i d o t u v i ų 
P l r s k t o r l u 

A • • e 1 a c I j e • 

A M B L L A N C l 
Pa ta rna u Ja m 
dlenąlr n a k 11 

Mes T u r i m e 
K o p l y č i a s 

. V i s a m e 
M i e s t e . 

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS 
3319 LITUANICA AVE. 
«M5 S. YVESTERN AVE. 

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099 

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE. 

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULiman 1270 

L L BUKAUSKAS 
10821 & MICHIGAN AVE. TeL PULiman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8901 S. LITUANICA AVE. Phone YARds &908 

Js UULEVICIUS 
4348 jL CALIFORNIA AVE. TeL LAF. 3572 

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

Tejephoue YARds 1419 

L J. ZOLP 
1646 WEST 46th S t Phone YAKds 0781 

file:///Valterj


0 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

ff Politika" kabareto scenoje 
Trečiadienis, spalių 30, 1946 

amerikietis siūlo jai ilgiau- j kur vardo raidžių skaičius 
sią ankietą, kur reikia atsa-

POLITIKA- BERLYNE, DEL KURIOS RUSAS CENZO- g * [ } ^ J S ^ t £ 
RIUS UŽMIGTI NEGALI. - VIEN TIK RUSAS NUO- l į " ? * * ^ f t 
ŠIRDŽIAI MYLI G R A Ž I U VOKIETIJA-. - ŠV. JONO J^S1 a r P e r s l s k y ^ u s l j *>ran" 
1ŠPRANAŠAUTA APOKALIPSINE BESTIJA v YRA C U Z a s n o r ė t u P a f h r t u o t l > i r 

JOSEPH STALIN. mandagiai jai niūniuoja 
Ne tik "didieji", Byrnes.nis šaržas yra mirtina nuo- !d a i*elę: "Aš myliu tave, jei 

ir Molotovas, dviejų politi-Į dėme. Mat, amerikietis cen-1 Pažadėsi man Elzasą, Lota-
nių režimų atstovai, turi 
kartais nejuokais susiimti 

šviesti kiti, žymiai aukštes
ni amerikiečiai. 

prie konferenciių stalo, štai 
ir rusų ir amerikiečių cen
zoriai, kurių kontrolėje yra 
mažoji Berlyno scena, irgi 
kartais eina imtinių. Rusas 
nervinasi, kad • amerikietis 
esą, leidžia pasijuokti vo
kiečiams iš rusų. 

Mažoji scena Vokietijoje 

zorius dar nebuvo politrukų Į ****& R l į r o kraštą..... Gi 
apšviestas, kaip buvo ap 

atitiktų išpranašautam skai 
čiui. Ir jis rašo ant lentos: 
Fuhrer. Taip, čia šešios rai
dės! Jis rašo toliau suįdo
mintai publikai: Joseph. čia 
irgi šešios raidėsi! Visi jau 
supranta tą vardą, ir kada 
jis tik pradedJa rašyti S rai
dę ir bailiai sustoja, visi 

ĮVAIRIOS 
DOMIOS 2INIOS 

i mus 
rusas, apglebęs tą pabudu- ploja, kaip pamišę. 
šią gražuolę, visa gerklę Fuhrer Joseph S(talin). 
traukia "Volga, Volga...'*, Išeina 6, 6 ir, 6 raides — 

MIEGANTI GRAŽUOLĖ 
Scenoje matome Vokietiją, 

miegančią tūkstantamečiu 
miegu gražuolę. Ji laukia 
princo, kuris ateis ir ją pa-

j dainos motyvu naujo teksto 
dainą: 

Volga, Volga tu manoji, 
Naujas tekstas tavy vėl: 
Volga, Oder, Bober, Neis-
se, 
Saale, Elbe, Spree, Ne vel... 
Čia gražuole nebeišlaiko, žadins. O ateina iš karto net 

prasidarė langeli, pro kuri keturi; tačiau ne princai, o 
vokiečiai prašmugel-uoja sa-l šiaip tipeliai. Vienas ang- stumia rusą sahn ir saukia: 
vo politines nuotaikas dyg
lioje jumoristinėje formoje 
Kartais mažojoje scenoje pa 
sirodo tokių dalykų, už ku
riuos Rusijoj artistas būtų 

las, antras — amerikietis, i " M a n o
 %

 m i e l a s > tu eini jau 
trečias — prancūzas, o ket- [per toli. 
virtas, aišku, ruselis. Ir ne Visa salė padūkusiai plo-

apokalipsinė bestija! 
Kaip gali būti ramus ru

sas cenzorius? 
J. Kelmiensis. 

