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Prancūzijos Rinkimai Galės Padėti 
Įgyvendinti Sekr. Marshallo Planą 

De Gaulle Nori Konstituciją Pakeisti; 
Tauta Turi Kalbėti, o Ne Partijos 

Rusei Verčia Čekus 
Ieškoti Pagelbos 

PRAGA, lapkr. 1. — So
vietų Taryba per paskuti
nes dvi savaites taip pradė
jo smaugti Čekoslovakijos 
pramonę, kad- išpildymas 
Rusijos reikalavimų reikštų 
pilną sunkios pramones eks 
portą vien Rusijaį^ 

Čekoslovakija ieško da 

JAUNAS KARO HEROJUS 

RAŠO VYT. ARCNAS 
PARYŽIUS. — Pagaliau į šis taikos konfliktas bus 

buvo galutinai užbaigti vi- greitu laiku užbaigtas. Kal-
soj Prancūzijoje savivaldy- bedamas apie rinkimus, jis j b a r užsienio kredito, ypač 
biniai rinkimai. Šį kartą pareiškė, kad Prancūzijos \ Jungt. Valstybėse. Su to 
balsavo visi miesteliai, ku- savivaldybiniai rinkimai pa
duose yra mažiau kaip 9,-! dės lengviau kongrese nu-
000 gyventojų ir, jei perpir- balsuoti Marshallo planą, gi 
mąjį balsavimą buvo pašte- paklaustas kokia butų Ame-
betas lengvas komunistų rikos laikysena, jei gen. de 
pralaimėjimas, tai renkant Gaullis būtų vyriausybėje, 
burmistrus ir per antrąjį atsake: 
balsavimą, paaiškėjo, kad —Visos vyriausybes, ku-
komunistai visai prakišo, rios atstovauja tautos va-
Jie liko išvyti iš eilės savi- lią, bus palankiai Washing-
valdybių, kuriosna buvo į- tone sutiktos. Gen. de Gaul-
lindę nuo 1945 metų dėka lis yra didelis žmogus ir 
socialistų paramos. daug pasitarnavęs savo te

l š vidaus reikalų minis- vynei. 
terijos statistikos yra žino- ~ „ n-

. , . : De Gaullio stato tris 
ma, kad komunistai su sim-
^ *• • -• , sąlygas 
patizuojanciais savo ranko- ~**o 
se turėjo 394 savivaldybes, Kitą dieną po rinkimų, 
o dabar jie beturi tik 104, ' prieš susirenkant parlamen-
gi gaulistų sambūrys, kuris j tui, prieš kurį Ramadier 
tėra visai dar jaunas, spe- pristatė savo naujai sudary-

kiais kreditais čekai gale-
tų už^anldinti Rusijos rei
kalavimus ir vesti prekybą 
su kitom šalim. Sakoma, 
kad be šių kreditų čekai ne
pajėgs išpildyti rusu norus. 

Čekų tokia reakciia duo
da suprasti, kad Sovietai 
savo tylėjimu davė jiems 
leidimą bandyti ieškoti kre
dito iš užsienio. Vienu žo
džiu, vienas šaltinis pareiš
kė, Čekoslovakiia taptų So
vietų Rusijos darbo fabri
kas, kuriame Amerika su
kištų savo kapitalą, jeigu 
dabar duotų kredito. 

Trumano Patarėjai Prašo Atnaujinti 
Karo Meto Kontrolę Šalies Gyvenime 

Siekia Apsaugoti Piliečių Pirkimo 
Jėgą Nuo Visų Infliacijos Pavojų 

Rengiasi Apskusti 
Šmeižiką Višinskį 

jo įsitaisjtti 353 savivaldy- tą kabinetą, kad gavus pa-1 NEW YORK, lapkr. 1. — 
bėse, pasodinant savo bur- sitikėjimą, de Gaullis, kaip David Ballin ir Boris Ni-
mistrą. ir galima buvo laukti, spau- j choalevsky, autoriai rugsė-
Per abiejus rinkimus gaul- dai davė pareiškimą, kuria- j j 0 m §n. išleistos knygos 

listai laimėjo su dideliu tri- me išdėstęs naujai susida- "Forced Labor in Soviet 
umfu. Socialistai gi, pasi- ; riusią politinę padėtį, pa- į Russia", kreipėsi į Andrei 

