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Kaip Europoj Dirba Maskvos Žvalgai? 
Prancūzu Komunistam Teikia Ginklu 

Instrukcijos Komunistų Partijom Eina 

KAIP IŠGELBĖJO 69 ASMENIS IŠ JCROJE NUSILEIDUSIU SKRENDANČIO LAIVO 

Diplomatinėse Valizose 

RAŠO VYT. ARCNAS 
PARYŽIUS. — Prieš kurį raštai siunčiami per Berly-

laiką jau rašėme "Drauge," ną, kur yra įsteigtas speci-
kad atbėgęs Prancūzijon žy- alus žvalgybos skyrius visai 
mus sovietų generolas Guli- Europai ir kurio viršininku 
švilli, atidengė sovietų žval- yra pulk. Bespalov, tiesiogi-
gybo s svarbias paslaptis. Iš niai priklausąs nuo Berios 
jo lūpų teko patirti, kaip įsakymų. 
yra suorganizuota visa t a l

 š i s biuras daugiausiai už-
sovietų slaptoji žvalgyba. s i i m a k a r i š k ų ž i n i u r i n k i m ų 

Pagal gen. Gulišvilli pasa
kojimą, Varšuvoj S z u c z a 
gatvėje, sovietų pasiuntiny
bė turi užėmusi didelį septy
nių aukštų namą, kuriame 
karo metu buvo vokiečių 

tuo tarpu kai Varšuvos biu
ras daugiau dirba kontakte 
su "penktąja kolona/' 
Tarptautinė Brigada Plečia 

Veikimą 

Pakraščių sargybos jūreiviai iš laivo Bibb iriasi per dideles šiaurės Atlanto bangas prie jūroje nusileidusio 
skrendančio laivo Bermuda Queen. Nežiūrint audringo vandens, visi 69 asmenys buvo išgelbėti ir sekmadieny nuvežti 
į Bostoną, kur jie pradėjo skustis, kad lėktuvas buvęs perpildytas žmonėmis. (Acme Telephoto) 

100 Mylių Greitumo 
gestapo įsitaisęs savo štabą. Negana to, kad sovietų j Vėjai Gžė Berrnudoje 
Šis namas yra tuo patogus, ; žvalgyba dirba propagandi- j MIAMI, spalių 20.—Tropi- j WASHINGTON, spalių 20. 
kad giliuose namo rūsiuose 'niai, ji stengiasi ir materia- | n i s uriganas šiandien atūžė j—±Prez. Trumanas ragino su-

liškai kiekviename krašte iš Atlanto tuoj į vakarus , mobilizuoti visas krikščionių 
įsitvirtinti. Paskutiniu laiku j nuo Bermudos, ir plakė tą j jėgas šiame krašte rėmimui 
pastebėta Šiaurės Prancūzi-i salą vėjais pasiekiančiais iki "garbingos, žmoniškos tai 

bės skyrių šiame "name šeš- M°Je i r B e l g į ) 0 J e koncentra- 1100 mylių per valandą grei- jkos pasaulyje kiekvienai ja-
tame aukšte yra dieną ir v i m a s tarptautinės brigados į tumu. Oro biuras sakė nu- j me esančiai tautai." 

narių. Jie būdami neva sve- matoma, kad audra "sekan-
timtaučiai darbininkai, uži- čią dieną ar dvi" eis tolyn 

NKVD agentai gali toliau 
tęsti "gestapo darbą"... 

Be įvairiausių pasiuntinv 

'T- K 5i"-** Atme,ž Rusi'os p,aną Korė'ai; 
Rusai Reikalauja Keisti UN Nutarimą 

De Gaulle Partija 
Laimėjo Rinkimuose 

PARYŽIUS, spalių 20. — 
ien. De Gauilio naujai su

organizuotoji politinė parti
ja, gimusi prieš šešis mėne
sius, šiandien laikė geroką 
pirmenybę virš visų kitų 
partijų, inimant ir komunis
tų, pirmuose daviniuose iš 
vakar dienos savivaldybių 
rinkimų. 

DeGaulliečiai laimėjo maž 
daug 40 nuošimčių balsų, 
tačiau nepaveikė komunistų 
jėgos, kadangi didžiuma de
šiniųjų laimėtų balsų buvo 
itimta iš premjero Ramadi-
ir socialistų buvusių rėmėjų. 
Spėjama apie 25,000,000 žmo 
nių balsavo. 

naktį, ginkluotų sargybinių 
saugomas "techniškasis sky-
rius." Naiviam žmogui gali l m a d a r b ą š i a o s e ^jonuoso į šiaurryčių pusę. 
atrodyti kad šis skyrius rū- | P r i e k e l i u t i e a i m o - P r i e t i l t u I L a i v a m a u d r o s k e l yJ e Pa" 
pinasi visa techniškąja pa- I statybos, miestuose prie na-j tarta pasukti kitur. 
siuntinybės medžiaga, bet , 'm ų »*«*»»• i r e s f n t r e i k a ' 
tikrumoje jis nieko bendro Į l u l tenSvai g a i S s u z i m t i s v a r -
neturi su pasiuntinybe. 

Sovietų Šnipų Lizdas 

Čia yra visų Europos so-

besniuosius postus, kad su-
sabotavus kariuomenes ju
dėjimą. 

Šioj brigadoj didelis skai-
vietiškų šnipų susitikimo i čių sudaro jugoslavai ir is-
centras. Šio skyriaus tikra- j Panai susigrupavę į batali-
sis uždavinys yra palaikyti j jonus ir turį įvairiausius 'partijos rūmuose šiame mie- 'lavimą atleisti Seoub polici 
ryšį tarp Kremliaus ir lenkų ginklus, pradedant nuo prieš j ste buvo išdaužtas. Komu- [jos viršininką, ir perspėjo 

— Rusų-amerjkiečių komisi-
ia Korėios reikalu beveik 
susilikvidavo šiandien, kuo
met sovietų delegacija pra
nešė ji apleis U.S. okupaci
jos zoną, pildant amerikiečių 

bombai išsprogus vakar nak- reikalavimą. Amerika tuo 
tį, didelis langas komunistų j pat metu atmetė rusų reika-

Bomba Išsprogo 
Komunistu Rūmuose 

BRISTOL, Anglija, spalių 
20. — Palangėje užtaisytai 

Komunistai Priešinasi Planui Laikyti 
Rinkimus Korėjoje UN Priežiūroje 

NEW YORKAS, spalių 20 
—Rvsija formaliai pareika 
lavi, rad U.N. sesija atšauk 
t-j f.pvo 57 tautų politinio 

Bijoma Sabotažo 
Nutraukus Santykius 

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, spalių 20.—Federalinei 
policijai buvo įsakyta budėti 
prieš demonstracijos ar sa
botažą, kuomet bus paskelb
tas laukiamas nutraukimas 
ryšių ta^pe Brazilijos ir Ru
sijos. Tikimasi Brazilijos 
oficialus pranešimas tuo rei-

rika f c emaliai atmetė Rusi- k a m b u s padarytas šiandien 
jos rasiūlymą sovietų ir p o p į etų. 
amerikiečių kariuomenėms Belaukiant to pranešimo 
išeiti iš Korėjos. sužinota, jog Brazilijos am-

Rusai Apleido Zoną, 
Pasitarimai Baigti 

SEOUL, Korėja, spalių 20. i korr j t e t Q n u t a rimą ir įsaky- ( U.S. nota sakė tas klausi- basadoriui Maskvoje įsaky 
tu Amerikai ir Anglijai imas "turi būti skaitomas ta^&y visu štabu apleisti 
atimti savo" kariuomenės iš [integrale dalimi" problemos Maskvą ir tuoj vykti į Stok-
Graikijos. Višinskis 100 mi- j išaiškinimo pasiūlymo UN holmą, Švediją. 
nučių kalboje vėl piktai puo- i sesijai penktadieny, kuomet « 
lė Ameriką, atme s d a m a s j U.S. prašė įsteigti komisiją PfOtSStUOJS VfllkU 

Grobimą Vokietijoje 

pasiuntinybių vakarų Euro-! tankinio pabūklo iki šarvuo-1 nistai tuoj paskelbė, kad 
pos valstybėse. 

Maskvos valdovai gerai 
supranta, kad prie dabarti
nių sąlygų, kai kuriose šaly
se sovietų diplomatai neturi 
visiškos laisvės verstis pro
paganda ir palaikyti ryšį su 
komunistų partijomis, kad 
nesukėlus įtarimo. Be to, so
vietams ne visada pasiseka !' Valdžia" yra šių tarptauti-
prieiti prie vakariečių, tuo ! nes brigados karių rankose, 
tarpu per savo satelitų pa- , Gyventojai, bijodami kerši-
siuntinybes, kurios visad va- i Jimo> tyli, ir nieko nesako. 

to automobilio. Visi šie gin-; fašistai" esą kalti, 
klai jiems yra parašiutuoja-
mi iš sovietiškų lėktuvų ir 
prancūzų policija yra visai 
bejėgė sukontroliuoti jų vei
klą. 

To negana, net ir patys 
prancūzų komunistai nebe
tenka autoriteto, nes visa 

karų Europoj turi dideles Reikia pastebėti, kad ank-

Čekai Nori Tremtinius 
Gabenti j Dominiką 

CLEVELAND, spalių 20. 
—Amerikos slovakų lyga vi
liasi Dominikos respublikon 
nugalinti 2,000 čekoslova-
kų, \urie bėgo iš savo tėvy
nės, kuomet rusai įžygiavo į 
jų kraštą paskutiniose karę 
dienose. 

kad policija U.S. laikomoj 
Pietų Korėjoj toliau išardyr 
"priešvalstybines'' grupes 

Lietuvis Mirė Po 
Automoblio Sužeidimo 

Adomas Baltrūnas, 65, 
Midlothian Country Club 
prižiūrėtojas, mirė vakar šv. 
Kryžiaus ligoninėje nuo žai
zdų po to, kai automobilis 
sekmadienio naktį parbloškė 
jį ties 69 st. ir Pulaski road. 

U.S. pasiūlymą pravesti n n 

kimus Korėjoje po U.N. prie
žiūra. 

Bolševikų prokuroras ra
gino UNą atsikratyti nuo 
"biiojimo Amerikos,' ir at
mesti jos planą pravesti rin
kimus Korėjoje, po "U.S. 
kontrole, kaip buvo Graiki-
joje." 

Nei Ukraina Nei Indija 
Nelaimi Vietos 

prižiūrėti rinkimus Korėjo 
je, kurie nuspręstų Korėjos 
valdžios forma. 

Knpu^istoi Pieta 

^ ^ ^ ^ ^ * H ^ u ^ 3 ^ , I ^ ! S a k e Didžiausias Komunistų Pavojus 
Hollywoode Yra iš Raudoni; Rašytoju 

giau nuveikti 
Šiam šnipų lizdui vado

vauja Mazurenko ir pulk. 
Čerkasovas. M a s. k v a per 
juos siunčia pinigus, įvairius 
įsakymus ir instrukcijas, 
kurias jie diplomatiškose 
lenkų užsienių reikalų mini
sterijos valizose persiunčia 
lenkų pasiuntinybėms į va
karų Europą, kad šios savo 
keliu per trečias rankas 
įteiktų reikalingiems asme
nims. 

Tokiu būdu niekas ir ne
pagalvoja, kad lenkų diplo
matiniai kurjeriai vežioja 
Maskvos instrukcijas ir ver
čiasi šnipinėjimu. Tuo išlai
koma didelė paslaptis ir Mas 
kva pasilieka visad "švari" 
neįsiveldama į istorijas. 

Tačiau visai slapti raštai 
iš Maskvos nesiunčiami per 
Varšuvą. Sovietai mažai te
pasitiki lenkų kurjeriais. Tie 

buvo Prancūzijos pietuose, 
gi dabar jos perkėlimas į 
šiaurę, rodo, kad sovietai 
yra linkę, konflikto atvejuje, 
prasiveržti šioj vietoj į At
lanto pajūrį, kad užėmus 
Bel,giją ir Olandiją. 

Daugumas prancūzų laik
raščių klausia, ar tos tarp
tautinės brigados buvimas 
neprives Prancūziją prie 
Graikijos likimo? 

BERLYNAS, spalių 20. — 
Autoritetinga, informantas 
šiandien sakė Romos Katali-

()}ą TarCĮC kų vyskupai Vokietijoje pro
testavo alijantų kontrolės 

WASHINGTON, spalių 20. tarybai prieš daugiau negu 
--Sekantis žingsnis Rusijos 2,000 vokiečių berniukų ir 
pradėtos kampanijos prieš | mergaičių pagrobimą sovie-
Amerikos užsienio politiką tų zonoje nuo okupacijos pra 
numatomas artimoj ateity ! džios. 
Montevidejoje, Urugvajaus Vakarų užgirti Berlyno 

Visuotinoji sesij- šiandien sostinėj. ^Kvietimai buvo iš- laikraščiai periodiniai rapor 
10-tą kartą pravedė balsavi- siuntinėti kai kuriom Pietų tavo kad vaikai nuo 11 iki 
mą papildyti saugumo tary- Am?vikos valstybių komuni- 18 metų amžiaus gyveną so-
bą, bet Ukraina gavo 29bal- ^V' vartijom siųsti delegatus vietų zonoje buvo pagrobia-
sus o Indija 24, bet reika- į konferenciją tame mieste. m i gatvėse, iš namų ir žaidi-
linga dviejų trečdalių balsų Kiek žinoma, dar nenustaty- mo \ik*' -*\ų tariamai rusų 
didžiumos. Balsavimas eina ta susirinkimui diena. 