Kas Girdėt'Z 
Chicago je # 

jie pažadina gražuolę; ji pa
ti pabunda ir ima suktis ir 'ŠV. JONO APREIŠKIMAS 

j a . 

tus privačiam lėktuvui. 
Užmuštasis yra George 

Crouch, 51, Madison, Wis. 
Besileidžiantis lėktuvas už
sidegė, ir tas keleivis šoko 
iš lėktuvo žemėn ir užsimu
šė. Kiti du keleiviai yra 
smarkiai apdegę. 

sep-

Nelaukti svečiai 
Pirmadienio vakare Ver-

Pirmasis dramblys 
Boston, Mass. — Po 

tynių metų pertraukos į A-
meriką vėl atgabentas dram 
blys iš Ceylon. Jis yra dar 
visai jaunas — tik penkių 
metų, bet sveria jau vieną 
toną. 

tuojau pat likviduotas, bet meilikautis prie jų. Tačiau | j ^ ^ s c e n o n "pamoksli-į n o n H o w e l l > 9 4 2 5 Ashland 
amerikietis cenzorius dar! anglas stumia ją nuo savęs, ( n i n k a g „ J i g s k a į to publikai i ave,> i r J° ž m o n a Z e lPn i a> 
neįprato galvoti, kad po l i t i ke s laiko ją žema m o g m i ; [ d t a t ą .į § y J o n Q A p r e i š k i . ' — "" — * " -

Iššoko iš lėktuvo | Bjaurus iškrypimas 
Colorado Springs. _ Du j Paskutiniu laiku pradeda 

E S T E J S Z . 2 5 ^ ,fU" p a s i r e i k š t i t o k i « n u 8 i k a l t i " X Kun. A. Mažukna, MIC. 
žeisti ir vienas žuvo, mikn- m u kurie rodo visiška tam i i • / 
t i» nriv»*ii.m i«rr„v»« J * K U ™. ° t a m | kongregacijos paskirtas mi-

tikros dalies žmonių suge- s i j o m s l i e t u v i ų parapijose 
dimą. Štai, užvakar policija vykdamas iš Pennsylvanir 
ieškojo vyro, kuris įsitrau- lietuvių parapijų į Detroit 
kė jauną merginą į savo j Mich., pakeliui sustojo Chi-
automobilį prie Michigan! cagoj' kongregacijos name, 
ave. ir South Water s t , j kad pasilsėjus porą, trejetą 
kur yra visuomet labai di
delis judėjimas, nusivežė ją 
į Merchandise Mart apylin
kę, kur ją automobilyje 

dienų. 
X Elzbieta Karzauskaitč, 

iš Town of Lake, po sunkios 
operacijos, išvyko amžiny-išprievartavo. Mergina sako fe§n P a l a i d o t a j š Sy> R r y . 

kovojusi su tuo vyru, įkan 
dusi jam viršutinę lūpą ir 

žiaus bažnyčios. Velionė bu
vo visame pavyzdinga mer-

sudraskiusi veidą. Gal tos g a i t § ^ r § m § B a ž n y č i o s i r 

žymės padės nusikaltėlį su- t a u t o s d a r b u s 
rasti. 

NORIU PIRKTI UŽ CASH 

.£**& 

Namus 
Farmas 

Automobilius 

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 

Del Susitarimo Sauk: 
Republic 6051 

" 

kalipsinę bestiją. 
"Bestijos vardą galima 

perskaityti, nes jis išreiš
kiamas skaičiais. Tas skai
čius 666", pasako "pamok
slininkas". 

Tada jis ima spėlioti, 
Itoks vardas galėtų rastis, 

% * • • 

kartu su trimis svečiais 
sėdėjo prie stalo ir vaiši
nosi, kai išgirdo skambutį. 
Susirūpinus šeimininkė, ką 
duos naujiems svečiams 
valgyti, nuėjo atidaryti du
rų. Tačiau tie "svečiai" 
valgyti neprašė. Jie, užsi
maskavusiais veidais ir gin
kluoti revolveriais, įsiveržė 
į vidų ir paprašė atiduoti 
pinigus, šeimininkas atida
vė $350, o vienas svečias 
$150. Be to, banditas pa
prašė Howell, kad atiduo-

Du zuikiai vienu šūviu 
Barney Heda, 56. gyvenan 

tis 652 N. May st. pro rūsio 

X Giedra, Gudauskienė ir 
K t o moteris buvo užpulta, P e t r o k a i t ė i Š D i l d y g m u z i k a . 

lę programą Šv. Mykolo pa
rapijos salėj, No. Side, atei
nantį sekmadienį, lapkr. 10 
d., BALF 4-jo skyriaus ruo
šiamam vakare. 

