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Europos Tautos Po Sovietų Grasinimu; 
U.S. Imsis Priemonių Išsaugoti Taika

Prezidento Trumano Kalba Brazilijoje
Parode Aiškų U. S. Nusistatymų

Rašo Vyt. Arūnas

PARYŽIUS. — Europoj 
didelį susidomėjimą sukėlė 
prezidento Trumano pasa
kyta Petropolio konferenci
joje kalba, kurioj jis aiškiai 
kreipėsi į Rusiją, išdėstyda
mas Amerikos Užsienio po
litiką.

Jau nekuris laikas, kaip 
amerikiečių diplomatai Mas 
kvoje informavo State De
partment, kad Kremlius y- 
ra susidaręs nuomonę, kad 
toks demokratinis rėžimas 
koks yra Amerikoje, kur 
skaitomasi su visuomenės 
nuomone, niekad. negalės 
imtis jėgos priemonių, kad 
užkirtus kelią sovietų eks
pansijai, nebent jei susi
lauktų naru jo Pearl Harbor. 
Taip įsitikinę sovietų vadai 
metasi į naujas avantiūras, 
peržengdami jiems leistas 
ribas ir visai nebekreipdami 

T dėmesio, kad yra tokia Ame 
rika ar Anglija.

Mes matėme, kaip Mas
kva, pritarė Tito ir Dimitro- 
vo sąmokslui užpulti Grai
kiją iš šiaurės pasienio, įs
teigiant prokomunistišką 
vyriausybę ‘ ir priskiriant ją 
prie Balkanų “federacijos,” 
kuri būtų ne kas kita kaip 
Maskvos provincija.

U. S. Planas Graikijos 
Atžvilgiu

Jau kuris laikas Europos 
valstybių sostinėse, gerai 
informuotuose sluoksniuose 
kalbama, kad Amerika yra 
pasiryžusi per šią UN se
siją galutinai išsiaiškinti su 
Rusija ir iškelti iš UN į rea
lybę, parodant, kad Ameri
ka nedvejos imtis jėgos, jei 

I to reikės, kad sulaikius so- 
* vietų ekspansiją.

Tokiu būdu ši prezidento 
Trumano kalba pasakyta 
dar prieš UN sesijos ati
darymą yra labiau skirta 
sovietų diplomatams Molo
tovui ir Višinskiui, kad pa
rodžius
Amerika laikysis.

Kada UN sesija atsida
rys, gen. Marshallas, kaip 
sakoma diplomatų tarpe, 
pakels “amerikonišką tes
tą”, iškeldamas Graikijos 
problemą. Jis praneš, kad 
ten padėtis yra labai palan
ki karui ir, kad UN prievo
lė, kaip tokio tarptautinio 
parlamento, kad išlaikius 
taiką, pasiųsti simboliškus 
ekspedicinius dalinius į 
šiaurės Graikijos pasienį, 
kad ji galėtų gintis nuo 
ramių kaimynų.

Nėra abejonės, kad 
amerikiečių pasiūlymas
didelį pritarimą UN narių 
tarpe, nors yra aišku kaip 
diena, kad iš Maskvos ir jos
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DŽIAUGIASI BRAZILIJOJE ATSIEKTAIS REZULTATAIS

Valstybės sekr. George C. Marshall, destneje, ir Arthur Vandenberg
Mich.), senato prezidentas, buvo linksmus ir optimistiški darant bendrą radijo pasi
kalbėjimą kraštui apie galutinus rezultatus vakarų pasaulio apsaugos konferencijos 
laikytos Rio de Janeiroje. i (Acme Telephoto)

Trumanas Stebėjo Brazilijos Parada, 
Sėdo į Kovos Laiva Grįžimui Į U. S.

Automobilis Vežąs Prezidentą Nuslydo 
Nuo Kelio Prie Kalno Pakraščio

RIO DE JANEIRO, rugs. 
7. — Prez. Trumanas šian
dien stebėjo didelį paradą 
Rio de Janeiro gatvėse drau 
ge su Brazilijos Prez. Dut-

satelitų pusės bus sutiktas 
didelis pasipriešinimas.

Gen. Marshallas reikalaus, 
kad šie “simboliški dali
niai” būtų pasiųsti iš Angli
jos, Kinijos ir kitų valsty
bių. Tokiu būdil 
partizanai išnyktų 
pą laiką su visa jo 
lika”. Gi Titas ir
vas neišdrįs veltis į konflik
tą, nes aiškiai žino, kad Ru
sija šiuo metu negali vesti 
karą.
Keturi Pagrindiniai Punktai

Londono ir Paryžiaus dip
lomatiniai sluoksniai skai
to, kad prezidento Trumano 
kalba yra aiški ir tvirtai pa
sakyta, kad jau senai rei
kėjo su Kremliumi panašiai 
pasikalbėti, bet ne lanksty
tis jo visokiems užsispyri
mams. Tik tokiu būdu gali
ma bus pakirsti sovietų eks
pansiją.

Prezidento Trumano kal
boj buvo iškelti keturi 
grindiniai punktai:

1. Amerikos pagalba 
gal Marshallo planą
siems tiems, kurie yra pasi
ruošę patys gelbėtis ir vieni 
kitiemg padėti, kiek tai leis Į ra. Paradas, dalis iškilmin- 
galimybės įstatymų ribose.” go minėjimo Brazilijos ne- 
Gi šitos galimybės, kaip ži
nome, bus svarstomos kong
rese.

2. Ištikimybė Jungtinėms 
Tautoms. “Meg neužmirši
me tas prievoles, kurias 
mums uždeda čarteris ir 
mes neleisime, kad kiti jas 
užmirštų.”

3. Kariškų pajėgų užten- 
kamumas, “kad leidus Ame
rikai išpildyti šias prievoles 
ir užtikrinti pasaulyje ra
mumą.”

4. Santykiai su Amerikos 
valstybėmis, “šių valstybių 
problemos nėra tokios pat 
kaip Europos, tad ir nega
li būti išspręstos tokiais pat 
būdais?1

priklausomybės paskelbimo 
sukakties, buvo labai ilgas, 
ir jame dalyvavo būrys jū
reivių iš U. S. kovos laivo 
Missouri.

Po iškilmių Prez. Tnuma- 
nas atsisveikino su Brazili
jos valdžios nariais ir įsė
do į Missouri laivą, kuris 
po trumpo laiko išplaukė 
atgal į Ameriką.

---- 1 . vertime rugp. 23 d. 
niam tribunolui. Mancheno 
valdė Ekvadorą 10 dienų iki 
jį nuvertė Mariano Suarez 
Veintimilla, dabar einąs 
prezidento pareigas.

Veintimilla pranešė, kad 
Velaso Ibarra negalįs grįžti 
Ekvadoran kaipo preziden
tas. Mancheno rado prieg
laudą Venezuelos ambasa
doje, ir Bogota raportai va
kar sakė jis nuvykęs į Ca
li, Kolombiją, po venezue- 
liečių protekcija.

kari-

Prancūzijoj Susektas Žydu Sąmokslas 
Atakuoti Londoną Naminėm Bombom
Suareštavo 14 Sternistų Gaujos Narių. 

Suėmė Kelias Bombas, Lapelius

jų transportų stovinčių ant 
inkarų Elbe upėje, 15 my
lių nuo Hamburgo. Vien tik 
Ocean Vigor plaukė Elbe 
per miglą. Britai pranešė, 
kad dėl oro sąlygų atidės 
žydų išlaipdinimą 
jaus ryto.

Britai atsisakė 
kraštininkams ir
fams lipti į laivus ar lauk
ti Hamburgo uoste. Laikraš* 
tininkai protestavo draudi
mą kaipo cenzūrą ir sulau
žymą spaudos laisvės nuos-

“Mes Neleisime”
Prezidentas Trumanas ai

škiai pasakė: “Mes nepa
kenčiame būdo įpiršti savo 
valią jėga, bet mes neleisi
me, kad kitos valstybės im
tųsi sau laisvę daryti tai, 
kas yra priešinga taikos 
principams... Mes norime 
pasaulio taikos ir laisvės 
žmonijai. Bet šiandien kai 
kurios valstybės yra pakliu 
vusios po svetimos valsty
bės dominavipu, su kuo 
mes karo metu kovojome. 
Amerika buvo įstojusi šin 
karan su viltimi, kad tuo ji 
padės sukurti geresnį 
šaulį. Bet šiandien mes 
me nusivylę.”

Kremlistai įsitikino,
U. S. nedvejos stoti karan.

Automobilis Nuslydo 
Kalnų Kelio

Vakar diena automobilis 
vežąs Prez. Trumaną ir du 
jo padėjėjus nuslydo nuo 
kelio ir peršoko tvorelę prie 
nuolaidaus kalno virš Rio 
ie Janeiro, bet Prezidentas 
nusijuokė dėl minties, kad 
io gyvybė buvusi pavojuje.

Ėmė slaptos policijos na
riam penkias minutes, kad 
išvaryti automobilį atgal 
ant kelio. Laimingai, auto
mobilis negreit- tuo laiku 
važiavo, tad peršokęs per 
tvorelę atsirėmė į akmenis 
sukrautus prie krašto, nuo 
kur būtu galėjęs nuriedėti 
1,500 pėdų kalno pašone.

Nuo

pa- 
esa-

kad

Ekvadoras Sako Teis
Sukilėliu Viršininkus

QUITO, Ekvadoras, rugs.
6. —,Valstybės taryba šian
dien nutarė pavesti pulk. 
Carios Mancheno ir kitus 
militarinius viršininku^ da
lyvavusius Prez. Jose Maria 
Velasco Ibarra valduos nu-

U. S. Ištirs Kareiviu 
Suareštavimą Trieste 

TRIESTE, rūgs. 6. — Maj. 
gen. Bryant E. Moore pap
rašė Jugoslavijos misijos! 
narius tuoj ištirti priežas
tis, kam du amerikiečiai ka
riai tebėra jugoslavų laiko
mi. Leit. John C. Dwyer, 
gydytojas iš Chicagos, ir 
Tz5 William Smith1 iš Way
cross, Ga., buvo suimti rug- 
piūčio 9 d. bemeškeriojant 
Isonzo upėje.

šeši kiti 88-sios divizijos 
karininkai ir kariai buvo 
prieš dvi dienas sugrąžinti 
į savo štabą Goriziioje po 
to, kai buvo jugoslavų taip 
pat pagrobti. Jugoslavų mi
sija pareiškė pasitikėjimą, 
kad suimtieji vyrai gali bū
ti greitu laiku paliuosuoti.

I Rusija Tebereikalauja 
Veto Galios Teisių

LAKE SUCCESS, rugs.
6. —Rusija šiandien atsisa
kė paleisti veto galios by 
kokių sankcijų klausimu, 
net ir mažiausių, prieš su- 

Į laužytojus siūlomos sutar
ties draudimui atominių 

• ginklų. Sovietai taip patpa- 
I kartojo savo reikalavimą 
tuoj sudaryti sutartį uždrau 
džiant atominių bombų ga
minimą ir vartojimą.

Šis konstatavimas rusų 
’pozicijos buvo pažymėtas 
Gromyko atsakyme į britų 
delegato Sir Alexander Ca
dogan paklausimus. Atsa
kymai parodė, jog Rusija 
reikalauja veto teisės ato
mų reikaluose; Rusiją rei
kalauja, kad U. N. saugumo 

1 taryba padarytų nutarimą
dėl sankcijų prieš sulaužy- 
tojus atominių ginklų drau- 

■ dimo sutarties.

KALENDORIUS

I

PARYŽIUS, rugs. 7. — 
Prancūzijos policija šian
dien pranešė suareštavusi 
14 asmenų, jų tarpe New 
Yorko rabiną, po to, kai su
sekė fanatišką Sternistų 
gaujos sąmokslą bombar
duoti Londoną iš oro atker
šijimui už sugrąžinimą Ex
odus 1947 bėglių į Vokieti- 
:ą. Kratoje viename Pary
žiaus bute vakar naktį po
licija suėmė keletą namie 
pagamintų lėktuvinių bom
bų ir suareštavo tariamus 
du sternistus.

Tuo pat metu 25 detekty
vai apsirėdę kaipo lėktuvų 
mechanikai apsupo Fair
child lėktuvą Tousssusle— 
Noble aerodrome, netoli 
Versailles, ir suareštavo ra
biną Baruch D. Korff, poli- 

i tinęs veiklos komiteto Pa
lestinai ko-pirmininką; Re
ginald G. M. Gilbert, buvu
sį U. S. kariuomenės lakū
ną, ir neatpažifitą jauną mo
terį.

