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'Trijų Suėjimas Londone Suvaidins 
Lemiamą Vaidmenį Europai Atstatyti
Bulgarų Valdžia Likviduoja Opoziciją, 
Pasmerkė Opozicijos Vadą Pakorimui

Rašo Vyt. Arūnas

PARYŽIUS. — Londone . padėtis irgi nei kiek nege-
vyksta anglų, amerikiečių 
ir prancūzų konferencija 
dėl Vokietijos produkcijos 
pakėlimo ir, kaip vienas an
glų diplomatas išsitarė, jo
je bus sėdima visai arti 
prie dinamito statinės. Ko
dėl? Todėl, kad ši konfe
rencija galės iššaukti ati
dėjimą ”sinę die” “Ketu
rių” konferencijos, kuri tu
rės susirinkti lapkričio mė
nesy Londone dėl taikos su
tarties su Vokietija išdir- 
bimo, o taip pat neigiamai 
galės, paveikti į Marshallo 
plano įgyvendinimą.

Dalykas yra tame, kad jei 
Amerika, Anglija ir Pran
cūzija bendrai susitars dėl 
Vokietijos produkcijos pa
kėlimo vakarų zonose, tai 
bus sunkiau sukurti taiką 
su Rusija, o jei Prancūzija 
pasipriešins dėl produkcijos 
lygio pakėlimo, tai visa kon 
ferencija prieis prieš nepa
sisekimo ir galės sugadinti 
Marshallo plano vykdymą.

Dar sunku pasakyti, ko
kią poziciją Londone už
ims Prancūzija, bet kaip ži
nome, iki paskutinės dienos 
ji buvo priešinga tam, kad

resnė. J i gyvena vien tik iš 
Amerikos paskolos. Kiek ge 
riau laikosi Šveicarija, ku
rios eksporto ir importo 
skirtumas nėra didelis ir jos 
bankas yra prikimštas auk
su ir užsienio valiuta.

Turime pastebėti, kad ša
lia viso to ,, Paryžiuje jau 
trečią kartą šį mėnesį at
sinaujina Amerikos amba
sadorių konferencija. Prin- 
cipalinis šios konferencijos 
tikslas yra sekti iš arti 
“šešiolikos” komiteto dar
bą, ypač dabar, kai jis už
baigia galutiną apyskaitą.

Bulgarų ‘Demokratai’
Likviduoja Opoziciją

Paskutiniu laiku Kremlius 
. i susirūpinęs kuo greičiau 

likviduoti visus opozicinius 
elementus satelitinėse vals- 

Jtybėse, kurie dar buvo išsi- 
| likę dėka pusiau laisvų rin
kimų;. Sovietai ėmėsi orga- 

inizuoti naujus “gerus” rin- 
j kimus, kuriuose komunistai 
išeitų , visu šimtu nuošimčių 
laimėtojais

Sofijoje bulgarų “teisė
jai” nuteisė mirties bausme 
pakorimu ūkininkų partijos

KALTINAMI BERNIUKŲ GRĄSINIMU olandai Sako Nėra Tsaldaris Tarėsi su Graikijos Karalių
Tikros Taikos Javoje i u  ■ u  ■ r  j  n  -i i
BATAVIA, Java, rugp. NflUJOS VfllOZIOS 511091̂ 1110 ^60111

23. Olandų kalbėtojai
šiandien sakė indonesiečių 
paliaubos įsakymas buvo 
tik priedanga’ ’ ir olandų

| komuniktas raportavo, jog 
I indoniesiečių jėgos veikia 
| beveik kiekivename frontė 
Javoje ir Sumatroje. Anot 
pranešimo, aštriausios ko- 

| vos nuo paliaubų įsigalioji
mo rugp. 5 d. įvyko vakar.

Warren Dralle (kairėje) kalbasi su savo tėvu, Albert, 
Joliet mieste, III., po aptardymo, kuriame liudininkai sa
kė tie du vyrai grąsino 14 berniukų atostogaujančių miš
ke netoli jų ūkio, priverčiant juos klauptis ir melstis ir 
po. to maršuoti iškėlus rankas virš galvų. (Acme Teleph.)

Atėmė Mikolajczyko 
Laikraščio Patalpas

VARŠUVA, rugp. 23. — 
Valdžia šiandien išmetė opo 
zicijos vadą Stanislaw Mi- 
kolajczyk'ą ir jo laikraščio 
Gazeta Ludowa redakcijos 
štabą iš namo Varšuvos 
centre. Mikolajczykas tęsia 
savo laikraščio spausdinimą 
kitose patalpose.

U. S. Formaliai Kaltina Rusų Satelitus 
už Karo Tęsimą Balkanų Valstybėse

kuomet trys olandai - buvo | darymą. Karalius pavedė 
| užmušti ir 30 sužeisti. I Tsaldariui tas pareigas tik

Komunikatas sakė indone kelias valandas po to, kai 
siečių kariuomenės dalinys | premjero Demetrios Maxi- 

' buvo atremtas tik devynias : mos kabinetas dėl tarpusa- 
mylias vakaruose nuo Rata- vių ginčų; vakar atsistaty- 
vijos. Olandai taip pat kai- ) dino
tino indonesiečius “nuolati J  Kaip Maximos, Tsaldaris 
niu sabotažų” centrinėje 
Javoje. i

ATĖNAI, rugp. 24. — I WASHINGTON, rugp. 23. 
Constantin Tsaldaris, buvęs!— Susmukimas Graikijos 
Graikijos premjeras, šian- valdžios, kuri gavo 300 mi- 
dien tarėsi su karalių Pau- lijonų dolerių iš Amerikos 
liu apie naujo kabinetą su- militarinei ir  ekonominei

Vokietija vaidintų kokį nors Lbuvusi generalinį: sekreto- 
žymesnį' vaidmenį Europos 'rh> Niko1* Petkovą. Jis ap- 
atstatyme, ji  nenorėjo, kad kaltintas. kad organizavęs 
Vokietija būtų pakviesta karišk* d i l im ą  J r  kėsinę- 

sis paimti valdžią į savoprie “šešiolikos” stalo, tuo 
tarpu anglo-saksai skaito, 
jog Vokietija dar suvaidins 
lemiamą rolę Europos eko
nomiško gyvenimo atstaty
me..

rankas. Po šio sprendimo, 
bulgarų spauda pradėjo ves
ti propagandos kampaniją, 
kad ūkininkų partija būtų 
visai uždaryta.

Amerikos ir Anglijos pa-
E kon ominė Konferencija siuntiniai Bulgarijoje krei-

Eina į Naują Fazę | pėgį į prezidentą Korarovą, 
Tuo laiku, kada Londone išreikšdami protestą, ir pa- 

ar Washingtone posėdžiau- j brūzdami, kad Petkovo nu- 
jama, Europos ekonomiško Į teisimas demokratiškame 
bendradarbiavimo konferen- pasaulyje bus skaitomas 
ei ja įeina į naują fazę. Te- “politišku nužudymu.” Bet 
chniškieji komitetai užbai- vargu ar padės ką šie pro- 
gė darbus ir  dabar belieka testai.

(Praeitos savaitės pabai
goje pranešta, kad sovietų 
komandierius alijantų ko- 

| misijoje Bulgarijoje atmetė 
U. S. ir Anglijos prašymus 
sulaikyti Petkovo mirties 
bausmės vykdymą ir pada
ryti teismo nusprendžio ap-

tik suderinti gautus rezul
tatus, kad iki rugsėjo mėn.
1 dienos patiekus bendrą 

, apyskaitą Amerikai.
Marshallo planas Europai 

šiandien yra vieninteliu iš
sigelbėjimu. Atsistatymas 
yyskta lėtu žingsniu, o din
gimas tokių dviejų valsty- į žvalgą.—Red), 
bių kaip Vokietija ir Japo- _. 
nija, verčia Europos vals- , Dlmlt~vas nedvejos, kad
lybes viską pirktis iš Ame- kuo greiciau užmovus kik
« „  »pą ant Petkovo kaklo, taip

kaip pereitais metais nedve-

Rusai Sakė Paleis 
Tris U. S. Karius

SEOUL, Korėja, rugp. 23. 
— Trys amerikiečiai kariai 
pagrobti prieš 10 dienų ru
sų okupuotoje šiaurės Ko
rėjoje bus paleisti U. S. ka
riuomenei ryt dieną. Sovie
tų kariuomenės atstovas 
davė U. S. liaizono pulk.. Er- 
nest McClish užtikrinimą, 
jog kareiviai bus paliuosuo- 
ti‘.

Suimtieji kariai yra Tz5 
Tommy F. Pugslėy, iš Ren- 
ton, Wash.; Pfc. John D. 
Hopfe, iš Seatle, ir Pfc. Ge- 
rald K. Geffen, iš Port Cfies- 
ter, N. Y.

Santykiai tarpe Ameri
kos ir Rusijos komandų; te
bėra įtempti po to, kai aiųe 
rikiečiai suareštavo 100 kai 
riųių korėjiečių už suokal- 
biavimą revoliucijai ameri
kiečių zonoje.

Amerika Seka Petkovo 
Pasmerkimo Protestą

» WASHINGTON, rugp. 23. 
— Amerika- šiandien nukrei 
pė savo pastangas išgelbėti 
Nikolą Petkov, Bulgarijos 
anti-komunistų vado, gyvy
bę tiesiog į Maskvą. Vals
tybės departamentas prane
šė instruktavęs ambasadą 
Maskvoje protestui sovietų 

Į užsienių ministerijai, kaip 
(buvo protestupta Įeit. gen. 
j  Čerepanovui Sofijoje prieš 
jo atmetimą prašymo pada
ryti Petkovo bylos nagrinė
jimą.

Kitas Bėglių laivas 
Plaukia į Palestiną

LONDONAS, rugp. 23. — 
Kitas žydų bėglių laivas su 
1,300 keleivių buvo šį va
karą raportuotas plaukiąs 
Palestinon, tuo padarant 
naują išbandymą britų drau 
dimo neteisėtiems imigran
tams. Raportas iš Jeruzalės 
sakė RAF lėktuvai pastebė
jo, laivą, kuris laukiamas 
prie Palestinos pirmadieny.

Britų valdžia, tuo tarpu, 
paskelbė * planą galutinai 
gelžkeliu perkelti į Prancū
ziją maždaug 4,360 žydų 
bėglių, kuriuos laivais da
bar veža į Vokietiją^

Bet, kad apsimokėjus už 
tuos pirkinius; reikia dole
rių ar aukso, o Europos 
bankai stovi tušti. Gautos 
po šio karo iš Amerikos) 
paskolos jau išbaigtos, auk
so rezervai išsekę. Prancū
z ija ,  kuri dar po karo turė-
po 1,600 tonų aukso, dabar I________________________
beturi 390 tonų! Anglijos' PLATINKITE “DRAUGĄ”

jojo jo “tavorišČius” Titas, 
pastatydamas Michailovičių 
prie sušaudymo stulpo...

PRADĖS ATVESTI 
Dalinai 'apsiniaukus ir ne 

taip šilta. Saulė teka 6:08; 
leidžiasi 7:38.

Numetė Bombą Prie 
Reporterio Namo

ATLANTA, Ga.t rugp. 24. 
— Gub. Thompson šiandie'i 
įisakė poicijai nuodugniai iš
tirti bombos numetimą prie 
veterano politikos reporte
rio namų vakar naktį. Spro 
girnas apdraskė namo ve
randą, bet taikinys C. E. 
Gregory, 64, nebuvo sužeis
tas.

Pats Gregory sakė jo prie 
šai gal norėjo jį nugązdin- 
ti už tai, kad jis šiuo laiku 
aprašo politinius ryšius su 
kriminalais Georgia valsty
bėje, arba neišleisti. jo bai
giamą ruošti knygą.

| Pasiuntinys Ragina 
Reformas Kinijoje

) NANKING, rugp. 24. — 
,Leit. gen. Wedemeyer, baig
damas savo faktų tyrimo 
misiją Prez. Trumanui Kini 
joje, šiandien sakė ta  karo 
išitkta šalis turi. “tuojau 
pravesti toli siekiančias po
litines ir ekonomines refor
mas.” Išvykdamas iš Tokyo 
atgal į Ameriką, generolas 
sakė Kinija, negali panai
kinti komunistų vien tik 
karine jėga.