X Petras Snarskte, iš So. 
Chicago, neseniai gavo laiš-

prie 63rd st. ir Dorchester 
ave., taip pat įtraukta į au
tomobilį, išniekinta ir už 
dviejų valandų išmesta. Ji 

langą šovė į žiurkę, nušovė Į b u v o nugabenta į ligoninę. 
ją, bet tas pats šūvis užmu- Vėliau ji atpažino suimtą 
še ir kaimyno 8 mėnesių St. Louis Hornaday, 25, kaip jos 
Bernard šunį. Teismas už tą užpuolėję. Jis tik sekmadie-
šūvį nubaudė jį $25 už šau- nį buvo vedęs. Jis ginasi, bet i kž* n u o v i e n o žymaus lietu-
dymą miesto ribose ir pri- užpultoji tiksliai nupasakojo 1 v i o Pabėgusio į Vokietiją. 

jo automobilio išvaizdą, p a - 1 L a i š k e P l a č i a i a P r a Š 0 a P i e minė, kad tas neatsargus šū
vis labai lengvai galėjo ir 
žmogui pataikyti, jei patai
kė šuniui. Taigi, nušovė du 
zuikius vienu šūviu, bet nau
dos iš to jam maža. 

tų deimantinį žiedą, $1,- j KraUJO SeQlUK3 
vertės. ^ Ką gi darys j Katleen Molay, 3 mėnesių 

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4% 
B £ KOM7SINO 

Tortu VM 117,600,000. — Atsargo* fondM Vki fLMfcttt. 

STANDARD FEDERAL SAYINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVTSION 
4192 Archer Ave. Tel. VIRginia 1141 

JUSTIN MACKIEWICHf Pres. and Mgr. 
Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A.1L to 

12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M. 
S/ 

10,000 BONKŲ 
• DEGTINES • GIN 
• BRANDĖS • VYNO 
• RUM'O • KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALĖMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas t 

1TATHAN 
KANTER 

l i e t u v i š k a i 
Žydukas" 

M O N A R C H 
LICUOR 
STORE 

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 

Judge Edmund K. Jarecki 
-

Jis jau baigia šeštą ketu
rių metų terminą kaipo tei
sėjas of the County Court 
of Cook County. 

Teisėjas Jarecki yra sim
bolis teisingumo rinkimuose 
nuo 1922 metų. Jis tarnau
ja ilgiausiai toje vietoje ne
gu kitas teisėjas Cook 
County. , 

Veteranas teisėjas sako: 
"Tik keletas iš daugelio 

tūkstančių vyrų ir moterų 
tarnaujančių kaipo precinct 
balsavimų oficialai padare 
klaidų ir nusikalto. 

Jie per visą laiką teikia 
teisingą patarnavimą svar
bioje civic tarnyboje. Jei 
atsižvelgti į tai, kad virš 
20,000 vyrų ir moterų tar
nauja nominacijų ir rinkimų 
metu, yra pastebėtina, kad 
tik keli atsitikimai pasitai
kė suktybių skaitant bal
sus. 

Karo metu yra labai sun
ku surasti vyrų ir moterų, 
kurie norėtų tarnauti balsa
vimų vietose. Tarnavimas 
karo tarnyboje ir industri
jose sudaro mums daug 
sunkumų su tarnautojais. 

Tie, kurie tarnauja, teikia 
didelį visuomenei patarna
vimą.'J 

Teisėjo Jareckio kita di
dele užduotis, tai prižiūrė
jimas gydymo sužeistųjų 
pirmo ir antro pasaulinio 
karo veteranų. 

Teisėją Jareckį kiekvie
nuose rinkimuose nuošir
džiai remia nepriklausomi 
balsuotojai. 

Rinkimai antradienį, lap
kričio 4 dieną. (Skelb.) 

Children's Memorial ligoni
nėj, norint išimti iš jos vi
durių segtuką, kurį ji pra
rijo prieš devynias savaites. 
Vaikas į ligoninę buvo atga
bentas jos tėvų iš Wilming-
ton, Cal., kur jie gyvena. 

800 
smogus, turėjo atiduoti ir! amžiaus, buvo" operuota 
žiedą. Vienam banditui val
gomajam saugant svečius, 
kitas perėjo visus kamba
rius, patikrnio stalčius ir 
kamodas, bet nieko, kas 
jiems naudinga, neberado, 
Tada abu banditai įspėjo 
apiplėštuosius, kad laikytų
si ramiai, ir išėjo pro fron-
tines duris. 

Galvojama, kad tie 
"mandagūs" banditai, kurie 
pro frontines duris įeina, 
pirma paskambinę, yra tie 
patys, kurie spalio 21 d. va
kare .tokiu pat būdu api
piešė Dayle rtemp, 209 W. 
60th st., kur Kemp sedejo 
namuose su žmona ir dviem 
vaikais. Iš jo buvo atimta 
$98 ir šeši $25 karo bonai. 

