
DRAUGAS
Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudo*) 

Draugija.
2334 So. Oakley Avė.. Chlcago, Illlnoli

No. 235

DRAUGAS
HHEXLITHUAN!AN DAILY FRIEND

DRAUGAS 
TJic l.Hhimnlnn Dail.v 1'rlcml 

Publielied by ihe f.lthnanlan ColhoHc 
Presą Sodely.

2331 >U>. Oakley A ve., CliKago. flllnnt*

T h e mosi Infhicntial Llthuanlan Dali y 
in A’merica.

Telephone — VTRffinla 0640 - 41

Price 4 cents Chicago, Illinois, Ketvirtai, Spaliu (Oct.) 9d., 1947 Kaina 4 centai Vol. XXXI

New Yorke Bijoma Gali Įvykti Visų
Prekinių Siuntų Sustabdymas Visur

PRIKĖLĖ’ KOMUNISTŲ INTERNACIONALU

North Sea

Railway Express Agentūros Samdiniai
Reikalauja Algų Pakėlimo

NEW YORKAS, spalių 8. , atstovų narius sušaukti kon- 
—Railway Express agentu- ferenciją delegatų iš 
ros sunkvežimių vairuotojų 
19 dienų streikas, kuris ne 
vien sustabdė ekspresines 
siuntas, bet metė didelę naš
tą ant pašto, šiandien iššau
kė naują transporto grąsini- 
mą — bendrą prekinių siun
tų blokadą.

Martin T. Lacey, AFL cen
tro amatininkų ir darbiečių 
tarybos • prezidentas, vakar 

*gsakė, kad išvežioto jų (AFL) 
brolijos vykdomoji komisija 
buvo įgaliota “suparaližuoti 
visą miestą, jeigu mes norė
tume. ”

visų 
Vakarų pasaulio valstybių 
valdžių apsvarstymui prie
monių prieš komunizmo iš- 
siplėtojimą.

Lewis Laimėjo
Darbiečių Ginče

SAN FRANCISCO, spalių 
8.—Valdžios National Labor 
Relationg tarybai vakar pa
skelbus, kad AFL ir CĮO 
unijų viršininkams nepriva
loma pasirašyti pareiškimus, 
kad jie nėra komunistai, 
AFL unijos seimas vykstan
tis šiame mieste paskaitė 
tai dideliu laimėjimu John 
L. Lewiso prieš Taft-Hart- 
ley darbo įstatymą.

Iki valdžios tarybos parei-

Ieško Valandų Sumažinimo
Iš vėžio to jų unijos lokalas 

808, kuris pradėjo streiką 
prieš Express agentūrą, at
sišaukė '.į bendrąją tarybą Iškimo, buvo manyta, kadLe- 
dėl pagelbos sustabdymui |wisas ir kiti unijų vadai at- 
bendrų prekių siuntų, kurios 
dabar apima daug prekių 
pirmiau siunčiamų per Ex- 
press agentūras.

New Yorko meras William 
O’Dwyer vakar naktį įsakė 
Thėodore W. Kheel, miesto 
darbiečių santykių divizijos 
viršininkui, išdirbti formu
lę išaiškinimui ekspresinin- 
kų streiko. Anksčiau, unija 
praplėtė savo pikietavimą į 
artimus New Jersey punk
tus ir į Yonkers bei Mt. Ver- 
non, Westchester apskrity, 
kad sulaikyti ekspresines 
siuntas iš tų punktų.

Unija reikalauja 1514 cen
tų valandai algų pakėlimo ir 
darbo savaitės sumažinimo 
iš 44 valandų iki 40 valandų.

|sisaką pasirašyti tokius pa- 
, reiškimus turės atsistaty
dinti, kad leisti unijom pasi
naudoti National Labor Re- 
lations tarybos patarnavimu.
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Šis žemėlapis parodo devynias Europos valstybes, ku
rios prisidėjo prie sovietų Rusijos naujame komunistų in
ternacionale— kuris yra panašus į senąjį kominterną — 
su tikslu nugalėti Marshallo planą ir sustabdyti taip va-Į» 
dinamą Amerikos “imperializmą.” Komunistų “informaci
jos biuro” centras įsteigtas Jugoslavijoj. Dvi dalyvaujan
čiųjų tautų, Italija ir Prancūzija, randasi Marshallo plano ' 
.zonoje. (Acme Telephoto)

Robolinis Lėktuvas 
Parskrido Amerikon

PADSTOVV, Anglija, spalių
,—Mažas, belakūninis ra- 

kietinis lėktuvas, paleistas 
iš po didelio britų bombo
nešio aukštai virš Atlanto, 
šiandien pasiekė greitį spė
jamą pasiekusį 900 mylių 
uer valandą, arba greičiau 
negu garsas, kuris keičiasi 
iš 660 mylių per valandą jū
ros lygumos aukštyje 
760 mylių per valandą 
000 pėdų aukštyje.

Mokslininkai visame 
[šaulyje domisi tais bandy
mais, kurių Šis buvo britų 
pirmasis, nes iki šiol nieko vo U.S. valstybės 

tai, kas daro- mento viršininko 
kad Amerika gali 

! siūlymą padalinti
“su gal keliais pakeitimais.” 
Tas delegatas, kuris kalbė
josi su Washinigtono parei
gūnais, sakė jis nesužinojęs 
kokių pakeitimų Amerika 
iešk jsianti.

’JN Sesijoje Raportuojama Amerika 
Parems Palestinos Padalinimo Plana

Rusija ir Amerika Dar Nėra Pasisakusios 
Palestinos Padalinimo Klausimu

iki
30,-

pa-

nežinoma ap’
si pasiekus ^arso greitį.

Sako Nuo Jų Priklausys Maistui 
r Taupyti Plano Pasisekimas

LAKE SUCCESS, spalių 8.—U.N. sesija sudavė antausį 
Rusijai šiandien, nubalsuodama įsteigti pastovų? komitetą 
stebėti įvykius Balkanuose, nežiūrint Višinskio piktos ata
kos ant to pasiūlymo.

LAKE SUCCESS, spalių 8. 
—Vienas vyriausių delegatų 
U.N. visuotinoj sesijoj šian
dien raportavo, kad jam bu- 

departa- 
pranešta. 
remti pa- 
Palestiną

Amerika ir Anglija
Tariasi Dėl Vokietijos

WASHINGTON, spalių 8. 
—Šiandien prasideda nauja 
britų-amerikiečių fi n a n s ų 
konferencija, valdžių virši
ninkams ieškant būdų išdir
bti pakeitimą Voki e t i j o s 
okupacijųs sutvarkyme, kad 
sutaupyti dolerių Anglijai. 
Delegatams besiruošiant pir
mom sesijom, britų atsto
vai raportuoti pasiruošę pa
siūlyti Amerikai didesnį bal
są darant nutarimus ekono
miniuose reikaluose sukom- 
binuotoj Vokietijos zonoje.’

Robolinis Lėktuvas 
Skrido 900 Myliu P. V.

WILMINGTON, Ohio, spa-' 
lių 8.—Mechaniškai valdo
mas U.S. kariuomenės lėktu
vas Robert E. Lee šiandien 
nusileido čia po automatinės 

I kelionės iš Stephenville, New 
foundlando, kurį pasiekė po 
pasekmingos kelionės per 
Atlantą vakar dieną;

Lėktuve skrido 10 asmenų 
įgula, tačiau nė vienas jų ne
pridėjo piršto prie kontrolių, 
apart mygtuko paspaudimo 
pradėjimui robotinio piloto.1

T

I-

Cholera Paėmė .
36 Daugiau Gyvybes

WASHINGTON, spalių 8. 
—Egipto viešosios sveikatos i 
ministerija vakar naktį pra-1 

' nešė,’ kad choleros epidemi-1 
i joje mirusiųjų skaičius paki-; 
ilo iki 417, arba 36 padidėji
mas per praeitas 24 valan- 

Idas. Anot ministerijos, visa- 
|me Egipte raportuotas 1,778 
| ligoniai serganti cholera.

Amerikiečiu Kariai 
Gaus Mažiau Valgyti 

FRANKFURTAS, Vokieti
ja, spalių 8.—U.S. kariuo- 

I menė Europoje atsakė į Prez. 
Trumano atsišaukimą ame
rikiečiam mažiau valgyti, 
sumažindama duonos davi
nius 25 nuošimčiais ir įsa
kant valgyklose pravesti 
vieną dieną į savaitę be mė
sos. Pirmosios dienos be mė
sos kariam bus spalių 21 ir 
30. Negalima jas pravesti 
anksčiau, nes kariuomenės 
valgyklos seka iš anksto pa-, 

I

Siūlo Apsisaugoti
Nuo Komunistu Čia

WASHINGTON, spalių 8. 
—Ats. Thomas (R., N. J.) 
šiandien pasiūlė planą U. S. 
atstovų rūmams paimti va
dovybę organizavime Vaka
rų pasaulio įstatymų siste
mos kaipo “apdraudą” prieš 
komunizmą. Priešvalst y b i- 
nės veiklos komiteto pirmi
ninkas nubrėžė savo pasiū
lymą laiške atstovų rūmų 
pirm. Martin (R., Mass.).

Jis siūlė Martinui paskirti | darytus menių.

WASHINGTON, spalių 8. manąs varyklos galų 
—Prez. Trumanas šiandien 
sakė Amerikos moterys gali 
padaryti “neįkainuojamą au
ką” krašto ir pasaulio ger
būviui ‘ ‘nuoširdžiai remda
mos mūsų maisto taupymo

i programą.” Radijo kalboje 
[ ryšium su demokračių mote- 
|rų diena, Prezidentas sakė 
[taip pat, kad moterys “turį 
[didelę progą” padaryti savo 
[“sveiką įtaką vis daugiau 
[įtakinga” sukūrime geresnio 
pasaulio “pilnu išnaudojimu 

[savo galios balsavime.” 
I Prezidentas sakė atsako
mybė už maisto taupymo 
programo “didžiumoje glūdi 
su Amerikos šeimininke.”
Padarytų Didesnį Progresą
“Ji yra nepavaduojama 

kovotoja mūsų kovoje prieš 
alkį,” Prezidentas tęsė. 
‘ ‘Amerikos šeimininkė nie
kuomet neapleido savo kraš
to, kuomet buvo į ją atsi- 

j šaukta pasiaukoti krašto in- 
| teresui. Aš žinau, kad ji ne
apvils mus didelėje užduo
tyje stovinčioje prieš mus.”

Jis toliau sakė, jei Ameri
kos moterys “pavartos dide
lę moralinę jėgą gerui, kurią 
jos turi, mes padarysime di
desnį ir pastovesnį progresą 
nugalėjimui kitų kliūčių, 
kurios rūpi mums ir pasau
liui?’

gale 
| sutiks su tuo programų, nors 
[po protestų.

Viena didžiausių priežas
čių dėl to protesto yra ta’ 
kad varyklos teigia jog kai 

| kurie kraštai iešką pagalbos 
iš Amerikos po Marshallu 
tebevartoja didelę dalį savo 
javų gaminimui alaus ir deg
tinės, ir: todėl nėra teisinga 
-prašyti amerikiečiam tokiom [ 
sąlygom uždaryti savo įstai-1 
gas. ’ : ’

LONDONAS, spalių 8. — 
Griežtai pertvarkyta darbie
čių vyriausybė šiandien pra
dėjo vaju prieš bankrotą. 
Britų opinija atrodo sutinka, 
kad ministro pirmininko At- 
tlee vėliausias pertvarkymas 
valdžios — liečiantis 30 vie
tų—-turėjo tikslą pritraukti 
vidurinės klasės parama gy- 
vybiniem produkcijos ir ek
sporto vajam, kurie yra su
planuoti palengvinimui eko
nominės krizės. .

Kai kurios dalys britų 
opinijos, priskaitant ir ko
munistus, manė, kad pakei
timai pasuko socialistinę'vy
riausybę į dešine, bet vai-

U.S. delegacijos kalbėto
jas sakė projektas Amerikos 
nusistatymo dėl Palestinos 
buvo užbaigtas, bet jis atsi
sakė kalbėti apie jo turinį!. 
Tas U.S. pareiškimas gal bus 
padarytas čia rytoj ar penk
tadieny.

Rusai Nenusistatę

i

Varyklos Protestuos
Degtinė' Sustabdymą
WASHINGTON, spalių 8. 

—Didžiuma šio krašto degti
nės varyklų nutarė protes
tuoti prieš Prez. Trumano 
reikalavimą 60 dienų, degti
nės darymo “pertraukos,” 
kad paliuosuoti tam varto
jamus javus Europai šelpti. 
Vienas sluoksnis sakė jis

Cripps Įspėja, Kad 
Anglijai Reikės Doleriu

LONDONAS, spalių 8. — 
Sir Stafford Cripps, nauja
sis Anglijos ekonominis “ca
ras,” šiandien pareiškė spau 
dos konferencijai, kad Ang
lija “bus priversta” dar gi
liau kirsti dolerių išleidimą, 
nebent nauja dolerinė pagal
ba Anglijai ir Europai atei
tų “gan greitoj -ateityje.” 
Cripps pranašavo, kad Ang
lija slys pagal “žemyn ei
nantį depresijos pasukimą,” 
kuris ilgainiui paliestų kitus 
kraštus, jei reikėtų žymiai 
sumažinti pirkimus už dole
rius.