Joshua Brisk, 17, Rumunijos karo našlaitis, su Dr. Ro-
bert Ziegler, kuris įsūnino vaikiną, kad šis galėtų stoti į 
US kariuomenę atlyginti šiai šaliai už padarytą gerą. 
Karės metu Joshua išgelbėjo 17 US lakūnų nuo priešų. 

VVASHINGTON, lapkr. 1. ma kalbės ir Trumanas. 
— Grupė prez. Trumano e- Ekonomistų raportas pre-
konomijos reikaluose patą- zidentui rekomenduoja su-
rėjų prašo grįžti prie dau- gražinti kainų kontroles ja-

I gelio karo metu kontrolių . vams, plienui ir kitoms pre-
šalies ekonominiame gyve- kems. Kainų kontrolės, tai-
nime. Jie pareiškė, kad komos sumažinti dabartines 
reiks pavesti trūkstamos aukštas kainas, siūlomos ne 
medžiagos vartojimą vai- tiek pirkėjams, kaip urmu 
džios kontrolei ir, kad reiks \ oardavėjams. Siūloma pra-
palaikyti aukštus karo meto tęsti eksporto kontroles, ku-
taksus Marshallo planui pa- rios baigsis vasario 29. Ra-
remti ir dabartinei valdžios einama atnaujinti kredito 

kontrolę, kuri užvakar už
sibadė. 

skolai sumažinti. 

Doleriu Nori, Ne Maisto 

Konservatyvai Laimi Balsavimuose; 
Didis Smūgis Anglijos Socialistams 
Darbo Partijos Pralaimėjimas Gali 
Privesti Prie Parlamento Rinkimo 

Antras iš Trijų Raportų 

Šis raportas yra antras 
Tuo pačiu laiku Valsty

bės departamentas pranešė, 
kad 16 vakarų Europos vai- iš trijų, kurie turės nusta-
stybės, kurios pagal Mar- tyti šios šalies politiką kas-
shallo plano gaus 22 bilijo- link Marshallo plano. Vi-
nų dolerių pašalpos, nori už- daus sekr. Krug pirmame 
tikrinimo, kad pašalpos pla- raporte jau išdėstė Truma
nas bus pravestas be įsiki- nui, kad ši šalis pajėgs Eu-

| šimo į jų vidaus reikalus. ropos trūkumus patenkinti. 
Toliau, tos šalys pagei- Kitą savaitę laukiamas tre-

dauja, kad pašalpa būtų su- rčias raportas iš Prekybos 

mokinę per pirmuosius rin- i brėžė tris dalykus: 
kimus, nutarė stoti prieš 
komunistus ir visur ten. kur 

1. Kad būtų kuo greičiau
siai paleistas dabartinis par-

jie su jais nesusidėjo, suge- Į lamentas;; 
bėjo išlaikyti savo pozici- 2. Kad būtų išrinktas 
jas. Tas bus gera pamoka naujas visuotino daugumos 
socialistų partijos dirigen- balsavimo būdu: 

3. Kad naujai išrinktieji 
atstovai peržiūrėtų konsti
tuciją. 

Škios tris punktus jau ir 
anksčiau jis savo kalbose 
buvo pabrėžęs ir tame ne
galima įžiūrėti jokio pasi-

tams, kad nereikia partiją 
kreipti per daug i kairę ir 
dėtis su komunistais, jei ne
ieško partijos sužlugimo. 