2 Dėžės Lapelių
| Policija sakė toliau darys 
kratas žinomose žydų tero- 

I ristų: landynėse Paryžiuje.
Kuomet jis buvo suareš

tuotas aerodrome, rabinas 
Į Korff nešė du valizus pil
nus lapelių, kurių dalis sa- 

j kė: “Šis yra perspėjimas: 
mes nešime šį karą į pačią 

i imperijos širdį). Mes esame 
i pasiruošę kovoti išlaisvini
mo karą dabar, kad išveng
ti pavergimo karo ryt die- 
ną.”

Lapeliai buvo pasirašyti: 
“Kovotojai už Izraelio Lais
vę”, 1

Į sternistai, kurie didžiumoje terijos darytas kaltinimas, 
i veikia Palestinoje.

Rugsėjo 8d.: Švč. Pan. 
Marijos Gimimas; senovės: 
Gerutis ir Daugalė.

Rugsėjo 9 d.: Šv. Petras 
Klaverietis; senovės: Vy
lius ir Ramūnė.

LONDONAS, rugs. 7. — 
Rusijos diktatorius Stali- 
800 metų nuo Maskvos įku- 
nas, pareiškime sovietams 
rimo sukakties proga, sakė 
Rusijos sostinė atstovauja 
“vargstančios žmonijos iš
silaisvinimo sąjūdį nuo ka
pitalistinės vergijos.”

iki ryto-

leisti lai- 
fotogra-

Prancūzija Prašys 
- Naujos U. S. Paskolos

PARYŽIUS, rugs. 6. — 
I Oficialūs sluksniai šiandien 
sakė ambasadorius Henri 

I Bonnet patieks U. S. eks- 
I portų-importų bankui pra
šymą netikėtai paskolai pa
gelbėti Prancūziją kol Mar
shall planas įsigalios. Ma
noma jis grįš į Washingto- 
ną ateinančią savaite. Infor
mantai sakė Prancūzija pra 
šys paskolog pirkimui mais- 

. to ir gazolino.
Anot pranešėjų, kabinetas 

įsakęs ambasadoriui ‘Cd?.k< 
ti prašymą $560,000,000 pas
kolai, nors ta skaitlinė gali 
būti pakeista po Bonnet pa
sitarimų su Jean Mon- 
net. prancūzų planavimo ta
rybos viršininku ir premje
ru Ramadier pirmadieny.

Žydų Agentūra Užgina 
Vaikučiu Pogrobimą 

NEW YORKAS; rugs. 6. 
kurį vardą vartoja ! — Anglijos užsienių minis-

Britai Iškels Žydus
Hamburge Šiandien

HAMBURGAS, Vokietija, 
rugs. 7. — Didelė migla 
šiandien neleido britams iš- 
laipdinti 4,360 žydų iš tri-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKAI
—Madride, Ispanijoje, įvyko kitas didelis sprogimas, 

šį kartą, parako sandėlyje. Raportuota penki asmenys bu
vo užmušti ir 28 sužeisti.

Raportuota aš Atėnų,, kad sudaryta naujas Graikijos 
kabinetas, kurio premjeru paskirtas 87 metų amžiaus 
liberalų partijos vadas Sophoulis.

—Britai angliakasiai Yorkshire nutarė toliau tęsti savo 
streiką. Atrodo kiti seks jų pavyzdį.

—Maskvos radijas pranešė Rusija atmetė kvietimą į 
“Keturių Didžiųjų” valstybių konferenciją Washingtone 
Korėjos nepriklausomybės reikalu.

—Anonomiškas informantas sakė atrodo žydų požemis 
Palestinoje slaptai gauna U. S. amuniciją, kuri yra žydų 
agentų pavogta ir įšmugeliuojama.

—Keli tūkstančiai žydų DPų buvusioj Belsen koncent- 
i racijos stovykloje protestavo prieš britų žygį sugrąžinant 

| žydus bėgliu^ į Vokietiją.
—Katalikiškos akcijos 25 metų sukakties proga Po

piežius Pijus sake laikas planavimui ir kalbom jau baig
tas, ir jau atėjo laikas veikti.

kad 200 Vengrijos žydų vai
kučių buvo pagrobti nuveži- 

Imui į Palestiną kaipo netei
sėti imigrantai buvo šian
dien griežtai užginčyta žy
dų agentūros čia. Žydai sa- 

* kė britai bando tuo būdu 
nukreipti pasaulio atydą 

i nuo privestino išlaipdinimo 
<400 žydų Hamburge ryt 
dieną.

Indonezija Paskyrė
Australiją Derybom

BATAVIA, Java, rugs. 7.
— Olandų kariuomenes ko- 

| munikatams pranešant anie 
naujus puolimus kovose Ja
voje, Sumatroje ir Madoro- 

| ie. Australia ir Belgija su- 
Isisiekė su viena kita pasky- 
l rimui trečios valstybės su- 
I darymui U. N. remiamos 
| komisijos vesti dervbas 
tarpe indoneziečių-olandų.

ORAS
Dalinai apsiniaukus ir šil

ta, lietus su griaustiniu. * 
Saulė teka 6:22; leidžiasi 
7:15.I
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Kova Už Laisvę Lietuvoje
Paskutiniai karo šūviai I 

pasaulyje jau buvo seniai j 
nutilę. Vakaruose buvo daug I 
šnekama apie tautų apsi- į 
sprendimą ir laisvės bei su
griautų valstybių atstaty
mą. Tačiau nebuvo prisime
nama apie -tas valstybes, ku I 
rias tu»ejo pagrobusi Rusi
ja.

LIETUVIŲ PARTIZANŲ 
ORGANIZACIJA z

Partizanai yra dviejų rū- 
Išių: ginkluotieji ir begink
liai. Didžiausią baimę komu
nistams kelia ginkluotieji 

j partizanai. Kiekvieną komu- 
Inistą šiurpas nukrato, išgir- 
1 dus ‘ ‘LLA’ ’ arba kunigaikš- 
Į Č'io “Kęstučio pulkų var
dus. Keliaudami traukiniais, 
automobiliais ar sunkveži
miais komunistai tik ir šne
ka apie šiuos jiems baisius 
vardus.

Partizanų 
ra apėmusi 
Ginkluotųjų 
mas yra centralizuotas, ta- j 
či-au tikslingumo sumetimais ' 
yra dekoncentruotas. Gali-' 
ma drąsiai sakyti, kad par- į 
tizanai sudaro reguliarią. 
Lietuvos kariuomenę, slap-1 
tai veikiančią. Jos skaičiusi 
žymiai prašoka buvusios re
guliarios Lietuvos kariuome 
nes skaičių. Kaip minėta, ši 
kariuomenė yra susidariusi1 
iš dviejų pagrindinių kari 
nių formacijų, kurios ir vo
kiškosios okupacijos metu 
vedė aršią kovą prieš ruduo- 
isius okupantus.

Minėtos kabinės formaci-! •i jos yra sudariusios bendrą

[jie sužino, kur yra rusų po-1praeina be rimtų susiduri-,kalui susidaryti 
j Ii ei jos ar kariuomenės san- mų su rusų kariuomene ar' kiekius maisto atsargų, 
, dūliai, staigiai užpuola ir pa policija, nes ūkių sargybos pač artėjant žiemai ar ga-

didesnius .i m s 

j siima karines municijos,; ^na negausjos ir nepakan-; yus žinių, kad rusų kariuo- , 
kiek jiems reikia. Taip Pat kamaį ginkluotos. Beveik!mene su NKVD (dabar — 
-trov-criai 7111/vio TW1T’ T .1 A- I................................................... I - ' ŠV

bandomis rengiasi

Lietuva kas dieną buvo j 
vis stipriau ir stipriam rau
donųjų okupantų spaudžia
ma ir naikinama. Kada po 
vokiškojo teroro trejų me
tų dar aršiau tą terorą ter 
betęsė “išlainvįntojai”, lie
tuviai negalėjo pajusti kar
taus nusivylimo Vakaruose 
skelbiamais laisvės šūkiais 
bei jų skelbėjais...^ Išsekus 
kantrybei, jau 1944 metų ga
le pradėjo aktyvų jjasiprie- 
šinimą prieš krašto paver
gėjus — pasipriešinimą su 
ginklu rankoje. Sunikūrė pla 

• tus judėjimas, vadinamas 
partizanų judėjimas.

Toji kova vyksta už tik
ros “geležinės uždangos’ ’ 
nuo Vakarų Europos, taip 
pat ir nuo mūsų, šioje Eu
ropos dalyje gyvenančių lie
tuvių. Ilgas laikas praslin
ko, kol čia esančius lietu
vius ir net čia kovai dėl lais
vės vadovaujančius sluoks-. štabą, kuris derina tų vie
nius pasiekė vienas kitas netų veikimą. Vienetų kovos 
pluoštas paskirų žinelių a- j daliniai yra išskirstyti po 

. « i visą Lietuvos kraštą kovos
parengtyje.

Lietuvos teritorija yra 
paskirstyta - kariniais rajo
nais, rajonai apygardomis, o Į ginklas yr.a laisvės laidas, 
šios — apylinkėmis. Kauty- j Pirmieji ginklų rinkimą or- 
nių vienetai, yra pilnai visu ganizavo pąrti-ąąnai;;neę; gę- 
kuo aprūpinti ir turi savo raį pažinojo iš praeities vie- 
atskirus vardus.

organizacija y- 
v i s ą Lietuvą, 
partizanių' veiki-

AČIŪ SKAUTAMS

Ačiū skautams, Holyoke, Mass., apylinkėje buvo su
rastas šis vaikutis, kuris buvo išėjęs iš namų “pavandra- 
voti” ir dingo. 600 skautų pasipylė ieškoti ir sekančią 
naktį rado toli nuo. namų!. (Acme-Draugas telephoto)

vargiai pervažiuoja per Lie
tuvą rusų karinis traukinys, 
nesumokėjęs didelės duoklės i 
partizanams.
APSIRŪPINIMAS 
MAISTU

I visada pasiduoda ir šūvio MVD)
neišleidę. Esant rimtam rei- (Nukelta į 5 pusi.)

DR. P. ATKOČIŪNAS ,
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais.
*VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P.M.

Maisto problema yra ne 
taip sunkiai išsprendžiama. 
Kartais būna atsitikimų, l 
kad partizanai padaro rėk- 3147 S. Halsted St., Chicago
vizicijas, tačiau jas daro tik 
Lietuvoje naujai kolonizuo
tų rusų arba vadinamuose 
valstybiniuose ūkiuose bei 
įstaigų ar įmonių pagelbi- 
niuose ūkiuose. Rekvizicijos

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet.

DR. J. MOCKUS

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 
Ofiso 
Rez.

W. Marquette Rd.
Tel: PROspect 6446 
Tel: HEMlock 3150
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet; 6iki8 vak.; ir
Trečiadieniais pagal sutartį

pie tai, kas ten ištiesų de
dasi.. Mes, visi už Tėvynės 
ribų esantieji lietuviai, pra
dedant vadovaujančiais as
meninis ir baigiant vadina
mais eiliniais tautiečiais, ne 
turime nei galimybės nei 
moralinės ^teisės, kvalifikuo
ti tą kovą politinio 
gurno bei praktiškos 
atžvilgiais ir pagal 
kovų skatinti arba 
Bet mes negalime ja nesi
domėti, kaip didžio^ reikš
mės faktu ir negalime ne
sekti to fakto s.u giliu at
jautimu. Todėl ir bandome 
čia iš pro “geležinę uždan
gą” prasprūdusių žinių su- 

’ sidaryti bent apytikrį tos 
kovos vaizdą.

tikslin- 
naudos 
tai tą 
tildyti.

APGINKLAVIMAS

( atsilygino tuo pačiu vokie- kad svetimųjų okupacija ga- 
čiams, kurie tarp ko kita ir Ii trukti ilgesnį laiką. 
Lietuvos teritorijoje gavo to 
kios pylos, kad taip pat tu-1 
rėjo bėgti visa pametę. Po 
tokių! dalykų visi keliai, lau
kai ir miškai buvo numėtyti 
visokių rūšių ginklais. Čia 
buvo ir tankų, ir sunkiųjų 
patrankų, kulkosvaidžių, šau 
tuvų, krūvos šovinių ir net 
revolverių. Kiekvienas galė
jo prisirinkti ginklų, kiek 
tik norėjo. Lietuviai brangi
no tas nieko nekaštuojan
čias dovanas, nes žinojo, kad

Iš to matyti, kad lietuvių 
! partizanų ginklai yra dvie- 
| jų rūšių: vokiški ir rusiški. 
, Vokiškųjų ginklų atsargos 
; dėl dažnų susidūrimų su rau 
donąja armija ir enkavedis
tais labai sumažėjo. Todėl 
šiandien partizanai daugiau 
ginkluoti rusiškais ginklais, 
kuriems lengviau galima pa
rūpinti atitinkamų šovinių.