Gyvendama arti žemiausio 
racijonavimo punkto karo 
metu, Anglija jau ir taip žy
miai sumažino Amerikos fil
mų ir tabako importus auk
štais taksais, ir sumažino 
kelis kitus dolerinius reik
menis, inimant ir kai ku
riuos maistus. Dienos davi
nys britams, tačiau, yra apie 
2,50'0 kalorijų.

KALENDORIUS
Spalių 9 d.: Šv. Dionyzas; 

senovės: Krytis ir Gedetė.
Spalių 10 d.: Šv. Pranciš

kus Borgla; senovės: Butau
tas ir Jaunėj

ii pareikalavo imtis veiksmo 
i tuojau įleisti 250,000 Euro
pos žydų bėglių į Palestiną, 
nežiūrint stiprių arabų pro
testų.

Lenkijos pozicija buvo pa
reikšta 57 tautų Palestinos 
komiteto bendroje sesijoje, 
ir parodė, jog Rytų Europos 
kraštai neseka vieningą so
vietų bloko politiką Palesti
nos reikalu. Dar nėra aišku 
kokias pozicijas Rusija ar 
Amerika paims tuo reikalu.

ilga kritika Popiežiaus ir jo 
taip vadinama sąjunga su 
“Amerikos monopolistais.” ‘ 

Anot gazietos, sąjunga bu
vo išderėta “buvusio .Ameri
kos plieno trusto viršinin
ko, Myron Taylor,” ir “Ame 
rikos monopolių agento, 
Kardinolo Spellmano, kuris 
vra artimai susirišęs su 
Morgano banku.” Straipsnis 
pranašavo, kad jeigu Šv. Tė
vas tęs savo dabartinę poli
tiką. milijonai katalikų ap

sieis bažnyčią.

Lenkija Išėjo uz
Palestinos Padalinimą I
LAKE SUCCESS, N. Y.. I

Vadina Popiežių 
'Karo Kurstytoju

MASKVA, spalių 8.— So- 
I vietų propagandos organas 
j Literatūros Gazieta šiandien 
i pridėjo Jo Šventenybę Po- 
|piežių Pijų prie savo “karo 
i padegėjų ” asmenų sąrašo,

Sovietų delegacijai arti- > sakydama jis pastatęs baž
mas-šaltinis sakė Rusija lau- i hyčią į Amerikos monopoli- 
kia išgirsti Amerikos pareis- stų kova už pasaulio domi- 
kimą, pirm negu ji padarys [naciją. Žurnalas sekė U.S. ir 
savo politikos pareiškimą. 'Prez. Trumano puolimus su 
Tas sluoksnis sakė sovietų 
politika dar nėra galutinai

džios informar. Lai sakė tas nustatyta, nors Rusiia yra 
ne tiesa. Ilir^uši paremti sudarymą

- • ’ ’ dvi - tautinės federalizuotos
isinis ’ ’ kabi-1 valstybės.

Pasiūlymas federalizuotai 
valstybei buvo rekomenduo
tas mažumos raporto speci- 
alės UN komisijos Palesti
nos reikalu, tačiau arabai ir 
žydų agentūra Palestinai 
abieji priešinasi tai rekomen 
dacijai. •

Laikraščiai sK”jo, kad nau
jas- “kor~ ____ __ „.f
netas matomai buvo sudary- j 
tas tikslu palengvinti sir. 
Stafford Cripps pareigas, ir 
tuo pat “išvengti visko, kas. 
galėtų užpykinti angliaka
sius ir kitus organizuotus 
darbininkus.” Kabineto per
tvarkymas buvo gyvai apra
šomas vakar dienos spaudo
je. Konservatyvai teigė 
keitimai nėra užtektinai 
imanti.

pa-
ap-

Duoda Graikam Maisto
ATĖNAI, spalių 8.—Ame

rikos darbo federacija pado
vanojo 2,000 maisto pakietų 
išdalinimui Graikijos darbo 
konfederacijos narių šei
moms.

Tnimanas Klano Narys: 
Italijoj Raudonieji

ROMA, spalių 8.—Unitą, 
spalių 8.—Lenkija šiandien Į oficialus komunistų organas
ragino Jungtines Tautas Italijoje, šiandien sakė, be 
mesti visus kitus pasiūlytus ' jokio patvirtinimo paremti, 
išaiškinimus Palestinos pro- Į kad Prež. Trumanas esąs na- 
blemos ir susikoncentruoti j rvš Ku Klux Klano. Atrodo 
ant planų padalinti Šventą
ją Žemę į paskiras žydų ir 
arabų šalis. Tuo pat metu,

du
su

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—U.S. valstybės pasekr. Lovett vakar pavadino naująjį 

komunistų internacionalą šmeižėju, ir sakė Europos vals
tybės klausančios jų propagandos bus atsakingos.

—FBI direktorius J. Edgar Hoover pranešė, kad 
buvę kariuomenės fotografai buvo suareštuoti ryšium 
atominės bombos nuotraukų pavogimu.

—UN sesijoje vakar rusų delegatas A. Višinsky ataka
vo Ameriką už Balkanų komisijos sudarymo reikalavimą. 
U.S. reikalavo apkaltinti Graikijos kaimynus kišimusi.

—Kairiųjų mylimas Henry Wallace vakar sakė repub- 
likonai laimės prezidentinius rinkimus 1948 metais. įei 
statys Eiserihower į prezidentus, Stassen į vice preziden
tus.

—Prez. Trumanas atsišaukė į AFL seimą San Pranciš
koje ragindamas padidinti produkciją išgelbėti pasauli. .

—American Airlines keleivinis lėktuvas skrisdamas virš 
EI Paso Texas, vakar apsivertė ant nugaros pirm negu bu- 

| vo suvaldytas; 48 keleiriai buvo sukrėsti.

Unitą pradeda naują anti- 
amerikonišką vajų po “in
formacijos biuru,” kurį ko
munistų partija įsteigė ko
voti prieš Marshallo ir Tru
mano planus.

Komunistai Siūlo
Savo Platformų

I C A R A C A S, Venezuela, 
spalių . 8.— Gustavo Macha- 

| do. naujai paskirtasis komu- 
I nistų kandidatas į preziden- 
j tus, sakė komunistai siūlo 
j savo kandidatą “už tai; kad 
I nė viena kitų partijų savo 
i programe neįtraukė “kovą 
i prieš imperializmą. ”

ORAS

Dalinai ūkanota ir truputį 
| šilčiam. Saulė teka 5:56; lei- 
Įdžiasi 5:20.
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i DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
Nuoširdus Ačiū

Didžiausias liūdesio valan 
doje žmogui suraminimas y- 
ra kuomet susilauki užuo
jautos ne vien nuo giminių, 
bet ir draugų.

Mirus a. a. Alfonsui Puo
džiui, rūgs. 17 d., buvo už
prašyta 267 šv. Mišių, ir nu
pirkta 37 gėlių vainikų. Dau 
gelis šv. Mišių- buvo atlai
kyta kituose miestuose.

Šiuomi reiškiame nuoširdų 
ačiū visiems už šv. Mišių 
aukas, gėles, kun. I. F. Bo- 
reišiui už gražias pamaldas, 
varg. J. A. Blažiui ir choris
tėms už gražų pagiedojimą, 
grabnešiams, laid. direk. D. 
B. Braziui, visiems šerme
nyse dalyvavusiems ir paly
pėjusiems į kapus.

Sofija Puodžiuvienė, duk
tė; sūnūs, marčios, anūkai

— Štai ką bendra, turi bol i žais vaikais buvo išvežta į| 
ševikinės iškamšos Paleckio . Rusiją. Paskutiniu metu jos [ 
graudenimai, kad kiekvienas I neilgas laiškas pasiekė gi-1 
tremtinis ir pabėgėlis Tėvy-1 minaičius, gyvenančius už-. 
nės laukiamas... j sienyje. Gi šie laišką per-
IŠVEŽTŲJŲ LIKIMAS ' siuntė tremtines- pusbroliui,, 

esančiam, kaip minėjom, a- 
Geležinė uždanga neiei-1 merikiečių zonoje. Minėta 

džia mums matyti tikrosios tremtinė rašo, kad ji gyve- j 
padėties^ Lietuvojbet dar 
labiau saugo nuo pasaulio I 
akių, išvežtųjų ir deportuo- 
tojų likimą;. Mes tik žinome, 
kad jie tolimoje šiaurėje ne
paprastai daug kenčia, o vi
sai .išsekę miršta.

Retkarčiai mus pasiekia 
išvežtųjų tragiškos blankios 
žinios; Tačiau jos yra.-tokios 
baisios ir nežmoniškos, kad 
pagalvoji sau: nejaugi teisė 
ir tiesa, visą, laiką bus min
džiojama...

Tame pačiame, laikraštė-
I lyje rašome?

Neseniai vienas tremtinis, 
įgyvenąs amerikiečių zonoje, 
per vieną svetimą valstybę} 

Praeitą ketvirtadienį Detroit lietuvių žiniose buvo trum- kurįoje gyvena jo giminai- 
pai parašyta, kad Lietuvių Radio Balso piknike Sylvia I gavo žinių apie savo. 
Šimonis išrinkta “Miss Lithuania”. Šioje nuotraukoj ma- prjsseserę> kurį 1941 m. bir- 
tome tą gražuolę (kairėje). Jos palydovėmis buvo Miss |mėn. prieš pat prasi- 
Valatka (dešinėje) ir Miss Vilutis, kurios-nėra šioje nuo-1 (jgfjant vokiečių-sovietų ka- 
traukoj, bet buvo kituose paveiksluose, įdėtuose į anglų — 
dienraščius. Šią nuotrauką “Draugo” redakcija gavo iš 
“Free Press”.

Sylvia. Šimonis yra baigus V/estern High S.chool ir biz
nio kursą Detroit Business Institute, Po to pakviesta į. 
General Motor Cadillac Personell ofisą. Priklauso prie Šv. 
Antano parapijos choro, L. Vyčių 102 kuopos ir Moterų 
Sąjungos. 64-tos kuopos. Sylvia yra duktė Mato ir Onos

“MISS LITHUANIA”

atvykęs iš Europos

kuopos gyvavimo. Bankietą 
paįvairins gražios kalbos. 
Kalbės kleb. kun._ I. F. Bo- 
reišis, prof. Kazlauskas, ne
seniai 
ir kiti.

Abu
vusioj

parengimai įvyks bu- 
Lietuviųi svet.

★
Šv. Antano parapijos pik

nikas . gerai pavyko. Orafs 
pasitaikė gražus. Biznieriai 
nepaskūpėjo savo vaišingu
mo. Kiekvienas turėjo susi
daręs grupę kostūmerių.

Klebonas, ir komitetas dė
kingi visiems piknike daly
vavusiems.

Žiniiį-Žinelės
Spalių mėnuo yra pradžia 

spaudos platinimo ir vaka
rų, rengimo.

Leon Širvaitis, stambus j 
rėmėjas kilnių darbų, ir daug 
pasidarbavęs meno srityje, 
nors biznio reikalais visuo
met užsiėmęs, tačiau užsipr. 
‘^Draugą”, kad žinoti, kas 
veikiama lietuvių plačiam, 
pasaulyje..

Jurgis Puron, iki šiol. dnr. 
“Draugą” nusipirkdavo at
skirais-num erai s. Dabar už
siprenumeravo, kad kasdien 
lankytų jo namus. Jo žmo- I 
na šiuo metu serganti irgi ! 
mėgsta skaityti.

★
Spalių 19- d., šv. 

čiaus Dr-ja rengia 
su- programa. Tikrai 
bus pamatyti naujas 
žvaigždes.

★
Spalių 26 d. bus Moterų1 

Sąjungos 64 kp. bankietas 
paminėjimui 20-ties metų

Jrjrgio Bilaičio žmona Al
bina su dviem dukrelėmis y- 
ra iš Vokietijos atvykusi pas 
brolį i .Harrison, N. J. Vo
kietijoj., su tremtiniais išgy-1 
venų virš- trijų, metų. Jur
gis su sūnum ir dukterim 
liko Vokietijoj tremtinių ei
lėse. Jurgis Bilaitis detroi- 

I tięčiams- yra gerai žinomas. I 
Susitaupęs čia dolerių buvo 
nusipirkę Suvalkijoj gražų, 
ūkį. Užėjus rusams komu
nistams, -palikęs visą, turtą 
bėgo, kad nors gyvybę išgel-1 
bėjus. Detroito lietuviškai | 
kalbantieji komunistai to-1 
kius pabėgėlius vadina fa j 
šistais, naciais ir kitokiais. | 
Mat, kam jie bėgo, o nepa- i Šimonių, vienų žymiausių Detroit lietuvių veikėjų, orga- 
teko į plėšikų, žmogžudžiui nizatorių ir spaudos darbininkų. Matas Šimonis yra. nuo 
rankas. 1 latinis /'Draugo” bendradarbis ir dienraščio platintojas.

Lietuviai, pažinkite tokius 
i komunistus. Koresp.