Anot Wedemeyerio, Chi- 
ang Kai-shek valdžia galė
tų; laimėti ir išlaikyti nepa
dalintą Kinijos žmonių did- 

I žiumos paramą atleidžiant 
i netinkamus ir neteisingus 
! valdininkus, kurie dabar lai 
!ko daugelį atsakingų vietų 
I valdžioje
I

Minia Dalyvavo Šen. 
Bilbo Laidotuvėse

POPLARVILLE, Miss., 
—rugp. 23. — Tyloje ir ra
mybėje, kuri žymiai skyrė
si nuo jo audringos politinės 
karjeros, šen. Theodore G. 
Bilbo buvo šiandien palaido
tas Juniper Grove baptistų 
bažnyčios kapinėse. Laido
tuvėse dalyvavo minia Mis- 
sissippi ūkininkų, politikie
rių ir biznierių, bei vals
tybės ir federalinės valdžios 
atstovų.

Kinija Gali Uždaryti 
Uostus Sovietų Lavams

ŠANGHAJUS, rugp. 23.— jnistru
Kinijos valdžios įsakymas 
draudžiant svetimų, šalių

yra narys rojalistų populi
stų partijos — stipriausios 
politinės organizacijos Grai 
kijos parlamente. Išėjęs iš 
palociaus Tsaldaris pasakė 
laikraštininkams, kad kara 
liūs davė jam leidimą lais
vai sudaryti valdžią, ir kad 
jis bandys apimti visas po
litines partijas — net libe
ralus ir tuos, kurių pasi
traukimas vakar iššaukė 
krizę — į savo naująjį ka
binetą. Jis taip pat sakė ti
kisi paskelbti savo minist
rų sąrašą pirmadieny. 

Praves Naujus Rinkimus
Maximos .kabinetas krito 

netikėtai po to, kai jo nariai 
nesusitarė dėl efektingume 
žygių prieš komunistų lydi
mus sukilėlius. Dalinai susi
ginčyta dėl viešosios tvar
kos ministro Zervas praša- 
linimo. Tsaldaris nepasakė 
ar jis paskirs Zervasą mi-

Maximos įteikė viso kabi
netu rezignacijas, kupmet.

laivam plaukti į, ir iš sovietų trys buvę premjerai į Sopho- 
valdomo Dairen uosto skai- į cles, Venizelos, George Pa
šomas nurodymu sulaikymu pandreou ir Panayotis Ka- 
Rusijos laivų plaukiančių į nellopoulos, visi atstovaują 
kitus kiniečių uostus. Of i čia Į centrines arba moderatines 
lūs sluoksniai atsisakė spė- i partijas, pranešė, jie atsis- 
lioti apie tai, ką valdžia tatydina
darys prieš sovietų laivu . . . .___ . • . ‘ Tie trys reikalavo, kad porplaukiojimą į jų uostus. ,
_______________I tfeliai butų apmainyti ka-

KALENDORIUS | bineto pertvarkyme, duo-

pagalbai, šiandien sukrėtė 
Trumaho administraciją. Be 
laukiant oficialių raportų 
apie išsivystymą Graikijo- 
’e, valstybės departamentas 
nutarė imtis ofensyvos prieš 
Rusiją, apkaltinant jos Bal
kanų lėlių valstybes vedimu 
partizanų karo prieš Grai
kiją.

Stipriame pareiškime J.A. 
Valstybės formaliai kaltino 
Albaniją, Bulgariją ir  Ju
goslaviją agresija prieš 
Graikiją, ir teigė, jog yra 
reikalinga tarptautinė akci
ja išlaikymui taikos- Balka
nuose. Rusija buvo smerkia
ma už kliudymą U. N. pas
tangom sustabdyti jos sate
litų agresiją.
Atremti Maskvos Intrigas

Nors pareiškimas buvo 
padarytas tik kelias valan
das po Graikijos valdžios 
susmukimo, vastybės depar 
tamento valdininkai sakė jo 
paskelbimas tuo momentu 
neturėjo jokio ryšio su pre
mjero Maximos valdžios a t
sistatydinimu.

Valstybės departamento 
susirūpinimas buvo suerzin
tas nesiliaujančių raportų 
sius, kad rusai ruošia kokį 
nors perversmą Balkanuose, 
kuris galįs įvelti ir Graiki
ją. Buvo raportų sakančių 
Rusija ruošiasi sudaryti 
Balkanų: konfederaciją, kuri 
apimtų bent dalį Graikijos, 
atremti Amerikos norimą 
sutverti tvirtovę Graikijoje 
ir Turkijoje prieš komuniz
mo išsiplėtojimą rytų Vidur 
žemio srity.

Šaudė j Bulgarus
ir)terijas, kadangi, jie sak ė j SOFIA, Bulgarija, rugp. 

dešinieji ministrai tose vie- |z23. — Bulgarijos valdžia šį 
vakarą sakė būrys ginkluo
tų graikų šaudė į) bulgarų 
rubežiaus sargybų; vakar 
Svilengrado srity. Valdžia 
taip pat sakė graikų kariai 
nesenai šaudė į Bulgarijos 
lėktuvą, skrendantį virš bul
garų teritorijos.

Rugpiūčio 25 d.: Šv. Liud dant jiem saugumo minis- 
vikas; senovės: Gilius i” '
Liudytė.

Rugpiūčio 26 d.: Šv. Zefi-|tose negavo, reikalingų re 
rinas; senovės: Gailutis ir zultatų numalšinimui suki 
Šilką. • lėlių.

VĖLIAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA
-—Militarinė klika. Ekvadore nuvertė prezidentą ir ji 

suareštavo. Vidaus reikalų ministras užėmė prezidento 
vietą ir kariuomenės pagalba valdys kraštą.

—Graikijoje spėjama, kad naujoji Tsaldario valdžia 
paintensyvins ofensyvą prieš kairiuosius partizanus.

—Galveston miestas, Texase, pasiruošė did,elei audrai 
atūžiančiai iš jūros. Sakyta vėjai jau sumažėjo.

—Dideliame sprogime anglies kasyklo b centraKnėje 
Argentinoje 15 angliakasių žuvo ir daug kitų sužeista.

—-Amerikų konferencijoje Brazilijoje svarstyta ar tei
kti militarinę pagalbą tai Amerikų valstybei, kuri nebus 
pasirašiusi dabar ruošiamos saugumo sutarties.

—Kautynės Indijoje tarpe sikhų iš Indijos valstybės 
ir moslemų Pakistąn valstybėje dar nesiliauja.

—Rusų komanda Korėjoje vakar paleido tris amerikie
čius. kuriuos rusai buvo rugpiūčio 12 d. pagrobę.

“Trijų” konferencii;bje Londone numatomai, kad Pran
cūzija greit sutiks leisti pakelti plieno prod?nkoiją Vokie
tijoje, kad greičiau įgyvendinti MarslialI planą.

Popiežius Pakėlė 
Pasiuntinį Egiptui

VATIKANAS, rugp. 23.— 
Popiežius Plius XII įsteigė 
apaštališką interniunciatūrą 
Egipte ir tom pareigom pa
skyrė prel. Arthur Hughes, 
apaštališką delegatą Kairo- 

: je nuo 1942 metų. Egiptas 
i yra pirmoji moslemų šalis 
užmeersti tokio aukšto diplo 

: matinius santykius su Šven 
l tuoju Sostu.
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Paieškojimas Civilių Asmenų
Central Location Index • revoliucijų arba politinių si- 

buvo įsteigta tikslu surasti I tuacijų, kurios veda prie ka-
ištremtus žmones užsienyje 
dėl giminių Suv. Valstijose, 
Kanadoj ir Pietų Amerikoj, 
ir padėti tremtiniams suras
ti gimines čia.

Ceitral Location Index 
įsteigta 1944 m. ir jau pa 
gelbėjo tūkstančiams žmo-

rų ir revoliucijų.
Index neturi informacijų

nei nepriima prašymų apie 
‘ ‘ex-enemy” piliečius, karo 
belaisvius arba narius gink
luotų jėgų.

Central Location Index 
gauna vėliausias informaci-

ko giminių ir  draugų Ame-į 
rikoje ir  užsienyje.

Viršminėtos septynios na 
rės-organizacijps vartoja pa , 
našią blanką giminėms su
rasti. Visos informacijos a- i 
pie ieškomą asmenį yra svar 1 
bios — net ir tėvų ir kitų Į 
šeimos narių vardai svarbūs, I 
kur pirmiau gyveno, kokį 
darbą dirbo, ir t.t.

STATE DEPARTAMENTO 
DIVISION OF PROnių,. Reikia atsiminti, kad j jas apie tremtinius stovyk

žmonėms negali tiesiog kreip- lose ir bendruomenėse; apie I SERVICES
tis į šią organizaciją. Jie tu- asmenis, kurie neseniai įva-1
ri kreiptis į vieną jos narių žįavo į' įvairias okupacijos, i State Departamentas įstei 
organizacijų. Tos narės or-1 zonas Vokietijoj ar Austri--|
gamzacųos yra:

1. The American Christi ]
an Committee for Refugees,

joj iš Rytų Europos.
Ji turi —
1) vardus išlikusių iš se-

Inc., 147 West 42 Street, 
New York 18, N. Y.

Division of Protective 
Services tikslu padėti Ame
rikos piliečiams surasti A 
merikos piliečius užsienyje, 
ir, kiek galima, padėti jiems 
surasti ateivius užsienyje, 
jeigu tokie negyvena taip 
vadinamose “troubled are- 
as”.

State Departamentas pri
ims prašymus tik iš Ame-

nųj sulaikymo ir koncentra
cijos stovyklų ir vardus au- 

~2. Amencan Friends Ser-Įkų nacių persekiojimo da- 
vicė Committee, 20 South bar tremtinių stovyklose ar- 
12th Street, Philadelphia 7, ba bendruomenėse. 
ppnn 1 -A'Jį 2- vardus mirusių ar iš-

3. American Federation of | deportuotų žmonių. .
International Institutes, 111 3- fo rm acija s  originaliai, «kos piliečių.
West 42 Street, New York. | gautas iš UNRRA apie pa-1 Albert E. Clattenburg, vir 
18, N Y.

nybė Maskvoj negali prašy
ti sovietų valdžios informa
cijų apie ieškomus žmones. 
Sovietų; valdžia nepripažįsta 
prašymo kitos valdžios lie
čiant pilietį trečios valdžios 
arba liečiant asmenį, kurį 
laiko sovietų piliečiu.

Piliečiai, kurie nori dary
ti paieškojimus per State 
Department, turi parašyti. į 
Division of Protective Ser
vice, State Depą r  t  m e n t, 
Washington 25, D. C. Rei
kia atsiminti kad šis sky
rius turi veikti per Ameri
kos konsulus (užsienyje. Rei
kia atsiminti, kad mūsų kon
sulatai užsienyje yra dar
bais užkrauti ir jų reikia 
prašyti tik tada, kada gali
ma kitaip gauti informaci
jų. (Patartina pirmiau kreip 
tis į American Red Cross 

FLIS.

Chicagoj Apsigyveno Poetas Kairys

. 4. Canadian Location Ser 
vice, 4221 Esplanade Ave
nue, Montreal, Canada.

5. HIAS (Hebrew Shelte- 
ring and Immigrant Aid So- 
ciety), 425 LafayCtte Street,
New York 3, N. Y.

6. International Migration 
Service, 122 East 22 Street,
New York 10, N. Y.

7. United Service for New 
Americans, 15 Park Row,
New York 7, N. Y.

Žmonėms patariama kreip 
tiS tik į vieną viršminėtų 
organizacijų.

Central Location Index,
per savo narės-įštaigas, pa-1 ka-d surasti asmenis U. S. S. 
deda * surasti alijantų pilie-f R-
Čius, kurie ištremti iš savo j Nors ir normaliai pašto 
kraštų nuo pradžios antro ! kėliai jau veikia, bet vis tik 

'pasaulinio karo, pabėgę nuo Į yra daug žmonių, kurie ieš-

bėgėlius ir tremtinius. (UN j sininkas skyriaus, neseniai 
RRA’s Central Tracing Biu-1 paaiškino šį patarnavimą 
rus Vokietijoj ir Austrijoj Buto Subcommittee on Ap- 
laikinai paėmė Jung Tautų propriations.

jlRG Pręparatory Commis- Jeigu Amerikos pilietis 
sion). parašys skyriui ir prašys

4. vardus asmenų, kurie pagalbos surasti giminę, sa- 
prašo surasti draugus arba kykime Čekoslovakijoj, sky- 
gimines Suv.- Valstijose. rius duos instrukcijas Ame- 

5) informacijas apie as- rikos konsului užsienyje. Jei 
menis, kurie buvo surasti gu tokia giminė yra Ame- 
užjūriniais keliais per UN rikos pilietis, bus dedaiūa 
RRA, vietines organizacijas, I visos pastangos, kad jį su
kom! tetus kai kuriuose kraš radus. Jeigu giminė yra a- 
tuosė, ir  -t.t. teiv-is, bus galima tik per-

Location Index veikia per žiūrėti adresus užsienyje su 
Union of Red Cross ir Red pagalba telefonų ir kitų kny 
Crescent Societies Maskvoj, gų. Jeigu ateivis gyvena 

“troubled a rg a k o n su la ta s  
nesistengs jo'* ieškoti.