Kvietimas siūlo aptarti 
veiklą ir nusistatymą Pietų 
Amerikos komunistų ryšium 
su "Be'grado nutarimu," 

Warner Teisino Maskvos Propagandinių 
Filmų Gamybą Karo Metu 

WASHINGTON, spalių 20. 
—Jack L. Warner,. Holly-
wood filmų gamintojas, šian 
dien pasakė atstovui prieš
valstybinei veiklai tirti ko
mitetui, kad žmonės "su ne-
amerikoniškais p*:" ūkimai s" 
įsibriovė ji filmų pramonę. 
Atsakydamas į klausimus, 
tačiau, jis atsisakė pavadin
ti juos komunistais, ir pa
reiškė, kad didžiuma jų yra 
rašytojai. 

Warner paneigė1 raportus, 
kad Baltieji Rūmai padarę 
spaudimą pagaminimui J. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" iDavies'o filmos "Mission to 

Komunistai Grasina 
Streikuoti Italijoje 

ROMA, spalių 20.—Komu
nistų valdomoji Italijos dar
bo konfederacija sakė ji 
šauks 24 valandų generalinį 
streiką visų valstybės sam
dinių* ir industrijos darbinin
kų šią savaite, jei nebus duo
ta algų pakėlimai. 

Moscow," ir sake ji nebuvu
si propagandinė, o tik tikslu 
"padėti desperatiškom karo 
pastangom," taip pat kaip 
lend-lease ar kita karo metu 
duota Rusijai pagalba. 

19 Bandė Apeiti Tardymą 
Išklausymo p r a d ž i o j e , 

pirm. Thomas (R., N.J.) at
sisakė klausyti įnešimo pa
naikinti šaukimus 19 Holly-
woodo asmenybių tardymui. 

Antras liudininkas taip 
pat pasakė komitetui, kad 
didžiausia komunistų jėga 
filmų industrijoje yra rašy
tojų tarpe. 

už vietą taryboje, kurią Len
kija paleis gruodžio 31 d. 

Amerika remia Indijos 
kandidatūrą, Rusija remia 
Ukrainos išrinkimą. Indijos 
delegacija jau pasisakė ji 
neištrauks savo kandidatū-
ors į saugumo tarybą. 

policijos. 

JERUZALE 3palių 20. — 
S r ^Timas vakar naktį iš-

'he *;renų kaukimą Jeru-

Amerika Atmetė Rusų 
Pasiūlymą Korėjai 

WASHINGTON, spalių 23. 

šiandien paskelbė pasekr. 
Lovett notą Rusijos -užsienių 
min. Molotovui, kuria Ame-

KALENDORIUS 

kuris buvo padarytas slap- Eal"4*\ Policija sakė bomba 
tame suė:ime Varšuvoje, kur išsprogo "krautuvėje." Pas-
nutarta Belgrade įsteigti taromis dienomis buvo eilė 
"propagandos biurą.V sprogimų arabų krautuvėse. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Maždaug 33,000 komunistu vadovaujami požemio ir 

- W y b ė s " 7 e p a r t a m e n t a s ! a u t o b u s u d a r b i n i n k * i »*•»•« valdžios pasiūlymą duoti 
laikinus algų pakėlimus ir nutarė tęsti transporto streiką. 

—Harvard universitetas lapkričio mėnesy išleis analizę 
Rusijos statistikos, kuria bus įroComa, jog sovietų rapor
tai "žymiai iškraipo' to krašto ekonominį augimą. 

—Valstybes departamentas sakė neskelbs gen. Wede-
Spalių 21 d : Bv. UrJW8 su | m e yerio raporto apie Kiniją ir Korėją, kadangi jq paskel-

Drau^ėmis; senovės: i irei- bimas šiuo metu padarytų daugiau žalos negu gero. 
tis ir Gilanda. —Valdžios maisto ekspertai vaicar tarėsi su paukščių 

Spalių 22 d.: »v. Marija augintojais. Atrodo kiaušinių vartojimo draudimas bus 
Salome, senovės: Narbutas p a n a įk intas , nors ketvirtadieniai be paukštienos tesis. 

—Kviečiai Chicago?e vakar pasiekė $3.07 bušeliui kainą. 
—Karalim Jurgis VI vakar uždare šio parlamento sesi

ją ir oficialiai paskelbė naujo parlamento atidarymą. Jis 
perspėjo britus, kad. turės toliau pasiaukoti. 

ir Mynė. 

ORAS 
Giedra it maloni. Saulė te

ka 6:10; leidžiasi 5:01. 
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VEIKATA... 
BRANGUS TURTAS 

R & I o D R. R A C K U 8 
4204 Archer A venų©, Chkago 

PITTSBURGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS 
12 D Al C ^ a i . » ! - i . . r I AUKOS SURINKTOS 
Is BALF-a Skyriaus | TO mmiK^ 
V d k l O S I Po $25: Pivaronai, Frorent 

Pit tsburgh, Pa. — B AL* j Rodgers, Chinikai, Mfcrčįu-
skyriaus 1947 metu veda- j laiciai. 

I 
ARTERIOSKLEROZĖ 

Ž o d i s 4*Arteriosclerosis" 
reiškia kraujagyslių sukie-
tėjimą. 

Beveik kiekvienam žmo
gui sulaukus 50 metų am
žiaus, arterijos (kraujagys
lės) pradeda kieteti. Tačiau 
kietėjimo, užakimo ir dege
neracijos eiga yra nevisiems 
vienoda: vieniems gyslos 
greičiau kietėja, o kitiems 
lėčiau. Tai pridera nuo to, 
kaip žmogus užsilaiko. 

Juo greičiau kraujagyslės 
užanka, tuo greičiau žmo
gus susensta, tuo trumpes
nis yra jo gyvenimo amžius. 
Bet pildant daktaro įsaky
mus, su medicinos pagalba, 
arteriosklerozės tempą gali
mo sulėtinti. Ypatingai svar 
bus saugotis visko, nuo ko 
gaunama arteriosklerozė. 

Priežastys. Arteriosklero
zės priežasčių yra labai 
daug. Čia suminėsiu tik tas, 
kurios dažniausia pasitaiko, 
būtent: reumatizmas, poda
gra, inkstų Lgo-o, i i:kotas 
kraujo spaudimas, širdies 
ligos, cukrinė liga, peraidis 
fizinis ar protinis nuovar
gis, infekcinių ligų toksinai, 
užsinuodijimai švinu, užsi-
nuodijimai industriniais che 
makalais ir t.t. Prie tp są
rašo būtinai reikia suminėti 
alkoholizmą ir persivalgy
mą. Apie tabaką yra įvairių 
nuomonių, bet tikrų duome
nų nėra. Kavos vartojimas, 
tai t ikrai kenkia. 

Simptomai. Arteriosklero
zės simptomų yra įvairių. 
bet charakteringiausi yra 
šie: žmogus guodžiasi, kad 
jam galva svaigsta, kad at
mintis susilpusi, kad galva 
sunki, kad greit pavargs ta 
i r kar ta is kojos pinasi, kad 
kar ta is sunkoka kvėpuoti, 
kad rankos t irpsta, kojoms 
šalta, po krūtine skauda, ir 
t.t. Vėliau pastebima, kad 
kraujo gyslos yra išpampu

s ios , kietos, a t r o d o lyg 
plunksnakočiai. Kadangi per 
priakusias krau j a g y s l e s 
kraujas sunkiai srovena, tai 
širdis yra priversta sunkiai 
dirbti. Tuomet širdies hy-
pertrofija su visais širdies 
ligos simptomais yra ryšku. 
Dėl blogos krau jo ' cirkulia
cijos, sąnarių gėla, galvoso-
pis ir mėšlungiai žmogų ka
muoja. Be to, ir šlapinima
sis nenormalus. Kojos kar
tais sutinsta, ant: kiai pa-
pursta. 

Prognoze. Jei žmogus dak 
taro klauso, tai gali dar il
gokai pagyventi, gali jaus
tis neblogai. Bet jei neklau
so ir nepaiso, tai arterios
klerozės pasėkos gali būti 
šitokios: 1) Kai visiškai už
anka kur nors kraujagyslė, 

; tai toje vietoje įsimeta gan
grena. 2) Gali staiga mirti 
nuo šird.os priepuolio. 3) 
Gali staiga mirti nuo apo
pleksijos. 4) Gali būti para
lyžiaus ištiktu, — tuomet 
Lenką tūlą laiką lovoje kar-
čintis. 5) K ' inkstai nepa
jėgia tinka .ai veikti, pc: . -
karrinęs žmogus baigiasi. 

Saugok savo sveikatą. Pa-
, jutęs ką nors negero, eik 
pas savo daktarą. 

i Daktaro a tsakymai j 
klausimus 

Atsakymas P. D. — Tams
ta klausi, ar saulažolių val
gymas stiprina vyriškumą? 
Mano nuomone saulažolės 
pakenkti negali, bet ar tik 
rai stiprina, tai abejoju. 

Atsakymas V. J. — Jokių 
.čiepų apsaugojimui nuo ve
nerinių ligų nėra. 

Atsakymas M. A. — Prak 
tiškų priemonių kaip pažin
ti nuodinguosius grybus, de
ja nesiranda. Geriausia tai 
neimti nežinomos rūšies gry 

mojo vajaus aukotojų sąra-
šas. 

Bankieto rėmėjai po $25: 
Lithuanian Citi/.en Society, 

Po $10: Kun. Magnus Ka
zėnas, J. Virbickas, kun. J 
Skripkus, kun. dr. A. Ra 
kauskas, Eddie Spakauskas. 

kun. Paul Lunskis, Adam j j 0 h n Petrait is , K Stravins-
Mareiula,itis. 

Po $10: Carrick Bank, Ca-
pitol Vending C o m p a n 5. 
John Jeznis, adv. Edward A. 
Schilltz, Pen:i33'lvai!U Vend-
ing Co., Henrietta D. Heinz, 
Wm. Količiai, Kastman Ko
dak Stores, Inc., A. Stabels-
kiai, Daniauskai. 

Po $5: E. C. Kooitz, John 
D. Schaubs, John F. Sem-
melrock, Mr. ir Mrs. Adam 
Marčiulaitis, 3 . Palermo, Sr.. 
Ed. Werne»*, A "«J Sulkai-
tis, Alexander Šape r Mar-
ket, Sharp's Tavern, Brent-
wood Market, h- Kairys, Clo 
ver Farm Store, Chas. Lu-
kenas, Kaunas Baking Co., 
Adolf Paleckis, A. Johnson's 

kas, Rapolas Tumas. 
Po $5: J. Jeznis, A. John

son, Julius Shinfcets, J. Cnu-
bis, Wm. Radę, Jun. J. Mį-
sius, J. Paleckis, A. Slavių 
Anna Kudz in , P. Bajoras, 
Mrs. P a k r o s n i , Ona Bagu-
ziutė, P. Martinaitiene, Geo. 
Welsh, Jos. / leliunas, R 
Grambr, John Kamaraus
kas, Jotui jrebliunas, J. Sau 
lis, Mažeikai, A. Sandusky. 

Po $2: John Milius, Ch. 

ba, Butkus, Kachuskis, Sta-
rojiene, Steponavičiene, Ne-
dzinskiene, U. Draugas, Pe-
ter Gailius, Dominick Kalė
da, Tamur, Tony Kolis, Mar-
gare t Kaster, Chikinosky, 
Andrės, Bardzil, Skimai, J. 
W. Patsey, Jos. Sabash, R. 
Daniels," Barbora Markūnie-? 
nė, IįC. Jakeliene, Ieva Blauz-
dięne, Ą. Uzdra, F. Globis, 
Margaret Globis, Jurgis Pa:* 
causkas. Smulkių $1.85. 

A. A. 

-

Dr. F. C. Winskunas Jei nori bet ką nuveikti, 
tai nukreipk visas savo min-, 

v, . . -,. . GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
tis aiškiai ir nepajudinamai1 "****»™ *» ^ ^«« 
ir įdėk į tai tiek jėgos ir1 2420 W. Marąuette Rd. 

Ar Žinai, Kad 
Kas pasįUefca su Dievu ir 

su geru, kas laikosi savo 
meilėje, t a s nieko nebijo, nes 
j i s jaučias visagalinčios jė
gos ir begalinio protingumo 
saugojamas. 

pasiryžimo, kad jokia žemės 
galybė negalėtų ats tumti 
tavęs nųo užsibrėžto tikslo, 
kol 'jo nepasieksi. O. Swett-
Marden. v 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S o . 4 9 t h Oourt , C i c e r o 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAI..: 10-12 ry'e: 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Ha? teė St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 

DR.j7 MOCKUS 
DANTISTAS 

7550 So. Halsted St. 
TeL HUDson 2096 

OFISO VALANDOS: 

Ofiso TeL: PKOspect 6446 
Re*. TeL: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 

Zmoaea, ' urie priima gy 
l* venimą iš saulėtos pusės, ku \ k tad- n u o *• n-to i k i « va 

Z U D k a , T M . T u l a b a , D u n - • - . ' u - * - uždaryta. SeStad. nuo 10 r 

F a., x. I^«M*, ^ w » r i^ rųpinasi visados būti gy 
vi, nei per pus taip greit ne 
pasensta. 

DR. 6 . SERNER 
U!mTVT8 AKIU GYDYTOJAS 

Suvirs 25 metų patyrimo. 