Rožan- 
vakara 
įdomu 
scenos

5

FLOVVERS

Propaganda Ir Aukos
(Pabaiga)

Tik pastarčeiomis; dieno-
I mis šitaip -.Luniusiųjų gal
vosena pasikeitė. Tai įvyko

Į po to, kai vienas tremtyje
Į Vakaruose esąs minėto vir
| šaičio tolimas giminaitis per 
(Amerikoje esančius gimines 
gavo žinių iš viršaičio žmo*

| LiUIilLlIlC Idovy KeLU JI įįy VU" 
nanti prie Dvinos, šiapus 

(Nukelta į 3 pusi.)
m

I 
i 
i

DR: P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

L446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos: 3—8 popiet

l Pen-

., su vyru ir trimis , ma- I

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

nos. Ji Amerikoje esantiems
. - . * - i •vi . -V* rmcugia vciouiįai rninuiFĮ) * *-giminėms paraše laišką, ku- j guoae atsitikimuose egzaminavimą* 

riame mini, jog gyvenanti 
viena namuose, apie vyrą j 
jokių žinių neturinti. Vadi I 
naši, tasai, žmogus buvo pra 
vežtas pro savo gimtuosius 
namus toliau į Rytus.

Laikraštis pranešimą bai
gia šiais žodžiais: U

DR. J, MOCKUS
DANTISTAS

7550 Sg. Halsted St.
Tel. HUDson 2096

OFISO VALANDOS:
Plrmad., Antrad., Ketvirtad. ir
ktad. nuo 10 ryto iki 8 vak. Trečiad. 
uždaryta. Šeštad. nuo 10 ryto iki 4 pp.

Off. tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 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; charles segal
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Telefonas:. YARds 0554
Jei neatsiliepia saukite—
Res. Tel.: ftHDway 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 vaL dieną.

Dr. F. C. WinskuiM<hd
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marquette Kd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 H 
Rez. Tel.: HEMlock 3150

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6iki8 vak.; ir

Trečiadieniais pagal sutartį

DR. G. SERNER
UETTTVIS AKTU GYDYTOJAS W 

Su virš 25 metų patyrimo.

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted St.

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

Nedėlioj pagal sutartį..

Dr. L W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street
VALANDOS: Susitartus — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadienių ir Šešta

dienių vakarus.
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez. Tel. HILItop 2626 g | 

DR. A. JENKIN5 *■
PHYSICIAN & BURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS); 

2500 W. 63rd Street W
OFISO VALANDOS:

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

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta
Ofiso Tel. — PROspect 3888 

Res. Tel. — VERginia 2421

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

3925 West 59th Street
VALANDOS; 2—4 popiet, 6:30— 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį

PRANEŠIMAS! WESTWOOD LIQUOR STORE
Jūs esate maloniai kviečiami 

atsilankyti į mūsų krautuvę, — 
Town of Lake Utilities — ir pa
tys pamatykite daugelį skirtingų 
ypatybių, turto, puikios išdirbys- 
tės; MAYTAG WASHERS ir 
DUTCH OVEN GAS RANGĖS.

Jūs sutiksite, kad nėra namo, 
kuris yra tikrai įrengtas, jeigu 
jis neturi Maytag prietaisų.

Jūsų MAYTAG pardavėjas 
suteiks jums daugiau informaci
jos — pasimatykite su juomi.

OF LAKE UTILITIES
FURNITURE & HOME APPLIANCES

180.0-02 W. 47th St. (kampas Wood St.)

2441 West 69th Street Chicago

Mano 30 metų praktikavimas į 
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- 

daromas su elektra parodančia ma- 
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama | mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie fiepriimami į 

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

Į Apsiimu išgydyti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

. mos be akinių. Kainos pigesnės 
kaip pirma.

4712 South Ashland Avė.
Telefonas YARDS-1373

VALANDOS: nuo 10 ryto iki .8 vai. 
vakare. Sekmadieniais pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
ILigonius priima:
I Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 

Trečiad. ir Sekm. tik susitarus.

DR. EMILY V. KROKAS
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. VVestern Avė.
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.: GROvehill 4020
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd.

(Dargia Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS: 

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

TOWN

TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOJ

CHICAGO SAVINOS
& Loan Associalion 

JOHN PAKEL, Pres.

6234 So. VVestern Avė.
Chicago 36, Illinois

Telefonas GROvehill 7575

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

MŪSŲ TURTAS SIEKIA 
ARTI $2,000,000.00-

Tolimesni Amerikos Lietuviai 
siųskite ta lipimui pinigus per 
paštą; mes ūmai ir teisingai 
pakvituosime.

įstaigos Naujas Namas

/

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

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACJ uR 

IN STATĖ OF INDIANA 
*<onie calls (n Indiana

Phoue Wentwortb 2527 
PHYSIO THERAPY

936 West 63rd Street
HOURS — Baily to 8 P.-
Sąturdąys .10. A. M. to 8

M;
M.

įlįsiu* tyrimas Cootaot Stiklai
irthopti c Gydymas. Stiklus Atnaujinu

Dr. Walter J. Sw»tek
OPTEMETRISTAS

2201 W. CERMAK BOAD
i Vtr* MetroDolitan Statė Bąnk), 

Tel. VIRginia 6592
VAI.: kasdien 10 iki 12.; 1 iki 
iki-. 9. šeštad.
madtenj Į o iki 12

7
10 ryto iki 6 vak. Sek- 

Trečiad. uždarytą.

Akis
Egzaminuoja

Akinius
Pritaiko

Dr. J. J. Smelana, Jr
OPTOMETRISTAS

18.0.1. So. Ashland
Avenue

VALANDOS:
Plrmad., Antrad., Ketvirtad., 

Penktad. 9:30 iki 12—-1:30 
iki 8:3.0 

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

iki 6 P.M.

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui

CANal 0523 Platt Bldg,

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tel. VIRginia 6583

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

yra uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place

Tel. REPablic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

*)R. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Dr. Walfer M. Eisin
(EIS INA S ) 

6155 S. Kedzie Avė.
Practice limited to. Obstetrica 

and Gynecology 
VALANDOS TIK PAGAL. SUTARTI 

Te 1 e fonai
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 
Jei neatsiliepia* šaukit MLD. 0001.

Savim, politikėj imas yra 
vyriausias žmogaus dvasi
nėms jėgoms vadas.

Saugok savo širdį visu at
sidavimu,' nes iš jos išeina 

;visa gyvybė;

Ros. 6958 So. Talman Avė. 
Res. TeL GROvehill 0617 
lOffice Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

2423 VVest Marquette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOLIS
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.

Offlce Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

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

2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Resiz. Te!.: BRUnswick 0597 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 824/'

DR. T. DUNDULIS lt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS £ 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6t-<8:&0..P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį.
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jgr PROPAGANDA
IR AUKOS

(Atkelta iš 2 pusi.)
•• •» Uralo. Dirbanti- prie miško 

kirtimo ir medžių plukdy
mo darbų. Kadangi jos ad
resas nepastovus, nes vie
noje vietoje darbus baigus 
jas visas (dirbančias pri
verstinus darbus) kelia nau- 
jon vieton, tai’ negali gyve
namosios vietos smulkiau 
nurodyti ir duoti pastovaus 
antrašo. Vaikai — toliau ra
šo tremtinė lietuvė — paim
ti įi vaikų daržeĮį. Darželyje 
esąs ir mažasis, kurį išsive
žė vystykluose. Su vyru ne- 
simačiusi jau penkeri 
tai. Jis prieš kurį laiką 
bęs toliau į šiaurę, už

. kilometrų...
Tokios žinios iš mirties 

ir priverčiamųjų darbų sto
vyklos. Jos yra šiurpios ir 
baisios: motina, kol gali, 
dirba; kai negalės, mirs iš 
bado ir vargo. Vaikai auk
lėjami naujoje dvasioje. Ža
lojami žmogiškieji jausmai, 
skiepijamos naujos pažiūros 

Aąr idėjos... '

Nuotraukoj matome valgomųjų daiktų krautuvę Revere miestelyje, Mass. valstybėj, 
prie kurios stovi ilga eile moterų. Krautuvė paskelbė parduodanti mėsą kone už pusę 
pigiau, negu dabartinės kainos. Gyventojai “užpuolė’’ krautuvę ir išpirko visą mėsą.

KAIP KRAUTUVĖ IŠSIGARŠINO CLASSIFIED
★ “D R A U G O” * 

DARBŲ SKYRIUS

kurVisi skelbimai šiame skyriuje, 
apleista miesto vardas, reikia supras- 

kad yra nuo firmų Chicagojo.

FABRIKO DARBININKŲ
Shipping ir iškrovimo iš karų. 
Patyrimo nereikia. Pastovus 

darbas. Kreipkitės
TIIE METRO-NITE CO. 

5275 N. HOPKINS 
MILVVAUKEE

INTELIGENTIŠKO VAIKO 
.Reikia. Virš 18 m. išmokti spftus- 

amato. Puiki proga. Alga 
pradedant, 70c per vai.

ral. savaitė. Atostogos apmo
kėtos ir kitos naudos.

MOEBIUS PRINTING CO. 
300 N. Jefferson — Mihvaukee

"HELP WANTED"

PLIENO WAREHOUSE 
DARBININKŲ

AUKŠČIAUSIOS ALGOS
5 1)1 EN V, -15 VAL. SAVAITĖ

•
IIOKIN STEEL & TIN PLATE Co.

4457 So. Kildare Avė.

VYRŲ
Metai fabricating darbui.
Patyrusių ir nepatyrusių 

Apdraudimas, nelaimės ir ligoje.
Kreipkitės

BIERSACH & NIEDERMEYER
COMP.ANY

1937 No. Hiibbard — Mihvaukee

POLISHERS — BUFFERS
PLATER’S PAGELBININKŲ

KREIPKITĖS

SAM’S PLATINO WORKS
5037 N. RAVENSWOOD

ADS
IIEI.P WANTED — MOTERYS

MOTOROLA
RA TUO PLACB
TOWN
TNEXPERTENCED* 

AND \VOi\rEN

FOR

VVTRING AND SOLDERING
STA RTING RATE

Karas Ar Taika? (6)

Stalinas Tikisi Užimti Visą

JANITORIO

TRAUKINIAI RIEDA 
NESULAIKOMAI...

Traukiniai iš Lietuvos rie 
da į Rytus.! Tačiau jie veža 
ne tik miško medžiagą, ne 
tik duoną, bet ir gyvus, žmo- 
nes. 1

Vokiečių laikraštis “Die 
Zeit” (išeinąs Hamburge) 
apie terorą, ir teisę Baltijos 
kraštuose rašo:

“Estija, Latvija ir Lietu
va pagal Londono ir Va
šingtono protokolą yra pri
pažįstamos “de jure” nepri
klausomomis valstybėmis. 
Baltijos kraštai yra buvę 
nelaimingi, kad jie neturėjo 
stiprių draugų; draugiški 
kraštai nepakankamai buvo 
galingi ir galingieji kraš
tai nepakankamai draugiš
ki. Akivaizdoje šio fakto nie 
ko nepadeda jiems tai, jog 
šių kraštų statusas kada 
nors vėl gali būti ginčo ob
jektu, pats Objektas gali būr 
ti išnykęs. Nesulaikomai rie
da traukiniai su deportuoja
maisiais į Rytus tuo metu, 
kai tūkstančiai rusų karei
vių, valdininkų ir kolonistų 
į šiuos kraštus atvežami. Vis 

_ kas, kas Rusijoje dedasi, 
vyksta valstybės interesų 

J labui. Valstybės interesai

Rašo Vyt. Arūnas
Kaip kiekvieno krašto ar

mijos štabas, taip ir rusų 
išdirbo planą, kaip vesti bu
simąjį karą; Visų rusų ge
nerolų įsitikinimu, busimo
jo karo-operacijos lauku bus1 
Tolimieji Rytai, tad sovietų 
didžiausias rūpestis yra, 
kaip per trumpiausį laiką 
perkelti į Aziją didžiausius 
kariuomenės būrius, kad 
kartu nenukentėtų ir Euro
poj esančios “geležinės už
dangos” gynimas.

i Viduržemio jūroje esančias 
anglo - saksų jėgas.

Sovietai skaito, kad Ispa
nijoje jiė sutiks mažą pasi
priešinimą, nes viduj Fran
ko rėžimas yra nepopulia
rus ir su respublikonų pa
galba, siena, rusų kariuome
nei bus atidaryta.

Šios ofensyvos toliausias 
tikslas yra Dakar .uostas iš I laiko, 
kur, stipriai įsitvirtinę, so
vietai galės grasinti per Na-; 
tai Pietų Amerikos valsty-1 
bėms.

Gibraltarą ir išlipus Šiau- 
j rėš Afrikoje.

Kada pirmosios dvi. fazės 
bus įgyvendintos, rusams 
beliks trečioji fazė, pulti 
amerikiečius Tolimuose Ry
tuose. Palikdami Europoje 
šimtą divizijų, sustiprinant 
jas dar satelitų kariuomene, 
visos sovietų divizijos, kurių 
skaičius numatomas apie 
300, bus permestos į Toli
muosius Rytus. Prie šios so
vietų armijos reiks dar 
skaityti, kad prisidės kinų 
komunistų divizijos. Įgyven
dinimui šios operacijos Sta
linas duoda dvejus metus

APVALYMO DARBAMS 
NAKTIMIS 

GEROS ALGOS 
Elevatorių ir gatvėkarių 

patogumas 
KREIPKITĖS KAMB. 116

Exchange Building
UNION STOCK YARDS 

(2 blokai į vakarus nuo Halsted)

Spot AVelder’ių — Solderer’ių — 
Square Shear — Punch Press ir 

Press Brake Operatorių 
PATYRUSIU

WILSON SHEET METAL 
PRODUCTS, INC. 
3330 ELSTON AVĖ.