Pralaimėję teisiškai rinki
mus, komunistai su tuo ne
nori sutikti ir stengiasi čia 
pritaikyti sovietiškus meto-1 įminimo į respubliką ar 
dus. Visur ten kur buvo iš- Į b a n d y m ą į p i r š t i diktatūrą, 
rinktas ne jų žmogus į b u r - į a i p d a b a r tvirtina komu-
mistrus, jie bandė sukelti j n i g t a i > š a u k d a m i , k a d d e 

manifestacijas, įsiverždami į G a u l l i s n o r į s padaryti per-
į savivaldybės rūmus, dau- Į v e r s m a > 

žydami išrinktuosius savi- N i e k a g n e g e r bia taip res-
valdybės narius. Vietomis p u b l į k p n i škus įstatymus, 
net teko kai kuriuos atsto- k a i p g e n d e Gaullis. Po 
vus paguldyti į ligoninę. ( P r a n c ū z i j o s išlaisvinimo, 
Tas dar kartą įrodė pran- k a i p b u v o p r į ž a d e j ę s , jis 
cūzams, kiek yra pavojinga p a s į t r a u k ė iš valdžios, leis-
prileisti komunistus prie d a m a g t a u t a i i S s i r įnkti par-
valdžios, nes jie visai neger- l a m e n t ą ir vyriausybę. Ta-
bia įstatymų nei laisvės 
principų. 

Prancūzai prieš sovietišką 
imperializmą 

Prancūzijos tauta aiškiai 
pamatė sovietų norus ir per 
šiuos rinkimus pasakė 
"stop" sovietiškam imperia
lizmui. Ji stojo į amerikie
čių pusę, nes žino, kad tik 
jie vieni nuoširdžiai be jokių 
užpakalinių minčių gali pa
dėti Prancūzijai atsistatyti. 

Šiuo metu viešįs Paryžiu-

čiau kai kurių partijų dėka, 
tas buvo taip blogai pada
ryta, kad dabar visi pripa
žįsta, kad joks žmogus nega
lės išvesti Prancūzijos į 
šviesesnę ateitį, kol visa tai 

Vishinsky, Rusijos užsienio 
reikalų vedėjo pagelbinin-
ką, prašydami, kad jis 
atsisakytų diplomatinių tei
sių, kad jie galėtų jį skųsti 
už šmeižimą, reikalaudami 
iš jo $1,000,000 už padary
tą skriaudą. 

Vishinsky juos apšmeižė 
Jungt. Tautų susirinkime 
spalių 25 d. 

LONDONAS, lapkr. 2. — .tyvai laimėjo 623 vietas, 
Winston Churcfiillio konser- prarado 17; darbiečiai lai-
vatyvi partija balsavimuose mėjo 42 vietas, bet prara-
smarkiai sumušė premiero 
Attlee darbo partiją, nors 
dar neužbaigta skaityti bal
sai. Dvylikos milijonų bal
suotojų pasukimas į dešinę 
iššaukia darbo partiją su
tikti naujam parlamento 
rinkimui. 

Konservatyvų partija pa
reiškė, kad visiškas socia
listų mokslo atmetimas pa
reikštas per balsavimus pa
rodo, kaip atsimainė viešo
ji opinija per du metus. 

Balsavimuose konserva-

do 675; komunistai, turėję 
9 vietas, visas prarado; li
beralai laimėjo ir prarado 
46 vietas; o nepriklausoma 
partija laimėjo 170 vietų, 
prarasdama 134. 

teikta ne maistu ir prekė
mis, bet doleriais, kuriuos 
galėtų išleisti pirkiniams 
Amerikoje ar kitur. Truma
no administracija iki šiol 
buvo numačiusi teikti did-

sekr. Harriman, kuris iš
duos analyzę Paryžiaus kon-
ferenciios prašymų ir iš jų 
sudarys tikslingą, dirbamą 
programą. 