TeL Vards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted S t 

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

Nedėlioj pagal sutartį. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS: Su&itarius — nuo 1:00 
Iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka-

Pirmad., Antrad., Ketvirtad. ir Pen- ro» s k i r i a n t Trečiadienių Ir Šešta 
vak. Trečiad. 
ryto iki 4 pp. 

cevioh, Anna Lucas, Mr. ir 
Mrs. P. Phillips, J. V. La-
buskas, Jack Norris, W Kau 
pinas, Agota Žukauskas, C. 
Zabela, Jr., Jos. F. Charles, 
Chas. Landauskas, Alex Gu-

Cafe, J. N. Petrai t is , Kraus < nas, Mrs. Kiz%is, E. Milašie-
Jewelry, John ' s Meat Mar•! nė, A. Matulevičius, A. Ale-
ket, Joseph A. Prokopovitch,! liūniene, Anna Bernatonis, 
Paul ' s Super Food Markets A. Urbonas, A. J. Mačiulis, 
V i o l a Shimkunas-Stanny. Jonas Gražulis, Henry 3ros-
George Kundrov, Joe Rod- ky, Ed. Peculis. 
gers, Felix Gutauskas, Al- Po $1 : Jį. P. Sharp, Man-
bert Kaulakis, Iron City i kelienė, M. Pangoniene, lįter-
Clock Hospital, Stasys Ga | natonis, Sąlly Augustine, 
baliauskas, Anthony J. Ha- j Ralph Ignosky, Petras Ble-
ser, Funerai Home, Joseph kas, B. Marčkilaitiene, A. 
M. Kelskay, B. Assrin and įrabuskienė, J . E. Koenheim, 
Bros. j V. Količienė> StU^aonas, Ma-

Po $3: Chubis Cafe, per siliūniene, Mr. Tamlus, Tho-
kun. Girdį — A Friend a n i ^ r a a s Gallagher, Sariokienė, 
Ižidore Lukšys, Mrs. C. F . SaveikienėV Kuliučionienė, 
Pikiel. 

Po $1 : Soho Drug Storv 
Nellie Piper, A. Friend, J. 
Andrulonis, Linkauskienė, S. 

Mr. ir Mrs. George A. Sip[>, | Puzaitė, S. Weyman, Wm. 
D. Žąsinas, Je r ry ' s Market, Gillesnie, Ona .'enulis, Jos-
Hyman's Ladies' Ware, Vin Markūnas, Vaitekūniene, K. 
cent Daugėla, A. Pranai t is . Zabela, Girdienė, A. Pranai 
A. Lestauskas, A. Zusinienė, tis, Stankauskas, V. Buckie-
Laugminiai. nė, C. Gilles, Antanaa Zal-

WESTWOOD LIQUOR STORE 
2441 West 69th Street Chicago 

PLATINKITE DRAUGĄ 

i? "% 

rM 

* JEIGU NOEITE PASKOLOS ANT NAMO 
• JEIGU NORITE PASIDĖTI TALPINIMUI 

JI JEIGU NORITE GAUTI 3% — KREIPKITĖS 1 

Savings and Loan Association 
1739 So. Halsted St. Tel. HA Y 3317 

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

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
nuo 0 ryto iki 8 vak.. SeStad. nuo 9 ryto Ud 1 popietų. 

• i 

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, A£AUS! 
Speeiale nuolaida organizacija parengimams, 

vestuvėms Ir panašiems įvykiams* 

Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 
buteliais, dėžėmis ir statinėmis. 

AL ŠIMKŪNAS. Savųiiąkas 
TELEFONAS -r- PROSPECT 5951 

PASIKLAUSYKITE 
Visu Mėgiamiausias 

Sudriko Radio 
Programas 

Off. tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 1474 
Jei neasiliepia, šauk VIN 3900 

_JDr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 
VALANDOS: nuo 2-4 ir «-8 kasdien, 

išskiriant ketvirtad ir sekmad. 
Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet 

DR, CHARLES SEGAL 
Sekmad. WCFIi Stoties 9:30 v. v. 

Ketvirtini. WHFO Stoties 
7:00 v. v. 

BUDRIKO KRAUTUVĖJE visuo
met rasite grerįa ufics kokybes RA
KANDUS, RADIOS ir JEWELRY, 
prieinamiausiomis kainomis ir 
visuomet mandagų patarnavimą. 
Atsilankykite. 
VISI DEPĄRTMENTAI 

PATALPINTI VIENAME 
BALTAME NAME 

Krautuve atdara kiekvieną dieną. 
V*ns&ros metu atdara vakarais 
Pirmad. ir Ketvirtad. iki 9 vai. 

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

Chicago 8, UI. 
T*l CALumet 1ZS1 

m**i—** 

T. RIMPZUS, D. C. 
U C K J S E D CHIROPRACn^R 

m STATE OP INDIANA 
lome ealls Įn Indiana 

Phone Wentworth 28ZI 
PHYSIO THERAPY 

^Hfi We«t «3rd Street 
HOURS — Faily « to 8 P. M. 

Saturdays 10 A. M. to 8 * , M. 
t 

nkslus tyrtmaa ConUct Stiklai 
MtlioDtio Oydymaa. Btlklus Atc*ujlnir 

Dr, Walter J. SwiaJek 
OPTBMETRISTAS 

2201 W. CERMAK SOAD 
( Vlr* Metropolitan 8tate Bank) 

Vai. VIRginla 0592 
Vai.: kasdien 10 Iki 12; 1 iki 5; 7 
iki 9. žeštad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madieni 10 iki 12 Trečiad. uždaryta. 
—̂ —- —. . — 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso Tel. VIRzinia 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. KRUKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

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

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 

dienių vakarus. 
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez. TeL IIILltop 2626 

DR. A. J E N K I N " 
PHYSIOIAN * BURGBON 
(LIBTUTIS OTDYTOJAil) 
2500 W. 63rd Street 

OP^ISO VALANDOS: 
Kaadirn nuo 2-4 p.p. ir 7:30-9 vak. ' 

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

Ofiso Tel. — PRO«pect :1838 
Res. Tel. — VTOcteia 2421 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namu) 

Dr. Waiter J. Kirsfuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3 9 2 5 W e s t 5 9 t h S t r e e t 
VALANDOS; 2—4 popiet.. «:30— 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti 

DR. PETER I. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. tVestern Ave, 
Telefonai: 
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomii 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare, 

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS: 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Tel. VIRginia 6583 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd. 
Valandog: 1-3 popiet ir 7-S v. vak. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUc 7868 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. k k Smetona, Jr 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS: 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

Penktad. 9:30 Ud 10—1:80 
Ud 8:30 

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

iki 6 P.M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 Platt Bldg. 

TeL CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspeet 6659 

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

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 
6 iki 9 vai. vakare. 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. IiEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 2 3 W e s t M a r ą u e t t e R o a d 

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

Dr. Walter M. Eisin 
( E I S I N A S ) 

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice limited to Obstetrica 

and Gynecologry 
V A L A N D O S TIK P A G A L SUTARTI 

T e l e f o n a i 

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. 

Office TeL YARds 4787 
Namu Tel. PROsnect 1930 

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

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

VALANDOS" 
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 N u o X ^ 3 popiet; 6 iki 8 vakare 
Jei neatsiliepia, Saukit MLD. n A A t 0001 

Savim politikė j imas yra 
vyriausias žmogaus dvasi
nėms jegom s vadas. 

Saugok savo širdį visu at
sidavimu, nes iš jos išeina 
visa gyvybe. 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

i 
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Po Svietą Pasidairius 
Labai teisingas yra lietu

viškas priežodis, kad mažas 
kupstas didelį vežimą par-
verčia. Žiūrėkite, kokią nau
jieną apgarsino Olandija.- Už 
brilijantinį vadovavimą per 
karą aliantų užimtoje Eu
ropoje ji generolą Eisenho-
wer apdovanosianti auksiniu 
sobliu (kardu). 

Tokia "imperija", kaip 
Anglija, pirštus laižo prie 
Amerikos aukso ir reikalau
ja, kad jis būtų išdalintas 
visam svietui. O čia maža 
vaJhtybe iš aukso šoblhis 

kala ir jais generolus deko
ruoja. Ot, tau ir mažas kups 
tas! Olandija tokius šoblius 
gali kalti dėl to, kad ją vai- j 
do ne cicilistai ar balšavikai. 
Gyvenimas jau parode, kad 
oicilistams ar balšavikams 
užsirioglinus kad ir ant di
džiausio kupsto (valstybes), 
jį subankrutuoja, ubagynu 
paverčia. Priklodui, Rusija, 
š is milžiniškas ubagynas be 

kapitalistų pagalbos seniai 
būtų pražuvęs. 

Didieji kupstai (valsty
bes) yra tiktai triubelmeke-
riai. Jie vainas užkuria, silp 
nesniuosius pavergia, jų tur 

| tą išplėšia, gyventojus ištre
mia, išžudo. 

Jei Europą sudarytų tokie 
maži kupstai, kaip Olandija, 
Belgija, Šveicarija, Lietuva 
ir k., žmogus auksiniai gy
ventų ir norėtų gyventi. 

• 
Kaip žinome, prieš karą 

Lietuvoj pradėjus atsirasti 
automobiliams arkliai labai 
baidydavos. Nesykį yra įvy
kę net didelių nelaimių. Sy
kį vienoj vietoj pravažiavus 
automobiliu susėję du ūki
ninkai kalbasi. 

— Na, sakyk, kp tie ark
liai baidosi automobilių? 

Pagalvojęs kitas ūkinin
kas jam atsakė: 

— O ar tu neišsigąstum, 
jei pamatytum vienas kel
nes ateinant? 

Prošvaistės Bambergjeau Gyvenime 
TREMTIES DRAMOS TEATRUI APSILANKIUS 

Kaip visose lietuvių sto- veiksmai jau vyksta Vo-
vyklose, taip ir Bamberge kieti joj, Pareinyje, Prof. 
slenka pilkos ir rūškanos 
tremties dienos, o skaidres
nių pragiedrulių nematyti. 
Tačiau, vis dėlto, kai ka
da sutviska ir jose švieses
nės prošvaistės ir pergy
venama malonesnių dienų. 
Dvi tokios dienos, tartum 
malonus sapnas, apsilan
kius Lietuvių Tremties 
Dramos Teatrui, prabėgo ir 
bambergiečių gyvenime. Tai 
buvo rugpiūčio 10 ir 11 die
nomis. 

Pirmąją Teatro gastrolių 
dieną turėjome progą pa
matyti Maurice Koitand'o 
3-jų veiksmų pjesę su pro
logu. 

"Žmogus, kurį užraučiau" 
Šio veikalo turinys jaudi

nantis ir, psichologiškai 
imant, gal net per daug 
gilus, ar net utopiškas. 

Robert von Holderlin bute. 
Čia veikalo įtampa kas

kart vis didėja ir vystosi į 
tragišką laipsnį. Lorrai-
nas, patyręs malonų Herr-
mano tėvų sutikimą, nebe-
siryžtą atidengti didžiosios 
paslapties, bet sumišusiai 
tepareiškia, kad jis buvęs 
tik geras Herrmano drau
gas. Prof. Robert von Hol
derlin (H. Kačinskas), nors 
buvo labai nusistatęs prieš 
svetimšalius, ypač prieš 
prancūzus, bet Lorrainą 
net pamilsta. Iš jo išsireiš
kimų ir blaškymosi Herr-
mane sužadėtinė Angeli-
ka (Z. Kevalaitytė) vis dėl
to atspėja, kad Lorrainas 
yra jos sužadėtinio užmu
šėjas. Įvyksta dramatiškas 
momentas, bet ji, matydJa-
ma didelį Loraino gailestį 
ir pasiryžimą viską išpaži-

žmogaus susimąstymui jis n u * n e * P a c . i a m n ™ * * , 
patiekia tokių klausimų, į ^draudžia 3j nuo sio veiks-
L r i u o s net atsakyti sunku, f10' ^ir?z?*m* t a p a s " v I T lapti išlaikyti tik savyje, arba ir visai negalima. Ir, I ™ .. • • lc , . , . - i i •*• neprasitariant apie taa vis dėlto, veikalas yra itin „ . - T> Hermano tėvams. Paga-būdingas ypač šių: laikų 
dvasiai, kuomet dar tebe
vyksta kova tarp gėrio ir 
blogio, kova tarp žmogaus, 
gerbiančio kitų laisvę ir 
gyvybę, ir tarp priespaudos 
bei teroro šalininkų. 

Prologas vyksta Prancū
zijoj, kur sąžinės kankina
mas jaunas prancūzas Mar
cei Lorrain (J. Palubins
kas) sielojasi dėl fronte 

liau, Angelikos prikalbė
tas, jis sutinka pasilrkti 
pas Herrmano tėvus ilges
niam laikui, o tai sužinoję 
tėvai — nuoširdžiai džiau
giasi. 

Veikalo įtampai didė
jant, žiūrovų akyse matėsi 
ašaros. Aktorių vaidyba — 
be priekaištų ir jų įsijauti
mas į vaidmenis tiesiog ste-

v -, , , ». u „ bino žiūrovus, nors veikalo 
nužudyto vokiečio Herrman u i m j wm*%.._-, ^ *» 

dvasia mums, lietuviams, ir 
nėra įprasta. 