Karas būsiąs trijų fazių
Stalinas yra sudaręs pla

ną būsimam karui vesti tri
mis fazėmis.

Per pirmąją fazę turės 
būti okupuota visa Europa 
su ten stovinčios sovietų 
armijos pagalba ir kauty
nės turi tęstis ne ilgiau kaip 
tris savaites, nes 
amerikiečiai suspės 
ti pastiprinimus ir 
- amerikiečių jėgos 
rysiančios lygios.

Antroji fazė numato ata
ką per Ispaniją į Šiaurės 
Afriką, gi tuo pačiu laiku 
kita armija puls per Iraną, 
Iraką ir Siriją Suezo kana
lą, kad tuo būdu .izoliavus

kitaip, 
atgaben 
sovietų 
pasida-

Turkija pasiliks 
neutrali

Į Ir kas bus toliau?
Kada visa Kinija bus už

imta, Stalinas pasiūlys A- 
merika'i taiką, pakviesda
mas pasidalinti pasaulį 
sekančiai: visą. Europą, iš
skyrus Angliją, šiaurės Af
riką, Kiniją rusams, gi Indi
ja, Indokinija, Indonezija, 
Pietų Amerika ir Anglija su 
jos dominijomis amerikie
čiams.

Bet kad įgyvendinus šį 
planą, sovietai susiduria su 
daugybe kliūčių.

Kaip jau minėjome anks
čiau, ne atominė bomba su-

Priešingai sklindantiems 
gandams, verždamiesi į Su-I 
ezą, rusai neturi jokio norol 
pulti Turkiją, nes jie skai
to, jei ji nebus užkibinta, 
tai pasiliks neutrali, gi vė-i 
liau, kai atsidurs apsupta, 
turės be mūšio pasiduoti 
Maskvos įtakon, šiai antra
jai operacijai įgyvendinti, 
Stalinas duoda savo armi- ’ 
jai trijų mėnesių laiką, /kad kelia jiems* didelį rūpestį, 
apsupus Turkiją, paėmusi (Tęsinys 5 pusi.)

STASYS LITWINAS SAKO:

MOLDERIU
DĖL

BRASS FOUNDRY
AUKŠTOS algos

GEROS DARBO SĄLYGOS

I KREIPKITĖS J

DELTA STAR FOUNDRY
2701 W. Fulton

KARPĘNTORIŲ
IR

MŪRININKŲ
Patyrimo pageidaujama prie 

industrinių namų.
UNIJOS DARBAS 

NUOLATINIS UŽSIĖMIMAS 
Su viena iš didžiausių 

Konstrukcijos Kompanijų. 
Puikios darbo sąlygos.

KREIPKITĖS Į

AUSTIN CO.
3600 S. Western

TIIE BEST
IN

WTLL TRATN
G IRI.S

95c

MANY EMPLOYEE BENEFITS.
PAID INSURA.NCE; VACATION
POLICY: LOVV COST CAFETERIA; 
EDUGATIONAL I‘I.AN. ETC.

COME IN FOR AN INTERVIEXV 
FOR THAT PERMANENT JOB 
FOR THE FUTURE.

MOTOROLA
4545 W. AUGUSTA BLVD.

^reikalauja, kad pasienis bū- 
. tų rusų apgyvendintas ir 

kad ten esamos tautos kuo 
toliausiai Rusijoje būtų iš
blaškytos.
1947.IX.30.

Jonas Gailius i
I
i

PASIKLAUSYKITE
Visų Mėgiamiausias

Budriko Radio 
Programas

Seknind. WCFL, Stoties 9:30 v. 
Ketvirtad. WHF0 Stoties 

7:00 v. v.

v.

TAI GERIAUSIAS LAIKAS 
“pirkti VISOKIOS RŪŠIES 

NAMAMS REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS
Stogams Reikmenys — Insuluotii Plytti-Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų- 
Hardtvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų —- Kom
binacijos Durų —. Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitai Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite!

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS 0YKAI

STASYS LITWINAS, Pieš.

Kiekviena tikra, graži ir 
gera mintis daro dvasi?'* -ai 
vinančios įtakos.

74

Ar Žinai, Kad
Rio-De-Janeiro. — Brazi-! 

lijos Karo Ministeris pašau
kė karo tarnybon 50,000 jau
nuolių. Tai padaryta todėl, 
kad. buvusia karo ministeris 
P. A. G. Monteiro paskelbė, 
esąs sąmyšis armijoje ir ga
li kilti neramybė krašte.

★
Jeruzale. — Laisvos Pa

lestinos Arabų Jaunimo Ko- 
vūnai atsiuntė žymiems žy
dų vadams pranešimą, kad, 
pasipriešindami žydų no
rams iš. arabų Palestinos pa
daryti žydų žemę, trijų mė
nesių laikotarpyje užmuš D. 
Ben. Gurioną, Gad Froumki- 
ną, M. Baharav, Z. Hofin ir 
Ą, Shenkarį. Jie yra svar
biausieji žydų važiai.

j

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

VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak.

II

BUDRIKO KRAUTUVĖJE visuo
met rasite geriausios k-okybės RA
KANDUS. RADIOS ir JEVVELRY, 
prieinamlausiomis • 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, UI.
Tel. CALumet 7237

nARGUTIJ-
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS B AL. 11 d., 1933

Kviečiame klausy
tis muzikos, 
nų, žinių 
nešimu.

dai- WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS:, nuo ,1-mos 

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

valandos vakare
EXTRA PROGRAMAS: Penkta

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

6755 So. Western A ve., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

NUOLATINIAI DARBAI 
VYRAMS IR VAIKAMS 

Kurie nori išmokti knygų rišimo 
amatą dirbdami prie darbų, ku- 
nereikalauja 
Geros algos 
tinimas kas 
Matykit R. 
GEOGRAPHICAD PUBLISHING CO.

G21 PLYMOUTH COURT

TYPIST’Ų — PRADŽIOS
Mes išmokinsime 2 švarias, inteli- 
gentlškas merginas dirbti mūsų typ
ing departamente. Prityrimo nerei
kia. Pradedant alga laitai gera. 5 
dienu savaitė.

Pai’ollcalaukite Mr. Gintei*
COYNE ELECTRICAL SCHOOL

500 So. Paulina St.
patyrimo.
pradedant ir paaulcš- 
šešis menesius.
PADERA, 4 aukšte

ASSEMBLERIU 
SPOT AVELDERTir

PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
SHEAR VYŪO IR.

BENDRI.) ŠAPOS D.1RBININKU 
Dienos ir nakties šiitams 

90c Į VAL. PRADEDANT 
STANDARD

STEEL CABINET CO. 
3701 MTIAVAUKEE AVĖ.

BENDRO OFISO KLERKO
Truputį typing. Išmokinsi m. Moder
ninis linksmas ofisas. 5- minutes nuo 
vidurmiesčio. Pastovus geras dar
bas. Kreipkitės

MR. BERGER, Te!. 3IITCHELD 3300 
1006 So. Barclay — Mihvaukee

MOTERŲ 
MAGAZINO FIRMAI

Geros algos
Puikios darbo sąlygos

CHAS. LEVY CIRCULATING Co.
1915 W. Lake Street

VYRAI
MAGAZINO FIRMAI

Geros algos
Geros darbo sąlygos

CHĄS. LEVY CIRCULATING
1915 W. Lake Street

Co.

DRIVEWAY PAGELBOS
Krauti ir Nukrauti

MILVVAUKEE COCA-COLA 
BOTTIJNG COMPANY 
424 E. Capitol Drive 

Mihvaukee

COMMERCIAI.

Popleravimas, ’pentavimas (lauke ir 
viduj). A pakaičiu vimai duodami ne
mokamai. Darbas garantuotas. Pa
šaukite: Ali KARNA USKAS, PRO. 
S327 — 0727 S. Artesian Avenue.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI — TAVERNAS
Parduodame iš priežasties ligos.

135 E. 1071 h Street

Vienas gramas meilės at* 
sveria svarą įstatymų.

PLATUS KITĘ DRAUGĄ

TYPIST’E — CLERK
Nevedusi mergina. Apdraudos dar
bas. 38 vai. savaitė. šešta dienia i 
laisvi. Nuolatinis darbas su puikio
mis darbo sąlygomis.

Kreipkitės į Kambarį 412 
Prašykite Mr. VVeeks 

EQUITABLE LIFE A$SURANCE 
SOCIETY OF NEW YORK

225 E. MICHICAN—MIIAVAUKEi:

STENOGRAFĖ
Nevedusi merginai Apdraudos dar
bas. 38 vai. savaitė, šeštadieniai 
laisvi. Nuolatinis darbas su puikio
mis darbo sąlygęmis.

Kreipkitės į Kambarį 412 
Prašykite Mr. Weeks

EQUITABLE LIFE ASSURANCE 
SOCIETY OF NEVV YORK

225 E. MICHICAN—MIIAVAUKEE

REIKIA

DEŠRŲ LINKERIŲ
GEROS ALGOS 

KREIPKITĖS 

MARHOEFER & SONS, Ine. 
3172 So. Emerald Avė.

GUARDIAN'S 
TURI!

Geras Darbas — Su 
Gera Kompanija

ATEIKITE ŠIANDIEN
Nesunkūs fabriko paskyrimai 

Puikios sąlygos. 
Draugiškas vedimas. 

Nereikia būti expertu.

ATEIKITE DABAR!

GUARDIAN ELECTRIC
1621 W. VValnut Street

(1 blokas į šiaure nuo Lake St.)

RIGHT NOW 
WE HA VE

PElt.MANENT POSITIONS
AVĄILABLE FOR

• STATEMENT CLERKS
• CLERKS

FOR MACHINE ADDING
• BILLING AND

ENTENDING CLERKS 
© ORDER REGULATING 

CLERKS
• POSTERS FOR

MISC. RECORDS
5 <lay, 40 hour week

Muslc \Vhile You Work.
See M R, PERKINS

237 E. GRAND AVĖ.

Visam tam, kas daroma 
prievarta, trūksta genijaus.
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SKELBKITfiS DĮEN. “DRAUGE”

Malda Ir Teisingoji Taika
KARDINOLO PR. SPELLMANO ŽODIS
Dirksnių ir sovietinės propagandos kare su Vakarų 

Europos ir J. Am. Valstybių laisvaisiais piliečiais gau
domas kiekvienas vadų žodis. Ištikrųjų, gyvename ne
ramius laikus. Kai Jungtinių! Tautų susirinkime mas
kolių atstovai kitiems primeta savas kaltes ir net grą- 
sina sunkiomis išvadomis, iš tikrųjų, visi mato, kur 
visas gyvenimas krypsta.

' šv. Pranciškaus dieną Loretto, Pa. vietos Šv. Pran
ciškaus Kolegija šventi? šimto metų sukaktį. Dalyvavo 
trys vyskupai ir New Yorko arkivyskupas kardinolas 
Pranciškus Spellmanas. Kolegija suteikė jam garbės 

flaipsiiį, o jis pasakė ta proga svarbų žodį.
Kardinolas Spėllmari pareiškė'vilties, jog geroji žmo- 

I nių valia pasaulyje nugalės ir mes išspręsime mūsų 
reikalus gerai, jei tik melsimės ir ieškosime teisingos 
taikos. — “Uoliai, pamaldžiai ir drąsiai privalome kiek
vienas stengtis sudvasėti ir pagelbėti toms sieloms, ku
rios yra silpnesnės už mus”, — kalbėjo Kardinolas.

— “Įkvėpkime jiems vilties, sustiprinkime juos tikė
jime, kad būtų pasirengę nukęsti persekiojimus už ti
kėjimą, kurie įvairiu būdu vyksta beveik visame pa
saulyje. Krikščionys privalo nugalėti bedievybę ir be
dievius, pasistengti išrauti iš žmonių' širdies blogybes 
ir klaidas. Ar mes, Kristaus vaikai, gerbsime ir sek
sime Juomi, ar išsižadėsime Kristaus? •

— “Atsimindamas šventos atminties pirmuosius mi
si j onierius, savęs atsižadėjusius mokytojus, ištikimus 
ganytojus, gerus kaimynus ir narsiuosius Kristaus ka
rius Amerikoje, turiu didelės vilties, kad teisingumas 
vėl pasirodys žmonėse”. — kalbėjo Kardinolas.

Tvarkai pasaulyje atstatyti reikalinga Dievo pagal
ba. Ją galima' gauti^prašydami, besimelsdami. Taika 
bus pastovi, jei ji bus teisinga.

Kaip Pasaulis Įvertina Kominferną
Karo metu, kai Sovietų Rusijai buvo didelio pavo

jaus sugniužti nuo vokiečių geležinio kumščio, kai Va
karų Europos valstybės įtariamai žvelgė į Maskvos 
komunistų sėjamą melo propagandą jų šalyse, Stalinas 
1943 m. pažadėjo Rooseveltui ir Churchilliui, kad pa
naikins komunistų partijos tarptautinį komitetą, vadi
namą kominterną.