J. RIMDZUS, D. G.
LICENSED CHIROPRACTOR 
IN STATE OF INDIANA

Home calls in Indiana
Phone Wentworth

PHYSIO THERAPY
936 West 63rd Street

HOURS — Daily 6 to 8 P. M.
Saturdays 10 A. M. to 8 P. M.

DANTISTAS
7550 So. Halsted St.

Tel. HUDson 2096
OFISO VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad. ir Pen- 
ktad. nuo 10 ryto iki 8 vak. Trečia'd. 
uždaryta, šeštad. ‘nuo 10 ryto iki 4 p p.

2527

Tikslus tyrimas Contact Stiklai
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu*

Dr. Waller J. Swiafek
OPTEMETRISTAS

2201 W. CERMAK ROAD 
(Virš Metropolitan State Bank) 

Tel. VIRginia 6592
Vai.: kasdien 10 Iki 12; 1 iki 5; 7 
iki 9. šeštad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madienį 10 iki 12. Trečiad. uždaryta.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2951 West 63rd Street

VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8 kasdien, 
išskiriant ketvirtad ir sekmad.

Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet

DR. G. 5ERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Su virš 25 metų patyrimo.

TeL Yards 1829 
Pritaiko A kiniu % 

Kreivas Akįs 
Ištaiso.

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted St.

Kampas 34th Street
VALANDOS: nuo 10 iki 4 ir 6 iki 8. 

Nedėlioj pagal sutartį.

Partizanų kariuomenės ap 
ginklavimas geras. Ginklų 

! partizanai pasirūpino patys. 
Tas padaryti buvo nesunku! 
ypač todėl, kad Lietuva bu
vo. smarkių rusų-vokiečių 
kautynių arena. 1941 metais 

i buvo sutriuškinta rusų ka
riuomenė. “Nenugalimoji ar 
mija’ \ metusi ginklus, pa
knopstomis, be jokios tvar
kos bėgb; 1944 metais rusai

|ną ir kitą okupantą, kurių 
t įžengimas į Lietuvos žemę 

nieko gero nežadėjo. Prie su 
rinktų ginklų krūvų > parti- | 
zanai prisiekė panaudoti I 
juos Lietuvos laisvei ir ne- j, 
priklausomybei atstatyti.

Nuo partizanų neatsiliko ] 
ir visi lietuviai, kiekvienas j 
pasislėpė po keletą šautuvų I

! ir tūkstančius šovinių. Dide
les benzino bačkas užkasė į 
žemę, suslėpė geras auto ma 
šinas bei motociklus. Visa 
lietuvių tauta apsiginklavo 
gaivališkai, lyg nujausdama,

Apsirūpinimas papildomais I DR. VAITUSH, OPT. 
ginklais ir municija ne vi- j 
sada esti lengvas: kaštuoja . 
pastangų ir kraujo. Vienok I 

• partizanai, ^ugeba nugalėti 
|kliūtis,. hesr,- gerai .pažinda
mi savo kraštą *ir turėdami 
ryšį su gyventojų masėmis.
————————

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

(2-tros 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.

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2421 West 63rd Street
,_______  _ nuo 1:00
4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 . vaka- 
išsklriant Trečiadieniu ir 'Šešta

dienių vakarus.
Ofiso Tel. GROvehffl 5213 

Rez. Tel. HILltop 2626

VALANDOS: Susitarius 
iki 
ro.

DR. A. JENKINS
PHYSICIAN St BURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:30-9 vak. 

šeštadieniais nuo 2-4 popiet 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta

Ofiso Tel. — PROspect 3SS8
Res. Tel. — VIRginia 2421

♦

Akis 
Egzaminuoja

Akinius 
Pritaiko

LIETUVIS

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija.

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

i svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
! tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi- 

I suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu

Ofiso tel. VIRginia 7819
Resid. Tel. CANal 7819

Dr. Kazimieras E. Fifz
PHYSICIAN AND SURGEON

X-RAY EXAMINATIONS
2200 West Cermak Bead

VALANDOS:
Kasdien — 1-4; 7-9: Trečiad.

šeštad. nuo 1-4; Sekmad. —-
pasral nutarti.

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN anJ SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas).

ir

3925 West 59th Street
VALANDOS: 2—4 popiet, <5:30— 

8:3.0 vakarais. Trečiad. pagal sutarti

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IK ODOS IŠBĖRIMAMS

Dr. J. J. Smetana, Jr
OPTOMETKISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue

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.

išgydyti.

Daugely 
mos be

atsitikimų akys atitaiso- 
akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma.
4712 South A3hland Avė,

Telefonas YARDS 1873
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare. Sekmadieniais pagal sutartį.

n
Mūsų Bendrovė gelbsti tūkstantiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus 
namus—naują automobilį—dėl apsaugos 
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti iki $5,000 per Federal Savings. & 
Loan Insurance Corporation. PRADEK 
TAUPYTI DABAR. . .

irgi Bkaudlems
Ir Butrūklmų 

palengvinti

Kenčlantlejl nuo .senų, atdarų 
ir skaudi*ų žalsdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasidėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
Žalsdoa pradeda 
nležt ir skaudė
ti — užtepkite. 
LEGULO Oint
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žalsdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybis sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsį ir 
oagelbBa Išgydyt 
senas, atda
ras ir skau- 
lžias žais
las. Vartokite jį 
nudegimams, šųsų 
orašallnimui, ir kad _ 
'sorlasie niežėjimų. AtvSdina va- 
«o*mų Athlete's Foot degimų ir 
nležijlmų, sustabdo jo plėtimąsi

14MI&U nuo odos nudžlflvlmo ir 
atrdkimo tarp pirštų; geras ir 
lusoa trūkstančios odos niežėji

mui, duo darbo išbėrimams ir kl
onis odos negalėms Iš lauko pu
ta.

LĘG.ULO OINTMENT parsiduo
da po $1.25 ir po 53.50.

Siųskite Jfleų Money Order] tle- 
'o« I —

LEGULO, DEPT.—D.
4847 W. 14th Street

CICERO 50. ILLINOIS

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus

Mutual Federal Savings
Chartered and Supervised by the United Statei Government

• ' CHICAGO 8, ILLINOIS 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Prei.

2202 W. CERMAK RD.
PHONEs-VlRginia 7Z47

Ofiso Tel. VIRginia 1886

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. EMILY V. KRDKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Šaukite: 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 So. Western Ave.
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį ir šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare.

Tel.: GROvehiU 4020
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Rd..----------- __

i
(Dargia Vaistinės Name). 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tel. VIRginia 6583

DR. BIĖŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cefmak Rd.
Valandos 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiadieniais ir šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas. *

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

Tel. REPublic 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.

6 iki 9 vai. vakare.

Dr. Walter M. Eisin 
(EISINAS) 

6155 S. Kedzie Avė.
Practice limited to Obstetrics 

and Gynecology
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 

Telefonui
Ofiso HEM- 8700. Rez. PRO. 6232 

| Jei neatšįįiėpii, šaukit MZD. 0001

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marquette 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 šeštad.
Vakarais—tik pagal sutartį. j 

i Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

IDr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
West Town State Bank Bldg. js. ;

2400 West,; Madison Street

9Tel.: SEEley 7330 

VALANDOS?'’"' ,
Nuo 1 iki S popiet ; 6 iki 8 vakare

Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Resiz. Tel.: BRUnswick 0597
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Paskutiniai Lietuvos lau
kų vaizdai, atsisveikinimą- 
kužda beržai ir pušynai, gū
dus tėviškės bažnyčios var
pų gausmas ir- ilga kelionė, 
svetimi miestai ir kaimai, 
stovyklos, ilgos eilės, lau
kiant kampelio nepraryja-1 
mos duonos, — visa tai jau 
praeityje.

Šiandien mes — laisvos 
Anglijos gyventojai. Mes ge
rai žinome, kad niekur ne- 
susirasime naujos tėvynės, 
ir kantriai lauksime, kada 
atsivers visi keliai į tėvų 
žemę. O tada, ak tada trauk 
sime pergalės ir kūrybos 
himną.

timi, kad kada nors ir 
šeimas pasiims. Bet 
tai bus?

savo 
kada

“NEDIRBANTYSIS 
NEGAUNA MAISTO”

Šiandien aš gavau laišką! 
iš Vokietijos. Rašo mano | 
buvęs mokinys, jaunas vy
rukas, kuris negalėjo va-1 
žinoti į Angliją, nes jo te-1 
vai . seni, o vienas brolis li
gonis.

Jei norite . žinoti, kokios 
dabar nuotaikos DP stovyk
lose, perskaitykite jo laiš- 
ką:

CLASSIFIED HELP

Visi skelbimai Šiame skyriuje, kur 
apleista miesto vardas, reikia supras
ti, kad yra nuo firmų Chlcagoje.

HEI.P WANTED — VYRAI

HELP WANTED — VYRAI

WANTED ADVERTISEMENTS
I HELP WANTED — VYRA) HELP WANTED — MOTERYS

DP STOVYKLOS 
TUŠTĖJA...

Įkyrėjo gyvenimas DP sto' 
vykiose. Kasdien tie patys 
rūpesčiai: ką valgysim, kuol 
apsirengsime, kaip dar vię- 
na žiemą praleisime. Pasi- 
darėme nereikalingi žmo
nės. Nei kam pasiskųsti, nei 
kam pasiaiškinti. Tuo tar- 

^A|pu valdovų daugybė...
Buvo UNRRA ir daug 

kur neprieinami jog direk
toriai. Aš pats .dalyvavau 
viename susirinkime, kuria
me, rankas į kelnių kišenes 
įsikišęs, barėsi direktorius, 
kad toks didelis tremtinių 
skaičius serga džiova. Ir 
niekas, net gydytojai, nedrį
so jam tiesos į akis pasa
kyti, kad nenukentėtų ir ne-1 
tektų paskutinių kukurūzi
nės duonos trupinių. Liko
me-patys kalti, kad serga-1 
me, nes direktoriui nebuvo | 
įdomu, ką mes valgome ir 
ką geriame.

Vis daugiau teisių savi- 
nosi ir vokiečiai. Jie, sukė
lę pasaulinį karą ir išterio- 
ję ištisas valstybes, mus, 
mus, nekaltas karo aukas, 
drįso pravardžiuoti fašistais 
ir karo nusikaltėliais.

Taip, ne vienas lietuvis 
tarnavo vokiečių kariuome
nėje. Bet kas, ar ne vokie
čiai gaudė mus naktimis, ar 
ne jie kankino mūsų vadus 

' koncentracijos stovyklose 
už pasipriešinimą realizuoti 
‘‘naujosios Europos” pla
nus?

Įkyrėjo tremtinio dalia ir 
įstatymais neaps a u g o t o s 

| žmogiškosios teisės. Galėjo I 
tave nudėti pikta ranka, ir 
niekas net užuojautos nepa
rodytų;

Vieną rytą Greveno gat
vėje buvo atrastas lietuvio 
Šato lavonas. Buvo kreipta
si Į vokiečių policiją, bet ji 
“nesugebėjo” išaiškinti ir 
nustatyti mirties priežas
ties...

Pagaliau, vokiečiai kas
dien lankė mus namuose ir | 
įkyriai klausinėjo, kada iš-, 
sinešdinsime iš jų kamba- ’ 
rių. Taigi, Vokietijoje pasi-1 
darė per ankšta.

Dėl to nenuostabu, kad, 
kai anglų Darbo Ministeri
joj tarnautojai atvažiavo į 
mūsų stovyklas ir pasiūlė 
savanoriškai važiuoti į An
gliją dirbti, — mes visi šo
kome rašytis, jr nelaimin
gas jautėsi tas, kurio svei
kata šlubavo ar amžius ne
tiko.