Ypač daug teko susidurti 
su vokiškam charektoriui 

von Holderlin, kurio pavar
dę jis sužinojo iš rasto ki
šenėje sužadėtinės laiško. 
Jis kreipiasi pas kunigą, 
kuris, sužinojęs, kad nužu
dytasis buvo priešas ir kri
to kovos lauke, lengvai jam 
šią nuodėmę išriša, bet jis 
nepasitiki tuo išrišimu ir 
nutaria vykti į Vokietiją 
pas nužudytojo ėtvus ir vi
są šį nusikaltimą jiems iš
sakyti. Toliau visi trys 

būdingais bruožais aktoriui 
H. Kačinskui (Prof. Hol
derlin). Jis, gavęs žinių, 
kad kažkoks jaunuolis at
neša ant Herrmano kapo 
gelių ir verkia, pabrėžia: 
"Tai ne vokietis, tai aiškiai 
svetimšalis, nes vokietis ne
verks"... Be to, kai buvo 

spėjama, kad šis svetimša
lis yra prancūzas ir jis ga
li atvykti į jų namus — jis 
pabrėžia, kad jokio prancū
zo į savo namus neįsileis. 

— Kodėl gi anas gali gy
venti, kuris nužudė mano 
sūnų, ir kodėl mano sūnus 
turėjo žūti?! — desperatiš
kai šaukia prof. Holderlin. 

Herrmano motina Luizė 
(B. Pūkelevičiūtė) — jau 
kas kita. Čia ir išryškėja 
psichologinis s k i r t u m a s 
tarp vyro ir moters, tarp 
motinos ir tėvo, nežiūrint, 
kokios jie tautybes bebūtų. I 
Ji stengiasi perkalbėti savo! 
vyrą, nors jos širdis gal dar 
daugiau plyšta iš skausmo 
kaip jo. 

— Kai mirė mūsų Herr-
manas nuo prancūzo kulkos, 
tą pačią minutę gal'krito 
jaunas prancūzas nuo vokie
čio kulkos... — teigia mo
tina... 

Žiūrėdami į šiurpulingą 
šio veikalo sceną, mūsiškiai 
gal ne vienas pagalvojo: 

— Ir mūsų broliai šiuo 
metu šimtais ir tūkstančiais 
žūva miškuose už kilnius 
idealus ir gilią Tėvynės 
meilę, bet... ar ateis kada 
koks nors mongolas, su kru
vina penkiakampe ant ran
kovės, šių: žmogžudysčių iš
pažinti, už jas atgailauti, 
paguosti mus?... Ne, ne ir 
dar kartą ne!... 

Tad su tokiomis mintimis 
skirstėmės po pirmojo vai
dinimo. 

Antrą vaidinimo dieną 
scenoje matėme linksmą 
dalyką — Maxwell'io An-
derson'o 3-jų veiksmų ko
mediją. . 

"'Žmones kaip ir mes" 

STRENDIEGLIS ? 

• Bandyk Johnson's BAPK PI.AS-
TER — tai produktas specialiai 
padarytas sumažinti perveriančius 
strendieglio skausmus. Bandymai 
parodė, kad jis pagelbsti arti 9 

.iš kiekviena K) kentėtoji;. 

# Kas jis yra: šis limpąs plestras 
sudarytas su lengvais vaistais ska
tinančiais cirkuliacija. 

# Kaip jis gelbsti Jums* Plektras 
patraukia gydantj Ir šildant} krau
ją- j skaudama vieta. Jtempti rau
menys atsileidžia ir skausmas su
stoja, šildanti paduftkaitč apsau
goja nuo šalčio, pagelbsti plakan
tiems raumenims, sumažina per
verianti skaiismą. 

• Johnson's BACK PLASTER iš
dirba Johnson & Johnson — žino
mi per 60 metij puikiu chirur-
giAku apraišai 11 išdirbėjai. Visose 
vaistinėse. 

Šią komediją mūsų sve
čiai aktoriai suvaidino tar
tum norėdami atvėsinti mū
sų iš vakar dienos pertemp
tus nervus ir atleisti įelek
trintas nuotaikas, nes va
kar daugelis žiūrovų verkė 
vaidinimo metu, o šiandien 
— visi be išimties — juokė
si. Tai buvo lengvutis patie
kalas, patiektas lyg "ant 
trečio" po gerų pietų... 

Šitame veikale, kaip 
trumpai ir programoje pa
sakyta, sprendžiama šeimy
ninio gyvenimo problema 
aktualioj komiškoj formoj. 
Su tuo pasakymu aš vis dėl
to na visai norėčiau sutikti, 
nes iš tikrųjų jame lyg ir 
nesprendžiama jokia p r o 
blema, o parodytas dviejų 
jaunų porų gyvenimas, ku
riame gal nieko ypatinges
nio negalima įžiūrėti kaip 
smulkias jų šeimynines in-
trygas, intrygėles, kurios 
daugiausia paremtos pini
gais, įvairiom sąskaitom ir 
pan. 

Ir, žinoma, nenuostabu, 
nes tai yra amerikiečio au
toriaus kūrinys, tad] jis 
amerikonizmu ir dvelkia, 
kuris mums, nors amerikie
čių zonoj gyvenantiems, de
ja, dar kiek svetimas... 

Aktoriai savo vaidmenis 
atliko gerai ir davė progą 
publikai skaniai pasijuokti. 
Žinoma, išvadoje vis dėlto 
pasakytina, kad jeigu Dra
mos Kolektyvas neturėtų 
su savimi dar pjesės "žmo
gus, kurį užmušiau" — tek
tų patarti šią komediją ati
dėti į šalį bent ligi tol, kol 
bus priimtas "Strattono bi-
lius", atseit, kol iš amerikie
čių zonos persdkelsime į pa
čią Ameriką, nes ši kome
dija mūsų neišmokins būti 
nei gerais DP, nei gerais 
amerikonais... Tačiau, prie 
stipraus ir rimto veikalo 
* Žmogus, kurį užmušiau", 
užsigardžiuoti ir linksmiau 

nusiteikti — yra geras ga
balėlis ir ši komedija... 

Baigus veikalą, ilgai ne
nutilo publikos plojimai ir į 
sceną pradėjo plaukti puok
štės gėlių. Tai buvo bam
bergiečių nuoširdi padėka 
aktoriams už jaukiai pra
leistus du vakarus. Po to 
dar žodį tarė Bambergo 
LTB K-to pirmininkas P. 
Tamulionis, kuris savo min
timis išreiškė tai, ką pati 
publika parodė savo gau
siais plojimais. 

Abu šiuos veikalus reži
savo režisierė A. Žalinkevi-
čaitė, pjesės scenos dekora-

! torius N. Rybakovas, o ko
medijos scenovaizdžio — 
Molskis. 

Teatro kolektyvo daly
vauja šie aktoriai: Z. Ke
valaitytė, St. Kielaitė. B. 
Pūkelevičiūtė, A. Brinką, 
Ig. Gatautis, H. Kačinskas, 

,K. Oželis, J. Palubinskas ir 
V. Žukauskas. Scenos tech
nikas — J. Kemėža. 

Baigiant šias trumpas 
pastabas, linkėtina Dramos 
Kolektyvui sėkmingo darbo 
savo kilnioj misijoj ir lai
mingos gastrolinės kelionės 
bevažinėjant ir nuskaidri
nant pilkas mūsų tremtinių 
dienas ir kitose stovyklose. 
Iš Bamborgo Pramos Ko
lektyvas išvyko į Schwein-
furtą. 

Pr. Alšenas. 

Uncle Sam Says 

Everybody knowi It payg to buy 
U. S. Bonds. But not everybody 
knows how much it paya. By invest-
r * a* small a sum as 12.50 a week 
ui U. S. Bonds, your aavings will be 
11,440.84 ln ten yeara. Take savlngs 
of $3.75 a week; by 1957. you will 
have 52.183.45. There are two easy 
way» to save antoraatically. Ha ve a 
regular amonnt of money set aside 
from your pay eacb week for bouds 
throufh the Payroll Savinas Plan. 
Or, U yon're not on a payroll, but 
you do bave a cbecktaf account, 
you can bave your bauk automatic-
»Uy charre your account for the 
purchase price of a bond eacb 
montfa. Ut Sm TrttUMrv 0tpartmtnt 

CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS 
* "D R A U G O" * 

D A R B Ų S K Y R I U S 

"DRAI'GAS"* HET.P WANTi:T)> 
ADVERTTSING DEPARTMENT 

127 No. Doarborn Street 
Tel. RANdolph 9488-0489 

• 

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

HELP W. \NTED — VYRAI 

MŪRININKŲ 
IR STONE MASONS 

AUKŠTA ALGA—PASTOVUMAS 
40 namų statome. Kreipkitės prie 
darbo: 1414 Jackson Ave., River 
Forest, 111. — 1 ^ blokai į pietus 
nuo North Ave ir 4 blokai į vaka
rus nuo Harlem Ave. 

RYAN BROS. & SATHER 

Bendriems 
Fabriko Darbams 

DIENOMIS IR NAKTIMIS 
Patyrimo nereikia. Pastovumas. 
Puslaikis virs 40 vai. Kreipkitės: 

H. H. KOIINSTAMM ft CO, INC. 
6554 So. Aiistin Avenue 

VAIKŲ REIKIA 
17 METU IR VYRESNIU1 

NESUNKIEM Fabriko DARBAM 
80c j Valandą Pradedant 

JOHN AMANN SONS CO. 
5809 S. Oaktey — Tel. GRO 7600 

R E I K I A 
BENDRŲ FABRIKO 

DARBININKŲ 

7:30 RYTO IKI T> V. POPIET 
5 DIENŲ SAV.Mii" 

STREETER - AMET CO. 
4101 Ravenswood Ave. 

HELP WANTED — VYRAI 

FORGE ŠAPOS 
PAGELBININKŲ IR HEATERS 

PATYRIMO NEREIKIA 
Puiki proga tvirtiems vyrams iš
mokti ir pakilti kaipo — 

Ha mine r operatoriai — elektrikai 
— Bullaivl operatoriai — plieno kil
notojai — heat treat pa«elbinin-
kai — rough ^riiuleiiai. R'ikia 
visokių darbininkų p le pr'Klnkoijos 
d>j'bų. Vietos tuojau užimamos. 
Geros algOR. Pastovumas. Dienos 
ir nakties ši f tams. 

INTERSTATE DROP FORGE CO. 
4051 No. 27th St. — Milwaukee 

j Vi blokas J šiaurę nuo ("a:>itol Avr. 

į REIKIA 
R I N K K . I I 

GROCERY ORDERIŲ 
PATYRUSIŲ. $1.10 PER 

VALAM)>. KREIPKITĖS 
WOLP BROTHERS 
»:*:{ \V.. RANDOLPH 

VVANTED, MAN 
To strip, drip. and clean Hectric 

motors; no experlence neceasary. 
ALSO SINGL.fi 

HIGH SCHOOL GRADLATE 
Vv'ith mechanical ubility. to repai r 

elęctric motors. Expt*rlenoe not 
necessary. 

S T E A D V W O R K 
E x e e l l e n t VVorking Condi t ions 

EXCEL ELECTPJC 
SERVICE CO., INC. 
2121 S. YVestern Ave. 

R E I K I A 
Warehouse Vyrų 
Wholesale Floor Coverings 

Pastovumas, 5 dienų savaite 

Telefonuokite HELMUS 
Hayniarktt 0798 

973 W; Cullerton 
YOUNG MEN 

Chance to learn good-payins trade. 
Automatic Buffing Maehine 
$1.00 per hour to start , $1.05 

in 30 days. 50 hour week. 
DRISCOLL h COMPANY 

842 N. TROY (Graml Ave. at Troy) 

VYRAI IR MOTERYS 

DIRBKITE ARTI 
NAMŲ! 

V Y R Ų : 
B E D SPRING ASSEMBLERIŲ 
IK>WER RIVETERS 
DARBININKŲ 

VYRŲ IR MOTERŲ: 
OPERATORIŲ DEL WELLS TYPE 
COUiER IR KNOTTER 

Visi darbai yra pastovūs. Puikios 
algos ir darbo sąlygos. Daug nau
dų. Ateikite ir pasikalbėkite apie 
šiuos pilno ir nepilno laiko darbus. 
HAGGARD & MARCUSSON CO. 

1109 W. 37th Street 

VYRŲ IR 
MOTERŲ 

FABRIKO DARBAMS 
Popieros produktai. 

Įdomūs darbai. 
ISmokinsinie, jeigu reikės. 

3-jų siftų pasirinkimas. 
AUKŠTOS ALGOS PRADEDANT 
BONAI DIRBANTIEMS NAKTIM 

VIRŠIiAIKO PROGOS 
Gyvybes apdraudimas dykai. Že
miausia kaina apdraudos — nelai
mes, sveikatos ir ligoje. STANDARD CAP 

AND SEAL CORP^ 
1200 Fullerton Ave. 
Kampas Racine Avenue 

Buy U.S.Savings Bonds 
REGULARLY r\z 

<\:\ 

Ask where you W0RK 
Ask where you BANK 

SkelbkltėaTDienraštyje "Drauge" 

PRESS OPERATORIŲ 
SPOT YYI.l.DER'IŲ 

SHEET METAL DARBININKŲ 
SPRAYEK1Ų 

SHIPPING ROOM PagelbininUu 
prie fluoreseent š\iesy fixtureH 

Puikios Darbo Sąlygos 

SOLAR LIGHT MFG. CO. 
137 So. Jefferson 

REIKIA PATYRUSIO RAKANDŲ 
FINISHER'IO 

Prirengimiu Rakandų Išvežimui 
Aukštos algos mokamos 

Nuolatinis darbas 
Pavienis KiiI turėt kambarį krautuvėj 

KREIPKITĖS TUOJAU 
PEOPLES FURNITURE CO. 