Pats Trumanas pasakė, 
žiumą pašalpos prekėmis. I kad ekonomiškos tarybos 
Šie dalykai bus svarstomi I išvada yra, kad Amerikos 

1 specialioje kongreso sesijo
j e už kelių savaičių. Ta te-

Išardė Komunistų 

Tito Įsakė Išvaryti 
US Korespondentus 

BELGRADAS, lapkr. 1.— 
Diktatorius Tito per Vidaus 
ministeriją įsakė dviems 
Amerikos korespondentams 
išsinešdinti iš Jugoslavijos 
per 24 valandas. Korespon
dentai Arthur Brandel ir jo 
žmona Mary Lester atsto
vauja New York Times ir 
United Press. 

Dabar iš viso Jugoslavi
joje randasi tik 4 korespon
dentai iš Vakarų šalių. Jie 
kaltinami žinių falsikavime į f h l n St°™ P ™ ! Hollywoodo 
apie Jugoslaviją ir Tito įžei- \ k o m u n * t u s -
dimu. 

Slėpta Ruošė Karius 
Prieš RUSŲ Invazija 

SEOUL, Korėja, lapkr. 1. 
— Trys Korėjos generolai, 
kurie karo metu kovojo Ki
nijos pusėje, pareiškė, kad 
jau pusantri metai kai pie
tų Korėjoje ruošiama 500,-

I 000 vyrų kariuomenę užsto-

Wnufa fakridittkelu s r c s i a m a i i n v a z iJ'a i 

J U i e i i y i q J ipMIUĮ l š š i a u r ė s komunistų Korė-
• PHILADELPHIA, lapkr. j J°Je. 

1. — Pažangūs Amerikos 
Piliečiai, komunistų organi
zacija, čia surengė sąskridį 
protestui prieš neameriko-
niškos veiklos kongreso ki-
miteto tardymą, vykusįi Wa-

Žemės Drebėjimas 
Ištiko Lima, Peru 

LIMA, Peru, lapkr. 1. — 
Smarkus žemės drebėjimas 

ekonomija galinti pakelti 
naują užsienio pašalpos pro
gramą, ir kad nėra jokio 
klausimo apie šalies pajė
gumą jį pravesti. Kartu pa
tarėjai pabrėžia, kad reik 
tuojau pradėti rišti klausi
mus, kurių trūkumas iške-

ištiko centralinę Peru, ir tu- j Ha pavojų aukštesnėms kai-
rimomis žiniomis yra žuvų- j noms. 
sių ir sužeistųjų. Daug na
mų sugriuvo ir vienos baž
nyčios bokštas susmuko. Vi
siškai sunaikintas Orcotuma 
miestelis. Geležinkelio lini-

nebus pakeista. Visi pripa-J W A S H iNGTON, ' lapkr . 1. nistus sugražinti Rusijon. 
žįsta, kad administracija y-
ra bloga ir konstitucija ab
surdiška. 

Tad de Gaullis yra visai 
teisus, jei reikalauja paleis
ti šį parlamentą, kuris ne 
tik kad nieko nepadėjo, bet 

je Amerikos respublikonų visą laiką kliudė vyriausy-
senatorius John Davis Lod-
ge, prieš susirinkusius Ame
rikos ambasadoje žurnalis
tus pareiškė, kad Amerika 
visad stovės Prancūzijos pu
sėje ir galima laukti, kad 

bei valdyti kraštą ir visi 
pilnai pritaria, kad prancū
zų valstybės konstitucija tu
ri būti pakeista, kad žodis 
būtų duotas tautai, o ne par 
tijoms. 

Aliejaus Pramonės 
Policija keliais atvejais 

turėjo įsiterpti dėl kilusio 
triukšmo. Daugiau negu 
2,000 minia susirinkus lau-• V I I T L ^>uw minia susirinkus lau-

I SS I SUKS nUO laKSŲ ke šaukė, kad reikia komu-

—Senatorius Brewster (Me) 

Ar Suklastos Rytoj 
Chicagos Rinkimus? 