Vyrai paliko šeimas, vai
kai tėvus ir važiavo su vil-

zfi

A.
y

VYRŲ
Operuoti turret lathe ir drill pre
sų pirmam ir antram šiftams. Ge
ros algos. Pastovumas. Kreipkis: 

HEIN-WERNER CORP.
Waukesha, Wisconsin

FABRIKO PAGELBOS MOTOROLA
SHEET METAL

Šiaip nieko ypatingesnio. I 
Slenka tos pačios ūkanotos 
DiPi dienos. Nejaugi mes | 
jau niekad nesugrįšime na-1 
molei ir niekad nepasijusi- 
me žmonėmis esą f

Dėkui už linkėjimus man | 
ir broliui. Jis gal paskutinę 
tremties vasarą gyvena. O, 
Dieve, kodėl iš mūsų šeimos 
tiek daug reikalauji?! Vis
kas būtų lengviau perneša
ma, jei tikrai žinotum, kad 
ateis diena ir mes galėsime

| sugrįžti, kur pasvirę kry-1 
žiai rymo...

Jūsų, mokinys K. M-as.” 
Ar negraudus šito jau-.

I nuolio skundas? Ar mes gal- 
“Likimui išblaškius mus I vojome kada, kad mūsų jau- 

po įvairius kampus, aš pa- nimas krimsis dėl nepake- 
! sijutau vienišas ir pajutau 1 liamo gyvenimo naštos ? 
kažin kokią vidinę tuštumą, 
kuri be paliovos slegia ma
ne. Bet laikas gydo žaizdas.

1 Kažkaip žmogus apsipranti 
su likimu.

Draugų čia neturiu nei 
vieno. Net tie, kuriuos aš 
laikiau draugais ir kurie 
taip švelniai prižadėjo ne
pamiršt, seniai jau pamir- 
šo savo pažadus. Bet yra 
žmonių, kurie supranta sun- 

• kią gyvenimo padėtį ir sten
giasi nors moraliai padėti 
išsilaikyti pakankamo] aukš 
tumoj. Juk„mes palikome be 
vadų, be žmonių, kurie, neš
dami švyturį kruvinose ran
kose, mus vedė.

Į Angliją išvykimo per
spektyvos labai miglotos. 
Dirbti jau ir pas mus vi
siems reikia. Vokiečiai pri
taikė mums seną lietuvių 
patarlę: kas nedirba, tas ne
valgo... Ir tikrai, nedirban
tysis negauna maisto. Ma
ne Arbeitsamtas atleido 
kaip mokinį, bet pakol kas 

Į nesimokau. Laiką stengiuo
si kaip galima geriau su
naudoti. Lankau anglų kai-' pilnai darbingų, nei nekal
bos kursus; užsirašiau į e-(ba...
lektros technikų kursus... i (Bus daugiau)

Šiandien, tačiau, taip yra.
LIGA — DIDŽIAUSIA . 
TREMTINIŲ NELAIMĖ

Visi tremtiniai norėtų už
miršti vargą ir kančias. Jie 
nebijo darbo. Savo prakai
tu uždirbta duona gal leng
viau būtų praryjama. Ta
čiau ne visi gali dirbti...

Aš pažįstu nedidelę šeimą. 
Ją sudaro pagyvenę tėvai, 
duktė ir sūnus. Deja, sun
kios gyvenimo sąlygos pa
laužė jaunuolio sveikatą, ir 
jis jau pusė metų guli ligo
ninėje. Visi norėtų važiuoti 
į Angliją, bet šiuo metu ne
gali. Laukia, kol jaunuolis 
pasveiks. Mergaitė galėtų 
viena išvažiuoti, 1 
tada jos tėvų likimas?

u Manęs vienos greitai ir 
neveš, o jeigu dar mėnesį 
porą pridėsiu, tada bent ke* 
liausiu kartu su saviškiais. 

I Ten negyvensiu kartu, bet . 
tai nėra taip svarbu. Aš vie
na šiokiu ar tokiu būdu ga
liu išvažiuoti, bet jie be ma
nęs negali, nes apie tokias 

I šeimas, kur nėra jaunų ir

VYRŲ
WAREHOUSE VYRŲ 

STOCK VYRŲ 
Atostogos apmokėtos, 5 dienų sav. 

Gerų progų.
3 Paaukštinimai pirmais metais 

Patogi Trans^ortacija 
Skersai Union Stoties.

HORDERS, INC.
231 So. Jefferson Street

VYRŲ 
Dirbti Concrete 

Specialty Dirbtuvėje 
Puikios Algos. Pastovumas. 
AU Concrete Products Co. 

132nd & Burleigh St. — Milwaukee 
BLUEMOUND 0229

WAREHOUSE VYRŲ
Nakties Šiftams 

Pastovumas 
Geros Algos

MOTOR TRANSPORT CO.
900 W. St. Paul Ave., Milwaukee

VYRŲ
NE DAUGIAU KAIP
45 METŲ AMŽIAUS

Dirbti Prie
Kepyklos Pečių

PATYRIMO NEREIKIA
Ratos: $1.25 j valandą

STALIORIŲ
Patyrusiųjų

Custom Ir Speciališku Užsakymų
50 Valandų į Savaitę. 

Atostogos ir šventės Apmokėtos.
KREIPKITĖS į —

818 Evergreen Ave.
MĖSININKO REIKIA

Patyrusio padarymui fabricated 
viešbučio ir restoranų mėsos da
lims, stripping beef loins ir t.t.
GREAT WESTERN BEEF CO. 

4044 S. Halsted — YARds 3790 

į BELT VYRO
All around vyro dėl 

transmission leather belting 

Cornell Belting Co.
440 No. Wells Street

SUPERIOR 1940

ir 
užbet koks 5 centus į valandą bonų

Į darbą naktimis.
PASTOVUS DARBAS 

APMOKAMOS ATOSTOGOS
ATSIŠAUKITE

5324 S. Federal St.
SHIPPING KAMBARIO

PAGELBININKŲ
5 dienų savaitėje 

centralinėje vietoje 
apdrauda dykai 

atostogos apmokėtos 
ELECTRIC HOŠE &

RUBBER CO.
900 W. Jackšon

WESTWOOD LIQUOR STORE
2441 West 69th Street, Chicago

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

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

buteliais, dėžėmis ir statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS# Savininkas
TELEFONAS — PROSPECT 5951

LAYOUT VYRŲ 
RIVET BUCKERS

The Best Radio Place 
In Town

ASSEMBLERIŲ 
ERECTORS

' HAS OPENINGS
.IN THE

Television Depl
LAYOUT VYRŲ

(Mašinų šapoje)
ir 2-am šiitams. Pastovūs.

T. L. SMITH CO.
2835 No. 32nd St — Milwaukee

2 VYRŲ
BENDRIEMS NESUNKIEMS 

WAREHOUSE DARBAMS
ORDER picking, stock handling, 
parcel) pašto pakavimui. Pasto
vumas, geros algos, 5 dienų sav.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI
15 No. Jefferson

I THE THOMAS & BETTS CO., Inc.

HELP WANTED — MOTERYS

FOR

WIRERS
SOLDERERS

ASSEMBLERS

Starting Rates 95c
Automatic increases to

$1.16
MOTOROLA
4545 W. AUGUSTA BLVD.

IŠMOKINSIME 
VYRUS IR VAIKUS

Puikios algos patyrusioms ir ne- 
patyrusiems Hand Sanders ir Tri- 
nėjų prie nepaprastų rakandų.

G R A F C O
627 W. Lake Street

KARPENTERIŲ IR SIDERS 
REIKALINGA

Uždirbkite tikrą pinigą. Pastovūs 
darbai apkalant mažų namų sie
nas ’ su raudono cedro šingeliais. 

NORTH .AMERICAN IMPROVE
MENT COMPANY

543 Diverse? — Tel. LAKeview 2880

MERGINŲ
REIKIA

IŠMOKTI
B A G A ž O :

VYRŲ REIKIA 
Bagažo Dirbtuvėj

Vyrų dėl apdengimo 
žalių kailių cases,

Puritan stitcher’iy 
ir maliavos sprayer.

WHEARY
BAGAŽO VARDĄ ATMINTI

WHEARY, INC., 1511 —16th St

RACINE, WISCONSIN

FREIGHT HANDLERS
48 vai. savaitė
Nakties šiftas

CHECKER EXPRESS CO.
2455 W. State. St. — Milwaukee
Kreipkitės- 3 v. p.p. iki vidurnakčio 

Matykite ' RED HOSKINS

LINING 
UŽDENGIMĄ 
PERŽIŪRĖJIMĄ 
PLOVIMĄ

WHEARY
BAGAŽO VARDĄ ATMINTI

WHEARY, INC., 1511 —16th St.
RACINE, WISCONSIN

APSIMOKA 
PASI
RINK. 

Tl 
AMATĄ!

BŪKITE 
SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORĖMIS

BENDRIEM FABRIKO DARBAM
Pastovumas, geros algos, patyrimo 
nereikia. Progų pakilti. Kreipkitės: 
PHOENIX MANUFACTURING CO.
6th St. jejiir' wood-working dept. 
4145 N. 6 th !r. — MILWAUKEE

Klauskite del Sir. Paul

TROCKERIŲ
Reikia dėl šapos ir heat 

treating
KREIPKITĖS 

JAMBOR TOOL & STAMPING
COMPANY 

3057 No. 30th St. — Milwaukee

Išmokite operuoti siuvimo mašiną. 
Nesunkus, švarus, pastovus dar
bas. Puikios- algos. Taipgi gėroš 
algos pradedant išmokti amžiną 
amatą mūsų lavinimo mokykloje.

KARPENTERIŲ
Reportuokit į

E. Cumberland Blvd.
Milwaukee

arba Telefonuokit 
MARQUETTE 1338

1901
Kanapas Cramer St.

VYRŲ REIKIA
ASSEMBLERIŲ 
UPHOLSTERIŲ 

BODY DIRBĖJŲ 
IŠKROVĖ JŲ 

Geros algos. 5 d'enų savaitė.
Pastovumas. Puikios 

darbo sąlygos. 
KREIPKITĖS 

EMPLOYMENT DEPARTAMENTE 
FORD MOTOR CO. 

12600 TORRENCE AVE. 
CHICAGO 33, ILLINOIS

WAREHOUSE VYRŲ
10 VYRŲ REIKIA 

$1.00 Į VALANDĄ
Nuolatinis darbas.

Kreipkitės į Shipping Ofisą 
Pietų Driveway.

DICKINSON
2770 W. 35th Street

NAUJA KOMPANIJA
Mūsų kompanija yra jauna ir 
auganti. Darbas su ateitim. 

Patyrimo nereikia.
WESLEY MFG. CO.

501 So. Jefferson St,
2-tame Aukšte

Materiolo Handlers

PEČIAUS IR 
SHEET METAL 

VYRŲ
Patyrusių. Geros Algos 

2223 So. 20th St. — Milwaukee 
ORCHARD 2661

REIKIA 
JANITORIŲ PAGELBININKŲ

Pastovumas
$160 Pradedant

Kreipkitės
237 E. Delaware

MEDŽIO SUKĖJŲ
Patyrusių face plate sukimo.

Nuolatinis pastovus darbas 
per visus metus. Aukštos algos. 

Puikios darbo sąlygos 
G. & H. SPECIALTY CO.

3408 N. HOLTON ST., MTIAVAL’KEE

' Dėl Burnishing Kambario
Užtikrintas užmokestis su bonų 

I planu. Dienos ir nakties šiftai.
I VAUGHAN

NOVELTY MFG. CO. 
3211 W. CarrollI

OFISO DARBAS
Jaunai Merginai 

Bendriems Ofiso Darbams
patyrimo nereikia, bet būtų 

Pažintis su Komptometri- 
irgi būtų pagelba. Vldupmiesty- 
5 dienų savaitė.
THE BORDEN CO.

GRIDLEY DIVISION
No. 8th St. — Milwaukee

Ofiso 
pagelbur 
ka ‘ ’

620
MERGINŲ

18- m. amž. Ir senesnių, pakavimui 
ir vyniojimui- Geros algos. Puikioj 
darbo sąlygos. Restoranas. Grupes 
apdrauda. Apmokėtos-.šventes. Ir po
ilsio laikotarpiai. Atostogos taipgi 
apmokėtos. Uniformos duodamos' ir 
išplaunamos veltui. Darbas dienos 
laiku, vidurmiestyje. Puiki transpor- 
taclja j' visas miesto dalis.

national biscuit company
228 E. Erie Street — Milwaukee

MERGINŲ 
MOTERŲ 

OPERATORIŲ 
Pastovūs darbai- mergaitėms 

patyrusių, prie blouses.
Kreipkitės —

LANA BLOUSE &. 
SPORTSWEAR CO. 

215 So. Market Street 
(7-tame aukšte)

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

Nesunkūs Darbai. 
Aukštos algos pradedant. 

Northwest Leather Goods Co.
711 W. LAKE STREĮET

Padarykit Amerikos geriausius .vyrų 
sporto marškinius,- kelnes ir lietaus 
top coatš. ’

KREIPKITĖS ■— .