4183 Archer Avenue 
Te!. Lafayette 3171 

Klauskite vedėjo. Mr. 8. Krukaa 

POWER MACHINE 
OPERATORS 

TRAINEES: 
for single and double needle seW-
ing on corsets and brassieres. 

Steady light work. Good pay; 
congenial atmosphere. 

KABO CORSET CO. 
729 MILYVAUKEE AVE. 

TEL. MONROE 1010 

HELP WANTED — MOTERYS 

TARNAIČIŲ IR 
PANTRY MOTERŲ 

PASTOVUMAS 
TAIPGI REIKIA 

MOTERŲ 
SI 'DATOMIS IR SEKMADIENIAIS 
KREIPK ITftS PERSONALO OEISE 

MERCY HOSPITAL 
2537 So. Prairie Ave. 

RECEPTIONIST—STENOGRAFft 
Dirbti skolinimo ofiso skyriuje. J-
domus darbas. 39 vai. sav. Nuo
latinis darbas. Puiki proga pakilti. 
Tel. MR. ROELKE, Hopkins 2960 
FIRST CREDIT COMPANY 

2118 W. FOND du LAC AVE. 
MILVVAUKEE, WISC. 

(Skersai Sears) 

W a n t e d 
B o o k k e o p e r * s 

ASSISTANT 
5 DAY WEEK 

GOOD PAY 
Pleasant VVorking Conditions 

DEARBORN BEDDING Co. 
3837 W. Roosevelt Rd. 

STENOGRAPHERS 
TYPISTS — BEGINNERS 
30 HOUR — S DAY \VEEK 

PERM \ \ E \ T POHITIOKS 

REMINGTON R VND, INC. 
309 W. JACKSON 

Tel.: MR. DOWD — WAB. IMO 

PARDAVIMUI 

PARDAVIMUI:— .1942 Studel»aker 
Champion. 4 durų. B pasažierių. 
Atro<lo ir nlna kaip naujai. Par
duosiu pigiai arba priimsiu s»-ną 
karą ant mainymo. Kreipkite*: 

2242 \VEST 34tli STREET 

Vienas gramas meiles at-
PLATINKITE "DRAUGĄ" sveria svarą Jstatymų 

Ateitis Priklauso Nuo Maisto Ir Ckio Mašinerijos 

DIRBKITE prie 
KO NORS 
NEPAPRASTO 

Foundry darbas yra 
pagrindas daugelio 
išdirbinio. • • • 

Yra Pastovių Darbu 

Moderninėje Case Foundry 

LENGVESNIS Darbas 
AUGSTOS ALGOS su 
TVIRTA ATEITIMI 

Showers Restoranas 

. 

Darbo Ofisas atdaras nuo 7 vai. ryto iki 4 vai. p. p. 
Nuo Pirmadienio iki Penktadienio 

J. I. C A S E CO. 
700 State St. Racine, V/isconsin 

Išdirbėjai Ūkio Mašinerijos suvirs 100 Metu 

http://RINKk.II
http://SINGL.fi
file:///VEEK
file:////E/T
file:///VEST
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SKELBKITES DIEN. "DRAUGE" 

Prancūzijos Rinkimai 
Su nemažu susidomėjimu pasaulis lauke municipali

nių rinkimų Prancūzijoj. Visiems buvo įdomu, ka s lai
mes didžiulėje dvikovoje — patriotinis frontas, prita
riąs ,gen. Marshallo planui, ar komunistinis, siekią, kad 
Maskva užrioglintų Prancūzijai savo kontrolę. 

Rinkimai buvo praėjusį sekmadienį. Šiuos žodžius 
rašant dar, tiesa, ne visi balsai buvo suskaityti, tačiau 
jau buvo aišku, kad 40 procentų visų balsų bus laimė
jusi gen. Charles De Gaulle vadovaujama partija — 
Prancūzijos Žmonių Sąjūdis (R. P. F.) . Iš 2,874,821 
suskaitytų balsų, 1.152,450 gavo De Gaulle partija. Ki-

,ta katalikų partija — Populiarusis Respublikonų Są
jūdis gavo 259,292 balsus, socialistų partija 559,855. 
Taigi, viso iš pirmiausiai suskaitytų balsų didžiosios, 
patriotines partijos gavo netoli dviejų milijonų balsų, 
kuomet komunistų frontas tik 827,394. Kai visi balsai 
bus suskaityti (jų bus apie 25 milijonai) skaitmens, ži
noma, pasikeis, bet nuošimčiai, spėjama, pasiliks tie 
patys. 

Gaila, kad De Gaulle partija ir Populiarusis Respubli
konų Sąjūdis, abi būdamos katalikiškos partijos, susi
skaldę. Veikdamos vieningai, jos būtų galėjusios žymiai 
daugiau laimėti. 

Komunistai, kaip žinoma, iš kailio nėrėsi, kad šiuos 
rinkimus laimėti. Maskva jiems davė stipriausią mora
linę ir medžiaginę paramą. Jos pažadai buvo dar dides
ni. Tačiau, kaip atrodo, jie nelaimėjo daugiau, kaip par
lamentiniuose rinkimuose. 

Kai bus paskelbti galutini rinkimų rezultatai, tuomet 
ir atitinkamas išvadas bus galima padaryti. 

Rooseveltas Ir Lietuva 
Kruvinasis Sovietų Rusijos diktatorius naudojo ir 

naudoja visokias "gudrybes", kad išgauti Vakarų De
mokratijų pripažinimą Baltijos valstybių aneksijai. Tie
siu keliu to pasiekti negalėjo, todėl eina šunkeliais, var
toja apgavystes. 

Apie šį .reikalą rašo ir buvusis valstybės sekretorius 
James Byrnes savo knygoj "Frankly Speaking". Jis 
mini, kad Stalinas reikalavo prez. Roosevelto sutikti 
įleisti Lietuvą į Jungtines Tautas. Bet p. Rooseveltas 
tam pasipriešino. Pasipriešino dėl to, kad suprato, jog 
tai buvo gudrus Stalino gestas gauti kad ir netiesiogi
nį Lietuvos aneksijos pripažinimą. Net tuomet buvęs 
Anglijos premieras p. Churchill jau buvo pritaręs Mask
vos reikalavimui, tačiau velionis Rooseveltas stovėjęs 
prie savo nusistatymo. 

Tai parodo, kad Jungtinių Valstybių vyriausybė vi
sais laikais griežtai laikėsi 1940 m. liepos mėn. paskelb
to nusistatymo nepripažinti Maskvos smurto Baltijos 
valstybėse. 

Santykiai Su Maskva 
Beveik netenka abejoti, kad Brazilija nutrauks diplo

matinius ryšius su Sovietų Rusija. 
Prieš kiek laiko "Izvestija", Stalino oficialusis orga

nas, biauriai užgavo Brazilijos prezidentą Dutrą. Vy
riausybė paprašė, kad Maskva tuos užgauliojimus at
šauktų ir atsiprašytų. Tačiau Maskva ir atsakymo ne
davė. Brazilijos vyriausybė palaikė, kad tai yra ne tik 
prezidento, bet jos ir krašto užgavimu, todėl iš to daro 
atitinkamas išvaįas. 

Panašias išvadas turėtų daryti ir Jungtinių Valstybių 
vyriausybė, kuri nuolat yfa sovietų spaudos puolama 
ir patsai Prezidentas šmeižiamas ir žeminamas. Bet ne 
tik dėl to, bet yra visa eilė kitų daug rimtesnių dalykų, 
dėl kurių ir Jungtinės Valstybes ir kitos demokratijos 
turėtų nutraukti su Maskva visus diplomatinius ryšius. 

Korėjos Klausimas 
Jungtinės Valstybės įteikė Jungtinėms Tautoms re

zoliuciją, kuria reikalauja, kad dar prieš 1948 m. kovo 
31 d. Korėjoj būtų rinkimai, kurie vestų prie sudarymo 
to krašto vyriausybės ir pilnos nepriklausomybės. Siū
loma, .kad rinkimus prižiūrėtų Jungtinių Tautų paskir
ta komisija. 

Svarbūs ALT Pareiškimai 
" i . 

AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENEI 

Amerikos Lietuvių Taryba, savo metiniame posėdy, 
1947 m. spalių 9-10 dd., VVashingtone, išklausiusi Vyk. 
Komiteto bei įvairių komisijų metinės veiklos prane
šimus ir aptarusi tarptautinės būklės raidą, su visišku 
pasitenkinimu pažymi, kad tiek mūsų krašto vyriausy
bės politika, tiek mūsų patriotingosios visuomenės nu
sistatymas nenukrypo nuo Teisingumo, Teisėtumo, Žmo
niškumo ir Demokratybės dėsnių. Dar daugiau, mūsų 
vyriausybės politika nusistovėjo, sustiprėjo ir pagyvėjo 
bekovojant už teisingumu paremtos taikos įgyvendini
mą. Mūsų visuomenės kovingumas lygiagrečiai sukie
tėjo, suteikė suderintos veiklos patyrimo, pasireiškė 
dideliu veiklumu ir duosnumu. 

Negana to, savo neatlaidžioje kovoje už teisingumo 
įgyvendinimą ir laisvos, nepriklausomos, demokratinės 
Lietuvos valstybės atstatymą, mes susilaukėme kitatau
čių bendradarbių ir talkininkų. Vienąkart auga, jun
giasi ir stiprėja didžioji pavergtų tautų ir jų draugų 
Amerikoje koalicija. Totalitarininkų puolimas apjungia 
demokratinių laisvių siekiančias tautas vieningai kovai 
už išsilaisvinimą. Ginkluotoji kova bei pasyvus pasi
priešinimas auga ir stiprėja visame plote tarp Baltijos 
ir Viduržemio jūrų, tarp Atlanto ir Tyliojo vandenynų. 
Rusijos žmonės irgi siekia išsilaisvinimo. 

Ši būklė padrąsina išsilaisvinimo viltis Europoje ir 
Azijoje, ir reikalauja iš mūsų visuomenės dar gyves
nės paramos savo vyriausybei, savo vadovaujantiems 
organams ir didesnio duosnumo. Artinasi lemiamas lai
kotarpis, kuris nuspręs žmonijos, kartu ir Lietuvių 
Tautos, ateitį ir likimą. 

Amerikos Lietuvių Taryba dėkoja visuomenei už ligi 
šiol jai parodytą pasitikėjimą, už moralinę ir gausingą 
materialinę paramą. Pirmajame Lietuvai Gelbėti Va
jaus etape visuomenė suaukojo virš šimto tūkstančių 
dolerių. Su 1948 m. sausio 1 d. prasideda antras šio 
vajaus laikotarpis. 

A. L. T. ragina visus skyrius ir komitetus kolonijose 
sukrusti, susitelkti naujam veikimui, patrigubinti savo 
pastangas taikai laimėti. 

n.' 
PAREIŠKIMAS TAUTAI TREMTYJE 

Amerikos Lietuvių Taryba, savo metiniame posėdy 
VVashingtono mieste, 1947 m. spalių 9-10 dd., išklausiu
si pranešimus apie moralinę ir materialinę Lietuvos 
tremtinių būklę Vakarų Europoje ir apie VLIK-o va
dovybėje vedamą Lietuvos išlaisvinimo veiklą, siunčia 
kankinės Lietuvos vaikams tremtyje savo sveikinimus. 

Lietuviai amerikiečiai didžiuojasi nepalaužiamu trem 
tinių tikėjimu, kovingumu ir vieningumu nelygioje ko
voje prieš tironus, kurie laikinai paveržė iš jų Tėvynę, 
laisvę, žmogaus teises ir nubloškė Lietuvos dukras ir 
sūnus į šaltąjį, Sibirą, į vergiją tėvynėje, į tremtį Va
karų Europoje. 

Lietuviai amerikiečiai, jūsų broliai ir seserys, pagel
bėjo jums laimėti laisvą, nepriklausomą ir demokratinį 
gyvenimą Pirmojo Pasaulinio Karo gale. Mes sekėme 
ir rėmėme jūsų pastangas išlaikyti demokratinę valdy-
mosi formą ir pilietines teises jūsų laimingais nepri
klausomybės metais. Mes sielojomės su jumis jūsų pa
vergimo ir kančios metais — 1939-1947. Mes užtarėme 
jus, kovojome ir kovojame už jūsų žmoniškas teises ir 
jūsų išsilaisvinimą. Mes nesiliausime rėmę visas jūsų 
pastangas atgauti laisvę, nepriklausomybę ir demokra
tinę santvarką jūsų tėvynei Lietuvai ir jos geriems 
kaimynams. Visomis mums prieinamomis priemonėmis 
mes tieksime talką jūsų VLIK-ui ir jūsų bendruomenės 
administracijinėms bei šalpos organizacijoms. 

Lietuviai tremtyje! Nenustokite tikėję, kad jūsų Tė
vynės išlaisvinimas ateis, kad jūs greit grįšite laisvon 
Tėvynėn kurti nepriklausomą gyvenimą, atstatyti eko
nominę krašto gerovę ir gydyti okupantų padarytas 
skaudžias žaizdas. Būkite vieningi, kaip ir ligi šiol. Dar 
patverkite neramių įvykių prieblandoje. 