P. Clattenburg toliau pa
aiškino, kad skyrius negali 
padėti amerikiečiui, kuris

Buy USSavingsBonds

Ašk wbere ydų W0RK 
■ Ask whėre you BANK

Ašarėle maža; sidabrine, 
Ašarėlę skaisti,
Pasakyki, geroji kaimyne, 
K ur džiaugsmai paslėpti 1

(Iš Kairio eilėraščių).

Tarp eilės mielų lietuvių, 
kurie pasiekė Ameriką mes 
turime ir energingą, pasa
kytume, “N. Romuvos” ar 
“XX Amžiaus” grupės at- 

į stovą — Anatolį Kairį. Dėl 
savo jaunesnio amžiams (32 
m.) jis dar neturėjo progos 
tada visomis jėgomis įsijung 
ti į  anuos garsiuosius sąjū
džius, bet savo dvasia, savo 
energija, savo vėlybesne 

i veikla tremtyje — jis vienas 
uolesnių naujosios kartos 

I lietuvių kultūrininkų. Uni- 
I versiteto filosofijos skyrių 
'baigęs Vilniuje, buvęs gim
nazijos direktoriumi, gilinęs 
studijas Vokietijos universi
tetuose, jis, be to, gražiai 
pasireiškė savo poezijos rin
kiniu: “Blaškomi lapai” (Iš
leista 1946 m. Kemptene).

TĖVIŠKES SODAS IR 
ŽAIZDRO PELENAI

Suprantama, kad poeto 
mintys visų pirma krypsta

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
VAL.: 10-12 ry te; 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet.

DR. J. MOCKUS
DANTISTAS

7550 So. Halsted St.
Tel. HUDson 2096

OFISO VALANDOS: 
Pirm ad., A ntrad., K etv irtad . i r  P en - 
k tad . nuo 10 ryto ik i 8. vak. T rečiad . 
uždaryta. Šeštad.' nuo 10 ry to  ik i 4 pp.

rZ
IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 

SEKLYČIOMS SETŲ

Akis
Egzaminuoja

Akinius
Pritaiko

Off. tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 1474 
Į Jei neasiliepia, šauk VIN 3900
Dr. Peter J. Bartkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2951 VVest 63rd Street

į VALANDOS: nuo 2-4 lp 6-8 kasdien, 
išsk irian t k e tv irtad  ir  selcmad. 

šeštad ien iais  tik ta i -nuo 2-4 pop iet

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija.

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
'’nrom as su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
Atkreipiama į  mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness)., kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

''Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
įmos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1378
VALANDOS- nuo 10 ry to  iki 8 vai; 

I vakare. Sekmadieniais pagal sutarti-

Dr. J. J. Smetana, Jr
OPTOMETRISTAS 

1801 So. A shland 
A venue

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

Penktad. 9:30 iki 12—1:30 
iki 8:30

Trečiadieniais Uždaryta
Šeštadieniais 9:30 iki 12—1:30 

iki 6 P.M.

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 : Platt Bldg.

DR. CįlARLES SEGAL
• GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos) '

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

OFISO V A LA N D O S:
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.

Ofiso tel. VIRginia 7819
R esid. Tel. CANal 7819

Dr. Kazimieras E. Fifz
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONb 
2200 West Cermak Boad

VALANDOS:
K asdien  —  1-4; 7-9; T rečiad. Ir

ŠeŠtad. nuo 1-4; Sekm ad. 
pagal su tartL

Tikslus tyrim as Contaot Stiklai

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

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

PIRMIAU MATYKITE MUSŲ DIRBTUVĖ 
Pas Mus Perkant —- Nupirksite Daug Pigiau!

■ prašo informacijų apie gi- 
j minės Estijoj, ir Latvijoj (ir 
i Lietuvoj, nors Clattenburg 
visiškai neminėjo tos šalies).

, Tokius prašymus reikia sių
sti United __ States Embassy 
in Moscow. Amerikos Pa
siuntinybė Maskvoj tada pa
siunčia registruotą laišką j  
ieškomo ašmens, adresu. Į 
kai kuriuos laiškus atsako
ma, bet daug laiškų grįžta 
atgal neatidaryti. Pasiunti-

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMI 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KALNAS!

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

Archer Avenue Furniture Co.
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠ B ĖRIM AM S

K enčiantiejl nuo senų. a tdaru  
ir skaudžių žaisdų, žino kaip  sun
ku y ra  ram iai padidėti, Ir kaip 
nakties r ;etų  negalim a gerai lSai- 
mlegot. K uom et

Orthoptic Gydymas* Stiklus Atnaujinu'

Or. Wąlfer J. Swiafek
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(V irš M etropolitan S tate B ank) 

Tel. VERginia 6592 
Vai.: kasdien 10 iki 12; 1 ik i 5; 7 
iki 9. šeštad . 10 r^to  ik i 6 valę. Sek
m adienį 10 ik i 12. Trečiad. uždaryta.

Ofiso Tel. VIRginia 1886

DR. AL. RAtKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIG O N IU S PR IIM A :

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

4140 Archer Avė. Chicago 32, III.
Telefonas LAFayette 3516 

Savininkas JOE KAZĮ K - KAZIKAITIS

STASYS LITWINAS SAKO:

> > r> A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS’ GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insolnotų Plytų išvaizdos Sidlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
VarnlŠio — EnamelJo — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardivare — Pleisterio — Cemento — Srųtų — Visokios 
Rūšies InsoliacĮjos Materlolo, — šturmo Langų — Kom- 
Mnacljos Darų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APR0KAVD4AS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Pres.

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

VALANDOS: Nuo 8-tos vaL ryto iki 6-tos vąL vak.

į tėvynę, kurią jis vadina 
“verčiausia už tūkstančiu«\ 
žodžių, mano laimės šaliwT 
Lietuva”. Jam  vaidenas nar 
mėliai, kryžius, brangūs vei- | 
das lange, kapinynai:

(Nukelta į 3 pusi.)

Dr. F. C. Winskunss
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

2420 W. M arąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446
Rez. TeL: HEMlock 3150 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; Ir 

T reč ia d ie n ia is  p a g a l s u ta r t į

DR.G.5ERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

S uv irs  25 m e tų  p a ty rim o .

TeL Y srds 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso.

Ofisas ir  akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted St. 

Kampas 34th S treet 
VALANDOS: nuo 10 ik i 4 i r  6 ik i 8. 

N edėlio j p ag a l s u ta r tį .

Dr. J. W. Kadzewicfc\
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS \  

2421 West 63rd Street
VALANDOS: Susitartus —  nuo  1:00 
ik i 4:00 i r  nuo 7:00 Iki 9:00 vaka- 
ro, iš sk ir ia n t^  T reč ia d ie n ių  i r  ŠeštaX-^,

d ien ių  v a k aru s .
Ofiso Tel. GROvehiU 5213

Rez. Tel. HILltop 2626

DR. A. JENKIN5
PH YSICIAN A 8TJRGKON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
K asd ien  nuo 2-4 p.p. i r  7:30-9 v ak . 

šeš tad ien ia is  nuo 2-4 p o p ie t 
T rečiad . i r  Sekm ad . uždaryta

O fiso  Tel.. —  P R O sp e c t  3888
K ės. T el. —  VDRginm 2431

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir  nam ų)

Dr. VYalter J. Kirsfuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas),

3925 West 59th Street
VALANDOS; 2— 4 p op ie t, 6:30—  

8:30 v ak ara is . T reč iad . p a g a l s u ta r t i

į J. RIMDZUS, D. C.
( LICENSED dUROPRACTOR 
I IN STATE OF INDIANA 
Į Home oaZls in Indiana 
I '  Phone VVentvvorth 2527

PHYSIO THERAPY 
936 West 63rd Street

| HOtJRS —  D aily 6 to  8 'P. M. 
I. Saturdays 10 A. M. to  8 ’P. M.

DR. EMILY V. KRGKAS
GYDYTOJAS‘IR CHIRURGAS 

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

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S o. Western Avė.
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį ir  Šeš
tadienį pagal susitarim ą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare.

Tel.: GROvehiU 402U 
(Ofiso ir ' Rezidencijos)

Dr. A!exander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
2423 West M arąuette Rd.

(Dargis V aistinės N am e) fl 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. ir  f  ■ 
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal su ta rtįiA

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

žaizdos pradeda 
nležt Ir skaudS- 
tl  —  užtepkite 
LBGUBO. Olnt- 
m ent palengvi
nim ui skausmo 
Ir niežėjimo tų  
senų, a td a rų  Ir 
tkaudžlų žaizdų. 
.Jo atgalvlnan- 
filOB Ir skausm ų 
prašallnajnčlos y- 
patyb ts  sutelks 
.Jums tinkam ų 
nakties poilsi Ir 

.pagelbės ISgydyt 
senas, a td a 
ras Ir skau- 
lilas žaiz

das. V artokite JJ skaudlem s

praSallnlmui, ir kad palengvinti 
^oorlaals niežėjimų. AtvSdina va
d in a m ų  AtHlete's F oot degimų ir 
nležijlmų, sustabdo Jo plėtimus! 
uiaiko nuo odos nudžltlvlmo ir 

n itrūkim o ta rp  p irštų : geras ir 
rausos. trūkstanSloB odos nležSjl- 
mui, nuo darbo išbėrim am s Ir k i
toms odos negalim a Iš lauko pu-

LBGULG OINTM ENT parsiduo
da po $1.25 ir po |3.50.

Siųskite Jdsų Money Orderi tle- 
•tog į —

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

CICERO 60. ILLINOIS

PLANINGAS TAUPYMAS < 
Moka G erus Dividendus

Mūsų Bendrovė gelbsti tūkstančiams tau- 
’ -pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavu^

namus—naują automobilį—dėl apsaugos 
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti ibį $5,000 per Federal Savings &
Loan Insurance Corporation. PRADEK 
TAUPYTI DABAR. . . .Mutual Federal Savings

Charlered and Svperviied by the United States Covemment

2202 W . CERMAK RD. .  CHICAGO 8, ILLINOIS 
PHONE: VIRflinio 7747 JOHN J. KAZANAUSKAS, Pre».

Tel. VIRginia 6583

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
V alandos: 1-3 popiet i r  7-8 v. vak. 

T rečiadieniais ir  šeštad ien iais  ofisas 
y ra  uždarytas. 

R E Z ID E N C IJA  

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Dr. W alfer M. Eisin
( E I S I N A S )

6155 S. Kedzie Avė.
P rac tlce  llm lted to  O bstotrica 

and Gynecology
VALANDOS T IK  PAGAL SUTARTĮ 

T e l e f o n a i  
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 
Jei neatsiliepia. Šaukit- MTD. 0001

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 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. i r  šeštad. 
Vakarais—tik  pagal su tartį.

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Dr. A. M ontvid, M.D.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
VVest Town State Bank Bldg.

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

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 v a k a i_
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j Kai tie atgūžėjo į komen
dantūrą., rado Daratą virši
ninkui pasakojant, kaip en- 
kavedistai išniekino savo 
saulę Staliną. Ji gavus lei- 

I dimą tiktai tylioms pamal- 
1 doms, o tuo tarpu enkave- 
| distai suvarė į katedrą di- 
i džiausią minią žmonių, gro
ta  vargonais ir giedota an-

to užgaudžia vargonai. Tuoj tirevoliucionieriškos giesmės 
pasigirsta - revoliucioniškos prašant Dievo sunaikinti

CLASSIFIED HELP WANTED ADVERTISEMENTS
*  “D R A U G O” *

D A R B Ų  S K Y R I U S  
'iirtKassgąjgga

“DRAUGAS’,’ H ELP VVANTED
ADVERTISING D EPA R T M E N T 

127 No. D earborn  S tree t 
Tcl. RANdolph 9488-9489

Visi skelb im ai šiam e skyriu je , k u r  Į 3334 N. Booth St. — Mi'lvvaukee 
ap le ista  m iesto vardas, re ik ia  su p ras
ti, kad y ra  nuo firm ų. C hlcagoje.

HELP VVANTED —  VYRAI

V Y R Ų — 18-35 
Dėl shearing 
Punch press 

Rivet sticldng
5 dienų, 50 valandų 

METAL FORMS CORP.