RAINFAIR, ING.
TEL: JACKSON 212

Imkite Grand-State busų. į dirbtuvę. I 
Albert St., prie CNW trekių

RACINE, WISCONSIN

BRACH'S
CLERKS

Age

(10>
22 - '35, for order department. 
Good. pay. Nice hours. 

Pleasant work.

COMPTOMETER OPRS. (2)
Experienced; Capable of 
of -operations. Permanent, 
salaries. 2 cafeterias on

all kinds 
Excellent 
premises.

DICTAPHONE OPRS.
Typist and stenographer. 

Experienced.

BILLERS

(2)

MŪRININKŲ
STONE MASONS

Aukščiausios algos. Pastovumas. 
Šiaurių ir šiaurvakarių apylinkėj.

JORGENSEN & THORGUSON
5440 W. CORNELIA, PENsacola 1332

FOUNDRY PAGELB.
ALL AROUND DARBAMS

Vietos 2 šiftams. Geros algos.
Pastovumas 

ir kitų 
Proga

MAYNARD 
STEEL CAST CO. 

2856 So. 27th St. — Milwaukee

su apdrauda 
naudų, 
pakilti.
ELECTRIC

(2)
Experienced on fan fold 

billing machines.

TYPISTS (3)
permanent, 
nice hours, 
offices,

These positions are 
Excellent salaries — 

beautiful daylight 
2 cafeterias on premises

Employment office open 8 to

BRACH'S
4656 W. Kinzie

5.

Bottling Dirbtuvės
Darbininkų 

reikia pora daugiau 
darbininku;.

nereikia. Tarp 18-40 m. 
Yra vietųt dienos ir

Mums

Patyrimo
amžiaus. __
nakties Šiftams. *

Kreipkitės tarp 11 ‘ vai, ryto 
ir 3 vai.' po’ pietų.
CANADA DRY 

GINGER ALE, INC. 
1900 So. Maywood Drive, 

Maywood, Illinois

TARNAIČIŲ
Ištikimų. Pastovus darbas. 

Geros algos 
'Matykit steward 

PLANKINTON HOTEL 
609 No.' Plankinton Ave. 

Milwaukee

pardavimui

PARDAVIMUI: Octogon front bun
galow, arti 72nd Ir S. Mozart Gat
ves. 5 kambariai. Telefonuokite —

HEMLOCK 2856

NORIME PIRKTI

I
Mums reikia spinet upright arba 
grand pijanų. Irgi Singer siuvimo 
mašinų reikia.
Tel. ROCKWELL 6606 bile kada.

ACTIVE GIRLS
For pleasant light 

factory work
Excellent pay,

40 hour, 5 day week, 
paid vacations, hospital 

and group insurance.
Apply to Mr. Riddle

SEAMAN PAPER CO.
2241 So. Wabash Avenue

REAL ESTATE

1 BLOCK NORTH OF LAKE ST.
1 BLOCK EAST OF CICERO AVE.

Visam tam, kas daroma
PLATINKITE “DRAUGĄ" | prievarta, trūksta genijaus
______ ___ ____________ -1 Maldoj prisimink Lietuvą.

Tuojau užimt inas kampinis mo
derniškas 6 kambarių mūrinis 

i bungalow, arti 70th ir Western 
i Avė. Štymo šiluma, stokeris, ga- 
j ražus. Puikiausiame stovyj.

CHAS. BAUMANN & CO. 
3065 N. Lincoln Avenue 

TEL. LAKEVIEW 1318

■■■
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Vergų Kraštas
Žinomi rašytojai David J. Dallin ir Boris Nikolaevsky 

paraše knygą apie priverstiną darbą Sovietu Rusijoj. 
Ji pavadinta — “Forced Labor in Soviet Russia”. Iš
leido Yale universiteto spaustuvė. Kadangi abu auto
riai puikiai pažįsta sovietijos gyvenimą, todėl duoda 
daug tikrų faktų apie tą šiandieninį kruvinos vergijos 
kraštą. Jie įrodo, kad Rusijoj darbo vergų stovyklosna 
yra sugrūsta šešiolika milijonų žmonių, kurie gyvena 
pasibaisėtinose sąlygose.

Kitas rašytojas, Walter Dushnyk, rašydamas tos kny
gos apžvalgą žurnale “America”, duoda iš jos šią iš
traukėlę:

“Valdžią,, kųrtnedvejodania laiko įpili jonus savo pi
liečių Vergų padėtyje,’ kad tuo juos nuraminti- ir su
stiprinti rėžimą; valdžia, kuri nuolat dreskia šviežius 
mėsos šmotus nuo kūnų nelaimingiausiųjų žmonių pa
saulyje; valdžia, kuri siunčia nekaltų ir įbaugintų žmo
nių mases per NKVD sėtį, be teismo, be priežasties, be 
Jokio pasigailėjimo į darbo stovyklas (ir lokaliniai 
NKVD štabai patys operuoja terore ir baimėj) — to
kia valdžia yra mūsų laikų pasaulio pasibaisėtina feno
meną’

David Dallin yra parašęs ir daugiau gerų knygų apie 
Rusiją, kurios paminėtinos: “The Real Soviet Russia”, 
11 Russia and Postwar Europe” ir “Soviet Russia’s. Fo
reign Policy, 1939-1942”. Jo ko-autorius Nikolaevsky 
taip jau yra parašęs keletą knygų iš Rusijos; gyvenimo.

Ta proga pažymėtina, kad paskutiniuoju laiku vis 
daugiau knygų apie Rusiją pasirodo. Ir gerai. Jos ne 
vienam amerikiečiui atidarys akis ir duos galimumų 
pamatyti ir suprasti, kokį rojų bolševikai sukūrė Ru
sijoj ir ką jie perša- pasauliui.

★
Didis Darbas Katalikų Universitete.

Dienraštis “Washington Post” davė ilgoką straipsnį 
apie Katalikų Universiteto profesorių ir kitų Vašing
tono .mokslininkų daromas pastangas išversti anglų 
kalbon Bažnyčios Tėvų raštus.

Dr. Roy Deferrari, generalinis Katalikų Universiteto 
sekretorius, yra redakcijos personalo narys ir, anot jo, 
užimsią bent penkįoliką metų, kad paruošti spaudai 
daugiau kai šimtą knygų Jis, tarp kitko, pareiškė, kad 
redaktoriai siekia ne tik padaryti gerą, tikrą raštų 
vertimą, bet tuo pačiu ir suprantamą šių laikų skai
tytojui. Pirmoji knyga jau pasirodė. Ji turi 416 pus
lapių. Kitos penkios knygos bus atspausdintos rudenį. 
Jos inims keturioliką pagrindinių šv. Augustino darbų.

Kaip šis darbas yra didelis ir sunkus, parodo vien 
jau- tasai faktas, kad jį jau dabar dirba 35 mokslinin
kai. Netrukus ir daugiau mokslininkų stos darban. Yra 
verčiami anglų kalbon 250 rankraščiai, kurie liečia 
septintojo amžiaus (Apaštališkųjų laikų) principinius 
krikščioniškuosius raštus.

Iš to galimą numanyti, kaip didį ir svarbų darbą 
dirba Katalikų Universiteto mokslininkai, profesoriai.

★
Lietuvos Laisvinimo Darbų Parama

Neseniai Paryžiuje įvyko labai svarbi VLIK-o, Lie
tuvos. pasiuntinių prie įvairių valstybių ir Vykdomo
sios Tarybos narių konferencija, kurios rezoliucijos 
jau buvo paskelbtos.

Mums čia džiugu yra konstatuoti, kad konferencija, 
visapusiškai apsvarsčius tarptautinės politikos raidą, 
optimistiškai pažiūrėjo į laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvos ateitį ir nusistatė stipriai ir vieningai dirbti, 
kad greičiau tėvų kraštą išlaisvinti.
• Taip jau smagu pastebėti, kad konferencija paste
bėjo Amerikos lietuvių dedamas pastangas Lietuvai 
laisvinti ir už tai nuoširdžiai padėkojo.

Mums, amerikiečiams, ypač įsidėmėtinas yra šis kon
ferencijos nutarimas?

“Kad suradus reikalingų lėšų, konferencija pritarė 
iškeltai iniciatyvai savanoriškai apsidėti ne tik trem
tiniams Vokietijoje, bet ir išeiviams kituose kraštuose, 
apskritai, viso pasaulio lietuviams pastovia, tautinio 
solidarumo ir laisvės rinkliava. Ligi šiol reikalingos 
politinei akcijai lėšos buvo surenkamos aukomis.- Kon-

Kan. Gimžauskas — Didysis Vilnijos 
Kultūrininkas

— 50 metui nuo jo mirties. —■ Apie grafą. Tyzenhauzą 
ir apie rusių gubernatorių. — Tmkšmas del “žydų 
naudų”. — “Litvomano daina”.

Kad aukso man kalnus kas nors davinėtų,
Ir užtai tik kalbą atiduot reikėtų:
Spiaimiau ant to aukso, prasmeg jisai suvis, 
Man už jį brangesnis prigimtas liežuvis.

Tai ryžtingas šūkis, eilinis išreikštas kūrinėlyje 
“Trakėnams”, kurį parašė didysis Vilniaus krašto švie
tėjas, slaptosios spaudos kūrėjas ir platintojas kanau
ninkas Silvestras Gimžauskas.. Šiemet sueina 50 metų 
nuo jo mirties (mirė 1897 m. rugsėjo 27). Tai buvo pir
moji atgimstančios Lietuvos kregždė, pasirodžiusi dar 
gerokai prieš “Aušros” išėjimą.

Savo lietuviškąją kūrybą jisai pradėjo dar 1876 m. 
Tada jis dar tebebuvo klieriku Vilniaus kunigų semi
narijoje ir rektorius, Rokiškio grafo Tyzenhauzo pra
šomas, jam pavedė į lietuvių kalbą išversti Haydn o ora
toriją apie “Pasaulio kūrimą”, Mocarto “Te Deum” ir 
Fuehrerio Mišias.

Tas žinias paduoda Mykolaitis-Putinas. Tačiau prof. 
V. Biržiškos žiniomis, Silvestras Gimžauskas savo kū
rybą pradėjo dar anksčiau: jo knygelė apie Linkmenis 
(jo gimtinė) buvo Leipcige išleista 1870 metais, o se
kančiais metais — pamokslas į apylinkės šlėktas.
“AUŠROS” PIRMTAKŪNAS VILNIJOJE

Taip, kad dar prieš “Aušros” pasirodymą kun. Gim
žauskas buvo parašęs, Prūsuose išspausdinęs ir po Lie
tuvą platino visą eilę lietuviškų knygelių.

Ypatingai buvo paplitusi jo knygelė “Lietuvos Bičiu
lis”, išleista Klaipėdoje, dveji metai prieš “Aušros” 
išleidimą.

Čia Gimžauskas pasirodė esą uolus Lietuvos patri- 
jotas. Plačiai žinomas posmelis iš tos jo knygos:

Nėr tėvynės be liežuvio, 
Kiekvienas šitą gal suprasti: 
Atimk kalbą nuo lietuvio, 

v Tai Lietuvos jau ir nesti.
Iš viso iki 1895 metų, taigi spaudos draudimo metų, 

kun. Gimžauskas slapta išleido net 16 savo parašytų 
veikalų, jų tarpe: eilėraščiai, “juokaunos dainos.”, “Pra
džiamokslis rankos rašto”, “Bažnyčios istorija”. Kai 
kurios iš jo knygų buvo spausdinamos net Krokuvoje.
ISTORIJĖLĖ APIE ŽYDŲ RAUDAS

“Lietuvos Bičiulyje” liaudžiai buvo labai prie šir
dies esančios “Žydų raudos’7. Kartą kaimiečiai gavę 
kur tą knygelę Giedraičių karčiamoje ėmė tas žydų rau
das giedoti, kad' žmonės ruošiasi mesti gerti ir kad 
žydams kar.čemninkams bus “povisam”. Žydai įskundė 
policijai, kuri tas knygeles paėmė ir nusiuntė guberna
toriui. Tačiau šis nemokėjo lietuviškai. Pradėjo ieškoti 
vertėjo. Kažkas prasitarė, kad kun. Gimžauskas esąs 
geras lietuvių kalbos specialistas. Taip tos knygelės ir 
buvo nusiųstos pačiam autoriui atraportuoti, kas jose 
negero. Kun. Gimžauskas taip atraportavo, kad'nebuvo 
nieko blogo nei jam, nei žmonėms, pas kuriuos surado.
ŽYMUS. PRIEŠMAIRONINIO LAIKOTARPIO 
RAŠYTOJAS

Mykolaitis Putinas kai kuriuos Gimžausko sukurtus 
posmus vadina: “geriausi priešmaironinėj mūsų lyri
koj”. Kun. Gimžausko eilėraščiuose gal daugiau patri- 
jotinės propagandos (kuri tada buvo itin reikalinga), 
negu poezijos, bet net literatūros specialistai juos va
dina “stilistikos atžvilgiu visai įmanomi”.