Jūsų draugai, broliai ir seserys Amerikoje jūsų ne
apleis! 

-

Amerikos Lietuvių Taryba 
Leonardas Šimutis, pirm. 

• Dr. Pijus Grigaitis, sekr. 
Mikus Vaidyla, iždin. 

"Trijų didžiųjų" (Roosevelto, Churchillio ir Stalino) 
konferencijoj aiškiai buvo pažadėta suteikti' nepriklau
somybę Korėjai. Jungtinės Valstybės tuoj po karo sie
kė to tikslo. Tačiau tr ikdymus darė ir tebedaro Mask
va, nes ji nori visą Korėją sau pasiglemžti. 

Ir Burma jau nepriklausoma. Taigi, Anglija ir Jung
tinės Valstybės pačios savo noru teikia tautoms laisvę 
ir nepriklausomybę, kuomet Sovietų Rusija laisvas ir 
nepriklausomas valstybes smaugia. Koks tai didelis 
kontrastas! 

"Draugas" buvo ir bus jūsų draugas ! 

J- •HENRIKAS ŽAGARIETIS 

RAUDONASISSIATTBAS 
GPU 

1 

U R K A I N I U K A I 
Rašo Nolėčiii Vidikas 

Jau darosi karšta Stalino 
služauninkams... Jau artina
si toji valanda, kada pasau
lis išsilaisvins nuo šėtoniš
kos raudonfašistų vergijos. 
Budėkime ir būkime pasinio 
šę. Neužilgo ir Lietuva bus 
laisva. 

Atminkite mano žodį. Lie
tuva vėl bus laisva!... 

• • • 
Laikai pasikeitė. Dabar 

jau niekas neb e g a r b i n a 
žmogžudiškų bolševikų. Tik 
saujelė Literadurnos Obs-
čestvos člienų dar tebegar
bina kacapską durnokrati-
ją... dar tebesapalioja apie 
raudoną rojų. 

Kur tu rasi didesnį parsi
davėlį, jei ne litovskų bol
ševikų tarpe? 

• * * 
Apsvaigęs nuo snapso pi-

janica, ech, yra ''narsus'* 
kaip liūtas... kol nugriūva 
nuo kojų kaip kiaulė. 

Apsvaigęs nuo bolševikiš
ko "hašišo" litovskas mas-
kolbernis irgi yra "mund-
ras"... iki počistkos šluota 
nenušluoja jį į sūrpaipę. 

Dėdė Šamas jau šluoja 
raudonas šiukšles... Džiauki
tės, tavorščiai Bimbos, An-
druliai, Vabalai, Skeperdžiu-
kės, Šliomkės ir visoki rotti 
fruttil Sušluotųjų maskol-
bernių krūvai bus proga bū
ti išdumpintiems į leninską 
<4rojų", apie kurį tiek daug 
pripliurpėt bei prisvajojot... 

• * * 
Mūsieji maskolberniai juk 

tai nėra kokios n e g y v o s 
šiukšlės. Jie yra gyvi Stali
no služauninkai. Šluojami, J} 
jie rangosi, manevruoja, ra
gožium verčiasi, o pavojaus 
metu bėga ir slepiasi. 

Bet Dėdės Šamo .šluota y-
ra gera, ir jo gurbai jų pa
talpinimui yra geri... ir jo 
akys gerai mato raudoną 
spalvą ir jo uoslė užuodžia 
moskovską "perfumą". Nie
kur raudonfašistai negalės 
pasislėpti nei ištrūkti. Smūt 

'nos dienos jiems jau čia pat. 
• • • 

Vargšai tie mūsieji mas
kolberniai. Jie verkšlena ir 
vaitoja... stengias svietą su
graudinti, mučelninkus nor 

Jo veikla ir siautėjimas Lietuvoje 
# 

« 

(Tęsinys) 
Pavyzdžiui, Minsko kalėjimas, kuriame teko pabuvoti 
ne vienam lieutviui. Ten nebuvo nei lovų, nei čiužinių, 
maistas buvo veikiau panašus į jovalą, o vienukės te
turėjo 1,5 metro ilgio ir 1 metro pločio. Tokioje vie-
nukėje žmogus galėjo vos susirietęs gulėti. Visas šis 
narvas buvo tikra šiukšlių ir nešvarumų dėžė. Mūsų 
lietuvis ūkininkas tokiame narve gėdytųsi net kiaulę 
laikyti. Bet argi bolševikai žino, ką reiškia žodis "gė
da"? 

Maskvoje bolševikai yra įrengę apie 20 kalėjimų. 
Kiekvienas iš jų turi savo režimą ir tvarką. Pats di
džiausias kalėjimas yra Butirkos. Jame nuolat kalina
ma iki 30,000 kalinių. Tai tikras kalinių miestas. Tik 
visa nelaimė, kad tame mieste vienas kalinys su kitu 
kaliniu niekad nesusieina, vienas kito niekad nemato 
ir vienas su kitu niekad nesusižino. Izoliacija kalėjime 
yra tokia griežta, kad kaliniai nesueina nei per ruošą, 
nei pirtyje, nei kur nors atsitiktinai koridoriuje pas 
tardytojus vedami. Jei prižiūrėtojas veda kalinį, jis 
visą laiką raktu stuksena į savo diržo sagą. Jei tuo 
metu kitas prižiūrėtojas tuo pačiu koridoriumi veda 
kitą kalinį, jis taip pat raktu stuksena į diržo sagą. 
Išgirdęs tą garsą, prižiūrėtojas savo vedamą kalinį tuoj 
įkiša j koridoriuje stovinčias aklinas spintas, kad vie
nas praeitų nepamatęs antro. Kalinys negali pas save* 
laikyti nė kąsnelio popieriaus. Kas dešimt dienų daro
ma kameros ir asmeniška kalinio krata. Tai atliekama 
tuo metu, kai kalinys nuvaromas į pirtį. Vienas čekis
tas krato kamerą, o antras čekistas krato pirtyje nuo
gą kalinį, apčiupinėdamas kiekvieną jo kūno dalį, ar 
j i s nėra kur nors ko paslėpęs. Į pirtį įėjus senieji bal
tiniai atimami, o išeinant duodami švarūs. Čia nieko 
nepaslėpsi. Pati kūno higiena čia panaudojama ne tie
siogine prasme, bet grynai čekistiška, ji turi pasun
kinti GPU aukai bet ką nuo savo budelių paslėpti. 

Tiesa, vienu atveju popieriaus šmotukas Butirkų kali
niams duodamas kasdien. Jį kaliniui įteikia čekistas,^ 
kai kalinys vedamas ruošon. Šis popierėlis skiriamas 
visiems žinomam reikalui, Butirkų kalinys jį suvarto
jęs turi jmesti į išvietės urną, bet vandens nuleisti ne
turi teisės. Pirma turi ateiti čekistas ir pažiūrėti, ar 
popieriukas tikrai į urną įmestas, ir tik po to galima 
patraukti už rankenėlės, kad nubėgtų vanduo. 

'Išviršiniai Butirkų kalėjimas yra puikiai sutvarky
tas. Jis turi parodyti užsieniečiams, koki kultūringi yra 
bolševikai net savo priešų atžvilgiu, kokias higieniškas 
sąlygas jie kalėjime yra sukūrę. Juk užsienietis Sovie
tų Sąjungoje judėjimo laisvės neturėjo. 

(Bus daugiau) 

P R A N E Š I M A S ! 
Jūs esate maloniai kviečiami 

atsilankyti į mūsų krautuvę, — 
Tovvn of Lake' Utilities — ir pa
tys pamatykite daugelį skirtingų 
ypatybių, turto, puikios išdirbys-
tės MAYTAG VVASHERS i r 
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. 

.j 

• 

T O V V N O F L A K € UTILITIES 
FURNITURE * HOME APPLIANCES 

vaidinti. Durnių ieško ir dur II 1800-02 W. 47th S t ( k a m p a s W o o d St.) 

r ^ 

nių volioja. Jie net Ameri- 11 
kos patrijotais dedas, save 
ne komunistais jau vadina, 
bet "antifašistais". Kai ta-
vorščiams pavojus — kamu-
fliažuojas. 

Žinom, žinom, kaip jūs 
"mylite" Ameriką... ir žino
me, kaip jūs ' 'nemylite" so
vietų. Taipgi žinom, kad jūs 
ne "antifašistai' ' esate, bet 
j-audonfašistai. Taipgi ži
nom, kad jūs esate judošiai 
ir "matuškos" agentai... pa
siryžę sabotažuoti ir šnipi
nėti stalinterno naudai. 

V 

# 

^ 

Žmogus, kuris neigia ta
vo pasitikėjimą savimi, yra 
tavo priešas. O. Swett-Mar-
den. 

TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOJ 

fc. 

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

MŪSŲ TURTAS SIEKIA 
ARTI $2,000,090.00 

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

CHICAGO SAVINGS 
& Loan Association 

JOHN PAI^L, Pr«a. 
6234 So. H estern Ave. 

Chicago 36, Illinois 
Telefonas GROvehHl 7575 Įstaigos Naujas Namas 

i 

/• 

a i 
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA 
Zarasiškiai Parems Prakalbų Atgarsiai 

Bridgeport. — Spalių 12 
d. gerai pavyko prakalbos 
surengtos pastangomis Kat. 
Fed. 26 ir BALF 3 skyrių. 
Kalbėjo Ant. Tolis, knygos 
autorius "Mirties Kolona" ir 

N V I 1 V « 

*rlJClUS 
Spalių 12 d. Zarasiškių 

Klubas laikė susirinkimą, į 
kurį atsilankė tiek narių, 
kad pritrūko ir vietos atsi
sėst. Be to, ir šitame susi-

Išrinktas Tretiems 
Metams 

prof. J. Kuprionis. Publika Į rinkime prisirašė vienuolika 
klausėsi jų kalbų labai in- naujų nariu, f 

teresuotai. I P i k n i k <> k o f ? : p r S S f ^ 
„ ., i gryno pelno liko $15J.zo. 
Protarpiais buvo muzika- i £ a r J i š k i ų R m b a s p i r m o , 

lė programa, kurią i š p i l d ė ; . ^ . l a i k o l a b d a r y b e , ku-
lija Mačyte, p a r a p . j ^ . g J m e t j a u p a a u k o j o su-choro solistė, labai talentin

ga balse. A. Augustinavičie-
nė taipgi padainavo solo ža-

taip pat jų padidinimas ir 
tinkamas išpuošimas. Be to 
ant Chicago lietuvių kapų 
pastatymas atitinkamų pa
minklų žuvusiems kare pa
gerbti. Tai bus paminklas 
nežinomojo kareivio. 

Direktoriato taipgi užduo 
tis su . uosti iškilmingą Pa
liaubų Dienos paminėjim? 
lapkričio 9 d., paminėti Da-

Pranešimai 
B r i s t o m Park. — Labda-1 

rių Są-gos 8 kuopos susirin-' 
kimas įvyks spalių 21 d., 8 
vai. Prašome visų narių at
silankyti. Praėjusiam susi-1 
rinkime sužinojom, kad mū-! 
sų kuopos pasidarbavimu 
centro išvažiavime padaryta • 

JOHN J. KAZANAUSKAS 

Darius-Girėnas Post No 

virš $200 ir pasiuntė keli e 
CARE pakietėlius tremti 
niams, nuo kurių gauna de-

vejančiu balsu. Ji neseniai j g ė t k u g a t s i š a u k i m ų . 
atvykus iš Europos. Abiems S a u g į 0 24 d., 1948 m., khi- j 271, The American Legion, 
pianu akompanavo prof. A. b a g t u r § g m e t į n į parengimą. | Board of Directors savo me-
Pocius. Jo pastangomis irj p r 0 g r a m a bus marga, net j tiniame susirinkime, spalių 
ši programa buvo prirengta. ( komediją žadama sulošti. Pa j 10 d., išrinko savo vadovy-

Rengime tų prakalbų daug rengimo trečdalis pelno siti-1 bę 1947-8 metams. Vadovy-
pasidarbavo: kun. J. Pruns- r į a m a s lietuvių tremtinu; I bę sudaro sekantieji: 

riaus-Girėno Posto 15 metų pelno viri $100. Dabar tu-
gyvavimo sukaktį lapkričio rėsim pasitarti apie artėjau- ! 

23 d. ir atlikti kitus bėga- tį seim į kaip geriau prie jo', 
mus reikalus. prisiruošus. Nut. rast. | 

Darbai dideli, tačiau di-
rektoriatas tikisi juos atlik
ti taip, kad būtų garbė irj JU tu nenori nieku dau-
postui ir visiems Chicago ] g - u būti, kaip tiktai grums-
lietuviams. 

Juozas A. MickeKūnas, 
Publicity Chairman 

tas, tu ir pasiliksi grums
tas, o narsiųjų kojcs tave 
mindžios. M. Koreli. 

kis (jis ir programą vedė), našlaičiams. 
A. Budris, A. Banis, J. Šlio- Negalima pamiršti narių, 
gėris ir E. Samienė. ( kurie pastebi kokius nor3 

Per prakalbas aukojo se- trūkumus klube. Pavyzdžiu', 
kantieji $5: Barb. Knabar-; P. Strupai iš North Side į 
nak^tienė, Pet. Freitikaitė, ; susirinkimą atvezo plaktu-

Kas, Kada Ir Kur 
KVIEČIAME Į 
BINGO PRAMOGA 

Brighton Park. — Mika
lina Janušauskienė, biznier-

M. Loor, B. Naujokas. 
Po $2: kun. J. Prunskis, 

ką, kurio pirmininkas iki 
šiol neturėjo. Neseniai Gri-

Milius V. I šių šeimyna iš Jefferson 

Pirm. 