Perspėjimas, kad jokio 
nepažįstamo žmogaus nega
lima įsileisti į kambarį, 
nors jis ir mandagiai prie 
'durų paskambina. 

gal kurią jis ir buvo suim
tas. 

Žymūs mokslininkai 
Chicagoj lankėsi devynio

lika žymių užsienio moksli
ninkų. Jie buvo priimti Chi-
cagos Universitete. Vakar 
tie mokslininkai lankėsi vie- fo n įu te buvo išvykusios pas 
tos muziejuose ir kitose žy-; p a s t a ros io s tėvus gyvenan-
mesnese vietose. Mokshnin- č i u g Springfield,' 111., kur 
kų yra iš visų pasaulio Sa-, j a i pasisvečiavo ir ap-
lių. Jie keliauja per * • « U ^ Springfieldo įdomy-
Ameriką. Jų keliones is lai- j b e s > P a t e n k i n t Ą±Q na_ 

vokiečių ir bolševikų žiau
rias okupacijas, ir kaip bol
ševikai nuo pirmo įžengimo 
į Lietuvą pradėjo naikinti 
Lietuvos veikėjus "buržu
jus", kurie viens po kito 
dingdavo iš po nakties. 

X Ona Butkiene, iš Mar-
ąuette Park, ir Ona Marša-

das dalinai apmoka Rocke 
feller ir Carnegie fondai mo. O. Butkiene yra "Drau

go" skaitytoja ir rėmėja. 

STASYS LITWINAS SAKO: 

"DABAR -
REIKMENIS". 

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS: 

Stogams Reikmenys — Insuluotn Plytų išvaizdos Sidings 
— Langę — Daru — Tvoroms Matėriolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų 
(ffardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Matėriolo — Šturmo Langu — Kom
binacijos Durų — YVallboard — Plaster Board — Vamz-
dživ ir Daug Kita Dalyky. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas 

CARR MOODY LUMBER CO. 
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-to8 vaL ryto iki 5:30 vai. popiet 

Iš Politikos Lauko 
Kalbės Liet. Radio Programe J) 

JAMES M. VVHALEN 
Sanitary District Trustee Jaines 
M. Whalen, kandidatas vel iš
rinkimui Lapkr. 5 d., kalbės ket-
virtad., Spal. 31 d., 7:45 vai. 
vak. WHFC (Budiiko) radio 
programe. 

Liet. Demokratų Lyga visus 
kviečia pasiklausyti. Taipgi kal
bės Sen. Richard J. Daley, kan
didatas už Sherifą, kurį žymus 
lietuvis biznierius Frank E. Woi-
dat perstatys, (Skelb.). 

WES1W00D IIOUOR STORE 
2441 West 69th Street 

• 

- • M 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 
• * * 

pristatome j namas: 

Geriausiu rūšių ai g 

buteliais, dčždmi* ir 

etatinėmis. 

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
mm 

X Kun. Raymond Klum
biui priimti, pagerbti ir ar
timai su juo susipažinti Šv. 
Mykolo parapijos, No. Side, 
parapijonai rengia vakarą 
sekmadienį, lapkričio 3 d., 
parapijos salėj. Tikimasi, 
kad be vietinių lietuvių va
karienėj dalyvaus daug ir 
svečių iš kitų lietuvių para
pijų. Kun. R. Klumbis yra 
paskirtas vikaru Šv. Myko
lo parapijon. 

X Kun, Vladas Karalevi-
čius, Amerikoj gimęs ir čia 
pradžios mokslą ėjęs, vėliau 
parvežtas Lietuvon išėjęs 
kunigo mokslus, karo metu 
pabėgęs nu0 bolševikų, kai
po Amerikos pilietis atvyko 
į U. S. ir paskirtas vikaru 

= r ^ J savo gimtinės lietuvių pa-
ij'rapijoj, Bayonne, N. J., šio

mis dienomis vieši pas sve
tingąjį kun. Ig. Albavičių. 
Kristaus Karaliaus šventėje, 
per pamaldas už Lietuvą Šv. 
Antano bažnyčioje svečias 
pasakė pritaikintą pamoks
lą. Dabar lanko lietuvių į- .. 
staigas. 

X Juozas P. Varkala, sek
retorius Lietuvių Taupymo 
ir Paskolos Bendrovių są
jungos (League), Chicagoj, 
gyvenąs 5255 S. Newcastle 
Ave., šiomis dienomis gavo 
iš Washington, D. C, nuo 
visos Amerikos Taupymo ir 
Paskolos Bendrovių Sąjun
gos (Leagme) prezidento 
Raymond P. Harold, kad ta
po paskirtas nariu Prefa-
bricated Homes Committee. 
Pastaraisiais metais J. P. 
Varkala su R. P. Harold la
bai artimai bendradarbiavo 

j}> visose tos lygos reikaluose. 

* 