Pavyzdžiui “Litvomano dainoje” kun. Gimžauskas 
rašo:

Oi girdžiu, kaip ūžia pikti priešai mano 
Ir duoda man naują vardą litvomano, — 
Mat norėtų jiejie, kadzašai lietuvis 
Atšalčiau, kaip ledas, nuo tėvynės suvis! 
Mat norėtų jiejie ir tą padaryti,

• Kad Lietuvių kalbą graban uždarytų.
Piktumas juos ima, kad už ją kariaunų, 
Tad ir litvomano vardą už tai gaunu.

Pirma negu “Aušra” pasirodė, kun. Gimžauskas mo
kė Vilnijos žmones rašto, aprūpino daugelį slaptomis 
knygomis, platino blaivybę, rašė vėliau į “Aušrą” ir 
“Apžvalgą”, mokė valstiečius lietuviškos kalbos, ne
paisydamas žandarų persekiojimo ir' sunkumų iš len
kuojančios Vilniaus krašto dvasinės vyresnybės. Tik 
lietuvis Vilniaus vyskupas Audžionis jį pakėlė į deka
nus ir garbės kanauninkus.

Lietuvių gi tauta minės jį kaip lietuvių liaudies švie
tė ją-kultūrinto ją šalia kun. Katelės, P. Kriaučiūno ir 
kitų, kurie lietuvišką vargo liaudį mylėjo labiau, kaip 
save. Dr. J. Prunskis 

Seniausia Prūsų Lietuvos Vyskupija. — Kristijono 
žygiai ir ginčas su kryžiuočiais. — Nepriklausomas gy- J 
venimas. — Potsdamo išdavystė, — Kalti ir nekalti iš
varyti, nubausti. —- Senovės Prūsų žemė sunaikinta.

Komunizmas — Tautų
Vėžys

Rašo K. Bitikas

ferencija išreiškė didelę padėką visiems aukotojams, 
ypatingai Jungtinių Valstybių lietuviams, kurie per 
ALT surengtą rinkliavą sudėjo tam reikalui didžiau
sias sumas, o taip pat ir tremtiniams, kurie iš savo 
skurdžių išteklių gausiai parėmė Tautos Fondą”,

Būtų gera, kad atsirastų 
kilnios dvasios žmonės ir 
patiektų sėkmingų vaistų 
komunizmo vėžį išgydyti.

★ ★ ★

Prof. Van. R. Potter iš 
Wisconsino Univer s i t e t o. 
gaus* $1,000.00 dovanų už ve 
žio ligos studijas. Jaunas 
mokslininko darbas gali at
nešti palaimos daugeliui li
gonių. Dovana yrar jam pa
dėka už darbą.

Bet kas išgydytų tautas 
nuo komunistų vėžio, vertas 
būtų dviejų milijardų žmo
nių padėkos.

★ ★ ★

1944 m. Genevoje — Švei
carijoje —- išėjo J. Gabrio 
228 puslapių knyga apie Lie 
tuvių — hetitų kalbų gimi
nystę ir proistorę. 1907 m. 
M. Azijoj Boghaz-Keni vie
tovėje surasti dantyraščio ir 
ieroglifų kalbos liekanos. 
Pasirodė, kad tai hetitų kal
ba. Dokumentai dirbti prieš 
4 tūkstančius metų. Hetitų 
kalba labai gimininga lietu
vių kalbai. J. Gabrys sura
do apie du šimtu panašių 
lietuvių kalbai žodžių.

Gyva, kalba gr’eit pamirš
tama, o rašyta kalba liudi
ja tūkstančiais metų. Verta 
remti knygų rašytojus ir 
leidėjus. Knyga yra kultū
rinis įnašas. Knygų tik lau
kiniai neskaito.

Kun. K. A. Matulaitis, M.I.C.

VARMIJOS GALAS

Diktatoriai nepripažįsta 
kitokios nuomonės, kaip sa
vo* Kas jų nuomonės nesi
laiko, turi išnykti. Komu
nistai yra diktatoriaus Sta
lino nuolankūs vergai. Jie 
negali turėti skirtingos nuo
monės nuo Stalino ne tik 
ekonominėje ir socialėje sri
tyje, bet ir kituos moksluos. 
Viskas eina “pagal Maskvos 
liniją”.

★ ★ ★

Įsivyravo komunistai Bul
garijoje. Ūkininkų partijos 
5 vadai, išrinkti žmonių į 
seimą, vos išnešė savo gy
vybę, pabėgdami Turkijon. 
Diktatoriaus šalyje gali bū
ti išrinkti vien diktatoriaus 
šalininkai. Kiti , visi pasmer
kiami išnykti. Jei norima 
kam .padaryti didelio nema
lonumo, tą statoma ir ren
kama atstovu nuo priešin
gos komunistams partijos.

Aišku, nieks nenor atsto
vauti laisvą žmonių nuomo
nę, nes. ji uždrausta dikta
toriaus.

★ ★

Materialistinis komuniz
mas yra tautų vėžys. Kur 
-jis įsigali, — tauta vargšų 
beverte minia pavirsta, žmo 
gus nustoja vertės. Darbo 
žmogus pavergiamas, priri
šamas prie valstybinės įmo
nės; pusbadžiai maitinamais.

Max Jordan pranešė iš Frankfurto, Vokietijos, liepos 
mėnesyje 1947 m., kad ten mirė paskutinis Varmijos 
katalikų vyskupas Maksimilianas Kaller’is.

Toji žinutė tųomi yra traginga, kad Varmijoje — 
Mažojoj Lietuvoje, gyveno žymus katalikų skaičius, o 
jų tarpe buvo daug senovės prūsų — lietuvių palikuo
nys. \ ' 1 1

Vyskupo Kallerio mirtis priminė pasauliui padarytą 
žiaurią neteisybę nekaltiems Mažosios Lietuvos žmo
nėms, leidus maskoliams komunistams, Potsdamo kon
ferencijos susitarimu, pašalinti Mažosios Lietuvos gy
ventojus iš Jų tėvų žemės.
PROTESTAS

Tą didelę Mažosios Lietuvos gyventojams padarytą 
skriaudą atjaučia visi lietuviai. Nestebėtina, kad Ma
žosios Lietuvos Tarybos Vykdomasis Komitetas, su 
Erdmonu Simonaičiu ir Albertu Puskepalaičiu priekyje, 
15-11-1947 m. užprotestavo Potsdamo susitarimus ir pa
reikalavo Mažosios Lietuvos žmonėms teisingumo ir 
žmoniškumo atsižvelgimo.

Bet šiuo metu pasaulyje tiek daug yra i 
tiek daug padaroma tautoms skriaudų, esant politinei 
padėčiai įtemptai, jog galingieji nenori galvoti apie 
nedidelio krašto trijų milijonų gyventojų vargus. Mes 
patys mažai surandame laiko pasvarstyti, kokiomis 
priemonėmis galėtume padėti vargo broliams.

Mažosios Lietuvos ir Varmijos reikalai turėtų būti 
mums prie širdies. Prūsų-lietuvių būtovė yra graži. 
Istorija juos giria, tuomi pag,irdama visus lietuvius. 
Iš to mūsų prosenelių gyvenimo paduodu keletą žinių. 
Gal jos paveiks ir imsimės daugiau rūpintis to krašto 
tremtinių likimu.
VARMIJOS PRAEITIS

neteisybės, .r: 
nt politinei

Senovės prūsų-lietuvių žemės buvo pasidalinusios, a- 
not Dusburgo (Scriptores rerum Prussicarum. Leipzig 
I, 51-52) į vienuolika sričių ir vadinosi: Pamedė, Pa- 
gudė, Varmė, Notanga, Semba, Nadruva, Skalva, Sū
duva, Galinda, Barta *Kulmo.

Varmė prūsiškai, o dabar būtų Raudonė. Pirmasis 
prūsų vyskupas Kristijonas, mirusia 1245 m., aiškina, 
kad toji šalis gavusi savo vardą nuo devintojo Vuda- 
vučio sūnaus Varmo. Jis buvo vedęs Armą. Našlė ta
pusi ši karinga moteriškė užmušė kovoje Mazovijos 
kunigaikštį, paskui jo žmonas ir jo 36 vaikus. Dėl to 
Varmę imta vadinti Ermlandu, arba Ermelandu.

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

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ

JĮ| Tiesiog Jums
*** H M Asų DtrfituvM
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 

vėliausios mados Seklyčioms Setų.
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 

Pas Mus Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau!
GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMI 

UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

yv

k
Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 

Prie Progos Paklauskite Jų.

Archer Avenue Furniture Co.
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI

4140 Archer Ave. Chicago 32, Hl.
Telefonas LAFayette 3516

Savininkas JOE KAZIK - KAZIKAITIS
%:

tis muzikos, dai 
nų, žinių ir pra
nešimų.

ĖARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS BAL. 11 d., 1933

Kviečiame kiaušy-

Wnrl“
SEKMADIENIAIS:, nuo .1-mos 

iki 2-ros valandos, popiet—<- 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9430 

valandos vakare
EXTRA PROGRAMAS: Penkta

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

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

1
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MUSU GYVENIMAS IR DARBAI
Aukos Tremtiniams

Brooklyn, N. Y. — Gera
dariai lietuviai ir lietuvių 
draugai per 1947 m. rugpjū
čio mėn. į B ALF sandelį, 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y., atsiuntė rūbų, avali
nės, knygų ir kitokių turtų, 
kuriuos žymime svarais:
California

Los Angeles, BALF 13 
skyrius — 487.

Huntington Park, J. Už
davinys — 649.
Connecticut

Bethlehem, Adelė Kalvai- 
tienė — 17.

Hartford, BALF 12 sky
rius — 80.
District of Columbia

Washington, M. R. Tūbe
lis — 14.
Massachusetts

Andover, Oliver Wendell 
Holmes Library — Phillips 

’Academy — 70 kng.

KOVA UŽ LAISVĘ 
LIETUVOJE

(Atkelta iš 2 pusi.) 
pulti partizanus, pastarieji | 
okupuoja tam tikrą terito
rijos dalį, pa v., valsčiaus 
miestelį ir apylinkes, atim
dami galimybes susisiekti 
šiai sričiai su kitomis teri
torijomis. Čia jie šeiminin
kauja kokias dvi dienas. Iš 
valstybinių sandėlių, koope
ratyvų, pieninių ir mėsinių 
paima reikiamą kiekį apran
gos ir maisto. Paskui pasi
traukia į savo tvirtoves, nu
sigabendami su savim vie
tos komunistų partijos ak- Į 
tyvą, komunistų partijos 
reikalams parsidavusius tar
nautojus bei jų turtą.

.(Bus daugiau) •

Fitchburg, Janet Drezin- 
gas — 31.

No. Andover, Albina Ba- 
ravich — 12.

Northampton, A. Sadaus
kai — 93.

Lawrence, St. Francis 
Church — 252.

Worcester Kazlauskienė
— 28.

Worcester Rev. J. C. Ju-tt 
— 1&

Illinois
Rockford, BALF 85 sky

rius — 1,100.
Indiana

Gary, kun. A. Martišiū- 
nas — 20.
Maine

Millinocket, V. Makaus
kas — 50.
Maryland

Baltimore, BALF 64 sky
rius — 1,900.
Michigan

Detroit, Ann Kundrot 100.
New Hampshire

Nashua, J. Borkuco— 11. 
New Jersey

Paterson, RALF 86 sky
rius — 500.
Ohio

Cleveland, Ona Baltruko- 
nis — 35.
New York

Binghamton, Sister Ange
la Marie — 88.

Rochester, N. N. — 10.
New York City, Columbia 

University, per Miss Am- 
broze, knygų mokslui—561.

Nellie L. Glinsky — 5.
Elmhurst, Povilas Augu

lis — 23.
Jamaica, Nursing Sisters 

— 150.
Maspeth, Ant. Masiulis 7. 
Kazys Laurynaitis 58.

Mykolas Narkevičius ir I 
Kazys Razminas iš Rich
mond Hill, N. Y. — 160.

Brooklyn, Pauline Vįntis 
— 35.