Rytoj Chicagoje įvyksta 
teisėjų rinkimai. Republiko-
nai labai nusiminę, kad jų 
partija negavo vietos balsa
vimo sąstate. Jų vadai kal
tinami, kad išsipardavė de
mokratams. Viešoji opinija 
priešinasi tokiam veiksmui. 
Sakoma, kad bus bandoma 
suklastoti rinkimus. 

Popiežius: Kongresą 
Laukia Didis Darbas 
CASTEL GANDOLFO. 

įa užversta. 8 kiti mieste- , , - _, . v M . 
J. . lapkr. 1. — Popiezuis Pnus liai praneša, kad daug nuos 
tolių sudaryta. 

XII pasakė penkiems US 
senatoriams, kad būsimoji 
kongreso sesija turės atlik
ti darbą, kuris Europai ir 

^ S ^ Z . ^ 1 VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
jaus kompanijos išsisuko; —Howard Hughes sakė, kad išbandys Los Angeles 
nuo taksų ant uždirbto 100 
milijonų dolerių pelno tur
tinguose Arabijos žibalo plo 
tuose. Jos taip padarė veik-

uoste didžiausį pasaulyje lėktuvą, kuris gali vežti net 500 
Charleston, S. C , miestas marių apsemtas vietomis 

iki 9 pėdų gilumo. 
—Ho\vard Langf 12, dalinai prisipažino nužudęs Lonnie 

Berlynas Teks Rusams 
BERLYNAS, lapkr. 1. — pasauliui turi labai didžios 

Sovietų rateliai giriasi vo- (reikšmės. Jis palinkėjo, kad 
kiečiams ir alijantr atsto- <tas darbas, kuris būtų žing-
vams Berlyne, kad nepai- s n į s j t a i k ą D Ū t l l atliktas 
sant kas įvyks "Didžių Ke- j teisingumo ir meilės keliu, 
tūrių" konferencijoje vėliau j n e s tįk toks kelias veda prie 
šį mėnesį, Londone, Berly- j tvarkos ramumo, taikos. 
nas greitu laiku taps rusų ; 
kontroliuojamas miestas. PARYŽIUS, lapkr. 1. — 
Rusai nori, kad anglų ir a- Naujas Kominte^no susirin-
merikiečių valdomos zonos kimas įvyks Maskvoje mi-
prilygtų rusų zonos stan- | nint 30 metų sukaktį rusų 
dartui maisto, mokslo, poli- j revoliucijos, lapkr. 7. Ko-
tikos, ir ekonomijos reika- • munistai rengs anti-ameri-

damos per kompanijas in- i Fillick, 7, Chicagos priemiesčio miške. 
korpomotas užsienyje. 

Senatorius kaltino, kad 
kompanijos išsisuka nuo 
taksų mokesčių, bet pavo
juje visuomet šaukiasi US 
valdžios interesus saugoti. 

—Slovakijos kabinetas atsistatydino, kai rusai kaltino 
demokratų partijos kabineto narius už sankalbiavimą. 

—Prancūzijos premieras Ramadier padidino kabinetą 
trimis naujais nariais. 

—Gilgit provincijoje, šiaurinėj Kashmir, moslemai su
kilo prieš valdžią. 

luose. 
Sovietai vienok vis dau

giau nervuojasi prieš šia 
konferenciją, nes mano, kad 
per da<ug užmynė Amerikai 
koją tarptautinių konferen
cijų sesijose ir spaudoje. Jie 
ypatingai rūpinasi paskuti
nių kelių mėnesių sublogė-
jusiais Amerikos-Rusijos 
santykiais. Jų baimę nenu-
malšina dažni važinėjimai j 
Maskvą. 

konišką strategiją. 

KAUENDOBIUS 
Lapkričio 3 d.: VftLINĖS; 

Šv. H?*bertas; senovės: Auk-
tumas ir Judrė. 

Lapkričio 4 d.: Šv. Karo
lis? senovės: Orūnas ir Bu-
teika. 