V. Sernauskienė f 

Stakauskienė. 
Po $1: A Leščinskienė, K. k l u b u i antspaudą. Klubo var 

Bamblis, P. Katauskien? P. d u t a r i u J i e m s ™<*irdų a-
Juraškienė, J. Rožier , M. I č i ū u ž t o k i u s vertingus daik 
Kaziūnas, D. Šilau us, A. 
Jaunius, M. Urbonas, M. 
Belskis, P. Pakalnis, A. Bud 
ris, R. Matijošaitienė, M. 
Petrauskas, O. Kalėdienė, B. 
Sabienė, O. Jackienė, K. Ja-
sutienė, P. Makuška, J. Pui-
šis, P. Jančauskaitė, V. Ba
landa, P. Jomantaitė, P. Ru-
navičius, P. Budrevičius, M. 
Zokas, S. Tručinskienė, M. 
Šulcienė, M. Malužienė, P. 
Grigonis, M. Končius, J. Ma-
lonis, N. N., M. Užienė, P. 
Stukienė, S. Petkus, M. Ko-
dis, T. Banevičius, P. Jot-
kienė, Mielinis, Nabijonaitie-
nė, P. Čiuras, Skruskelaitė, 
J. J., A. Kalašinskaitė, K. 
Banionienė, N. N. 

Po $1 : A. Šileikis, Nau
jokaitė, Verbickienė, A. Ja
navičius, K. Beinarauskas, 
O. Puleikis, D. Klimas, P. 
Kupas, Mačiulis, Stirbis, O. 
Bradelis, O. Kinderienė. 

Smulkių — $6.72. 
Viso surinkta $100. 

Park nupirko ir padovanojo t r y g į e i n a ^ p o s t o v a l d y b o s > 

John J. Kazan a u s k a s, 
Chairman; Joseph A. Ra-
chus, Vice-Chairman ir Phi l , ka ir žymi geradarė, rengia 
Krause, Secretasy. į"bunco party" vietos sese-

Managing Directors suda-' lių naudai lapkričio 9 d., 2 
ro sekantieji: John E. Vis- j vai. popiet, parapijos sve-
count, John Mason ir Jos. tainėj. Jai padeda Ona Če-
Judickas. 

Direktorių yra dvylika ir 

Atėmus išlaidas, aukos 
i.u-3 p a s i ų s t a BALF cent
r u i A. Budri* 

būtent komanderis, iždinin
kas ir finansų sekretorius. 
Viso tad sudaro 15 asmenų. 

Direktoriato dabar svar
biausiu darbu yra įvykdim-
mas salės ir klubo remonto, 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
m ODOS ISftffiKIM \MH 

K«nčlantlejl nuo semų. atdarv 
ir skaudžių žal»dų, Hno kaip w n 
ku yra ramiai pasėdėti, Ir koU» 
aaktles metu negalima feral 1M-
mlegot. Kuomet 
Žalsdos pradeda 
nležt Ir skaudS 
ti — užtepkite 
LBOŪLO Oint-
ment palengrvl-
ulmul skausmo 
Ir niežėjimo tų 
sen'j, atdarų ir 
ikaudžlų tal»dų. 

ponienė. 1 
M. Janušauskienė kas met 

surengia pelningą pramogą 
seselių naudai, š įmet bus 
gerų; dovanr. 

BEVERLY 
HILLS 

(irolčs visom 
proKoni; ves
tuvėm*, ban-
kirtani , lai
dotuvėms, Ir 
taip toliau. 

GELIŲ KRAUTUVE 
6901 So. Wentworth Ave. 
TeL STE. 2454 — HUu. Z2U 
Ant. ir Aldona Gužauskas, Sav. 

A. A, 
STANISLOVAS M1&OJL.AITIS 

(M1CHOJLS) 
Gyveno Delavan, NVist-onsin. 
Mirė Spalių 18 d., 1947 m., 

2 vai. p. p., sulaukęs 40 motų 
aniž. Gimė Lietuvoje. Vilka
viškio apskr., Pajavonio para p. 

Amerikoje išg-yveno 40 m. 
l'aliko dideliame nuliūdime 

žmoną. Stefaniją, (po tėvais 
Zakutauskaitę); 2 dukterius, 
Sylvia June ir Patricia Ann; 
tėvus, Joną ir Tr&ulę Miko lai-
ėius; seserį Lillian Miazgu ir 
jos vyrą Matthevv ir šeimą; 2 
dėdčs Pranciškų Linas ir Wil-
liam Lueas ir jo šeimą ir daug 
k. giminių, draugų, pažįstamų. 

Kūnas pabuvotas Antano 
Petka,u« Koplyčioje, 1410 So. 
50th Ave., Cicero, Illinois. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį 
Spalių 22 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į iv. 
Antano parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus giminos, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona. Dukterys, 
Tėvai, Ses*io ir kiti Giminės. 
Laidotuvių direk. A. B. Petkus 
Tel. Tovvnhall 2109. 

Mira-iles do nappen! Just tesun 
thls blomse vvith your best skirt and 
see! Pattern 4768 \» miraculously 
casy. a transfer is included for that 
gorgeous peącock—also easy! 

This pattern. easy to use. simple 
to sew, is tested for fit. InchiūVs 
con>plete illustrated instructions. 

- Pattern 476 8 i n sixes 12, 14, 1.6, 
(18. 20; 30. 32, 34, 36. 38, 40. 42. 

Niekeno metu negalima size 16 take 13/4 yards 39-inch. 
INieKGIlO mctU Iiegdlllll4 g e n d T W E N T Y . F I V E cents in coins 

n U S p Č t i , j e i JŲ d v a s i a n e p a - , for this pattern to Chicago Draugas 
Pattern Dept.. 243 West 17th St.. 
New Y c k 11, N. T. Print plainlv 
SIZE. N \ J * E , ADDRESS ajid S T Y U ; 
NUMBEB 

Jo atgalTtnan 
čioa Ir sieausmą 
praialinajičloB y-
patrbis suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsj ir 
pagelbės Išgrdjt 
senas, atda
ra* ir saau-
dilas ftals 
das. Tartokite j \ ir«l akaudlema 
Quds«lmams, Aadų u- sutrūkimų 
I.rasalinimui, ir kad palengvinti 
Psoriasl& nieiejlmą. Atvedi na va
dinamą Atkleta's Foot degimą ir 
aiftsgjlmą, sustabdo jo plėtimąsi , 

1 aiatko nuo odos &udJillTtmo ir s 
•utrdklmo tarp [.lritų: geras U 
Mtusoa trokštančios odos nielejl-
aiui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalima UI lauko pu-

Legulo Ointment yra parduoda
mas po 75c, $1.25 ir $3.50. Pirkite 
jį vaistinėse Chicagoj ir apielinkėj 
arba atsiųskite Money Orderį į: 

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

CICERO 50, ILUNOIS 

L I Ū D E S I O VALANDOJ 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. ^319 Lituanica Ave. 

PROspect 0099 YARds 1138-1139 
Tiem* kurie, gyvena kitote miesto dalyse gausime koplyci? arčiau jusq oamtt 

reiškia, nes dvasia formuo 
ja kūną.^ 

PIRKITE TIESIOG NUO— 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 VVest lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste. 

*J*^^.* A ^ ^ ^ j f c ^ ^ A m*į •*-, m&*0& 

114 Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5 

^ Į = ^ 1 

10,000 BONKŲ 
DEGTINĖS 
BRANDftS 
B U M O 

• GIN 
• VYNO 
• KORMALC 

• KRUPNIKO 

Bos Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

M O K A R C H 
L I Q U O R 
STORE 

3529 So. Holsted SU 
Phone: YARDS 6054 

Nathan Kanter, 'Lietuviškas Žydukas', sav. 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 

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

Paminklus pristatome į visas kapines arti ar toli 
Nuo akmens šiifikavimo 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. Dirbtuve yrą atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis. 

B I T T I N a n d K A M E N S K Y 
*^*^—*^ 

Monument Worlcs 
3938 W. l l l t h STREET — Tel. REVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Sv. Kazimiero kap. vartų. 

= 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IB NAKTĮ 

4605-07 S. Hermilage 
Avenue 

Yards 1741-2 

433044 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radk) Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS 8ESTADIENT. 
nuo 9:16 lkl 9:10 • . ryte. 

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE 
SYA 

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY a 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų fhpmrfftigMM stovini prieinamas i 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambul&nsu 
vimas yra teikiama* 
Otoną Ir naktį. Rei
kale, laukite mus. 

Mes tarime koplyčia* 
visose Chicagos ii 
Koše lando dalyse U 
tuojau patarnaujam 

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

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

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

Telephoae; YARds 1419 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. M1CH1GAN PULlman 1270 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
VmX S. l j j g I j g A g AVE- Phone: PULlman 9661 

ANTANAS ML PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Phone: YARds 4908 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 
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• DIENKASTIŠ OftAtJOAS,- CHICAGO, .ILLINOIS 
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Antradienis, spslių 21, 1947 

Chicago Pagerbia Savo Didvyrius 
-

Dešimtims t ū k s t a nčių t iškilmėse dalyvauti, jį at-
žmonių tyliai stovint su stovavo Rear Adm. James 
žvakutėmis rankose, a idj i t H. Foskett. Giedojo dar kali 
gedulingo maršo garsams, į solistai, kurių tarpe ir Al-
Soldier's Field įžygiavo ka- girdas Brazis. Kalbėjo Ha-
riai, kurie vežė su savim r o i d Russel, netekęs abe jų 
kars tus . Pamažu tie kars ta i r a n k ų veteranas, vaidinęs 
buvo atvežti prie garbės f i l m o j "Bes t Years of Our 
tribūnos, papuoštos chrizan- L į V es" . Maj. Ar thur H. 
temomis. Iš viso dešimt. Bet F r o e h l e > katalikų kapelio-
tie dešimt karstų, atvežtų iš I d a v § ž u v u s i e m s p a l a i -
Pearl Harbor, Wake ir Iwo . '. , . . . '_ . . . minimą. 
Jima, primine susirinku
sioms minioms chicagiečių šioms įspūdingoms ir ge
tuos šimtus tūkstančių ka- dulingoms iškilmėms pasi-
rių, kurie žuvo už Amerikos baigus, dešimtys tūkstančių 
laisvę Pacifiko salose ir van- žmcnių nesiveržė pro išėji-
denyse, Europos karo lau- mus, bet vėl sustojo ir pa
kuose, Afrikoje ir k'.tos3 gerbė tuos 10 gulinčių kars-
pasaulio dalyse. te kariui ir visus žuvusiuo-

Metropolitan operos soMs- s m s -
tas James Melton kar tu su * 

PASITINKA IŠGELBĖTUS KELEIVIUS 

minia sugiedojo Amerikos ggygj fc ^ į Suri l lkfa 
himną. Paskui rabinas N. 
Rosenthal atkalbėjo invoka- Prasidedant antrai sa-
ciją o žydu choras sugiedo- v a i t e i Community Fund 
jo himną už mirusius. vajaus, jau yra surinkta 

38 nuoš. nustatytos Chica-
Kalbėjo Lt. Gen. Walton ; s u m o g I § V J S O c h i c a . 

H. Walker. 5-tos armijos va-1 g o j e M b f l t i s u r i n k t a $7,_ 
das, Rear Adm. J . C a r y ] 7 ( X ) ( ) 0 0 D a u g , j m a p i r m ą 

Jonės, Col. Ben Reiswebber s a y a i t ę s u r i n k t ų p i n i g ų j . 
ir Col. Peter C. Schroeder, . ^ a i y a i r i ų k o r p o r a . 
protestantų kapelionas. Ta- d j L i k u s i s u m a t u r g g b ū t i 

da Anna Kaskas sugiedojo g u r i n k t a i § m a ž e s n i ų įmo_ 
"Rožančių". i n[ų į s t a i g ų i r krautuvių bei 

Kalbėjo meras Kennelly ir pavienių žmonių.' 
gubernatorius- Gresn. Nega-
lint prezidentui Trumanui PLATINKITE "DRAUGĄ" 

i -s-— ~ i • • • i — I ^ ^ M I I I H i m ĮMINI M i -n in '— !
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Ieškomi Asmenys 
Širkaite 

Boston, Mass., uoste minia pasitinka pakraščių sargy
bos laivą, kuris išgelbėjo 69 lėktuvo Bermuda Queen ke
leivius. Kaip žinome, lėktuvas, pri trūkęs kuro, buvo pri
verstas nusileisti ) Pacifiką ir visi keleiviai buvo didelia
me pavojuje. (Acme-Draugas telephoto) 

Surado Kruvinus Žudiko Drabužius 
Vienas grybautojas sek- buvo kruvini marškiniai, 

madienį surado prie Rcute j kruvinas siūtas ir kiti rū-
59 ir Roosevelt Rd. du laga- bai. Bearden prisipažino, 

J 
IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 

SEKLYČIOMS SETŲ 

Tiesiog Jums — 
Iš Mūsų Dirbtuves 

Mūsų ilgų metų patyri 
mas rakandų išdirbinu* 
Įgyjo nuo pirkėjų pilna 
patenkinimą. 