Nursing Sisters of the 
Sick. Poor — 507.

M. Čižauskas — 33.
J. Jakaitis — 35.
Ona Bartkuvienė — 8.
Jonas Brundza — 26.
Justina Klant — 4. 
Janavičiai išvykdami i

Nebraska — 5.
Ona Bartkuvi^nė — 5.
Ona Leigienė — 17.
Kastancija Rašauskienė 

— 22.
Petras Mačys, ^Kirveliai, 

Adomaitienė, Polterienė, Ma 
čiulienė, Shalins-Šalinskas, 
Simanaičiai, Petras Montvi
la — 173.
Pennsylvania

Philadelphia, St. Casimirs 
Rectory —< 12:

Adelė Varuvelis — 23.
Chester, Mrs. Tomasitis 6.
Pittsburgh, Wm. Waina 

— 90.
Mr. Martinaitis — 45.
Newtown, Villa Joseph 

Marie — 96.
Wisconsin

rt IIIGV JfOBITI FAJBKOLOl ANY Nl — 
ft JBGV NOUTB FANDtn 1AUPINIMVI
■ mot NORIU GAUTI 9% — KRKIPKITM I

UM VERSA L 
Savings and. Loan Association 
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., Seštad. nuo 9 ryto iki 1 popietų.

< UŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA® EVANS
.LAlDOTllVlIį DI1EKTORIA1

4043 M Aim. »3W Uwcaic* A**-

raOtpGct 0099 _ YARds 1138-1139
ta®*sdoa®yrirm kcpbSemAmA*

CHICAGOJE
Pikniko Atgarsiai

North Side. — Rugpjūčio | 
31 d. įvyko BALF 4 sky-j 
riaus piknikas, gerai pavy-j 
ko. Aukų sudėta $81.50, vai-' 
gių ir baro pelnas $43.50. 
Visos išlaidos apmokėtos ir 
pelno liko su aukomis $125.

Iš kitų kolonijų malonėjo 
atsilankyti veikėjai: BALF 
organizatorė Elzbieta Samie 
nė, John A. Kass ir Thomas 
Miller.

I Skyriaus valdyba dėkojo 
i kun. V. Reičiūnui ųž jo pa
galbą piknike ir paramą šal
pos darbuose.

Nuoširdi padėka dovanų 
aukotojams — John A. Kass 
ir Onai Staniulis.

Kaip visuomet, ir šį- kar
tą Elzbieta Rauskinienė at
vežė jos pačios pagamintų 
pyragaičių, kuriais pavaiši-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Nauja Lietuvos Istorija

THE STORY OF
LITHUANIA

Milwaukee, A. Lauchiu- 
nas — 4.

Visiems aukojusiems rū
bus, avalinę, knygas, mokyk 
loms reikmenis ir pinigines 
dovanas, tremtinių vardu, 
nuoširdžiausiai dėkojame. 
Dovanas ir toliau prašome 
siųsti: BALF, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, New York.

KUN. TOMAS CHASE (Olšauskas) 
Išleido Strafford House, inc.

žemėlapiai, kronologija, 890 pusi.
KAINA: $8.50

Užsakymus siųskite 1 —
DRAUGAS

2334 S. Oakley Ave.
Chicago 8, Illinois

Please send me postpaid.......... 
copies of your book THE STORY OF 
LITHUANIA. Enclosed you will 
find |..............

Name ...... ..........
Address ....................\ .

3914 West lllth SL

A

Vienas Blokas nuo Kapinių
Tiesiog Ten, Kur Rusai 

Sustoja.

J

I no visus pikniko dalyvius.
Aleksas Laurinaitis auko

jo $10.00. Sekantieji prisi
dėjo aukomis ar darbu: V. 
Daugirdienė, E. Morkūnie
nė, F. Rekienė, T. Strogienė, 
O. Deksnienė, E. Raųskinie- 
nė, M. Janušis, Ona Mileris, 
Šerpetienė, V. Tūbeliene, M. 
šeštokas, Kupčiūnienė, T. 
Miller, Vincas Rėkus, K. Bu- 
gentas, J. Lebežinskas, A. 
Sakys ir B. Tūbelis.

Skyriaus valdyba taria lie 
tuvišką ačiū visiems,- kurie 
■parėmė pikniką.

V. Tūbeliene

3 Metu Mirties Sukaktis

VALANDOJE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AUGUSTAS. BABTUŠ1S

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

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Bei* 
kale, gaukite mus.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

6812 So. Western Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas!

I

JOZEFINA BABZDIENE
(po tėvais činikaitė)

Jau sukako trys metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų, tarpo myiimą motinėlę 
ir seserią. v

Netekome savo mylimos mo
tinėlės ir sesers pradžioj rūgs, 
mėn. 1,945 m. Lietuvoje.

Nors, laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti.; Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną atilsį.

Mes atmindami ■ jos liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias Rugsėjo 10 d.,. Nekalto
Prasidėjimo par. bažnyčioje, 
7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldos 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Jozefuos sielą.

Nuliūdę: Vyras Stanislovas, 
sūnus Antanas,, dukterys* Ąipo- 
lonija, Uršulė Jakaitienė, Bar
bora Strumskienė, Ona Balec- 
kienė, bi^olis Jonas činfkasfr 
pusseserės B. Barzdienė ir A. 
Kraujelytlė, pusbroliai Petras. 
Augustas ir Po'vilas Kraujelis 

jų šeimos ir Įeitos gimines.

Didybė pati pasigamina 
sau pražūtį.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 
— Savininke —

Si. Casimir Monument

Mire rugs. 5, 1947, 4 val 
po pietų, sulaukęs 6 9 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kili iš Tau
ragės apskr., Žygaičių, parap., 
Pryšmontų kaimo. Amerikoje 
išgyveno ilgus metus. Palik-o 
dideliame • nuliūdime mylimą, 
žmoną. Oną, (Starukaitė), du 
brolius Kazimierą, ir jo šei
mą, ir Antaną, švogerką. Mari
joną, ‘Matišauskienę ir jos šei
mą., švogerką. Leokadiją Barz- 
dauskas, jos vyrą Vinr.enįą ir 
jų všeimą; 2 švogerius Petrą ir 
Leoną Staruškus ir daug kitų 
giminių ,draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4538 So. Fairfield Ave. Laido
tuvės įvyks antradienį, rugsė
jo 9d. iš namų 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčią .ku
rioje į.vyką gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų, bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero. kapine?.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines .draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuliūdę.: žmoba, Broliai 

švogerkos, švogeriai ir kiti Gi
mines, Draugai bei Pažįstami.

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis, Tel. Yards 1741Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS

BITTINandKAMENSKY

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

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

Paminklu* 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.

Monument Works

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 5. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) -

DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte.

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

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

NULIUDIMO
KREIPKITĖS PRIE

ANTHONY B.

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

Mes turime koplyčia* 
visose Chicagos ii 
Koselando dalyse if 
tuojau patarnaujanti

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone: YAEds 0781

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

Telephone: YARds 1419

LACHAWICZ ir SŪNAI
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICHIGAN PULlman 1270

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE, Phone: PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone: YARds 4908

JULIUS LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PASKUTINIS PLIENO KATILAS

oro vieškelis eis iš
Phcenix,

pavadinimą, 
ilgį ir plotį; 
maža strėlė, 
strėlė, rodan

tačiau CAA pi
kelius ir iš Chi- 
pagrindinį oro

Washington. — Privatūs 
lakūnai netrukus turės vieš
kelį nuo Atlanto iki Pacifi- 
ko pakrančių. Tas vieškelis 
bus 40 mylių platumo, ir ei-1 kad 5,280 
vilinės aviacijos adminis
tracija vadina jį “Skyway 
No. 1.”

- Bandomosios kelionės tuo 
vieškelių prasidės rugsėjo

. 8 d., praneša CAA direkto-

Šį oro vieškelį finansuoja 
Los Angeles Chamber of 
Commerce ir Washington 
Board of Trade. Tikimasi, 

miestų, pro ku- 
eis tas oro vieškelis, 
jį įrengti ir prižiūrė-

riuos 
padės 
ti.

Tas
Los Angeles per
Ariz., į Abilene, Tex., ir čia 

rius T. P. Wright. Tas vieš-. s.us1q1s j šiaurinę ir pietinę 
kelis sujungs Washingtoną dalį, šiaurinė dalis eis iš 
su Log Angeles. Abilene per Oklahoma City,

Vieškelyje bus krypties ir St. Louis, Terre Haute, Ind., 
kitokios informacines rody
klės. Tam tikslui bus naudo-! 
jami namų stogai, vanden- į 
tiekių bokštai ir kitoki pas-1 
tatai. Taip pat bus padaryti 
ženklai ir žemėje, kur nėra 
jokių pastatų, panašiai kaip 
yra daroma dykumoje.

Tie ženklai žemėje nuro
dys vietovės 
jos geografinį 
bus taip pat 
rodanti šiaurę, 
ti artimiausią aerodromą, jo 
vardą ir nuotolį nuo tos vie
tos. 1

Tie ženklai padės lakū
nams susiorientuoti, nenau
dojant jokių aviacinių ins
trumentų. Privatūs lakūnai 
paprastai skrenda gana že
mai, todėl aiškiai galės ma 
tyti šiuos ženklus. Komer
ciniai lėktuvai skrenda 
daug aukščiau.

Indianapolis, Dayton ir Co
lumbus, Ohio, ir Pittsburg- 
hą į Washingtcną. Pietinė 
oro vieškelio dalis eis iš Ąbi- 
lene per Fort Worth, Shre
veport, La., Montgomery, 
Ala., ir iš čia per Atlanta, 
Ga., ir Richmond, Va., į 
Washingtoną.

Tas oro vieškelis Chica- 
gcs nesieks, 
dės nutiesti 
cagos į tą 
kelią.

Tiriamieji ir bandomieji 
skridimai bus vykdomi nuo 
rugsėjo 8 iki 17 d. Paskui 
bus pradėti įrengti numatyti 
ženklai.

Paraginkite savo kaimy
nus ir pažįstamus, kad jie 
užsisakytų ‘ Draugą”.

Chicago. — Apie 500,000 j keisti tokiais medžiais, ku- 
pavienių medžių Chicagoje, Į rde, nors ir pamažu auga, 

1 ilgai gyvena ir duoda gerą 
I pavėsį. Taip pat norima ap
sodinti medžiais ir tas gat- j 
vės,

į mos,
i šiais
i avė.
,63rd

4-i
kurie puošė gatves, nyksta, 
nes kasmet turi būti paša
linta apie 6,000 medžių. Tuo 
tarpu nėra jokios progra
mos jiems pakeisti.

Tai praneša Walter 
Wright, parkų, aviacijos ir 
poilsio vietų superintendan- 
tas, atkreipdamas mero 
Kennelly dėmesį į tai, kad 
miestas neturėjo programos1 
pakeisti mirusiems me-! 
džiams, kurie iš gatvių šali
nami jau per 10 metų.

- 16,000 mirusių medžių
Šiuo metu yra 16,000 pra

šymų pašalinti nudžiūvu
sius ir pavojingus medžius. 
Wright norėtų, kad jų vietoj | 
būtų tuojau pasodinti nauji 
medžiai. Jeigu tai nebus da
roma, miestas gali likti be
veik be medžių, ir vėliau | 
reiks labai -daug laiko, 
nudžiūvę medžiai bus 
keisti.

Topoliai netinka
Prieš kiek laiko namų

buvo

mie

kol! 
pa-l 

i

X Delegaciją į Uetuvos 
I Vyčių seimą, iš Chicago-Ci- 
cero bus gana skaitlinga. Iš 
Cicero: Stella Pavis, Loraine 

I Mack, Grace Zakaras ir A. 
i Stankus. Iš Brighton Park: 
| K. Zaromskis, John Paulus 
| ir A. Šitelaitė. Iš Marquette 
i Park: Jack Juozaitis, A. Li- 
' beris, A. Yuknis, .J. Vilki- 
' šius ir Pocius. Iš seniorų 
kuopos: V. Balanda. Iš Chi
cago apskrities: Ed. Pavis 
ir P. Rekašiūtė. Seimas į.- 
vyks Philadelphia, Pa., rug- 
sė o 12-14 dienomis. Delega
tų išleistuvės įvyks rugsėjo 
6, L. Vyčių salėj, vakare.