ORAS 
Dalinai apsiniaukus ir šil

čiau. Saulė teka 6:25; lei
džiasi 4:44. 

* / 
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DIENRAŠTIS,DRAUGAS, CHICAGO, ELLINOI3 • 

Pirmadienis, lapkr. 3, 1947 

LOl-

ici-
LUg 
ai" 
UZ-
sui-

dare sutartis sekančios val
stybes: Belgija įsileis 75,-
000 (jau įsivežė 17,000); 
Anglija įsileis apie 80,000 
(jau įkurdino 13,000, dau-

15,000 (jau įsileido 4,320 
žemės ūkio ir pramonės 
darbams. 

Australija sutiko įsileisti 
7,200 šįmet ir po 1,000 kas 

giausia kasyklų, ūkio ir fa- j mėnesį ateity (jau įsileido 
brikų darbams); Prancūzija 1,200). 
numato įsileisti tarp 50,000-
75,000 asmenų (jau įsileido 

ais i 6,000, daugiausia kasyklų, 
šu" I žemės ūkio, tekstilės, staty-
11111 i bos darbams; Olandija įsi-
iis- I leis apie 8,000 (jau įsileido 

Afrikoje: Morokas įsileis 
10,000 (jau įsileido 815 as
menų; Tunizija įsileis apie 
2,000 (jau įsileido 155). 

Programai vykdyti PC 
IRO vyriausią būstinę įsi 

ne, Vokietijoje veikia Cen- i kas tiekimo reikalams pulk. 
tral Tracing Eureau, t. y. B. E. McKeever. 
paieškojimų skyrius, kurio \ Savo pareiškime rugsėjo 
padaliniai yra: Viennoje . 3 d. p. Tuck nurodė; "PCI 

Or. F. C Winskunti< 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Austrijai; Heidelberge 
Amerikos zonai; Lemgoe -
Britų zonai; Haslach'e -

RO — gauna daug pagalbos 
iš daugelio savanoriškų 
draugijų ir jos darbui bus 

Prancūzų zonai; Berlyne, I be galo svarbu ateityje gau- i N u o 2 iki 4 
Frankfurte, Belgrade, Briu- J ti materialinės ir moralinės 
sėly, Prahoje, Paryžiuje, j talkos iš šiu draugijų". 

nai j 1,500); Norvegija įsileido j k u r § T a J u tų Sąjungos Rū-
^1- 600 asmneų darbams ligoni

ni*, 
tad 

JJa nėse ir ps ichiatr i jos į s ta i -
vt* I gose. 

Kanada numato prieš 
1948 m. vasarą įsileisti 25,-
000 (jau įsileido 2,9u0: miš
ko, kasyklų, siuvyklų, cuk
rinių runkelių darbams, naš 
laičius, artimus gimines, 
tarnaites). 

Pagal sudarytas sutartis 
su Pietų Amerikos valsty-

I bėmis Argentina įsileis 6,-
|n|" 000 (jau įsileido 1,100, tei-
iai~ kiant pirmenybę imigran-

ne-
a-

1 i š 
1U-
os, 

1S 

muose, Ženevoje, W. Hallam 
Tuck, amerikietis, artimas 

Varšuvoje, Hagoje, Kaire, 
Londone, Romoje, Ottawa, 
Rio de Janeiro, Caracas ir 
VVashingtone. 

Washingtono buveinė yra 
vyriausias "ryšių centras". 

buv. Prez. Herbert E. Hoo- ! Ji yra tiesioginė tarpininkė 
ver bendradarbis, išrinktas į deryboms su Valstybės De-
Gen. Sekretoriumi ir rugp. partamentu ir kariuomene 

ir vyriausias informacijos 
šaltinis įvairioms vyriausy
bėms ir visuomenėms. Jos 
paieiga yra ir palaikymas 

(Nukelta į 3 pusi.) 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTIS7AS 

L446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAI..: 10-12 ry*e: 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Hal-.ced St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet 