H E L P  W ANTED —  VYRAI H E L P  VVANTED MOTERYS

Po svietą pasidairius
Šiandie Dėdė Karavo jus r giesmės, kur Dievo prašoma 

pasakoja apie įvykį baisės- išvaduoti Lietuvą iš Stalino 
nį, negu atomines bombos vergijos. Nuo vargonų ir 
sprogimas. nuo giesmininko didingo bal

v ‘ so net katedros sienos dre-
Besikalbant su ištikimais žmonių nuostabumui

tėvynainiais Vilniuje, M<>Lebuvo galo. SyMa žmonės
sumanymas mano atvykimo L beapimanti baimg Bet 
proga padaryti ramų skan- L .  fia  pat būrfų būrfai bu. 
dalą, bet kurs. taptų  oku-1 enkavedistų, tai atsako. 
pantams baisesnis, negu mybės baimB išnyko. Jei kas 
teminės bombos sprogimas. I . ,  bug jų  atgako. 
Ir  tokį planą sugalvojome. myk£

Vienam šeštadienio vaka- Enkavedistų 
ru i Vilniaus lietuviai turėjo Į besiifokdamas 
iš komendaritūros leidimą šūktelėjo-
atlaikyti katedroje tylias pa _  Liautis giedojus, nes 
maldas. Mat, tokioms P3-’ kitaip!... ir nebaigė sakinio, 
maldoms leidimas pigesnis. I neg pTįe vargonų nieko ne- 
Kada oficialiai pamaldose toatė Q vargonais grojo ir 

dalyvauja kunigas, vargoni- lgįe(jojo vienas žymiausių; lie Į

BOTTLING DIRBTUVĖ
Pagelibinihkų reikia kaipo 

Loaders, Stackers, Inspektorių 
Geros darbo sąlygos. Kreipkitės: 

CHICAGO
SO-GRAPE BOTTLING CO.

1307 SO. PU LA SK I ROAD

H E L P  VVANTED VYRAI

viršininkas, 
į vargonus,

D O M Ė S !
AR JUS IEŠKOTE 

GERO DARBO?
Mums reikia gerų vyrų, kurie 

yra interesuoti 

“ GEROMS ALGOMS” 
“ GEROMS VALANDOMS’’ 
“GERU DIREKTORIUM’’

balsavikus Lietuvoj. Nežiū
rint enkavedistų teisinimosi, 
komendantas į s a k ė  piso- 
riams paruošti kriminalį 
skundą ir pasiųsti pačiam 
balšavikų dievui-Stalinųi.

Neturėjau laiko laukti, 
kokią bausmę Stalinas už
dėjo visai eilei enkavedistų -t- x -s  x"xi k j a i / r n C  
ir šnipų. Kadangi su savo ! I OJLJL M  AKfcK^) 
pastumdėiais Stalinas neda- 3:so vai. popiet iki n-.so vai. šifta: 
ro ilgų ceremonijų, tai šian- sietų  bonas

die vieni jau yra sušaudyti, MASSEY-HARRIS

VYRŲ REIKIA
PATYRUSIŲ IR NEP. 

DĖL DARBŲ ANT
RANKINIŲ SOREIV
MAŠINŲ
DRILL PRESS
ASSEMBLY
REAMING IR
BENDRIEMS ŠAPOS
DARBAMS

Kreipkitės 5-am Aukšte'

RANDALL GRAPHITE 
PRODUCTS CORP.

609 W LAKE ST.

R E I K I A  
PATYRUSIŲ MEKANIKŲ 
Dėl didžių trokų ir busų.

SOUTHERN LIMITED 
1619 SO. STATE ST. 
Matykite Mr. Docken

ninkas, grojama vargonais 
ir  giedama, tada leidimas 
žymiai brangesnis.

Pasklido Vilniaus lietuvių 
tarpe gandas, kad šeštadie
nio vakarą katedroj bus cū- 
das. Iš anksto minių minios 
ėmė plaukti katedros link.
Pašaliečiai, matydami žmo
nių plūdimą, irgi maršavo < gonai ir kada žmonės pra-J 
sykiu. Enkavedistai ir viso- Įdėjo skirstytis, enkavedistai 
kie šnipai tuoj suprato, kad I selino prie kiekvieno būre

lio, ar neišgirs ką nors įtar
tino. Tačiau nepavyko. Ta- ) 
da jie nutarė kibti prie to 
asmens, kuriam buvo duo-

čia kas nors nepaprasto, tad 
ir  jie gūžėjo su minia. Jie 
manė, kad dabar ką nors 
čia suseks. Katedroj šnipai

M O T E R IM S
PILNO LAIKO 

DARBAI
M okestis Pradžioj 

MOTERIMS

93c
į va lan d g

APMOKAMOS 
ATOSTOGOS 

GERAS MAISTAS
Kompanijos apdraudos planas ir  
puikiausios darbo sąlygos mūsų 
moderniškoj, naujoj dirbtuvėje.

už žemus kaštus mūsų 
puikioje Kafeterijoje.

UNIFORMOS
PARŪPINAMOS

DYKAI.

KREIPKITĖS Į

KRAFT FOODS 
COM PANY

450 E. Illinois Št.

R E I K I A
PATYRUSIŲ

POWER MAŠINŲ 
ŠIUVEJŲ

BADGER SHIRT CO.
1125 VV. 6th STREET

RACINE, WISCONSIN

R E I K I A  
A km enų Talpintojų

ADMINISTRACIJOS RŪMAI 
CHICAGOS UNIVERSITETE

58th ir ELLIS'AVENUE 
Matykite: JULIUS MILLER 
ar tel. Butterfield 6936

W. J. LYNCH CO.
MAŠINŲ OPERATORIŲ 

Dėl tu rret lathes ir taipgi 
blade milling mašinų. 

Pastovūs darbai
K R E IP K IT Ė S  PO S VAL. RYTO 

WETMORE - REAMER CO.
418 No; 27th Street — Milvvaukee

o kiti išvaryti į Sibirą ir 
prirakinti prie tačkos (vil- 
berio) visam gyvenimui.

Poetas A. Kairys
(Atkelta iš 2 pusi.)

O norėčiau tai visa ap
glėbti

Ir  myluoti, myluot amži
nai!...

Paprastais vaizdais, kaip 
ryškiu dailininko teptuku, 
jis vaizduoja Lietuvos kai-

Kada nutilo giesmė ir var •
Kaip- gražus mano tėviš

kės sodas,
Kaip sodrus jame bičių 

medus,
Man čia metai nebuvo nuo 

bodus,
Rugio grūdas čia buvo 

saldus.
Jis pamilęs kaimą, grįte-Į 

lės pelenus:
Mano tėvo šiaudinė tro

belė
Ir  jos žaizdro šventi pe

lenai —
Man į galvą ir širdį vis 

kala:
Tu čia augai, gimei, gy

venai. X
Tėvynės ilgesys debesiu jį 

neša į Lietuvą:
O nuplauk, nusiūbuok, de

besėli,
Lig namų, lig namų,
Ir  pasek, palynok pasa

kėlę...
. Man - ramu, bus ramu. 
Jam vaidenasi lietuviškos 

ramunės, žalio dobilo kraš
tas / beržai, ir jis dainuoja 
apie,baltą žiedą:

Žydi baltas žiedas,
Žydi ir žydės,
O man ašarėlės 
Karčiosios byrės...

tuvių vargonininkų ir daini
ninkų užsidėjęs mano ma
giškąją kepurę. Enkavedis
tai pradėjo siusti. Dairosi į 
visus žmones, kuris čia taip 
gieda. Deja, visų lūpos su
šlaptos, o giesmė katedroj 
sklinda ir  vargonai gaudžia.

ir  enkavedistai susimaišė su i tas leidimas tylioms pamal- 
minia visose dalyse. Žvalgo- j doms-. Pasirodė, tai buvo 
si ir laukia, kas čia bus. Ka- Į dievota moteris Darata *M- 
tedra buvo prisigrūdusi taip, j nė. Kai enkavedistai nudū- 
kad nei uodui snapo nebu- mė į jos butą, pasirodė ji 
vo vietos įkišti. jjau nuėjus į komendantūrą

Tik, štai, nei iš šio nei iš (sū skundu ant enkavedistų.

W ESTW OOD LIQUOR STORE
2441 W est 69th S tre e t Chicago

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINĖS, ALAUS!
Špecialė nuolaida organizacijų parengimams, 

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

buteliais, dėžėmis ir statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas
TELEFONAS — PROSPECT 5951

17th & Packard Avė. 
RAGINE, VVISCONSIN 
“Jūs mėgsite mūsų sąlygas.”

VVAREHOUSE VYRŲ 
Pastovus darbas plieno warehouse. 

5 dienų savaitė — Geros algos 

A.M. CASTLE & CO.
338 S. 17th Street — Milwaukee

VYRŲ
PUSĖS AMŽIAUS 

Dirbti maliavos dirbtuvėje. Pilno 
•laiko darbas. Kreipkitės į—

T. C. ESSER CO.
3107 VV. Galena — Milvvaukee

AUTO MEKANIKŲ
G era p roga  d irb ti g re ita i augančio j 
įstaigoj. Pastovus darbas. A ukštos 

algos m okamos. 
M ATYKITE; M R. D INAUER 
HARTUNG MOTOR CO.

3030 N . 3 rd  ST. —  MH jW AUKEE

neliais plazdenanti lakštutė 
jam primena tėviškę ir ji
sai prašo ‘ ‘ atnešt ašarėlę 
mergelės ir motinos skaus
mą kartu” . Jis moka vaiz
džiai, su lietuvišku papras
tumu papasakoti, pasiguos
ti:

Ateis rudenėlis,
Lineliai linguos...
I r  lauks veidužėliai
Stiklelio languos.

Pabals greit lineliai 
žiedeliai nuvys,
O tau iš akelių 
Vien ašaros kris...

TREMTINIO DIENOS 
KAIP DERVA

Tremtyje teka jam dienos 
kaip derVa, jis tarpais jau
čiasi lyg belaisvis:

Man ant rankų sunkūs 
pančiai

Geležų,

Baltą žiedą prausia
Lietus nuolatos,
Mano lūpos trokšta
Sulčių Lietuvos.

NEMUNAS IR LAKŠTUTĖ
Jis norėtų būti ąžuolu, 

kurs likęs tėvynėj nuo lie
taus būtų glaudęs savuo
sius1 ir klausęs praūžiantį 
vėją: “Kodėl juodvarniai su
pa namus”. Sapnai jį neša 
į Lietuvos šlaitus ir jisai 
savęs klausia:

Ko sapnuoji kasnakt Ne
munėlį

Ir dangų dugne jo matai?
Ko vaidenas lavonai ir vė

lės,
Sodybų vieni pamatai...
Palangėje Čiulbanti, spar-

ASSEMBLERIŲ
Rakandu dirbtuvėj 

90c VAL. PRADEDANT 
LABAI GERA PROGA

Atostogos apmokėtos. Darbas su 
ateitim i Valandas: 8 ryto iki 4:30 
popietų, su; poilsio laikotarpiais. 

Yra taipgi darbų dėl
PATYRUSIŲ WOODWORKERS

Kreipkitės tuojau į — 
DOUGLAS FURNITURE 

CORPORATION 
1817 S. 55th Avenue 

CICERO, ILLINOIS

AUTO MEKANIKŲ 
Ford patyrusiųjų. Puikios darbo 
sąlygos. Aukščiausios algos — su 
incentyvos planu. Unijos šapa.

Matykite MR. LA PINE 
GORDON MOTOR CO.

2859 No. 3rd S'treet — Milvvaukee

MOLDERIŲ 
Brass ir aluminum darbai, 

bench ir floor. •
Geros darbo sąlygos. 

LAWRAN FOUNDRY 
1928 So. 62nd St. — Milvvaukee

REIKIA FINISHERIU
PATYRUSIŲJŲ

Dėl vidaus ir lauko darbų. Su ka
ru pageidaujama .Pastovumas. 
Puikios algos ir  darbo sąlygos.

EDW. J. WEBER 
FURNITURE COMPANY

6201 So. Halsted Street
PRpESS OPERATORIŲ 

Yi'a vietos keliem s vyram s priie 
punch presses nuo 30 ik i 150 tonų 
našos. N orim a patyrusi;,, b e t nebū
tinai. P uik ios darbo* sąlygos. Geros 
algos.

THE FULTON CO.
1912 S. 82nd St., Mikvaukee

UŽSIDIRBKITE 
KADA MOKINATĖS

D irbk  dėl M ERCHANTS DESPATCH 
TRANSPORTATION CORPORATION 
K aip  R efrigera to r K arų  Taisytojas. 
K arpentorių , M illwork. M aliavojim o

ir Plieno D arbai. .
G reitas pakilim as nuo. pagelbinlnleo 
i k i taisytoju, jeigu nesi patyręs,

bet norėtum ei išmokti.
D arbas m ieste su . liberalinėm is 

Railroad. R etirem en t Act 
proyizi jomis.