Ką pažadėjo, tai įvykdė, bent ant popieros: Stalinas 
paliepė paskelbti užsieniuose, kad Kominternas nustojo 
gyvenęs. Kas tam tikėjo, džiaugėsi šį-tą laimėję. .Gyve
nimas parodė, jog Kominternas buvo perorganizuotas 
ir veikė slapta toliau.

Valstybių galvos tai žinojo. Bet nebuvo reikalo tą 
klausimą kelti.

Spalių 5 d. 1947 m. komunistų partijos vadai paskel
bė, jog Kominternas atgaivintas, nors jis niekad ne
buvo miręs. Į jį įeina Sovietų Rusijos, Jugoslavijos, Bul
garijos, Rumunijos, Vengrijos, Lenkijos, Prancūzijos, 
Čekoslovakijos ir Italijos komunistų vadai.

Naujasis Kominternas suskubo pasmerkti J. A. Val
stybių pastangas atgaivinti, sušelpti Vakarų Europos 
nuo karo nukentėjusias šalis. Nes juo daugiau kur yra 
vargo, juo geriau ten sekasi bruzdėti komunistams. Kur 
žmonės patenkinti, pavalgę, apsirengę, — ten sunku 
įlysti Stalino pataikūnuk
NENUSTEBINO

Įdomi pasaulio reakcija, pasipriešinimas ir Komin- 
terno įvertinimas.

PRANCŪZIJOJE yra gana daug komunistų. Jei jie 
galėtų, šiandien įsijungtų į Sovietų Rusiją. Dėl -to buv. 
■prezidentas de Gaulle pusei milijono žmonių miniai pa
skelbė: “Prancūzija yra pavojuje. Einame prarajos 
krantu; mus gali įtraukti į finansinę, ekonominę ir so- 
cialę bedugnę komunistai.”

BRITAI daug šaltesni. Jie žinojo, kad veikia Komin
ternas ir šis paskelbimas jų nenustebino? Net vertinama 
teigiamai. Mat Kominternas užsipuolė min. pirm. At- 
tlee ir užs. reik. min. Beviną.

Kai priešas Kurį nors peikia, aišku, jis gerai tar
nauja savo kraštui, galvoja britai.

Komunistai D. Britanijoj turi laisvę veikti, bet ma
žai kas jų klauso. Net jų partijos sekretorius H. Pollitt 

nebuvo išrinktas parlamentan. Iš 64'0 atstovų komu
nistai turi tik 2.

AMERIKOJE priimama žinia rimtai. Manoma, jog 
maskoliai yra pasirengę išstoti iš Jungtinių Tautų Or
ganizacijos; dėl to jie susikuria sau kitą tarptautinę 
organizaciją.

AUSTRIJOJE ministerių kabinetas viešai apkaltino 
komunistų partiją, kad ji ruošia su rusų kariuomenės 
pagalba perversmą, panašų į buvusį Vengrijoje ir sėk
mingai vykdomą Čekoslovakijoje.

žodžiu, pasaulyje pasėjo komunistai daugiau nera
mybės ir padalino Europą į komunistų valdomą tautų 
kalėjimą ir į siekiančią laisvės ir gerovės kultūringą 
vakarų Europą.

★

Griauna Krašto Pagrindus
Šiomis dienomis skelbiama ir spaudoj ir per radiją, 

kad Jungtinių Valstybių viešosios mokyklos (pradžios, 
vidurinės ir aukštosios) yra apipiltos komunistinės pro
pagandos literatūra. Net į kai kuriuos rankvedžius įbru
kama komunistinių idėjų. Susekta, kad mokytojų tar
pe vedama anti-demokratinė (prieš-amerikoniška) ak
cija. Ir jie aprūpinami komunistinės propagandos spaus- 
diniais.

Ta pačia proga pravartu priminti ir tai, kad, kaip 
susekta, Amerikos komunistai pradeda didelę kampa
niją, kad traukti į komunistų partiją kolegijų ir uni
versitetų studentus. Aišku, tai daroma vykdant Mask
vos instrukcijas.

Iš to galima suprasti, kad komunistai yra užsimoję 
griauti Amerikos demokratinę santvarką iš pačių pa
grindų, užnuodijant jos besimokinantį jaunimą.

Vyriausybė ir laisvą ir demokratinį gyvenimą mylį 
piliečiai turi atkreipti į tai. rimtą dėmesį ir užkirsti 
kelią šioms pragariškoms bolševikų pastangoms.

APŽVALGA _________ 4______________________  
Maldos Ir Pasiryžimo Diena Belgijoje

“ Lietuvių žiniose” rašo L. Norkus apie įvykusią Briu-, 
selyje Tautos Šventę, rugsėjo 8 d.

Pirmiausiai pasimeldė namų koplyčioje gausiai susi
rinkę lietuviai. Pamaldas laikė kun. d-ras J. Danauskas.

“Iš jaunų ir senų krūtinių plaukė giesmės į Aukš-. 
čiausiąjį, o jos tartum beldėsi į dangaus vartus, prašy
damos vėl atidaryti duris į brangiąją numylėtą, dabar 
kenčiančią tėvynę.

“Stebėtinais žodžiais ir su' įsijautimu kalbėjo kun. 
Danauskas apie Dievo gerumą. Kaip tos dienos Evan
gelijoje Kristus prikėlė iš numirusių vargšės našlės sū
nų, taip tas pats Viešpats prikels ir Lietuvą, jei lie
tuviai to ištvermingai prašys.

Mokslinę paskaitą salėje po pietų skaitė stud. Juo
zas Leliūnas: “Ar Lietuva bus laisva?“ Šaliamorius su
dainavo solo “Ant Tėvelio Dvaro”, o Kairio vedamas 
choras išpildė fantastinį vaizdelį: “Aštuntoji Rugsėjo 
Tėvynėje“. x

L. Norkus rašo:
“Po daugelio amžių miego keliasi iš kapų trys Lietu

vos galiūnai ir. senas vai dyla Lizdeika. Jis pasakoja 
apie Lietuvą, jos praeitį, dabartį ir ateitį... Liūdnu, bet 
tvirtu balsu senelis ragina Lietuvos galiūnus įi kovą... 
“Jūs, galiūnai, skubėkit, kelkit karžygių narsą, aš su 
kanklėmis išeisiu rinkti kraujo lašelių“. Dar suvirpins 
pasaulį lietuviškas garsas — ir neliks tėviškėje svetimų 
šešėlių.

“Choras griausmingai jam pritarė:
“Ir sustos prie vyro vyras, žygį priesaika parems, 
sudrebės po kojų žvyras, užtvarų nebus kariams!

Susidarė galingas įspūdis.
Paskutinį žodį tarė kun. Danauskas.

ir

Marijonų Vienuolija
“Darbininke“ p. Č. rašo:
_ Marijonų Vienuolija Amerikoje jau seniai įleido 

šaknis. Jos lietuviškas pobūdis, plati veiklos dirva, ar
timi ryšiai su mūsų patriotine išeivija ne nuo šiandien 
laimėjo tos visuomenės palankumą.

Arkiv. J. Matulevičius, vienuolijos atnaujintojas, to 
savo širdies ir proto kūdikio ateitį vaizduodamas, ka
daise rašė: “Ar neturėtume užsidegę Kristų skelbti pla
čiose masėse, ypač didmiesčiuose, jaunuomenėje, uni
versitetuose — juk iš ten turėtų plisti ne bedievybės, 
o krikščionybės spinduliai, — darbininkų organizacijo
se, kur daugiausia esti visokių riaušininkų ir anarchistų 
aukų.“

Marijonai to stengiasi siekti, o mūsų išeivija neap
sivylė juos nuoširdžiai rėmusi.

★
^Jungtinių Valstybių kongreso narių grupė, baigusi 
lankyti Europos kraštus, perspėja Europą nustoti ap- 
gaudinėjus save Amerikos pagalba ir pataria pačiai 
stoti į darbą.

Ketvirtadienis, epai. 9, 1947

-HENRIKAS žAGARIETIS==:^s

RAUDOmSISSIATTBASY
F

Jo veikla ir siautėjimas Lietuvoje
'T

Maskvos komunistų valdo 
mos kaimyninės valstybės 
nepripažįsta Jungt. Amer. 
Valstybėms nuopelnų, pade
dant Vakarų Europos tau
toms apsiginti bado ir stoti 
“ant savų kojų”. Dabar pa
tirta, jog, šešios komunistų 
jungą kenčiančios valstybės 
negali apsieiti be svetimos 
pagalbos: joms reikia $1,- 
234,500,000.

Per vėlai atsimena jos 
priežodį, jog neverta spiau- 
dyti. į šulinįi, nes teks van
duo gerti. Komunistai ko- 
lioja J. A. Valstybes ir lau
kia iš jų sau paramos. Kur 
protas?

★ ★ ★

Juo kuri valstybė pajėgia 
daugiau parduoti prekių už
sienin, juo ji darosi turtin
gesnė. Pranašaujami geri lai 
kai Argentinai. Šiemet lie
pos mėnesyje pasiekė rekor
dą: pardavė prekių užsienin 
už 430 milijonų pesų, t. y. 
apie už- 101 milijoną dole
rių. Bet ir pirko nemažai. 
Parsigabeno prekių už 496 
milijonus pesų (124 mil. do
lerių). Daugiausia pirko J. 
Am. Valstybėse. Prekyba 
padeda visam kraštui nau
dotis gerove.

★ ★ ★

Karo metu bombanešiai 
sumalė priešą, dėl to į juos 
dedama vis daugiau pinigo. 
J. A. V. turi 13 milžiniškų 
bombanešių, vadinamų Skrie 
jantis Sparnas, YB-49. Aš- 
tuoni jo motorai išvysto .32,- 
000 arklių jėgą; gali pakel
ti 200,000 svarų. Jį aptar
nauja 13 vyrų. Amerika ga
minasi panašių bombanešių 
daugiau, kad reikalui esant 
būtų galima pasiekti priešą 
net kitoj žemės pusėje.

★ ★ ★

Vienas Indianos valstybės 
ūkininkas negalėjo apginti 
savo vyšnių sodo nuo rau- 
dongūžių sparnuočių: šim
tais puola medžius ir lesa 
prisirpusias uogas. Prisipir
ko jis kelis tuzinus veidro
dėlių ir apkarstė jais me
džius. Paukščiai paliovė puo
lę sodą, nes pirmiausiai žvel 
gė į žvilgantį daiktą ir ten 
pamatė beatskrendantį ne
pažįstamą sau paukštį, — 
savo atvaizdą, ir nulėkdavo 
šalin.

★ ★ ★
Ahmet Sukru Esmer rašo 

atsakymą sovietijos atstovui 
Višinskiu j į mestą Turkijai 
apkaltinimą. Esmer prime
na jam tris dalykus: 1) Ru
sija reikalauja iš Turkijos 
jos žemių dalies. 2) Rusija 
reikalauja, kad Turkija duo
tų sovietams steigti karines 
bazes savo žemėje ir kad 
jai būtų leista kontroliuoti 
Dardanelių sąsmaugą, kas 
yra priešinga veikiančiai su
tarčiai, pasirašytai Mont- 
reux 1936 m. 3) Jau ilgas 
laikas kai sovietų vyriausy
bės radio pastoviai kolioja 
Turkiją. Aiški išvada, — ne 
Turkija gręsia karo pavoju
mi, bet nepasotinama Mask
vos komunistų vyriausybė.

(Tęsinys)
Areštuotajam vaidenasi visokios baisybės. Kai ne

miega, jis apie jas galvoja, o kai užmiega, jos jam 
sapnuojasi ir griebia jį| už gerklės. Areštuotasis nu
stoja miegojęs ir dar daugiau silpsta, dar daugiau nyks
ta jo atsparumas.

Tokiomis moralinėmis kančiomis GPU paruošia sa
vo aukas tardymui. Pabuvojusių Maskvos Lubiankos 
GPU požemiuose žmonių pasakojimais, panašūs muši
mai ir vaitojimai gretimose kamerose yra tik viena 
inscenizacija, pačių čekistų paruošta. Jie tyčia laiko 
specialų vaitotojų etatą, kurių pareiga ruošti pože
miuose baisybių vaidinimus.

Bet štai jau auka psichiškai ir fiziškai palaužta. Vie
ną naktį (būtinai tatai daroma naktį) atsidaro pože
mio kameros durys, ir areštuotasis vingiuotais korido
riais išvedamas iš požemio ir nuvedamas pas tardytoją.

Didžiausias kontrastas. Ten pasmirdęs į .kapą pana
šus urvas, o čia, gražiai apstatytas kambarys, minkyti 
foteliai, kelių šimtų žvakių elektros šviesa. Areštui 
tasis pirmomis akimirkomis jaučiasi tiesiog apakęs, ne
žino nei kaip laikytis, nei ką daryti. Visas apšepęs 
barzda, susitaršiusiais plaukais, kartais kelias savaip 
tęs, o kartais ir kelis mėnesius nesiprausęs, skarmalais~ 
pavirtusiais drabužiais, jis atrodo nebepanašus į žmo
gų. Jis iš viso jau yra pamiršęs, kaip žmogiškai rei
kia elgtis ir laikytis.