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

PIRMIAU MATYKITE MCSŲ DIRBTUVĘ . 
Pas Mus Perkant , Nupirksite Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

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

Archer Avenue Furniture Co. 
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 

4140 Archer Ave. Chicago 32,111. 
Telefonas LAFayet te 3516 

Savininkas JOE KAZIK - KAZIKATTIS 

minus (suitcases), kurių 
viename buvo kruvini Wal-
lace Bearden drabužiai. 

: VVallace C. Bearden nužudė 
Mrs. Catherine Wasil. Tie 

] jo drabužiai surast i prie pat 
| nužudymo vietos. 

Lagaminus surado Peter 
Pazin. Vienam- lagamine 

kad tai jo drabužiai. 

Bearden iš kar to pasako
jo, kad ne jis, bet kažkoks 

nė, iš Šventežerio vai., New 
Yorke. 

Cooper - Fedrau, Olga, 
Pudžiunienė, gyv. rodos Rochester, N. Y. 

Ona, ir vyras, St. Louis. Į i* Prienų. 
Šukienė, Ona. j česna - Asipauskas, Juo-
Taraškevičiutė, Mikalina, zas, iš Pilviškių vai. 

iš Deveniškio vai., Vilniaus; Činckienė - Venckunaitš, 
krašto, New Yorke. | Ieva, iš Lietuvos, ir vaikai j X Kompozitoriaus A. Po-

Undzilienė - Slavenaitė, i John ir Marija, gimę Ma- eiaus su K. Garuckaite iškil-
Marė, nuo Šeštokų (Šešta- hanoy City, Pa. - mingas eliūbas šv. Jurgio 
kavo). | Daktarait is Alfonsas, ir bažnyčioj bus šį; rytą, spa-

Urbanavičius, Petras , iš jo sesuo, iš Akmenės vai. lįų 21 d., per 9 vai. šv. Mi-
Jankų vai., šakių ap. Danielius, Juozas, iš Va- šias. Vestuvių pusryčiai bus 

Vainauskas, Antanas, i š d ž g i r i o parap., Šimkaičių jaunosios namuose. Komp. 
Ylakių parap., Mažeikių ap., vai., Raseinių ap., Chica- A . Pocius yra žinomas vi-
New Yorke. go. 

Valaitis, Petras , iš Šilga- Dilginaitis - Dilginis, 
lių - Bublelių vai., Šakių ap., Vincas, iš Paiavonio vai., i 

T » - . TT-,1 ?*,_. a J a v u i l i U v a i > Bnd>eport gyventojų ir vie-
gyv. Brooklyne. Vilkaviškio ap. . * . . . » , 

\r i „ • T TT. A r? ~, .- nV Js steigėjų Sv. Jurgio 
Velyvis, Jonas. Fedrau - Cooper, Olga. iš . v " t 
Vėžys, Bronius, prašo at- Prienų, gyveno Rochester, . f***1** i r . z y m i °" P a r a ' 

siliepti Aluntiškius, Kur- N. Y., vėliau kitur. ™ ° S V e i k , e j a - J f ^ v e d z i u s 
kliečius ir Skiemoniečlus. Frejeris, John 1084 4 S. ! D r a u S a s nuoširdžiai svei-

Zabcrskis, turėjo tr is su- Indiana Ave. Chicago, 111. k i n a i r J i n k l l a i m e s n a u J a " 
nus : Antaną, Feliksą i r Girdauskas, Jurgis ir se- m e ^ v e n i m e -
Kazį Brooklyne soio Ona, iš Garliavos parap. x A n n a K a s k a s i r A l g i r . 

želvaite Emihja, as Zdi- , j u r k š t į e n ė (Saurasavičie- das Brazis, Metropolitan ir 
kų vai., Mažeikių ap., g y v . | n § ) . Bulotaitė, iš Sasnavos Chicago Civic operų artis-

>rooklyne. vai., Marijampolės ap. Į tai praeitą sekmadienį da-
Žilaitis, Juozas, iš Elz- Trot>foMnn Tiwx .x T i . r * , * 

Kartanas, Juozas, iš Jo- lyvavo gedulo programoj 
navos vai., prašo atsiliepti pagerbiant kri tusius pasta-
gimines Kartanus ir Mie- rame kare Chicago karius, 

kurių kūnai pargabenti iš 

šiems Amerikos lietuviams. 
Jaunoji yra duktė seniausių 

vilko vai., Tauragės ap. 
Žmuidzinaitės - Jagoldie-

nes, Konstancijos, giminės 
prašomi atsiliepti. 

Žvirblienė Grigaityje, Pearl Harbor ir kitų Pači-

- M . 
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FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

o u ' l J N e e d M o n e y for th« Dow»»oymoot* 

M.in\ ai įSiitoas couples are saving hcre to become 
«-i'-'< fi«».iic-<>wners, soon as chey've accumulated the 

•iem needed. Any convenient amount opens 
J si M n g?> account at thb Associarioa. The 
»..w vou how much yoa need to tave 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, See'y 

3236 South Halsted Street 
TEJL. — CALUMET 4118 

SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

J> 

Lenkai Pagrobė 
U. S. Tarnautoji 

VARŠUVA. — Lenkų 
slaptoji policija penktadie
nį areštavo vieną Amerikos 
ir vieną Anglijos ambasadų 
tarnautoją. 

Mrs. Wanda Sgoka, Ame
rikos pilietė, buvo paleista. 
Yra žymių, kad t a rdan t j i 
buvo mušama ir kankinama. 
Britų ambasados tarnauto
jas dar tebelaikomas kalėji
me. Amerikos ir Britanijos 
ambasados įteiks kvislingi-
nei Lenkijos valdžiai oficia
lius protestus. 

Lenkų slaptoji policija 
paskutiniu laiku ta ip pat 
areštuoja kiekvieną lenką, 
kuris parodo sayo draugiš
kumą Amerikai ar Anglijai. 

liauskus. 
Kiaulys, Kazimieras, sūn. 

An~tanina7" gyv- ~Mičhigan I M y k o l ° ' i š u k m e r g ė s ap. j fiko salų. Sykiu su guber-
valst. Marauette. Kiaulys, Mykolas, sūn. > natoriaus, miesto mayoro, 

Abromavičius, Miss M i - I p r a n ° ' i š Ukmergės ap. , aukštų kariškių ir kitų žy-
chalina, 10925 S. Prairie Kriščiūnas, Jonas, iš Vel- mesnybių ir mūs abiejų ar-
Ave., Chicago, 111. Rose- ž i o val. , Panevėžio ap. tistų atvaizdai buvo įdėti i 
land Station. I Križevičius, Petras su anglų dienraščius. 

Asipauskas - Česna, Juo- \ sūnum, ir Vladas ir Križe-
zas, iš Pilviškiai vai. ! vičiutė, Adelė, Racine, 

Aukštuolis, Ignas ir Juo- |Wis . iš Zarenų vai., Tai- ž i e n § i r Z ; Eimutienė, žavė-
kitas žmogus nužudė Mrs. zas, sūn. Juozo, iš Ukmer- šių* ap. ianti svetimtaučius trejukė, 
VVasil. Tačiau panaudojus gės ap. Kubilius, Vaclovas, iš Pil- b w v o P a k v i e s t ° s w e s t End 
melui sugauti aparatą, j is Banys, Jonas, sūn. Gabrie | viskiu vaL VVoman's Club su lietuviška 
buvo suras tas meluojant ir liaus, iš Raseinių ap. į Kubiliutė. Mariia iš Ma-1 P r o £ r a m a - I š J - Daužvardie-

nės kalbos svetimtautės mo-

X J. Daužvardienė, O. Pie-

prisipažino smogęs Mrs. 
VVasil, bet tai padaręs "gin
damasis" . 

Pirštų nuospaudos an t su
rasto sudaužyto pieno bute
lio yra labai panašios į jo 
pirštų nuospaudas. Policija 
mano, kad Mrs. VVasil buvo 
nužudyta tuo buteliu ir ki
tais ras ta is daiktais. 

Rusai Traukia Kiniją 
BOSTONAS. — Lt. gen. 

Albert Wedemeyer pareiš
kė, kąrf Rusija naudojasi 
dabartiniu kaosu Kinijoje 
ir, kad ji bus į t raukta į so
vietų ratą, j e i nebus tuojau 
vykdomos smarkios, ypač 
ekonomiškos, fe formos . 

0 
Prez. Trumanas laukia iš

samaus rapor to iš VVedeme-
yer tik ką grįžusio Ameri
kon po 6 savaičių tyrinėji
mų Kinijoje i r Korėjoje. 

Grįžta iš Lenkijos 
VARŠUVA. — K čia iš

vyko konvojus su 108 žuvu
siųjų Amerikos karių palai
kais. Tai daugumoje nu
muštų* karo metu Amerikos 
lakūnų palaikai. Išk'lmėse 
tiems išvežamiems žuvu
siems pagerbti dalyvavo 
lenkų kariuomenes i r val
džios atstovai. 

Pavogė Laikrodį 
PITTSBURGH. — Į Lau

ra Louis restoraną užėjo 
keturi vyrai, kurie suvalgė 
už $1. Jie tačiau atsisakė 
už valgį sumokėti. Resto
rano šeimininkė pradėjo 
ginčytis ir muštis su jais. 
Besimušant vienas iš tų ke
turių nutraukė nuo jos ran
kos laikrodį, vertę $400, ir 
pabėgo. Policija pačiupo du 
bėgančius, bet jie laikrodžio 
prde savęs neturėjo. Sučiup
tieji sako, kad j is kitų dvie
jų pabėgusių nepažįsta. Su
mokėjus šeimininkei $1, jie 
buvo paleisti.* 

navos vai., Marijampolės 
ap. 

Benešiunas, Juozas ir se
suo Ona, iš Garliavos parap. 

Bielukas, Jonas ir Jurgis, 
iš Pilviškių vai., Marijam
polės ap. 

Bubnys, iš Jovaravo-Igliš-
kelių "vai., Marijampolės ap. 
Brooklyne, ir vaikai vy
riausiojo vardas Petras . 

Bulotaitė - Jurkš t ie rė — 
Saurasevičienė, iš Sasnavos 
v*L, Marijampolės ap. 

Burda - Saveikiutė, Bro-

rijampolės ap. 
Lataitienė, Kotryna, Bos

ton. 
Taškomieji a r apie juos žinantieji 

prašomi kreipt is j : 

terys susipažino su Lietu
vos praeitimi bei dabartim 
ir jos siekimais, lietuviško
mis dainomis ir liaudies 

CONSULATE GENERAL rankdarbiais pavaiz d u o t a 
Lietuvos menas ir kultūra. of LITHUANIA 

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

£/V£f}CGmmuml4/ 
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Kam gresia pavojus, o ne-
nor bėgti, yra ženklas, jog 
savanoriai nori į prapultį 
lėkti. | 

Saugok savo širdį visu at
sidavimu, nes iš jos išeina 
visa gyvybė. 

•s 

DARBŲ 
PROGOS 

PATYRUSIŲ 
IR 

NEPATYRUSIŲ 
MATYKIT MCSŲ SKELBIMĄ 

ANT 8-CIO PUSLAPIO 

J.I.CASECO. 
DARBO OFISE 
700 State St. 
RACINE, WIS. 

STASYS LITWINAS SAKO: 
r#,n2IllllD T A I GERIAUSIAS LAIKAS 

Į y / V D / V n — P I R K T I VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytu-Išvaizdos Sidings 
— Langų — Dury — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų-
Harduare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitu Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

STASYS LITWINAS, Pres. 

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

VALANDpS: Nuo 8-toa vai. ryto iki 6-tos vai. vak. 

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

WHFC -1451 kilocycles Kviečiame klausy
tis muzikos, dai
nų, ^nių ir pra
nešimų, i ^ SEKMADIENIAIS: , n u o .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 Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

Amerikietes buvo labai su
sižavėjusios lietuvišk o m i i 
dainomis ir susidomėjusios 
įvairiais rankdarbiais. 

X Kun. P. P. Cinikas, M. 
I.C., išvyko į Rytines valsty
bes žurnalo "The Marian" 
reikalais. Šis anglų kalba 

| žurnalas pradės eiti sekan
čių metų pradžioje. Tai bus 
vienas rimčiausių ir turinin
giausių, apimąs visas mus 
gyvenimo sritis, žurnalą" 
kurį jau dabar galima už
siprenumeruoti. Kaina me
tams $1. Prenumeratą -
kia siųsti šiuo adresu: The 
Marian, 2334 S. Oakley Av. 
Chicago 8, 111. Sykiu išvyko 
ir "Draugo" generalinis - ' • 
stovas Andrius Daugirdan. 

X Jono Kass ir Frank 
Meistiniko kepta ant iešmo 
avis L. Vyčių seniorų kuo
pos tradiciniam išvažiavime, 
praeitą sekmadienį buvo tik 
ras " t r e a t " ankstyviems sve 
Čiams. Vėliau atvykusieji 
gavo jau tiktai kaulelių. 
Kass ir Meistinink žmonos, 
taipgi Matukaitienė iš Cice
ro šauniai patarnavo . prie 
stalų. Matukaitienė dar gi 
buvo savo namie gamintų 
skanėsių. 

X Anelė Gvaidaite, is Chi
cago, žiemai išvažiuoja į šil
tus kraštus. Pernai visą žie
mą išgyveno Kalifornijoj, o 
šįmet žada išbūti Arizonoj. 
Kun. Jonaitis bent laikinai 
gavo gerą šeimininkę. Ane
lė Gvaidaite yra pasižymė
jus rėmime kijnir mūs įstai-