MERCHANTS DESPATCH 
TRANSPORTATION CORP.

46th & So. Morgan St.

A. A.
CHARLES ŽILVITIS

Gyv.: 2254 W. <Coult''r St.. 
nam ų tel. FR O ntier 0360.

M irė Riugp. 24d., T947m., 5 
vai. ryte, sulaukęs 37 m. .amž.

Gimė Chicago. Illinois.
Paliko dideliam e nuliūdim e: 

sūnų Ivenneth; tėvą Joną: bro
lį Jo n ą  ir  brolienę E lciią  ir . jų 
dukterį M ary E ilėn; seserį Ber- 
nice K endall ir Švuge>-i Donald 
ir jų  vaikus Lee ir Iris; 4 te-- 
tas  jOną Daraškie'nę ir š Imą, 
A gniešką Shwarles ir šeim ą. J u 
lijoną Žalimas ir šeim ą ir B ro
nę M ikėnas ir šeim ą; g irū n es  
K azim ierą  Tarų lis ir šeim ą ir 
daug  k itu  gim inių ir draugų.

P rik lausė  prie B altos žvaigž
des klubo.

K ūnas pašarvotas Lachaivicz 
koplyčioj. 2314 W. 23rd Place.

Laidotuves įvyks trečiadieni, 
Rugp. 27'd. Iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėtas J Sv. K azi
m iero kapines.

N uoširdžiai kviečiam e visus 
gimines, draugus ir  pažįstam us 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

N uliūdę: Sūnus, Tėvas, B ro 
lis ir  Broliene, Sesuo, Tet/K Ir 
visos k itos Gimines.

Laid. d lrekt.: Lachawicz ir 
Sūnal, tel. V IR glnla 6672.

Bet smagu — už laisvę 
kančią

Aš nešu! «
Laisvė, tai jo gyvybė, tai 

oras, kuriuo poetas kvėpuo
ja:

O laisve! Tave jei troš
kintų,

Jei mirtumei tu,
Prisiekiu dangum ir gim

tine —
Aš mirčiau kartu!

VILTIS MALDOJE

Kai žemė taip dagi, jis 
viltį tiesia į Saulę, maldoje:

Palaiminki, Viešpatie, ma 
nąją viltį

Ir leiski džiaugsmu jai į 
žemę prabilti —

Nenoriu aš ryto klai
kaus, —

Aš tavojo kryžiaus lai
kaus.

Pažvelgęs į kryžių, jis 
medituoja: “Tave gaudė, se
kiojo ir plakė... Mane pla
ka dabar!” Tas palyginimas

(Nukelta į 5 pusi.)

FOUNDRY PAGELBININKŲ 
B ench m olders i r  p la ste r m olders 
ieško išd irbejas foundry  m a teh  p la 
tė s  p a d irb ti pa rtin g s  i r  c lean  p a t- 
terns. Geros darbo sąlygos —  Ne
sunkus linksm as drabas. R ašyk ite  
a rb a  Šaukite:
PLASTIO CORP. O P  M IA V A D K E E 

SUSSEX, W ISCONSIN 
Phones, E N T E R P R IS E  3200 

a rb a  Skissez 10R3

AUTO MEKANIKŲ
Tel. Division 0975

PRAŠYKIT
“BUSTER”

Sužinokite apie geras progas, 
kurios yra atdaros viename 
Milwaukee moderniškiausių ir 
geriausių įrengtų auto par
davyklų.

N ash Wisconsin Ine.
3732 W. WISCONSIN AVĖ. 

MILVVAUKEE
PATARNAUTOJŲ 

Patyrusių dėl moderninės dinette. 
šeštadienio vakarais ir  sekmad e- 
niais nereikia dirbti. Nuolatinis 
darbas. Geros algos, darbo sąlygos.

KOHL BROS.
4625 VV. Burleigh St., Milvvaukee

VYRAI IR  MOTERYS

Vyrų ir Moterų 
Puikūs D arbai !

Moderninėj švarioj saldainių d:rb- 
tuvėje. Atdarų vietų" dienos i r . 

nakties šiftose. ’
Dienos šiftas: 6 v. ryto iki 2 v. p.p. 
Popiet, šiftąs: 2 v. p p. iki 10 vale.

Ekstra alga dėl nakties šifto. 
Uniformos dykai’. Pastovūs darbai 

ir geros algos. 
SPERRY CANDY CO.
133 W. Pittsbųrgh St. 

Milvvaukee

MERGAIČIŲ
Geriems darbam s dėl peržiūrėto  jom s 
ir bendrai rankos darbam s valgi-o 
m aterio lų  pakav im e. G eros darbo 

sąlygos ir  algosi

MILPRINT, INC.
422 W. V irginia St; —  Milvvaukee

TARNAIČIŲ
Pastovumas

patyrusių pageidaujama 
Matykite šeimininkę.

< HOTEL SCHROEDER 
509 W. VVisconsin — Mibraultee

M E R G I N Ų  
Švarus gražus darbas mūsų laun- 
dry ir dry-cleaning įstaigoje. Sa
vaitės algos visados garantuotos.

Geri bonai duodami. 
STANDARD LAUNDRY 

1820 VV. Clybourh — Mihvaukee

PATARNAUTOJŲ 
Jaunų moterų virš 21 m. amž'. su 
patyrimu patarnavime - valgykloj. 
Gera proga dėl gerų . įeigų. Sek
madieniais neriekia dirbti. Valgiai 
ir uniformas duodama dykai. 
MILVVAUKEE ATHI-ETIC CLUB 
758 No. Broadvvav — Mihvaukee

PATARNAUTOJŲ 
Naktiniam šiftui nuo 10 vai. vak. 
iki 6 vai. ryto. 8 valandas, 6 die
nas. Uniformos ir valgiai duodami.

INTERSTATE RESTAURANT 
M IIAVAVKEE R OAD STATJON 

321 W. E v e re tt St. —  M Uwaukce

HELP VVANTED — VYRAI

P A R D A V Ė J Ų  
IR  S K Y R I Ų  V A L D Y T O J Ų  

PATYRIMO NEREIKIA 
Neapribotos progos vyrams, kurie 

nori dirbti.
2-JŲ SAVAIČIŲ MOKINIMAS 

KREIPKITĖS TARP 9 VAL. RYTO IR 3 VAL. POPIET

HOLLAND FURNACE CO.
635 N. 7th ST. — MILVVAUKEE

HELP VVANTED MOTERYS

MERGINŲ IR MOTERŲ
REIKIA DEL DARBŲ

SVEIKINIMŲ KORTELIŲ DIRBTUVĖJE 
Nesunkus švarus darbas, atsisėdę prie stalo. Pasirinkite š if ta :. 

Dienomis nuo 8 v. ryto iki 4:30 p p. Vakarais nuo 5 v. iki 10:30. 
KREIPKITĖS Į —

1616 NO. MOZART STREET 
(l/> bloko į vakartis nuo Califomia ir North Avenues)
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Pakybusios Ties Pasauliu Bombos

Publlshed dally, except Sundaya, 
by th©

Lltlninnlan Catliolio rresa Soclcty. 
Member of the G&thollo Press Ase* a

Bubaerlptlon Ra tęs:
«< .09 per year outslde o f Chlc&co: 
|7 .M  per year In Chicago & Cicero:

4 cente per eopy.

Jungt. Valstybėse, bet ne Chlcagoje: 
Metams . . . . . . . . . . . .  . ftM. . |6.«o
Pusei Meta ........... .u a . . 1.69

Užsieniuose!
Metams 88 • •
Pusei Metu r .  .  4.88

Plalgua reikia siųsti Pafito Money 
Orderiu su užsakymais.

Prenum eratos kaina ChicaKoJe Ir 
Cicero J e  per p&š to :

Metams .
Pusei Metų

Skelbimu kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą.

$7 .9 9 .
.... 4.09 dKELBKITES DIKN. "DRAUGE”

APŽVALGA
DP Laikraštis Vokiečiu Kalba

’ et
Šių metų liepos mėn. pradžioje pradėtas leisti trem

tinių laikraštis vokiečių kalba. Jis vadinasi — “In 
Ausland”’. Leidžiamas Dillingene — Donau.

Laikraščio tikslas yra — tiksliai ir objektyviai in
formuoti vokiškai skaitančią visuomenę apie DP (t re m 
tinių) būklę ir  iš jos išplaukiančias problemas, atre- 
miant vokiečių laikraščiui daromus neužtarnautus trem
tiniams priekaištus. Be šio pagrindinio tikslo minėti - 

Ynas’' ir  antraeilis: tarptautinio solidarumo tremtinių 
tarpe ugdymas, teikiant straipsnius, apibudinančius at
skirų DP tapatybių specifinius rūpesčius, darbus ir lai
mėjimus. Laikraštis pasisako tuo tarpu eisiąs kas ant
rą  savaitę aštuonių puslapių dydžio. Jį redaguoja re
dakcijos kolektyvas, sudarytas iš kiekvienos tautybės 
po vieną atstovą. Iš lietuvių pusės į jį įeina redakto
rius Aleks. Laikūnas.

Sveikiname šio •laikraščio leidėjus, nes jis daug gero 
padarys. Neabejojame, kad lietuviai tremtiniai suge
bės “In Ausland” panaudoti informacijoms apie lietu 
vius įr  Lietuvą.

★

Nenori Vadintis "B altieč iif' Vardu
Liepos mėn. pradžioj prie Niurnbergo, Vokietijoj, iš

vyko lietuviui’latvių ir estų vyriausių komitetų pasi
tarimas. Pažymėtina, kad šiame pasitarime, tarp kitų 

. dalykui, plačiai kalbėta apie žodį “Baltas”, kurį sugal
voję anglai ir kuris visur (net ir Amerikoj) pradėtas 
plačiai naudoti. Nutarta šio žodžio daugiau nebevartoti, 
nes kai kurios įstaigos jau pradėjusios baltų vardu 
žymėti lietuvių, latvių ir estų tautybę. Be to, tuo pa
čiu vardu save vadiną Pabaltijo kraštų vokiečiai ir tai 
lietuviams, latviams ir estams sudarą ir politinių ne
smagumų. Išreikštas pageidavimas, kad pirmoje eilėje 
spauda imtų vengti “baltų” vardo,, o verčiau vartotų 
“lietuviai, latviai, estai” . Lietuviai tremtiniai sako, kad 
“mes esame lietuviai, o ne kažkokie baltai. Tad v a d in 
kimės savo tikraisiais vardais, jei norime, kad ir kiti
mus tokiais vadintų.”

★
Aštrėjanti Santykiai

Šiomis dienomis diplomatiniai santykiai tarp Jung
tinių Valstybių ir Sovietų Rusijos dar labiau paaštrėjo, 
kai Vašingtonas ir Maskva pasikeitė pusėtinai pikto
mis nonomis dėl Vokietijos pramonės ateities ir rusų 
raudonosios armijos kontroliavimo Kinijos uosto Dai- 
ren.

Ir  visa eilė kitų reikalų susidėjo, kurie didina spragą 
santykiuose tarp Maskvos ir Vašingtono. Jų tarpe yra 
Korėjos ateities - klausimas ir taikos su Japonija pla
navimas. Veik visuose klausimuose Maskva darosi vis 
mažiau sukalbamesnė. Vis labiau ryškėja, kad Sovietų 

• Rusija tiksliai sabotažuoja taikos planavimą ir, be to, 
provokuoja. Ai’ tik ji neprieis liepto galo?

★
Trečios Partijos Sąjūdis Respublikonuose

Senatorius William Langer (vadinamas Wild Bill) 
pradėjo naują trečios politinės partijos sąjūdį. Šis są
jūdis pradėta ne demokratų, bet respublikonų tarpe. 
Bet vienoj taip ir  kitoj partijoj jis neturės pasisekimo. 
Sunku yra kovoti įsisenėjusias ir  įsigalėjusias demo
kratų  ir  respublikonui politines mašinerijas. Prieš vėją 
nepapūsi.

★
Arkivyskupas George de Jonghe ’dArdoye, kuris ne

senai buvo paskirtas apaštališku delegatu Indonezijai, 
atvyko į Batavią. Jis yra gimęs Belgijoje. Pirmiau jis 
gyveno Bagdade kaipo apaštališkas delegatas Iraąui.