Pats tardytojas jam ateina į pagalbą. Jis manda
giai su juo pasisveikina, kartais net ranką paduoda. 
Pasodina į minkštą fotelį, pasiūlo užsirūkyti papirosą. 
Tardytojas lyg nemato, kad prieš, jį iškankintas ir pa
laužtas žmogus, jis elgiasi su juo lyg bičiulis, su ku
riuo matėsi tik vakar, o gal dar ir šiandien.

Įprastinai tardymo formalumai:
Pavardė, vardas, tėvo vardas. Kada gimęs ir t.-t. Tik 

surašęs visus formalumus, tardytojas pakelia nuo pro
tokolo galvą ir pasako/.ką jis nori, iš tardomojo suži
noti.

— Pas tamstą lankydavosi bute pilietis N.? — klau
sia tardytojas.

— Lankydavosi, — atsako tardomasis.
— Kokie saitai tamstą su juo riša?
— Mes mokyklos draugai, be to, tarnaujame vienoje 

įstaigoje.
— O ar žinai tamsta, kad N. priklauso kontrrevo

liucinei organizacijai? — sako tardytojas.
— Nežinau, — atsako tardomasis, —mes su juo apie 

politiką niekuomet nekalbėdavome. Man asmeniškai rū
pi tik savo ir šeimos reikalai.

■— A, šitaip! O bolševikiniai reikalai jums nerūpi? 
Jums nerūpi apsaugoti darbininkų valdžią, kurios duo
ną jūs valgote, nuo kontrrevoliucijos ir kenkimo? Ko
dėl jūs mums apie piliečio N. veiklą anksčiau nieko ne- 
pranešėte?

(Bus daugiau)

You’Il Need Mo n C y For the Do wn Payment *

Many ambitious couples are saving here to bccome 
future home-owners, sodn as they’vc -ąccumulated thet 
down payment needed. . Any convenienf'amount opens 
your insured savings account at this Association. The. 
chart will show you how much you need to save.

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, Sec’y

3236 South Halsted Str-eet
TEL. — CALUMET 4118

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN

SAVE WITH A PURPOSE -SAVE ON A PLAN
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Karas ar Taika?
(Atkelta iš 3 pusi.)

nes sovietų industrija būda-! 
ma išsklaidyta po milžinišką' 
Rusijos teritoriją, nesibijo.! 
bombardavimo. Net jei 
jiems pavyktų išrasti ato
minę bombą, galimas daly
kas-, kad ji nebus panaudo
ta šiame kare. Gi didžiau- j 
sias rūpestis sovietams yra 
su nafta. Ar užteks varo
mosios medžiagos, kad už
baigus visas tris fazes rei
kiamu laiku? Ar Amerika 
pirma nesunaikins jai Bakui 
ir kitus naftos šaltinius?

Kas atsitiktų, jei jie lai-1 
mėję pirmąją karo fazę, tu
rėtų atsisakyti nuo antro
sios? Sovietų Rusijos padė
tis pasidarytų tada tragiš
ka-, nes kare iniciatyva; pe
reitų į; amerikiečių rankas 
ir jie galėtų pritaikinti Star 
lino, sugalvotą; “trijų mąs- 

• tų” taktiką. Tada rusai vie
toj to, kad turėjus vieną;i 
frontą Kinijoje, būtų pri
versti gintis vakaruose ir J 
pietuose.

Nežiūrint to, sovietai įsi
tikinę, kad turėdami daug 
didesnę skaičiumi, kariuome- 
n§> jie- galės laimėti karą.J 
Tik vienas varomosios me-1 
džiagos klausimas dar kliu- . 
do mestis . į konfliktą,, nes 
nėra tikri, kad užteks ben
zino šarvuotoms divizijoms.

Hitleris savo laiku irgi 
svajojo pasidaryti pasaulio 
valdovu, bet ta jo beproty-1 
be davedė iki to, kad šian
dien visi Vokietijos, miestai I 
išgriauti, . pats, jis surado, 
mirtį po savo kanceliarijos 
griuvėsiais, o tauta dar il
gus metus pasmerkta, kęsti 
mizeriją. \

Pažiūrėsim, ar neatsitiks 
tas pats ir su Stalinu. Tegu l 
nesipučia, kaip varlė, prieš 
karvę, nes galės sprogti...

(Pabaiga)

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Kalbės Al Tolis

Bridgeport, — Sekmadie* 
nį, spalių 12 d., 3:30 vai. po
piet, Šv. Jurgio parapijos, 
salėj įvyksta svarbios pra
kalbos. Bus ir programa, ku
rią. išpildys, parapijos choro 
nariai, vadovaujant komp. 
A. Pociui. Kalbėtojai bus.ne
seniai iš. Europos- atvykę 

i tremtiniai: Antanas Tolis ir 
prof.. Jonas, Kuprionis. Abu 
kalbėtojai 
bes pirmą 

| Apie A;
“Draugę” 

Į jau knygoje atspausdintą 
“Mirties Koloną”, tas-jį,kiek 
pažįsta, iš jo. baisių pergy
venimų bolševikų, kalėjime. 
Ne. vienas, net nemanė, kad 
toji “Mirties Kolona ” tai 
buvo, tikrovė, kai kam atro
dė kad buvo tik pasaka. Juk. 
žmogaus protui sunku, ir įsi
vaizduoti kad-, kur nprs žmo? 

Inių tarpe vyktųi tokie žvė? 
Į riškumai.. Tačiau; taip yra už 
geležinės uždangos ir mūsų 
tėvų žemėje- Lietuvoje. Tad 
vienas iš nedaugelio, iš bol
ševikų šaudomųjų paspru-

I kęs, Bridgeporte kalbės ir 
j visiems-bus- įidomu jį savo 
akimis matyti, su juo susi
pažinti.

Šias prakalbas rengia BA 
| LF 3-čias. skyrius tremtinių 
šelpimui. Užkviečiame visus 
be pažiūrų skirtumo. Įžanga 
dykai. E.. S,

raginami at- 
susirinkimą 
ruoštis prie 
lapkričio 30

I

Kas, Kada Ir Kur
Judamieji Paveikslai

Brighton Park. — BALF 
6-tas skyrius rodys ‘movies’ 
iškaro frontų, sekmad., lap
kričio 2 d., L. Vyčių: salėj, 6 
vai. Filmas rodys inž. A.. Ru
dis. Pelnas nuo įžangos bus 
skiriamas lietuviams trem
tiniams.

Bridgeporte kal- 
kartą.
Tolį-, kas skaitei 
ėjusią ir dabai

| BALF Chicago apskrities 
I susirinkimas. Visi atstovai 
ir visi veikėjai 
silankyti į šį 
Reikės, pradėti 
didc'.j vakaro,
d., DariausrGirėno salėj. Va
karo pasisekimas priklausys 
nuo mūs.

BALF Chicago .apskriti, 
turi drabužių' sandėlį: adre
su 4714 S. Marshfield. Avė 
Sandėlį. prižiūri- veikėja. Mic 
kūnienė. Į šį sandėlį, visi sky 
riai. suvežą suaukotus dra-

• bužius, o iš čia išsiunčiama 
į centrą, New Yorke-. Per
siuntimui reikia turėti pini
gų, kuriuos kaip tik ir ga
lima,. sukelti vakarais, pa
rengimais ir tam. panašiais 
būdais.- Už tad-visi prašomi

• remti BALF vakarus 
■ tokias, pramogas.

ir

į tai ištrėmimo žiemai, labai 
tos pagalbos: reikalingi.

Galima ir pinigais aukoti 
už kuriuos bus nupirktas a- 
titinkamas drabužis ir jiems 
persiųstas per BALF.

Jei kas nors, iš pasaulinių 
žmonių galėtų: sušelpti pabė
gėlį kunigą ar klieriką,, taip 
pat maloniai kviečiami prie 
to išganingo darbo prisidė
ti.

Koresp.

ki-J
Ik

i ■

Kunigy Pabėgėliu
Halais

Praeitame Kunigų Vieny
bės. Provincijos sus-me bu
vo priimta ir kunigui trem
tinių šelpimo reikalas.

Kun. Albinas Martišiūnas,. 
gyv; Ind. Harbor, Ind., 3905 
Fir SU, nominuotas pravesti 
tą rinkliavą.

Todėl jis. pakartotinai pra.( 
šo visus, lietuvius kunigus- 
peržiūrėti .drabužių lentynas • 
ir surasti, dalelę dėl tremti-■' 
nių, kurie- artėjant ketvir

Marquette Park 
Žinelės

Halloiveen Party. Motinų 
Klubas ruošiasi prie meti- 
nėg Halloween Party spalių 
31 d. popiet, mokyklos vai
kučiams. Bus paradas, žaidi
mai, dovanos ir užkandis vi
siems dykai..

★
Grįžo. Po rudeninių- atos

togų Wisconsine grįžo, są- 
jungiečių: veikiman Kobrina 
Yančienė su dukterim-slau- 
ge Adeline; Gerai pasilsėju-. 
siost

Šv. Teresės Draugijos dar 
buote Soalių 5 d; per šv. 
Mišias šios draugijos narės 
ėjo prie, šv; Komunijos “in 
corpore”7 Visos buvo pasi
puošusios gyvomis raudono
mis rožėmis. Po pamaldų bu 
vo pusryčiai, kuriuos; suruo-

. šė Mary Thomas, Mary A- Į 
dams ir Josephine Jacobs. 
šios narės jau kelintas me
tas, kaip visose pramogose, 
ir šiaip vaišėse, ruošia na
rėms vaišes. Sumanymų ir! 
pasišventimo joms niekad I 
netrūksta.

Draugijos metinė pramo
ga — Card and B.unco Par* 
ty įvyks spalių 15 d., 8 vai. 
vakare, parap. salėj. Tai dit 
džiausią draugijos pramoga, 
metų bėgyje. Tam darbui: i 
vadovauja, komisijos pirm. 
Adelė Wolk1 ir. jos. padėjėja | 
Ona Loetz. Dovydo Motina

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) _ 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI 
nuo 9:15 Iki 9:80 ▼. ryte.

NULIŪDIMO VALANDOJE

ANTHONY B.

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. Rnt.AildH.mM pilnas militarlnis laidojimas.

4330-34 S. California
Avenue

AGOTA KIŠKUNIENE 
(po tėvais • Sereitaitė)

Gyveno: 361<2: So. Emerald 
Ayenue.

Mirė Spalių- 8d.( 1947m., ’7:- 
45 .vai; ryte, sulaukus, pusės 

F amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iŠ 

Panevėžio apskr., TNaujamies- 
’ čio. parap., Strolionių- kaimo.

Amerikoj išgyven-o 37 metus. 
Paliko, dideliame nuliūdime: 

P 2 . sūnus — Julian ir Antaną 
" ir marčią Stelių; dukterį Stel- 

la. ir; žentą Kazimierą Jonai? 
' čius; brolį- Nikodemą ir bro
lienę Emiliją. Sereikus (Gene- 
■’ va, III.); pusbrolį Nikodemą 

Sereiką; šv-ogerką. Rosaliją ir 
švogerį Joną Petraičius; švo- 

*<gėrius- 'Jurgį,- ir, Juozapą ir 
i švogerką Juliją. Kiškūnus • ir jų 
i šeimas; ir daug- kitų giminių,- 
4 draugų irt- pažįstamų.

■ Kūnas pašarvotas A. 'M. Phil- 
■ lips koplyčioje, '33.0.7 So., Li- 

tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį. Spalių- ll'd. Iš ko- 

„ plyčips 8:30 vai. ryto bus at- 
| lydėta į Šv; Jurgio par. baž

nyčią,. kuri-oj . įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie- 

. lą. Po. pamaldų- bus- nulydėta
- į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:- Sūnūs, Duktė, Bro
lis- ir -kiti i Giminės.

Laid. direkt.: A. M.
YAKds 4908.

-I
n r VEDI V 06168 viso,n 
hr V LIxL T .progom; ves- 1—IVU- I tuvįnls. ban.

H ., kietams, lai-
dotuvėms, ir 

■ taip toliau.

GĖLIŲ KRAUTUVĖ
6901 So. Wentworth Avė.
Tel. STE. 2454—■HUD. 2224
Ant. ir Aldona Gutauskas, PETKUS

Vienas Blokas nuo Kapinių

j

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste^

Ambolansa patarna
vimas yra teikiamas 
dieną Ir naktį. Rei
kale, Kaukite mus.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

3914 West lllth St.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

JŪSŲ PATOGUMUI:

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

Mes turime koplyčia? 
visose Chicagos ir 
Koselando dalyse Ir 
tuojau pa.tH.man jam.

Į Iš BALF Veikimo
Cicero. — BALF 14-toją. 

skyriaus susirinkimas įvyką 
į spalių 14 d.,_ parapijos sve
tainėj,. 7:30 vai, vakare-

Visų .Cicero lietuvių drau- 
| gijų atstovų,- taipgi visų pri- 
I jaučiančių; šiam; darbui, pra
šome atsilankyti į susirin
kimą. Ai tinas BALF seimas. 
Visos kitos lietuvių koloni
jos ruošias kuo 
seime pasirodyti. 
Cicer.o<? ’ Iki šiol

‘ buvo paskutinė. 
I tame priklausys -: 
sirinkimp.