X J. ir J. Klikūnai nors 
jau kelinti metai, kaip gy
vena Berwyne, kur turi įtsi-v'! 
giję puikią rezidenciją, ta
čiau nesiskiria su savo ‘dedr 
West Side’. Ypatingai Juo- 
zefina Klikūnienė. Ji ne tik 
darbuojas čia lietuvių, mo
terų draugijose, bet visuo
met ateina ir “Draugui’’ į 
talką didesniam jo paren
gime. Jų namuose nuolati
niai svečiai yra “Draugas”, 
‘•Laivas”, “Moterų Dirva” 
ir kiti katalikiški laikraš
čiai.

kurios yra praplatina- 
kaip buvo padaryta 
metais Stony Island 

į rytus ir į šiaurę nuo 
st.

Numatoma, kad reikėtų 
$500,000, norint pradėti 
vykdyti medžių sodinimo 
programą. Paskutinė medžių 
sodinimo programa 
baigta 1938 m.

Neša nuostciius
Lombardijos topoliai

stui gana daug nuostolių pa
daro, nes šiais metais 6,000 
nudžiūvusių topolių pašalini
mas kainuos apie $325,000.1 
Blogiausia, kad gaunama 
daug daugiau pranešamų a- i 
pie, nudžiūvusius medžius, 
negu spėjama pašalinti. To-j 
dėl dabar jau yra apie 16,- 
000 nudžiūvusių medžių,) 
kuriuos reikia pašalinti.

Lombardijos topoliai
Nuotrauka iš Carnegie Illinois Steel Corp. Pittsburgh, 

Pa., fabrikų, kur dėl geležinkeliečių streiko išpilamas pas
kutinis karšto plieno katilas. Laikinai darbo netenka 30,- tybos firmos prisodindavo ■ gali būti panaudojami 

,000 darbininkų. (Acme-Draugas telephoto) , prie naujų namų daugybę«
vadinamųjų Lombardijos to
polių, kad naujų namų apy
linkė atrodytų patrauklesnė. 
Pasirodė, kad tie medžiai' 
Chicagos klimate teišgyve- 

| na tik tarp 14 ir 20 metų, ir 
I dabar tarp 16,000 nudžiūvu
sių medžių 75 nuošimčiai 
yra tų Lombardijos topo-!

stą ne- 
net 

turi

Pakels Algas Paliks Kalėjimą

kurui, todėl miestas 
juos išgabenti užmiestin ir1 
sudeginti.

Vieno medžio pašalinimas: 
miestui kainuoja paprastai 
$50. Prie vieno medžio pa-1 
šalinimo dirba šeši darbi
ninkai: vienas formatas, du 
šakų kirtėjai, du darbinin
kai ir vienas šoferis su tro- 
ku.

Meras Kennelly paprašė 
paruošti smulkų pranešimą 
apie medžius Chicagoje,- 
kad galėtų apsvarstyti -me
džių sodinimo programą.

Chicago. — Išbuvęs 21 
metus kalėjime (ne kaip ka
linys, bet kaip kapelionas), 
Rev. ELiglus Veir iš savo 
pareigų Stateville ir Joliet j 
kalėjimuose pasitraukia. Jis’įįų. 
dabar yra 54 metų amžiaus.1. 
Jis sako esąs laimingas, kad j 
tarnybos laiku teko matyti i 
tik 12 mirties bausmės į- 
vykdymų. Jis taip pat džiau
giasi, kad per tuos 21 metus 
jam pasisekė atvesti arba 
sugrąžinti prie Dievo ma
žiausia 1,000 kalinių.

Jis sako, kad gyvenimas 
kalėjimuose per 21 metus 
labai pasikeitė. Disciplina 
dabar yra žmoniškesnė, ge
resnės patalpos ir maistas 
ir yra 
ir mokytis.

Jo vietą dabar užima Rev. 
Gervąsę Brinkman, 35, ku
ris iki šiol buvo profeso
rium Sf. Juozapo kolegijoj, 
Mayslake.

Chicago. — Chicagos 14,-1 
000 mokytojų šiais metais! 
gaus padidintas algas. Iš vi-1 
so algų pakėlimui skiriama j 
$1,800,000. Vienam 
riiui vidutiniškai 
$130.

v.

valdyba 
nusta-

Miesto švietimo 
pakėlimą galutinai 
tys trečiadienį.

asme-
išeina

PASIKLAUSYKITE
Visų Mėgiamiausias

Sudriko Radio
Programas

Sekmad. WCFL Stot’eš 9:30 v. '
Ketvirtad Stoties

Ištaigos Auujtts Nanitt.1

CHICAGO SAVINGS 
& Loan Association 

JOHN PAKEL, Pres.

6234 So. Western Ave.
Chicago 36, Illinois

Telefonas GKOvehlll 7575

Gausite lid 8% nuošimčių ant 
savo taupomu pinigų (current 
rate). Visi indėliai yra apdrau- 
stl iki $5,000.00.

MOŠŲ TURTAS SIEKIA 
ARTI $2,000,000.00

Tolimesni Amerikos Lietuviai 
siųskite taupimui pinigus per 
pašią; mes ūmai ir teisingai 
pakvituosime.

‘1R A R A P Tai Geriausias Laikas Pirkti 
UADAK “ VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

REIKMENIS*’. —— GERAS PASIRINKIMAS:

STASYS El TWIN AS SAKO-

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų išvaizdos Sidiugs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varui šio — Euamello — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokio k 
Rūšies InsuUaeljos .Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard - Plaster Board Vania 
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI

STASYS LIT WIN AS, Pres.

CARR MOODY LUMBER CO.
WS9 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY I27z

VALANDOS: Nuo 8-los vai. ryto iki 6-toa vai. vak

TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOJ

BUDRIKO KRAUTUVĖJE visuo
met rasite geriausios kokybės RA
KANDUS, RADIOS ir JEWELRY, 
prieinarniausfomis kainomis ir 
visuomet mandagų patarnavimą,. 
Atsilankykite.'

VISI DEPARTMENTAI
PATALPINTI VIENAME 

BALTAME NAME
Krautuve atdara kiekvieną, dieną. 
•Vasaros metu atdara vakarais
Pirmad. ir Ketvirtad. iki 9 vai. 
vakare.

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

Chicago 8, Ill.
Tel. CALumet 7237

galimybių auklėtis

Sapnas Išgelbėjo

į Lombardijos topolius bu-
1 vd uždrausta sodinti maž- 
daug prieš 10 metų. Negana 
to, kad jie greitai nudžiūsta, 
bet ir neduoda gero pavė-( 
šio. Todėl norima juos pa-'

X Jame,s R. Cherry, Lie
tuvių Piliečių 
Pašalpos Klubo 
lumbo Vyčių 
Quigley kuopos

I ir “scribe”,

Pittsburgh. — Sapnas 
išgelbėjo Fred Fournier, 
gazolino stočių savininkui, 
$1,700.

Jis sapnavo, kad jis buvo 
apiplėštas. Išsigandęs jis 
pabudo ir nuėjo į savo dirb
tuvę pažiūrėti, ar tikrai ten 
nėra plėšikų. Tačiau viskas 
buvo tvarkoj. Tačiau dėl vi
sa ko jis paėmė iš kasos ten 
esamus $1,700.

Ir koks buvo jo džiaugs
mas, kai kitą naktį plėšikai 
tikrai įsiveržė į jo dirbtuvę, 
bet nerado nė cento.

DUODAME PAS
KOLAS UŽ ŽE
MIAUSI NUOŠIM
TI.

Didžiausia ir stip
riausia finansinė 
įstaiga teikia tau- 
pytojams ekstra 
apsaugą.
Turtas 18 milijonų 

dolerių
Atsargos fondas 

virš $1,600,000.00

STANDARD FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

JUSTIN MACKIEWIOH, Pres, and Mgr.

4192 Archer Avenue Virginia 1141

Vagims Nesisekė Areštavo 39
Chicago. — Vagys, įsi-1' 

laužę į namą 308 Randolph. 
st., norėjo atidaryti į vai-' 
riuose to namo aukštuose 
net septynis seifus, tačiau | 
tai jiems 
atidarė 
atidaryti 
trijuose seifuose 
tik $180.

i nepasisekė. Jie I 
tik tris, o keturių'] 

nepajėgė. Tuose 
jie rado j

I 
•. i l

. -

ife < r-=! >1

Mexico City. — Trisde
šimt devyni asmenys, jų 
tarpe viena moteris, buvo 
areštuoti ryšium su septy
nių kareivių ir vieno veteri
narijos gydytojo nužudymu 
Senguio kaime. Tie kareiviai 
ir gydytojas buvo pasiųsti 
apžiūrėti gyvulius tame kai
me. Siaučiant Meksikoje 
snukio ir nagų ligai, sergan
tieji galvijai yra. naikina
mi. Norėdami apsaugoti sa
vo galvijus, Meksikos kai
miečiai atvykusius jų sunai
kinti kareivius puolė peiliais 

| ir lazdomis ir kartu su 
terinaru užmušė.

ve-

Alus Pabrangs
New York. — Alaus stik

las, kainavęs nikelį, o dabar 
kainuojąs dešimtuką, gali 

| greitai pakilti iki 15 centų. 
! Sužinota, kad' 12 didžiausių! 
‘ New Yorko alaus daryklų 
• pakelia alaus kainas po 621 
centug statinaitei.

Darbininkų 
sek r., Ko- 

Archbishop 
“recorder”

4-to laipsnio 
I Quadrangle Club pirm., taip 
I gi 4-to laipsnio La Salle Ge
neral Assembly narys ir L. 
Vyčių 36-tos kuopos bei 

i Keistučio Klubo veikėjas, 
I pastaruoju laiku buvo susi- 
• rūpinęs koja, kuri tam tik- 
I romis komplikacijomis buvo 
! užsinuodijus. Bet gydytojų 
pastangomis pavojus praša
lintas ir neužilgo grįš į dar
bą.

X Kun. Ign. Albavičius, 
priėmęs “Naujosios Aušros” 
redaktorių Eug. Tautginą, 

! po išsamaus pasikalbėjimo, 
naujam kultūros žurnalui 
žadėjo stambią finansinę pa
ramą. ‘‘Naująją Aušrą” ga
lima užsisakyti šiuo adresu: 
10720 S. State St., 
28, Ill.

Chicago

4

Eina Pėsti
Dublin, Airija. — Sustrei

kavus dviem tūkstančiam į 
busų ir gatvėkarių operato-! 
rių dėl aukštesnių algų, vi
sas viešasis susisiekimas j 
mieste susto jo. Visi dubli- Į 
n'ieciai turi eiti į darbą pės
ti.

Love pineapple dollies? 
one —- equally effective 
used. Everyone will 

Į handiwork if you choose
Such an easy doily t 

Make plenty of these 
j tern 7026 has directions

Our improved pattern 
with easy-to-see charts and photos, 
and complete directions 
needlework easy.

Send Fifteen Cents 
your copy of our Alice 
Needlework Book — 104 
tions of de -.lerns: crochet, 
dery, knitting, hoim 
toys. Als printed In the book l< 
FREE pattern for 
accessories and a bib.

Address as follows: CQUcago Drau
gas Pattern Dept., 243 West 17th St., 

I New York 11, N. Y. Print Plainly 
1 NAME, ADDRESS AND BOOK NO.

Here’s* 
whci-evei 

admire your 
J this, 
to crochet! 

beauties. Pat- 
tor two. 
— x’isual

— makes

more for 
Brooks 

i I liustra- 
embr i- 

deco ration.

three kitchen

Buy KS''SaVihgs Bonds
•^;:''REGŪEAR:LY‘*f

X Aiderman Jos. 
diena šiemet įvyks 
rugs. 10 d. Pilsen Park dar
že, prie 26-tos gatvės ir Al
bany Ave. Kam nors teks 
naujas automobilis ir kitos 
brangios dovanos. Pradžia 
4-tą vai. po pietų. Aid. Ropa 
yra palankus ne tik 21-mo 
ward’o lietuviams, bet ki
tais atvejais bendrai remia 
lietuvių reikalus. Visiems 
užtikrintas smagua laikas.

X E. Pautienė, iš Brigh
ton Park, buvus vyriausia 
šeimininkė “Draugo” Labor 
Day piknike, vadovaus taip 
pat virtuvei ir per Akade
mijos Rėmėjų Draugijos 
centro pikniką, Vytauto par 
ke, rugsėjo 28 d. Jai talki
ninkaus kitos brightonpar- 
kietės rėmėjos. Šis piknikas 
bus vienatinis, kuriame ne Jr' 
tik valgykloj, bet bufete ir z 
prie kitų pramogų patar- 
naus vien moterys. Vyrai / 
galės sau tikrai “spacieruo- 

ir vaišintis.

F. Ropa 
trečiad.,