Si vis pacem, para balium — sakydavo romėnai. Jei 
nori taikos, ruoškis karui. Ta senoji išmintis gyva ir 
šiaią. laikais. Kiekvienas galanda savo kardus ir pa
sauliui primygtinai deklaruoja apie savo taikos norus. 
Apsijuokino senos nusiginklavimo konferencijos a. a. 
Tautų Sąjungos laikais; niekais nueina įr dabartinės 
kalbos, kad naujas karas pražudys pasaulį. Po taikos 
skraiste nujaučiamas nerimas, karo pranašas. Todėl 
para bellum nuotaika šiais pokariniais laikais neaplei
džia konferencijų salių, nors politikai nuduoda, kad 
juos interesuoja tik taikos problemos. Neaprėpiami 
Rytai įsmeigę nagus į parblokštos Europos kūną, sie
kia valdyti visą pasaulį. Mat, apetitas ateina beval
gant. Koks gi rimtas ir padorus politikas gali nuo
širdžiai tikėti taika, esant tokiai ir paprastam žmo
geliui aiškiai padėčiai. Si vis pacem, para bellum.
A BOMBA

Atominė bomba yra labiausiai išgarsintas ginklas, 
kuris ateinančiame karę vaidins milžinišką vaidmenį. 
Juk dabartinė atominė bomba yra nepalyginimai stip
resnė savo naikinamąja galia už tas bombas, kurios 
privertė kapituliuoti Mikado imperiją. Dėl jos paslap
ties . taip nesenai iškilo Kanadoje šnipinėjimo skanda
las, tuo laiku dėl “draugiškų” santykių išlaikymo taip 
nuslepiamas ir taip švelnintas. Dabar ties atomine bom
ba p-akybo paslaptis. Galimas dalykas, spėja ekspertai, 
kad toji paslaptis jau nebesudaranti tik vienos valsty
bės monopolio. Tai reiškia, kad karui esant abiejų 
kariaujančių šalių bombanešiai, A-bombomis prisikro
vę pasišvaistys po priešo teritorijas. Išvados supran
tamos be komentarų. Pasaulis gyvena A-bombos grės
mėje; juk anksčiau ar vėliau jos trenksmai sudrebins 
pasaulį. Bet jau daugiur reiškiama nuomonė, kad A- 
bombos reikšmė kare yra žymiai perdedama. Industri
jos centrai, kurie svarbūs karo vedimui imama išmė
tyti didesniame plote, svarbūs fabrikai jau lenda po 
žeme, todėl ir kelios A-bombos, numestos priešo terito
rijoje karo laimėjimo nenrulems. Tai bus tik grynai 
psichologinis efektas visuomenei. Kur kas pavojinges
nė ir svarbesnė karui laimėti yra dabar slaptai ruo
šiamos
B-BOMBOS

Tai bakterinės bombos. Karo ekspertai sako, kad 
B-bombos yra žymiai “praktiškesnės už s viską naiki
nančią A-bombą. B-bomba naikina tik priešo žmones 
ir palieka visiškai sveikus ir jo miestus ir jo pramo
nę. B-bomba tik palaužo priešo fizinį ir dvasinį pajė
gumą, o visus /jo materialinius išteklius sveikutėliais 
perduoda nugalėtojo dispozicijon. Yra žinoma, kad ta 
idėja jau buvo platokai gvildenama vokiškųjų eksper
tų. Net buvo kalbėta apie humaniškumą, vedant bak
terinį karą. Esą bakterinis karas nesuteiks žmonijai 
tiek kančių, kiek sprogstamomis medžiagomis vedamas 
karas. Viskas apsirikęs tik milžiniškomis epidemijomis, 
panašiomis į senovės manus, kurios nusiaubs priešo teri
toriją ir pavers ją nespėjamų laiduoti lavonų laukais. 
Bet miestai ir industrija liks sveiki, ir tai bus greito at
sikūrimo užuomazga karui praėjus. Konkrečiai dar pa
saulis apie B-bombą nieko nežino ir tik retkarčiais, lyg 
iš po žemių dundesys ateina gandai apie tą  naują siau
bingą .karo vedimo priemonę. Už ta t vis labiau ryškėja 
dar vienos bombos struktūra, kuri visom keturiom ruo
šiama pasauliui sunaikinti.
C-BOMBA

Ši bomba ruošiama politinėse Rytų auditorijose, ne
šama į žmonių psichiką rytuose priverstinai, o vaka

ruose per klastą ir apgaulę; ta bomba kalama strei
kuose, agitacijoje prieš demokratinę santvarką, ugdo
moje neapykantoje senai Europos kultūrai ir visam 
tam, kas nėra suniveliuota sunkinu Rytų kvėpavimu. Tos 
bombos vardas — Communism. C-bomba ruošiama su
naikinti šiam pasauliui ir įkurti naują pasaulį, kuris 
piešiamas žemės rojum, nors faktinai esąs tik utopinių 
idėjų padaras. Juk mėgintas įgyvendinti vienoje didžiu
lėje šalyje jis išsigimė į, paprastą totalitarizmą, kaip 
kad Didžioji Prancūzų Revoliucija išsigimė į bonapar- 
tizmą. Bet užsispyrusiai palaikomas didžiule penktųjų 
kolonų minia tas naujas bonapartizmas siūlomas ma
sėms po komunizmo etikete. Tai yra nekas kitas, kaip 
ginklas, skirtas ir gintis ir naikinti. Tai yra atsvara 
visiems karo meistrų prasimanymams. C-bomba jau 
ant parašiuto pakabinta ties senuoju Europos žeminu, 
bet jos šešėlis siekia ir per vandenynus.

Ką reiškia prieš tas bombos impotentiška, naujų na
mų statyba susirūpinusi UNO, aišku kiekvienam eili
niam žmogui. Kelmiensis

Labor Day — rugsėjo 1 d., Vytauto parke, bus trar 
dicinė dienraščio “Draugo” paramos diena. Neužmirš
kime.

•v

Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadaušas Dūdelė

.Komunaciai baisiai rekla
mavo B. Vileišytės laišką iš 
Lietuvos. Visi Stalinui ne
poteriaują laikraščiai pasi
sakė dėl to laiško maždaug 
vienodai: tas laiškas yra ar
ba enkavedistų. įsakymu pa
rašytas, arba grynas suklas
tojimas, padarytas gal net 
čia pat, Amerikoje. Raudo
nųjų fašistų “Vilnis” dėl to 
baisiai užsigavo ir mane, 
v a r g š ą  Tadaušą Dūdelę, 
plunksnos banditu dėl to iš
vadino. Aš gi vistiek. tvir
tinu, kad tas laiškas yra. su
klastotas arba prievarta pa
rašytas.

★ ★ ★
Tą tvirtinimą paremia ki

ti faktai, kiti begėdiški bol
ševikų klastojimai. Kana
dos komunacių laikraštuko 
“Liaudies Balsas’’ adminis
tratoriaus Kosto Kilikevi- 
čiaus motina ir brolis yra 
taip pat tremtinių stovyk
loje Vokietijoj, žinoma, bro
lis broliui tiesą parašydavo 
apie jo duondavius — komu
nistus. Kanadoj tupinčiam ir 
tunkančiam i ‘komunistui” 
buvo labai nemalonu dėl to. 
Todėl jis sugalvojo šlykštų 
melą: “Liaudies Balse” pa
skelbė neva jo brolio iš Vo
kietijos rašytą laišką. Jeigu 
jis makaulėj būtų truputį* 
daugiau smegenų turėjęs, 
gal būtų gudresnį suklasto
jimą padaręs, bet dabar per 
daug aiškiai matyt, kad tas7 
laiškas yra jo raudonojo vė
žio pagraužtose smegenyse 
gimęs.

★ ★ ★
“ Aš pats esu kaltas”, ra 

šoma tame laiške, “ kad 
anksčiau rašiau jums tokius 
laiškus. Tai buvau sukurs
tytas lietuviškų fašistų, ku
rie ir dabar dar nori krau
ją  siurbti.

Jie man sakė tik rašyk 
viską, tai aš ir rašiatf, o už 
tai dabar turiu nuo savo 
brolių: nukentėti, kad nei 
laiško nerašo.

Už tai, mielas broli, do
vanok man. Pamirškit, lai 
būna tarp mūsų broliška 
meilė ir vienas kito neuž- 
gaukime...

Lietuvoj anksčiau/- 1935- 
36 metais, ir aš pats turė
jau kalėjime būti, ir dau
žomas lietuviškų fašistų. 
Mano ketruriuą draugus su
šaudė. Mes buvome privers
ti streikuoti, kad jau nega
lima buvo jokiu būdu išgy
venti, mokesčius išmokėti. 
Mes valdžios paprašėm, kad 
ant vieno centnerio uždėtų 
du litus viršaus, ir nevežėm 
produktų į miestą. Tai kai 
gaujos atvažiavo lietuviškų 
fašistų, gerai ginkluotų, na 
ir pradėjo rinkti visus į ka
lėjimą. Tai, įr man reikėjo 
nuo jų nukentėti

(Nukelta į 5 pusi.)

f  VKEGU KOROT PASKOLOS AKY MASCO 

*  m a u  M O B R i P A s m t n  T A u n N n n n  

■  J U O ?  MOKITE GAUTI I *  — KBKIFKITM  f

UNIVERSAL
M o t i  a i U H  A s s itiiliij
1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317

Jūsų indėlių saugumui apdrausti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corporation.

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais
nuo 9 ryto iki 8 vak., šeštad. nuo 9 ry to  iki 1 popiety.

A

1 0 , 0 0 0  B O N K Ų  I
•  DEGTINES
•  BRANDAS
•  RUSTO

•  KRUPNIKO 
Bus Parduodama

•  GIN
•  VYNO
•  KORDIALŲ

SPECIALEMIS KAINOMIS
M O N A R C H

L I Q U O R

S T O R E  

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Nathąn Kanter, ‘Lietuviškas žydukas’, sav.

... ' .
TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOJ

Gausite iki 3% nuošimčių ant 
savo taupomų pinigų (eurrent 
rate). Visi indeliai yra  apdrau
sti iki $5,000.00.

MŪSŲ TURTAS SIEKIA 
ARTI $2,000,000.00

Tolimesni Amerikos Lietuviai 
siųskite ta n pini ui pinigus per 
paštą; mes ūmai ir  teisingai 
pakvituosime.

CHICAGO SAVINGS
&  Loan Association

JOHN PAKEL, Pres.
6234 So. Westem Avė. 

Chicago 36, Illinois 
Telefonas GROvehill 7575 įs ta ig o s  N au jas N am as

niARCUTIJ’
VTENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. H d ,  1933.

SEKMADIENIAIS: n u o  1-mos 
Iki 2-ros valandos popiet. —

KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 
valandos vakare.

EKTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 
MARGUČIO Ofiso Adresas.- i

6755 So. Westem Ave„
Telefonas — GROvehill * 2242

Kviečiame
Kl’ausy^s:
Muzikos 

Dainų 
žinių Ir

Pranešimų.

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!

(DRAUGO" RUDENINIS PIKNIKAS ĮVYKSTA LABOR DAY, RUGSĖJO (SEPT.) L d., J 9 f a ,  GRAŽIAJAME VYTAUTO DARŽE!
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Iš Šen Bei Ten
(Atkelta iš 3 pusi.)

Aš jtems šiandien prade-!
jam čia lageryje jų  darbus I 
pasakoti. Už tai jie kaipi 
kokie šunes įdūko ant ma-1 
nęs. Jie neduoda nei eiga-, 
reJių, kaip kad kitiems duo
da. Aš pasidariau jų  baisus 
priešas.

Negerai dariau, kad iš pra 
džių jų  klausiau. Lietuvoje 
aš visą laiką su jais nesu
tikdavau. Už tai, kad aš 
jiems papasakodavau jų  dar 
bus, ką jie dirbdavo.

Toliau, šiandien jie sako, 
kad važiuoti, tai visiems į 
vieną daiktą. I r  vėl dar 
trokšta mūsų kraujo. Čia 
pas mus tokių ponų lageryje 
kaip velnių pilna, o prastų 
žmonių, tai nieko.”

★ ★ ★
Per daug aiškus, šlykš

tus ir bukaprotiškas šis su- 
kl^stojimas, kad ką nors 
apie jį dar pasakyti reikė- 
pavyzdį, kokiu mėšlu kas
tų. Jį paduodame tik kaipo 
dien maitinami “progresy
vūs” skaitytojai. Visur tik 
melas, šlykštus melas.

“Tarybinį Sibirą jokiu 
būdu negalima lyginti su 

zcariniu Sibiru ir jo kator
gom”, rašo “Vilnis” .