★
Drabužių rinkliavą, tęsia

ma. Visų., prašoma nedevi- 
mus, bet dar gerus drabu
žius, nešti į.parapijos salę. 
Ateina, žiema,- tremtiniams 
reikės šiltų, drabužių.

Ateinantį penktadienį, Lie 
tuvos Vyčių salėj šaukiamas

- geriausiai 
O kaip su- 
Cioero ne- 
Daug kas 

nuo šio su-

I

Kiekvienas žmogus turėtų 
gėdytis, jei per savo kaltes 
jis patenka. į skurdą.

Tą girk, kurs geriems dar 
bams pasišvenčia, kurį geri 

Didybė pati pasigamina 
sau pražūtį..

PLATINKITE “DRAUGĄ*

MAŽAI KOPIJŲ TELIKO 

TlM ELESS 
Į^Į LITHUANIA

NIKODEMAS KARKLELIS
' Gvv.: 1818 46.th Str.eef?

Mird Spalių 6d., 1947m., 10:- 
15 vali ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
: švenčioniij. parapijos. Amen- 
’ Koje išgyveno 32 metus.

Paliko, dideliame nuliūdime- 
žmoną, Petronėlę (po tėvais 
Bričkaitę); 2 dukteris,. Ade- 

. line Yasaitis ir žentą Petrą. 
Ė ir- Genevieve; brolį Kazimierą 
r ir jo.žmoną Julianną ir. jų šei

mą (Milwaukee,- W-is.); 5 pus
brolius,- Joną. Cicėną, Jurgį 
Karkalą (Gary, InęĮ.), Tarną 
Jukniewicz,- Adomą /Karklą,, ir 
Andriejų Karklą: ir daug* ki
tų1 giminių, draugų i“ 
mų. Lietuvoje palflco 

. liūs, Adomą ir Julių i 
• sens,. Jadvygą, Albiną 
I, stanci ją;
.. Priklausė prie šv. 
- Dr-jos ir Unity Liet, 

i- pos - Klūbo.
Kūnas pašarvotas J; 1 

deikio .koplyčioj,-. 46,05 . S 
mitage Avė. Laidotuvės 

;( Penktad., Spalių 10d;.
plyčios 8:'30 vai..ryto, bus 
lydėtas į ši'. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje- įvyks gędu- 

■ lingos pamaldos- už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly** 
dėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame ■ visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 

X dalyvauti šiose laidotuvėse.-
Nuliūdę: žmona, Dukterys, 

B Broliai, Seserys, Pusbroliai ii 
i kiti Gimines.
Laid. direkt.: J. F. Eudei- 

YARds 1741.

ir pažįsta
mo 2" bro- 

ir 3 se- 
. ir įvun-

Vardo
Pašai-

DULKINTAS
2334- So.- Hoyne /

1947m.,
vak., sulaukęs- pusės.

LIUDĖSIO VALANDOJ

M'AŽBKA & ĘVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. We$tem Avė. 3319 Lituonico Avė.
PROspect 0099 YARds 1138J13.9

Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyčią arčiau jūsų namų

6812 So. Western Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROVEH1LL 0142

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

PIRKITE TIESIOG NUO— 
MR. NELSON

— Savininko —

St. Casimir Monument

ia Telefonas: CEDARCREST 6 33 5

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS

Paraše OWEN J. C. NOREM

ŽemOlapial, paveikslui. 300 pusi.

KAINA: $2.00
Užsakymus siųskite J — 

draugas 
2334 S. Oakley Avo. 

Chicago 8, Iillnols
Plcase šen d me postpald.......... 

' eopies of your - book —- TIMELĘSS 
LITHUANIA. Enclosed you wlll 

find |................

Name •
Addreee

Lietuvoje. Amerikoje; 
4 6* metus.
dideliame nuliūdime: 

Moniką, Pawlik 
.anūkus,.
2 anū- 
ghninių,'

JONAS
Gyv.
Mirė Spalių 6d., 

£: 30 valį -----
- amžiaus.

Gimęs
- išgyveno

Paliko
2 dukteris.

v. ir žentą. Steponą, ir- 3 
ir- Albiną, Jaiovvy ir.

•j- kus; . ir daug kitų 
draugų ir. pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje, 2314 W. 23'rd Place,

Laidotuvės įvyks Penktadienį,- 
-■Spalių 10 d. Iš koplyčios 8:30 

’ vai. ryto bus atlydėtas j Aušros 
f Vartų parap.-, bažnyčią,, kurioj J- 

vyks gedulingos pamaldom -už
• velionio- sielą.. Po pamaldų, bus 
.. nulydėtas. į šv. Kazimiero, ka

pines.

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

Nuliūdę.:— Dukterys ir kiti 
‘ Giiuinjės.

j, Laid. direkt.; Lachawicz ir 
SūnaJ. tel. V.IRgųiia 6672,.

BITTINandKAMENSK Y
Monument Works

3938 W. 111 th STREET — Tel. BEVerly 0005
Pirmoji paminklų dirbtuvė nuo.Sv. Kazimiero kap. vartų.

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

Paminklui pristatome i 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.

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

LACHAWICZ ir ŠONAI

3307 S. UTUANICA AVĖ.

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

Telephone: YAKds 1419

JULIUS LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572

IGNACAS J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. \ Phone: YAKds 0781

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

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

ANTANAS M. PHILUPS
Phone: YAKds 4908
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Stalinas Asmeniškai Vadovavo
Sąjūdžiui Prieš Jung. Valstybes

LAKE SUCCESS, N. Y. — Bent viena Jung. Tautų 
delegacija nenustebo kai Kominternas iš naujo pradėjo 
veikti, nes žinojo kad pats Stalinas net prieš pusmeti, ba
landžio mėnesį, ėmė žingsnį atskilti nuo vakarų. Anot tu
rimų dokumentų, Stalinas tuo laiku Maskvoje įvykusiame 
susirinkime sutiko laužyti 
visą bendradarbiavimą su 
vakarais, ypač su Amerika.

Nors Molotovas tam žy
giui neva\ priešinosi, pats 
Stalinas argumentavo, kad 
jau atėjo laikas komunis
tams iš naujo grįžti prie 
tikslui, kuriuos nustatė 
Marksas ir Leninas, tai yra 
prie pasaulinės revoli<uc.’jos.

Molotov Veltui Prleš’nos

mą tarp rytų ir vakarų. Ir 
vėl aiškiai matosi, kad Ru
sija pasiryžus atmesti viso
kį bendradarbiavimą, norė
dama eiti savais keliais. 
Devynių šalių susitarimas 
atgaivinti komunistų inter
nacionalą aiškiai parodo, 
kad jau nebelieka vidurinio 
kelio.

Molotovas geriau supra
tęs vakarų galvoseną, prie- 
šinos, manydamas, kad dar 
ne laikas, bet jis buvo nu
balsuotas. Po tam tuojau 
prasidėjo įtūžęs užpuolimas 
Amerikos, kuris šiomis diė- 

, nomis yra. pasiekęs histeri- 
ją. Už tai dabar per daug 
apie Molotovą ir negirdėti. 
Vishinskis čia Amerikoj ve
da propagandinį karą prieš 
kapitalistinį priešą.

Įvykiai nuo balandžio pa
rodo, kad šios informacijos 
teisingos. Balkanuose ko
munistai pravedė valymus, 
visoje Europoje komunistų 
liniją buvo stiprinama, ir 
paskutinis slaptas susirin
kimas Lenkijoje,

. mas Kominterno 
revoliucijai, yra

? dymai.
Nelieka Vidurinio

Paties Vishinskio švaisty
mai J. T. Taryboje dar tuo- 
liau skaldo bendrą susitari-

"Jei Manęs Nerasi,
Papenėk Paršiuką"

EVANSVILLE, W. Va. — 
(Tokio turinio laiškutį rado 
Donald Ccstlow, 26, kai iš 
dirbtuvės grįžo namo į sa
vo mažą ūkį. Laiškutį para
šė jo žmona, o paršiukas 
buvo- pirktas prieš keletą 
savaičių.

Costlow, karo veteranas, 
pradėjo ieškoti savo žmo
nos, Bernice Groth, kurią 

(vedė metų pradžioje. Po il- 
igo ieškojimo, ją rado Chica
goje, kur gyveno su savo 
pirmu vyru, už kurio ište
kėjo prieš1 3 metus. Viskas 
atsidūrė policijos nuovado
je, kur bus bandoma išly
ginti dvipusišką gyvenimą. 
Costlow nori palikti Bernice 
pas pirmą vyrą, kad jis vėl 
galėtu vesti. Atrodo, kad 

I neužtenka vieno karto nusi
svilinti pirštus.

Rožes Stebuklingai Gyvuoja Prie
Dievo Molinos Stovylos Anglijoj

STOCKPORT, Anglija. —
Šv. Marijos parapijos kle- išdžiūsta už dviejų savaičių, 
bonas pranešė, kad jo para- Bet šįmet kitaip atsitiko, 

i pijcnys nepaprastai stebisi
22 geltonų rožių vainiku, nį gėlininką nebuvo laisto- 
kuri-os dar šviežiai žydi po mos per visą tą laiką. Jos 

i penkių mėnesių; prie Pane-|dar vis gyvos
lės Švenčiausios x A ’
Statula yra iš
drožta puspenktos

ir priklauso- kle-
J. Turner.
pirmą gegužės
statula yra at-
šventorių, kur

ksrūna-

' aukštumo 
benui kun.

Kasmet 
sekmadienį 
nešama į 
įvyksta tradicinis

Ieškomi Asmenys
Kocienė, Mar ei joną,

(Mažeikų, ap., Sedos vai.
vojimas. Paprastai gėlės | Kvedaravičius, Andrius

| Juozas iš Skriaudžių parap., 
Marijampolės ap., turėjo sa- 

. liūną.
Liubinskas, Juozas, iš

Vilkaviškio ap., Chicagoje.
Masaitienė - Kizytė, Ve

ronika.
Mekšraitis, Viktoras, iš 

(Vilkaviškio ap., New Yorke.
Migevičius, Juozas.
Mc-ndginas,

navos..
Motiejūnas,

zas ir Vincas
Motiejūnaitės,
Paulina, ištekėjusios.

Ožukauskaitė - Rakaus-
I kaitė, Veronika, iš Vilkijos i nizacijos seimo, buvo suti- 
val., Kauno ap.

Pasvenskas, Juozas ir sū-
| nūs Vytautas, iš Rudami
nos vai., Seinų ap., gyv. 
Bostone.

Pėstininkas, Petras, gyv.
Scranton, Pa.

Petruškevičienė - Gobery- 
tė, Veronika, iš Lazdijų vai., 
ir vyras Juozas Petruškevi
čius, Lazdijų vai., Seinų ap.

Prabulis, Jonas ir Juo
zas, iš Mockavos km., Su- 

; valkų gub., ir jų šeimos.
Prankienė - Žukauskaitė, 

Ona, iš Biržų ap. ir vyras 
Antanas Pranka, iš Panevė-

Gėlės nupirktos pas vieti-

j ir dar žydi, 
statulos, kas sutraukia daug maldi- 

medžio, ninku, kurie negali atsiste- 
pėdosI bėti įvykiu.

Kun, Turner pasakė, kad 
nepriklauso nuo jo pareikš
ti ar tai stebuklas ar ne. 
Vienok jis sakė, kad tai a t-I 7rodo kas nors virš gamtos 

I įstatymų.

Adolfas, Juo-’ 
ir jų seserys!

Antoė ir

Cicienienė, plačiai 
! žinoma Town of Lake vei
kėja ir “Draugo” korespon
dentė, jau penkta savaitė, 
kaip serga. Gydoma namuo
se adresu 4945 S. Halsted 
St. Visi, su kuriais ji išvien 
veikia, bendradarbiauja, lin- 

1 ki jai kuo greičiausiai pa- 
. sveikti.

X Elena Statkienė, Mote- 
' rų Sąjungos centro .iždinin
kė, ir žinoma Brighton .Park 

i veikėja, grįžus iš tos orga-

A

Rado Žirkles Pilve; 
To Gydytojo Jau Nėr

CLEVELAND. — Prieš 
12 metų Mrs. J. Price, da
bar jau 58, buvo padaryta 
operacija. Per visą tą laiką 

iji vis skundėsi, kad vidu
piuose kas nors netvarkoje. 
• Pagaliau buvo nutraukti 
|.X-ray paveikslai, kurie pa- 
Irodė, kad1 pilve per tą laiką 
| išnešiojusi 6 colių ilgumo 
chirurgiškas žirkles.

Po antros operacijos jai 
išėmė žirkles kurios buvo 

| kūno druskomis apskretu
sios. žirklės laikys kaipo 

j atminimą gydytojo pada
riusio pirmą operacija, ku-1 
rio jau nėra gyvųjų tarpe.

Trumanaitė Koncertuos
PITTSBURGH.

garet Truman, r.^*^**w g
duktė, spalių 17 d. čia pra- NeillOkČjO SkSltyf! 
dės koncertų maršrutą, JERUZALĖ 

jkmriuo pramatyta ap’anky-Į MusUfa Mofiu‘ 
i ti net 30 .miestų.

Bitėms Galva Skauda

atnaujini- 
pasaulinei 
tikri įro-

Kelio

’ PATERSON, N. J. — Kai 
bitės per daug ištraukia, ir 
jos turi galvos skaudėjimą 
savo darbu išdildyti, prane
ša New Jersey Bitininkų; 
Dr-jos kalbėtojas.