Pilnai su tuo .sutinkame. 
Mes jau daug kartų esame 
rašę, kad dabartinių kator
gos vietų nė iš tolo negali
ma lyginti su caro laikų 
katorgos vietomis. Negali
ma Sibiro koncentracijos 
stovyklų lyginti nė su na
cių koncentracijos stovyklo
mis. Žvėriškumas, vargas ir 
kankinimai tose stovyklose 
pralenkia bet kokį žmogaus 
įsivaizdavimą. Net pats Bel
zebubas su visu savo kipšų

CHICAGOJE
Žiupsneliai Iš 
Town oi Lake

Vasara — atostogų lai
kas. Ir “žiupsnelių” bėrėjai 
teko praleisti geras ir labai 
įspūdingas atostogas. Grį
žusi rado tiek žinelių, kad 
teks ir “overtime” dirbti.★

Rugp. 17 d. Šv. Monikos 
Našlių Draugija turėjo dva
sinę puotą. Kun. J. Vyšniaus 
kas, dr-jos dvasios vadas, 
atlaikė šv. Mišias, per ku
rias solo giedojo Sofija Jur- 
gaitė. Per pusryčius įteikta 
dovanėlė ir “corsage” Žič- 
kienei, kuri tą  dieną šventė 
našlystės sidabrinį jubiliejų. 
Jubiliatė visas pavaišino py
ragu.

S. Šimkienės, mūs darbuo
tojos, žentas W. Nakrošius 
riiptai serga. Guli Šv. Pran
ciškaus ligoninėj, Evanston. 
Suprantam jo žmonos Mag
dalenos susirūpinimą ir pra
šom Dievo, kad grąžintų 
sveikatą.

★
Kun. A. Bendžiūnas grįžo 

iš atostogų sveikas, kaip ri
dikas.

Kun. K. Barauskas pra
dėjo eiti asistento pareigas.

★
Sirgęs per keturis metus 

Vanagas šiomis dienomis

Poetas A. Kairys
(Atkelta iš 3 pusi.)

tarp pirmojo Kankinio ir 
tremtinio vargų, atneša ir 
naujų įkvėpimų. Eilėrašty 
“Kristus, partizanas ir aš” 
poetas rašo:

— Aš regiu tavo kančią 
ant kryžiaus,

Aš jaučiu tavo kūno žaiz
das —

Kas už kitą numirt pasi
ryžo,

Tas nemirs amžinai, nie
kados.

Tas tremtinys poetas visą 
žemę laiko ištrėmimu, jis 
jaučia, kad žmogus parpuls 
prieš Tiesos Alsą; su mili
jonais tiesdamas rankas, jis 
(maldauja: “Manęs nebaus- 
Į k i! Aš žemėje esu — baus
mės pakanka”. B e n a m is  
tremtinys, jis su tokiu kū- 
dikišk” paprastumu prašo 
kankinio maldoj:

O, Viešpatie, leisk man 
užmigti,

Paklydėlio nebausk.
Aš neturiu namų, Tėvy

nės —
Kamputį skirk d ag au s”.

Dr. J. Prunskis

pasimirė. Prieš kelis mėne
sius J. Vanagienė palaidojo 
jauną žentą, o dabar ir vy
rą. Gilią užuojautą reiškia
me visai šeimai. Omega

Ar Žinai, Kad
Knyga negali įsakyti, net 

j gi kalbėti. Kiekvienas yra 
visiškai laisvas jos net ne- 

i pirkti. Gali dargi ją suplė- 
| šyti, sudeginti. Ji negali
Į gintis, protestuoti. Tačiau, I 
i kas šiandie nežino spausdin-1 
I to žodžio galios ? Vienos blo
gos knygos užtenka jaunuo
lio tikėjimui sugadinti, ly-, 
giai kaip vienos knygos už
tenka, kad bedievį atversti į 
tikėjimą. •

*
Vokietijoj Šįfcet 77,507 stu 

dentai lanko 38 universite
tus. 14-ka tų universitetų y- 
ra amerikiečių zonoje. Di
džiausią klausytojų skaičių 
turi Muncheno universitetas.

Prieš antrąjį pasaulinį ka 
rą Lietuvoje buvo 681 para
pijinė bažnyčia. Karo metu 
nemažas skaičius tų bažny
čių liko sunaikinta, o dabar 

į dar daugiau.
★

1 Gyvulių treineriai teigia ' 
kad lengviau yra ištreniruo-1 
ti jaunus liūtus, tigrus, pa
gautus džiunglėse, negu at
siradusius nelaisvėje, zoolo-j 
gijos soduose.

PASIKLAUSYKITE 
Visų* Mėgiamiausias

Budriko Radio 
Programas

Sckniad. WCFL Stoties 9:30 v. v. 
' Kctviruui. WUFC Stoties 

7:00 v. v.

BUDRIKO KRAUTUVĖJE visuo
m et rasite  geriausios kokybės RA
KANDUS. RADIO S ir JEW EL R Y , 
pricinam iausiom is kainom is ir 
visuom et m andagų patarnavim ą,. 
A tsilankykite.
VISI DEPARTMENTAI 

PATALPINTI VIENAME
BALTAME NAME 

K rautuve  a td a ra  k iekvieną dieną. 
V asaros m etu a td a ra  vakarais 
P irm ad. ir  K etv lrtad . iki 9. vai. 
vakare.

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

Chicago 8, UI.
Tel. CALumet 7237

PLATINKITE “DRAUGĄ”

štabu turėtų ateiti į Sibiro 
koncentracijos stovyklas ir 
pasimokyti iš Stalino enka
vedistų naujų kankinimo me 
tpdų. Amerikoj jau yra žmo 
nių, ištrūkusių iš Sibiro. Jie 
neturi žodžių nupasakoti 
tam, ką jie ten pergyveno.

LIGDČSIO valandoj 
K -

M A Ž E I K A S  E V A N Sv LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
M 4 5  M. W m »mm Am. A m
,PRO<p«ct 0 0 9 9 ^  YARds 1138-1139
Thma įtari. c «m i  Io m m ofam fcopJy5< JbR

MARIJONA RUSHIS 
(po tėvais Janulis)

Gyv.: 2633 W est 3-9tli Place.
M irė rugp. 22d., I94?m., S:- 

45 vai. vakare. tnslaųKusi se-
, natvės.

.Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apjskr., Žagarės p a ra p , 
M artinišktų kaim o. Amerikoje 
išgyveno 35 •

Paliko didekam .j nuliūdim e: 
sūnų Edv:irdj,, m arčią Cons- 
tance; dukterį P rancišką .Am
brose, žen-ą K risidpą; 2 a n ū 
kus: H bėrt Ambrose ir Po- 
phie Jasūnąs: p ro -an ū k ą . Kon- 
n e th ; hro-.dukvą M ary Ambrose 
ir jos vyrą A ntaną ir jų  šei
m ą; pusbroli P ranciškų Povi
laitį ir jo  žm oną Oną ir  jų 
šeim ą, i.- daug k itų  giminių, 
draug'ų pažįstam ų. Lietuvoj 
paliko 2 brolienes ir  d a u g . k i
tų  .g im inių .

K ūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
C alifornia Avė. Laidotuvės į- 
vyks antrad ., rugp. 26d. Iš 
koplyčios 8:30 vai', ryto bus 
atlydėta  į N ekalto  Prasid. š v .  
Panelės M arijos par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos -už velionės sielą. Po 
pamaldų, bus nulydėta į šv. 
Kazim iero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam e visus 
gimines, draugus ir pažįstam us 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

N uliūdę: Sūnus, Duktė, ‘M ar
ti, žentas, Anūkai, Pro-A nūkas, 
B roldukrą, Pusbrolis, Giminės.

Laid. direkt.; John  F. E u 
deikis, tel. YARds 1741.

A. A.
KAZIMIERAS GRAMONTAS

Gyveno 4358 So. Maplewood A ve., Chicago, Illinois.
Mirė Rugp. 23d,, 1947m., 2:50 vali. ryto, sulaukęs pusės 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Rimšių parapijos, 

Trakniškio kaimo. Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: sūnų Bronislovą; pusbrolį Ka

zimierą Gramontą; pusseserę Benecki ir jos vyrą Sylvester 
ir jų šeimą; broldukrą Helen Woidat ir jos vyrą Frank; 
brolbūnius: Petrą ir "jo žmoną Blanche; Antaną ir jo žmoną 
Sophie; Joną ir jo žmoną Marie, ir jų  šeimas; krikšto sūnų 
Kazimierą Gramontą, ir  daug kitų giminių, drtugų, Pažįstamų.

Priklausė prie .Susivienijimo Lietuvių Amerikoje ir  Unity 
Lietuvių Pašalpos Klubo.

Kūnas pašarvotas John. F. Eudeikio koplyčioj, 4330 So. 
California Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, Rugp. 27d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. (ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
P. Švč. Marijos parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę: Sūnus, Pusbrolis, Pusseserė, Broldukrą, Brolsū- 
nai. Krikšto Sūnus ir kitos Giminės

Laid. direkt.: JOHN F. EUDEIKIS, tel. YARds 1741 '

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 
— BaTtadaka —

Si. Casimir Monumenl 
Company

3914 Wesi l l l t h  S t
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

VAKJ  SI 
•

VIK
taVre.

5S Gi 
n  Yra.

towi I 
®  S
Vn. 1

» « . W» f M tižoa
M m . e » 1200 1800 2400
29 mbu 1600 3000 4500 6000
M  MM 3000 6000 9000 12000

1 | -  .  - *  *  1

Y o t i ’ l l  ‘Nee<fi

FOR THAT HOME 
ALLYOUR OWN

coaples «f» aavfcig feeai 
furore home-otraen, soda as d ie/ve tmrmolsted rite 
4own paymenr oeeded.; Any oon venient irnount opa*  
yoar insand savin gs aoconnt tt  drfs Atsodirio^ j h a  
^fcarfviU sfaov yoo faov auicb yoa.oeedj '

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

JOS. ML MOZERIS, Seo’y

3236 South H alsted Street
TEL. CALUMET 4118

SAVE WITH A PURPOSE -SAVE ON A PCAN

KAPŲ PAMINKLAI TIESIO© iŠ DIRBTUVES

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

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

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

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

B IT T IN a n d K A M E N S K Y
M o n u m e n t  W o r k s

3938 W. l l l t h  STREET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvė nuo Šv. Kazimiero kap. vartų.

£

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Y a r d s  1 7 4 1 -2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.) -

DABAR. KAS ŠEŠTADIENI 
nuo 9:15 ik i 9:80 v. ryte.

V eteranų Perlaidojim o Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

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

NULIŪDIMO VM fl? VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

KUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas TOWNHALL 2109

6812 So. W estern Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROVEHlLL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas,, mandagus Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas I

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambnlansn patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mos.

Mes turime koplyčia* 
visose Chicagos ii 
Koselando dalyse Ir 
tuojau patarnaujant.

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

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

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

Telephone: YARds 1419

LACHAWICZ ir SŪNAI
Phones2314 W. 23rd PLACE 

10756 S. MICHIGAN
VIRginia 6672 
VIRginia 6673

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Phone: PULhnan 9661

ANTANAS M. PHILLIPS - 1
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phog&: Y&Rdfl 4908

JULIUS LIULEVICIUS
4318 S. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572
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Bijo Gangsterių ! Adata Kojoje- i Tikrai Nesisekė i Atvežė Gaisra
Chicago. —  Dvi Detroito 

merginos, kurios buvo “gir- 
dėjusios apie Chicagos 
gangsterius”, apkaltino du 
taksi šoferius, kad jie iš jų 
paėmė per, daug pinigų už 
važiavimą.

Jos sako, kad šoferis 
Philmour Finegold, 32, vete
ranas, paėmė jas prie busų 
stoties Roosevelt rd. Jog tu
rėjo važiuoti į 10077 India- 
napolis avė. Už poros blokų 
į taksi įlipo dar vienas šo
feris, kurig vėliau buvo at
pažintas kaip Seymour J. 
Glick, 28.
• Joms atvažiavus į vietą, 

šoferis pasakė, kad jos turi 
sumokėti po $10. Merginos 
sumokėjo, nes jos, girdi, bu
vo girdėjusio sapie Chicagos 
gangsterius ir bijojo, kad 
tie šoferiai nebūtų iš tų 
gangsterių. O vieta, kur jos 
išlipo, juk jau gerokai tuš
čioje vietoje. Susisiekimo 
policijos kapitonas joms pa
sakė, kad jos turėjo sumo
kėti tik $3. Abu šoferiai pa
traukti teisman už paėmi
mą per didelio mokesčio už 
važiavimą.

Chicago. — Mrs. Anna 
Metzger, 47, gyv. 5905 
Wentworth, apie 40 metų 
jautė kojoj skausmus, lyg 
adatos dūrimus. Tai iš tikro 
buvo adatos dūrimai. Užva
kar ji paspaudė skaudamą 
vietą, ir iš jos išlindo adatos 
galas. Jos sūnus replėmis 
ištraukė iš kojos ir visą 
adatą, dviejų inčų ilgumo. 
Gydytojas mano, kad Mrs. 
.Metzger prarijo adatą maža 
būdama. Per 40 metų adata 
keliavo per kūną, kol išlin
do per koją vėl į dienos 
šviesą.

Įsigys Namus
New York. — Arthur Alt- 

meyer, kuris rezignavo iš 
IRO (Tarptautinės Pabėgė
lių Organizacijos), pareiš
kė, kad dabar Europoje 
gyveną tremtiniai dviejų 
metų bėgyje arba sugrįš na
mo, arba bus priimti kitų J 
šalių.

Altmeyer grįžta, į savo) 
pirmesnes pareigas kaipo | 
Socialinės Apdraudos Ad-! 
ministracijos komisionie- | 
rius.

I

REKORDINĖS KORNŲ KAINOS

S t. Charles, Va. — Dvy-f Chicago. — Paprastai 
likos metų amžiaus Louis gaisrininkai važiuoja gaisrų 
Howard, išbėgęs iš už sto-1 gesinti, bet užvakar vienas 
vinčio automobilio į kelią,, rūpestingas Žmogus, neno- 
buvo užmuštas kito prava- f rėdamas tokiame karštyje 
žiuojančio automobilio. ; gaisrininkų per daug var- 

Nelaimės ištirti važiavo I ^ nti' pats atvežė gaisrą 
valstybės policininkas JohnlPrle gaisrininkų stoties. Ta. 
S. Boyd. Pakeliui tačiau jis
susidūrė su sunkvežimiu. 
Jo automobilis buvo visiškai 
sulamdytas, o jis pats pavo
jingai sužeistas. Vieškelių 
policininkas J. W. Harrison 
buvo pašauktag į Boyd ne
laimės yietą. Jis buvo už
kliudytas automobilio ir su
žeistas į ranką ir šoną.

Frank B. Rys, kuris 
kainas Chicago Board 
išrašė rekordinę kainą, 
ra farmeriams. (Acme-

1
< Iš Moterų Sąjungos sei- 

buvo John Zarack, 51, gyv. I Q gauta žinia; kad j Cent-
5416 S. Wood st., pieno išve- 
žiotojas, kuris sustojo su de
gančiu troku prie ga.srinin- 
kų stoties 6435 Wentworth

r o Valdybą išrinkta visos 
tos pačios veikėjos: pirm. 
Albina Driža, iš Grand Ra-

Dešimtys Kačių Paliko žymes

ave. Gaisrininkai tą  gaisrą | pids; vice pirm. V. Galnaitė, 
greitai užgesino. Pieno išve-Į iš Chicago, sekr. Albina Poš 
žiotojas sako nežinąs, iš kur kieng, įg Chicago; ižd. H. 
gaisras prasidėjo. Jis tik bu-1
vo susirūpinęs, ar žmonės 
bepirks sušilusi pieną.

| Los Angeles. — Kaimy- 
: nams skundžiantis, kad
|Mrs. Eva Craft 72 metų Į . ]5itZTsatta'j.oS“ZpZrta
amžiaus našlė, laiko savo 
namuose 53 kates, sveikatos

per 36 metų rašo ant lentos kornų 
of Trade rūmuose, rugpiūčio 21 d. 
būtent $2.45 už bušelį. Tikrai ge- 

-Draugas telephoto)

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!

Chicago. — Pasiktsinto- 
jas, kuris buvo užpuolęs

Statkienė, iš Chicago, iždo 
globėjos Frances Bačinskas 
(nauja) iš Worcester, Mass., 
ir E. Paurazienė (nauja) iš' 
Detroit. Redaktorė taipgi li
ko ta pati S. Sakalienė. Į į- 
vairias komisijas pateko 
šios čikagietės: M. šrupšie- 
nė (III. vai. direktorė); K.mente Parkway viešbutyje,

, . 2100 Lincoln Park W.est,.
departamento inspektorius ketvirtadienio naktį, paliko , Srifibienė ir M. Paukštienė
buvo pasiųstas ištirti skun-1 - 1 •-...............—
dus-.
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i i  ii  
iii  1 
Ri

Šiais Metais Per Dideli
66 DRAUGO”

RUDENINI PIKNIKĄ
1j įiįbbor Day, Rūgs.-Sepi. f d., 1947m.

VYTAUTO  PARKE

I ma Premijai ‘47 Pontiac 8
Bus užtektinai lietuviškų valgių ir gėrymų ir pasilinksminimų; visiems 

bus proga užsiimti ko nors ir taip linksmai su draugais praleisti laikų.

Atviroje estradoje grieš lietuviška orkestrą, ne tik polkoms bet ir kitiems 
lietuviškiems šokiams. Šokių pavilijone Spirits of Rhythm orkestrą taipgi 
grieš lietuviškiems ir populiariems šokiams. Bus ir daug kitų žaidimų.

Savo dalyvavimu paremsite savų, katalikiškų spaudų. Tad, jauni ir seni. 
visi būkite "Draugo" rengiamame Piknike 1 — Visų tenai lauksimą!

B■i1
iiii

Nuvykęs jis iš tikro. rado 
daugybę kačių, bet negalėjo 
suskaičiuoti, kiek jų iš tikro 
yra. Inspektorius pareiškė 
senei, kad ji gali laikyti 
kates, kol jos nėra pavojin
gos viešajam sveikatingu
mui, bet patarė sumažinti jų 
skaičių, atiduodant kai ku
rias kitiems kačių mylėto
jams.

žymes: policija atsarginių. (Skundų) ir V. Galnaitė (Li 
laiptų viršuje rado numes- teratinėn). Į garbės nares 
tus kruvinus marškinius irI pakeltos keturios veikėjos, j 
nosinę. Marškiniuose ras- bių tarpe čikagietė Poškienė.' 
tos šešios žirklėmis padary
tos skylės. Nustatyta, kad A1 , xv . • L. » X Aleksas Yuska, net išužpuolikas buvo gana smar-
kiai sužeistas ir  daug krau-į Gardner, Mass. plįsiųsda- 

mas administracijai DRAU
GO Labor Day tikietų ga-

javo. I .
Apartamente rastos dvi

pirštų nuospauods, prie at
sarginių laiptų taip pat dvi 
nuospaudos. Pagal tas žy
mes policija tikisi surasti 
užpuoliką.

liukus, pridėjo taipgi savo 
sveikinimus šiais žodžiais: 
“Su draugiškais linkėjimais 
tamstoms visiems, šio pik
niko komitetui ir  geriausių 
pasekmių!” Dėkui p. Yuš- 
kai už linkėjimus ir tikimės

Pririšę Apvogė ________
Chicago. — Du ginkluoti I Jįg Atsivėsino 

banditai- pavogė dar nenus
tatytos vertės brangenybių, Chicago. — Fredi Nicho-1-Ljog jei atsįras daugiau pa 
tam tikrą sumą pinigų ir son, 52, iš Madison, Wis., 
kitų vertingų daiktų iš pra-1 šeštadienį vakare mėgino 
bangiai įrengto namo 3718 atsivėsinti dėvėdamas kiek 
N. Harding avė. Namas pri- galima mažiau drabužių, 

bet pakliuvo už tai į polici
j ą

La Šalie ir Madison gat-

klauso Joseph Bobin.
Bobin, automobilių 

pirklys, . ir jo žnąona 
tik prieš ketvertą valan
dų išvykę į jų vasarinį na
mą prie Three Lakęs, Wis.
Banditai į namą įėjo’pro at
viras virtuvės duris.

Grasindami revolveriais, 
jie privertė Bobin’o uošvį ir 
jo seserį užlipti į viršų, kur 
juos kniupščius pririšo prietare truputį palengvinti ap- 
lovų. Tada jie rainiai ieško-; sirengimą. Atvestas į teismą 
jo apie dvi valandas jiems ir kaltinamas netvarkingu 
reikalingų daiktų. elgesiu, jis buvo paleistas,

Prieš išeidami banditai | nes ir teisėjas sutiko, kad 
nupiovė telefono vielas. Vė-j buvo tikrai karšta, 
l'iau Bobin’o seseriai pavyko

dalių
buvo

išsilaisvinti ir pašaukti po
liciją.

Sausra Ir"Danijoj
Kopenhaga, Danija. — 

| Danijos ūkininkai yra pri- 
' versti paplauti po 30,000 
' galvijų kas savaitę, nors

našių prietelių, kurie pasis
kubins grąžinti savo tikie- 
tus laiku, tai pikniko bus 
pilnas pasisekimas.

X- William Ferovvich, lie-
Vių kampe jis buvo rastas i tuvis savininkas valgomųjų 
tik apatiniuose baltiniuose, daiktų krautuvės, 2546 . W. 
Viršutines kelnes jis buvo b g  st. (Brighton Park) šio
persimetęs ant rankos. 

Nicholson policijoj paaiš
kino, kad jis, norėdamas at
vėsti, išmetė keletą stiklelių 
degtinės, bet nuo to dar šil
čiau pasidarė. Tada jis nu-

mis dienomis turėjo nelai
mę. Vieną rytą atidarius 
krautuvę 7:30 vai. ryto įėjo 
du ginkluoti plėšikai. Pagro
bę iš registerio apie $200, 
plėšikai pabėgo maroon spal 
vos automobiliu, kuriame sė 
dėjo trečias plėšikas.

X ‘‘Mirties Kolonos” pla
tinimo čempijonu iki šiol y- 
ra, Detroit. lietuvių veikėjas 
Juozas Cress. Jis yra pasi
nio j ęs bent trečdalį visos 
laidos paskleisti tarpe de- 
troitiečių li e t u v i ų. Sako, 
kam tiktai pasiūlai, visi per

Biznis Pinigais
Nice, Prancūzija. — Du 

Jungtinių Valstybių armi
jos dezertyrai buvo nubaus
ti kalėti po keturis mene- 
sius ir $207.50 pinigine bau- Į Labo7 £ ay' j is ’at7yks'į 

jie Rivieros1da, kadangi 
naktiniuose klubuose parda-

i normaliai paplaudavo tik vinėj-o suklastotus Amerikos 
14,000. Sausra tačiau išdžio7| dolerius, 
vino ganyklas. -----------*-----------

Visi sandėliai užP įdyti žmonai Nepaliko 
mėsa, tačiau jos eksportas 
yra kol kag negalimas. Mė
sos kortelės, kurios buvo 
įvestos prieš savaitę, vėl pa
naikintos.

Ūkininkai sako, kad pa- 
I dėtis gali būti katastrofiš

ka Danijos gyvulių ūkiui.

Boston. — Praėjusį mė
nesį miręs turtuolis Augus
tus Lowell Putnam užrašė 
aktorei Irenai Popielska — 
Wagner $100,000. Savo žmo
nai jis visiškai nieko save 
testamentu nepaliko.

Katalikiškosios Mokyklos Auga
Chicago. — Chicagos ar-, 

kidiocezijos katalikiškos mo 
kyklos šiais metais turės 
dar negirdėtą jų 'istorijoje 
mokinių skaičių: į 403 pra
džios mokyklas, 92 aukštes- 

Iniąsias mokyklas ir aštuo- 
1 nias kolegijas bei universi
tetus iki šiol jau užsiregis- 

| travo 209,747 mokiniai.
! Mokslas mokyklose prasi de- 
, da rugsėjo 3 d.

Labai smarkiai paaugo 
aukštesniųjų mokyklų mo

kinių skaičius. Šiais metais 
jas lankys 38,250 studentų. 
Tai yra 2,134 mokiniais 
daugiau negu praėjusiais 
mokslo metais.

Katalikiškų mokyklų tik
slas yra auklėti gerus krik
ščionis ir geru Amerikos pi
liečius.

Šiais metais arkidiocezi- 
joj buvo atidarytos penkios 
naujos mokyklos: dvi aukš
tesniosios ir trys pradžios 
mokyklos.

Chicago — “Draugo” pik- 
nikan, kad asmeniai susipa
žinus su “Mirties Kolonos” 
knygos autorium Antanu 
Toliu.

■ X J. J- Aukškalnis, dnr. 
“Draugo” agentas Gary, In
diana, trijų savaičių atosto
gų proga žada ne tik ap
lankyti savo draugus ir pa
žįstamus Detroit ir Kana- 

Idoj, bet sykiu ir “Draugui” 
pasidarbuoti. Linkime že
maičiui smagini atostogų ir 
pasisekimo “Draugo” nau
dai.

X S o f i j a  Bartka itė, iš 
Town of Lake. kaipo atsto
vė Moterų Sąjungos seimo 

i (nuo 21 kuopos), po seimo 
žada užsukti ii New York.

Į kad pasimatytų su savo ge- 
'ėra pažįstama Stella Norkus, 
Vaznių dukterimi.

X “~xraugo” Labor Day 
j piknikas — jaunimui bus 
vienas smagumas. Piknike 
grieš dvi orkestros.