Pavasarį bitės yra aptin- 
gusios ir nenori pradėti ieš
koti medaus. Niekurie biti
ninkai aviluose prideda jau 
gerai įrūgusio medaus. Bi
tės išbandžiusios šį mišinį, 
apkvaista, pasvyruoja, ir iš
lekia į darbą panaikinti gal
vos skaudėjimą. Ir

— Mar-1 nėms panašiai būna, 
prezidento.

MONARCH

3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

Nathan Kanter, ‘Lietuviškas žydukas*, sav.

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

5.000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDAS
• RUIMTO

LIQUOR 
STORE

iMfI

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus

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

Šavings & 
PRADEKMutual Federal Savings

ond Svp«rvUed by Unitcd Stotoj Govomraont

2202 W. CERMAK RD. • CHICAGO 8, ILLINOIS

žmo-

Po Metų Gali Valgyli Mėsą
PITTSBURGH. — Mickey 

I Shuster, kuris per 26 iš sa- 
įV.o 28 metų, imdavo maistą 
|per pilvą, pagaliau pirmą 
kartą galėjo suvalgyti kot
letų. Jis čia sveiksta po ‘il
gos eilės 
operacijų, 
do pirmą 
kaip- kiti
mas 2 metus jis buvo prari
jęs didelį kiekį lajaus; ku
ris išdegino jo gerklę taip, 
kad per burną 
maitintis.

labai pavojingų 
kuriuos jam lei- 
kartą pavalgyti 

žmonės. T.urėda-

išmokti kaip valgyti. Kar
tais per didelį kąsnį paima 
ir negali nuryti. Daktarai 
pramato, kad jis dabar ga
lės vesti normalų gyvenimą. 
Po mėnesio bus paleistas iš 
ligoninės ir grįš prie kokio 
nors darbo.

Ikus nelaimę — išsinarinus 
koją. Dabar jau pasveiko ir 

I buvo atvykus net į “Drau
go” Tremtinių Spaudos Fon 
do pikniką.

X Antanas Fabionas, Auš 
ros Vartų parapijos nuosa
vybių prižiūrėtojas-sargas, 
padarė gražią auką “Drau
go” Tremtinių Spaudos Fon
dui: visą savo gautą už dar
bą rengiant piknikus “Rū
tos’ ’ darže atlyginimą, $5, 
paaukojo tam fondui. A. Fa
bionas yra ne tik labai pa
vyzdingas savo pareigose,

Tinka, Kaip Tikdavo
Clarence Fingleton, 3104 

S. Komensky, įstojo į . ka
riuomenę 1941 m. Jam buvo 
paduotos kelnės kuriuose į- 
rašė savo vardą ir eilini Antanas rranKa, ls raneve_ 
numerį. Patekęs uropon, žio ap Philadelphijoje. | bet ir žymus rėmėjas orga-
ji_s taip suplonėjo, kad kel- Raciukaitis, Vincas, sūnus, 
nės nebetiko. Jas ir apmąi- • Antano, iš Lekėčių vai., Ša-1 
nė ant mažesnių. Į įį-j. ap t gyv. Ohio valst.
Jo buvęs draugas, dar pri

klausąs prie Illinois Natib- 
nal Guard, apturėjo siunti
nį drabužių iš kariuomenės. 
Jas betvarkydamas surado 
ir Fingleton kelnes. Šis jas 
išbandė ir rado, kad dabar 

PLYMOUTH) Anglija. —įjos vėl jam tinka.
Mėnesį atgal čia atplaukei ;---- 5--------
aliejinis laivas, kuris buvo Ne Vietoje Pasislėpė 
parduotas. 42 vyrų įgula 
nuo. to laiko laukia trans- 
portacijos atgal į Ameriką, 
neturi ko veikit, ir jiems 
jau nusibodo, nors visą lai
ką gauna pilnas algas ir 
pragyvenimo išlaidas. Lai
vo kapitonas Otto Johanson 
sako, kad atostogos malo
nios bet per ilgos.

--------------------- - ■

Ir Gėlių Pritrūksta
WASHINGTON.

ninkai čia praneša, kad gė
lių tiek pritrūko, 
racionuoti 
vestuvėms ir
Kainos greitai 
kyla, 
šalį, 
šalna 
mąs.

negalėjo

Pats jaunuoliu 
kad neapsakomai 
gyti kaip kiti žmonės, 
dytojai turėjo pakelti jo 
pilvą net 'šešis colius, kad 
prijungtų prie gerklės triu- 
belės, kuri paprastai esti 9 
colių. Shuster dabar turi

pasako, 
gera val- 

Gy-

/

Į —- Abed
i Mustaf a Mofill, piemuo, 
i gulėdamas valdiškoje lig> 
I ninėje Gazoje, nutarė iš
mokti kaip skaityti. Jam 
beganant avis netoli nuo 
Britų kariškos stovyklos, 
keletą avių nuklydo į šali
mais žalioj anČią ganyklą, 
kurioje buvo 
lės iškabos: 
nų laukas!” 
avis ir viena 
Dabar mokinsis skaityti.

Lankės Pas Popiežių
ROMA..— Pop. Pijus XH 

nrič aė r ivač’iole auc enci- 
joj savo rezidencijoj Cas- 
tel Gandolfė, Smith-Mundt 
kongresinio komiteto, na
rius.

Gavo Algas Be Darbo

iškeltcs didė
davo jus! Mi- 
Abed pasiekė 

mina sprogo.

Gėli-

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIM AMS

Kenčiamieji nuo senų, atdaru 
t skaudžių žaizdų, žino kaip «un 

<u yra ramiai pasidėti. Ir kaip 
nakties metu neirellma carai IW- 
mlegot. Kuomet 
Žaizdos pradeda 
uležt ir skaudė 
ti — užtepkite 
r.EGULO Oint 
ment palengvi
nimui skausmo 
’r niežėjimo tų 
ienų, atdarų ir 
.kandžių žaizdų
Jo atgaivinau 
čloe ir skausmų 
praiallnančlos y- 
patybėp sutelks 
Jums tinkamą 
nakties polis} ir 
Dajrelbė* ifterdyt 
senas, atda
ras ir skau> 
džiaz žals 
daa Vartokite Jj ii 
nudegimams. LjZ, 
p raJte tinimui. ir kad 
Psorlasle niežėjimų, ▲.tvėdina va 
dinamų ▲.tnleta’z Foot degimų Ir 
nlsžėjlmų, sustabdo jo plėtimąsi 
Milolkn nno odos '.udžlflvlmo '• 
•utrflklme tarp piritų: geras lt 
jtausos trūksta atilos odos niežti ji 
arui, nuo darbo Išbėrimams ir ki 
tome odos negalimo ii lauko pu

Legulo Ointment yra parduoda
mas po 75c. $1,25 ir $3.50. Pirkite 
jj vaistinėse Chlcagoj ir apiellnkėj 
arba atsiųskite Money Orderį

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

jog turi 
gėlių bukietus 

laidotuvėms, 
ir aukštai 
liečia visąTrūkumas

Kaltinama ankstyva 
ir parasitų užpuoli-

JI trjp ak&udlema 
ir BUtrQkiinu

palengvinti

i:

Tiesiog' Jums — 
Iš Mūsų Dirbtuves

Mūsų ilgy metų patyri' 
mas rakandu išdirbi m e 
įgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą.

Tūkstančiai Pilnai Patenkintu Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Pirmos Progos, Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furnilure Co.

Roy Johnson, 27, įsisku
bino į Uptown Federal 
Spulkos raštinę prie 4545 
Broadvvay, Chicagoje, ir 
žengė į moterų prausyklą. 
Kompanijos darbininkai jį 
išmetė. Besiartinant polici
ninkui, Johnson bandė pa
bėgti, bet po šaudymo, ku
riame du praeiviai buvo su
žeisti, jis buvo sučiuptas.

Policijos raštinėje jam 
buvo priminta, kad špulka 
už kelių minučių būtų užsi
dariusi, ir kad jam būtų bu
vus gera proga tada* pasi
pelnyti. Kai policija jį vėl 
užklausė kokiam tikslui jis 
bandlęs ne vietoj pasislėpti, 
Johnson atsakęs, kad jis 
jautės silpnokai ir nesuspė
jęs surasti vyrų prausyk
los.

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ

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

PIRMIAU MATYKITE MUSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant, Nupirksite Daug Pigiau!

GARANTUOTA-MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA” 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

CICERO 50, ILLINOIS
r

PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI

4140 Archer Avė. Chicago 32, III
Telefonas LAFayette 8516

Savininkas JOE KAZIK - KAZIKAITIS

%t=

nizacijų ir tautinių reikalų, 
kių ap., gyv. Ohio valst. Į Jonas Stancikas, 2545 W.

Rakauskaitė - Ožukauskai I Marguette Rd., yra gavęs 
tė, Veronika, iš Vilkijos v., laišką nuo tremtinio Eduar- 
Kauno ap. do Savicko, kuris studijuoja

Rašinskas, Balys, iš V iki- Hamburg Universitete. Jis 
aP-» &yv-| norėtų pasiskolinti, arba už 

atlyginimą gauti, prof. M. 
Romerio knygą “Lietuvos 
.Konstitucinė Teisė”. Kas tą 
knygą turi ir vienu, ar kitu 
būdu 
dėti, 
su J.

iiI

įjos vai., Kauno
Kankakee, III.

I Rauba, Bronius,
iaP-, gYv- Bostone.

Raudonaitis, iš
ikm., Vilkaviškio ap.

' Ročkaitė, Ona, iš Veliuo
nos vai., Kauno ap.

Rusas, Stanislovas - Anta
nas, gyv. JDetroit.

Sabaliauskas (Šobell), Pe- I pagerbti ir, t.L.1__
tras, iš Pakruojo vai.. Šiau- j Varg. Sąjungos Chicago pro

iš Šiaulių

Pajevonio

X

nori tam studentui pa
prašomas susirašinėti 
Stanciku.
Varg. B. Janušauskui 

ir. atsisveikinti,

lių ap., turi ūkį Ottsville, Pa. I vincija ruošia bankietą spa- 
Seniūnaitė - Arkušauskie-1 lių 30 d., Nelson’s Restau- 

nė, Ago-ta, iš Lekėčių vai., ] rante, prie 79 ir S. Western 
vyras Jonas, 
Vladas, Zigmas, 
burghe.

Skutulas, Jonas ir Skutu
las, Pranciškus, kilę iš Sul
pė trių km., Ylakių vai., Ma
žeikių ap.

Stankus
Agota, ir vyras Jodąs Stan
kus, gyv. prie Pittsburgho.

Staškevičius, Mykolas, i* 
Stasys, iš Šiaulių ap., gyv. I 

1 Bostone.
Taškomieji ar apie juos žinantieji

I prašomi kreiptis j:

CONSULATE GENERAL
of LITHUANIA

41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

%

vaikai Agota, Avė. Vietas reikia rezervuo- 
gyv. Pitts- ti pas J. Kudirką, K. Sabo

nį, Chicagoj, ir A. Mondei- 
| ką, Cicero j. Po bankieto B.
Janušauskas su žmona iš
vyksta į Kaliforniją, pas sū- 

Didžbaliūtė,|nų’ kuris nuo seniai ten SY-

Duokite ir Gausite
County ligoninė Chicago

je neužilgo sulauks $7,000 
vien dėlto, kad ligoninės pa
tarnautojai maždaug 50 me
tų atgal parodė savo gerą 
širdį ir gražiai prižiūrėjo 
neturtingą tifuso ligonį. In
stituto direktorius Dr. O!e 
Nelson pareiškė, kad gavo 
laišką iš Kalifornijos advo
katų, kuriame pranešama: 
kad pasimirė Nora Nixon, 

Ikuri savo testamente pali
kus tokią sumą .ligoninei.

Pasirodo, kad 1890 me- -j 
tais jos vyras apsirgo tifu- 
su Chicagoje, ir kad ligoni
nėje jį išgydė be jokio atly
ginimo. Daryk .kitiems gerą 
ir pats sulauksi gerybių. I

i vena.
X Muz. L. Sabonienės, 

ir gonininkės Šv. Juozapo
' rapijos pastangomis, labai 
| žymiai prisidedant kleb. kun. 
. V. Černauskui, baigus 40 
vai. atlaidus iškelta puota 
chorui, .kaipo padėka už grą
žų giedojimą bažnyčioje per 

| visus vakarus. Puotoj daly- 
| vavo ir visa eilė vargoninin
kų svečių. Šeimininkavo ži- 

' nomos So. Chicago lietuvis- 
i kų valgių gamintojos B. Va
siliauskienė ir A. Snarskie- 

! nė. Per puotą atsilankęs kle
bonas nuoširdžiai dėkojo cho 
rui ir vadei, taipgi paskutinį 
vakarą atvykusiems sve- 

Ičiams vargonininkams.

Pranešimai

-jvar 
pa-

B ALF Chicago r Srities 
Svarbus susirinkimas įvyks 
spalių 10 d, 7:30 vai., Lie
tuvos Vyčių' salėj. Skyrių 
valdybų nariai prašomi da
lyvauti šiame susirinkime. 
Bug svarstoma seimo ir ki
ti šalpos reikalai. Valdyba