2420 W. Marquette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
RM. TeL: HEMlock 8156 

VALANDOS: * 
popiet; 6iki 8 vak.; U 

Trečiadieniais pagal sutar t i 

eiti 
/a 

tams iš Italjios); Brazilija 

DR. J. MOCKUS 
DANTISTAS 

7550 So. Halsted S t 
TeL HUDson 2096 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad. , Antrad., Ketvir tad. ir P«'n-
k tad . nuo 10 ryto iki 8 vak. Trečiad. 
uždaryta . Šeštad. nuo l o ryto iki 4 pp. 

15 d. tas pareigas perėmė 
iš buv. laikinio sekr. Arthur 
Artmeyerio, Jo vyriausiuoju 
padėjėju yra Sir Arthur 
Bucker. Vyriausios būstines ! ryšių bei talkos teikimas 
departamentams vadovau- M savanoriškoms šalpos or-
ja: (1) Globos Skyriui — ganizacijoms", tokioms kaip 
Myer Cohen, amerikietis, j mūsų BALF. 
buvęs aukštas UNRRA pa- | Washingtono skyriui va-
reigūnas ir buvo Valstybes idovauja Gen. Majoras Wal-
Sekretoriaus Asistento bro- I ter A. Wood, Jr., o jo štabo 

įsileis 5,000 (jau įsiveže 3,- j lis; (2) Repatriacijos ir Į- viršininkas yra pulk. Wil-
^ t u ! 500 ūkio darbininkų); Boli- ! kurdinimo Skyriui — M. iįam W Diek- operacijų pa-, Off. tel. GRO. 5677. Rez.FRO.H74 
^ vija įsileis 500 ūkio darbi- Jacobsen, prancūzas; (3) ! reigūnas — plė. Martha HL \ £ ! m^*^ J l u k

1 1 ^ 1
 8 9 0 0 

e r ' ninku; Čilė įsileis 6,000 Administracijos Skyriui —jBiehler; teisinis patarėjas 
}Pą žemdirbių; Kolombija įsi- Dr. Koolen, olandas. Teisių _ Oliver E. Stone; parsD-
°P j leis 5,000 pagal samdymo I patarėju yra Dr. G. G. Kuli- n a i 0 viršininkė plė Jose-
le" į sutartis su privatėm;s fir- j mann, šveicaras. 

momis; Ekvadoras įsileis "Lauko operacijoms" va-
m. 2,000; Peru įsileis 5,000 1 dovauja Vyr. Būstinė. Vei

kmė žemdirbių; Venezuela įsileis kia šie padaliniai: Arolse-
ku- Z 

phine Blades; ryšio karinin-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 
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IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ 

^fSĮtr i JĘįAB&k.^HjfinM^t Mūsų il^ų metų patyri-
1^* ~£ĖJte-*r^) m a s rakandų išdirbime 
^ • *^**o^[ ̂ C J Igyjo n«o pirkėjų pilną 

„TįS°* fiS ~ £g patenkinimą, 
IS Mušu IMrh tu \ r s * W r v 

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

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant, Nupirksi t e Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDAI AG A IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAIN,A§! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėju Išgarsina Mus. — 
Prie Pirmos Progos, Paklauskite Jų! 

Archer Avenue Furniture Co. 
P ARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 

4140 Archer Ave. Chicago 32, 111. 
Telefonas LAFayette 3516 

Savininkas JOE KAZIK - KAZIKAITIS 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8 kasdien, | 

išskir iant ketvir tad ir sekmad. 
Šeštadieniais t ik ta i nuo 2-4 popiet 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKITJ GYDYTOJAS 

Suvirs 25 metų patyrimo. 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįa 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted S t 

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

Nedėlioj pagal sutartį . 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS: Susitari us — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 8:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadieniu ir Šešta

dienių vakarus . 
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez. TeL IIILltop 2626 

DR. A. JENKIH< 
PHTSIClAJi * 8URGBOM 
( L I E T U T I S GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

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

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

Ori>o T«-I. — P R O s p i r t 3838 
Ros. l e i . — VIRi iahi 2121 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra JŪBU garantija. 

Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, | 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- ofiso Tel. 
tumo, skaudamą akių karšt}, ati-

i taiso trumparegyste ir toliregys-
i te. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
bromas su elektra parodančia ma-
lausias klaidas. Speciale atyda 

i atkreipiama i mokyklos vaikus. 

4729 So . Ash land Ave . 
* (2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 

Bes. Tel.: MlDuay 2880 
QFISO 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. 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų) 

Dr. VValier J. Kirsfuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

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

8:30 vakarais . Trečia*, pa^al sutar t i 

YIRginia 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 

4* 

<? 

.us 

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

apsilankyti į mūsų krautuvę, — 
Tovvn of Lake Utilities — ir pa
tys pamatykite daugelį skirtingų 
ypatybių, turto, puikios išdirbys-
tės MAYTAG WASHERS i r 
DUTCH OVEN &AS 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. 

TOVVN OF LAKE UTILITIES 
FURNITURE & HOME APPLIANCES 

1800-02 W. 47th St (kampas Wood St) 
^ - 8 — # 

A P D R A U S T O S 
U P Y 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami \ 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų, neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manės. 
Arffliimu i š g y d y t i . 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma. 

4712 Sonth A hland A v e . 
Telefonas YAFDS 1S7S 

VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare . Sekmuuicniais pagal sutart į . 

1 I. RIMDZUS. D. C. 
LICEJfSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
t isas esUs in lodlans 

Phone VVentworth 2527 
PSYSIO TIIERAPY 

936 Hest 83 r d Street 
HOURS — T i i l y « t o * 8 P . M. 

Sa tu rdays 10 A. M. to 8 *». M. 

Hkslus ty r imas Contaot Stiklai : 
OrUioptio Gydymas. Stiklus AtDaujlns' ' 

Dr. Walter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK RO A D 
•%1r* Metropolitan State Bank) 

TeL VIRgisia 6592 
Vai.: kasdien 10 iki 12; 1 iki 5; 7 
iki 9. Šeštad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madienį 18 iki 12 Trečiad. uždaryta . 

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

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

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 

DR. PETER I. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

7—© vakare, 

TeL: GROvehiU 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Abander J. Javoir 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąnette 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. B1EZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais ir šeštadieniais ofisas 
y ra uždarytas . 

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąnette Ę^ad 
OFISO VALANDOS: 

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

Curreat dividendai S Ą S K A I T O S 
Uždirbti taupiniai taupytojams išmokami še 

pertraukos nuo 1889 mėty. 
Pinigai tauplnami Šerų sąskaiton padėti prieš Ifr-tą dreną 

mėnesio, uždirbs nuošiaračius upe 1 dienos mėnesio. 

ST. PAUL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association of Chicago 

Resursu suvirs $46.903.0*0 
2116 West Cermak Rd.—Chieagt* 8— VIRginia 6530 

Chartered and supervised by United States Government. 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smefana, Jr 
OPTOMETBISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS: 

Pirmad., Antrad, Ketvirtad., 
Penktad. 9:30 iki 12—1:30 

iki 8:30 
Trečiadieniais Uždaryta 

Šeštadieniais 9:30 Ud 12—1:30 
iki 6 P.M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 Platt Bldg. Į 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

į R . P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t ' 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

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

6155 S. Kedzie Ave. 
Prac t ice l imited to Obstetrics 

and Gynecology 
VAULNDOS TIK PAGAJL 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 PROspect 1930 

Dr. A- Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 

2400 VYest Madison Street 

Ofiso TeL: SEEIey 7330 
Resiz. TeL: BRUnswiok 0597 

VALANDOS* 
Oftao HEM. 8700. Rez. PRO. O U N u o x ad 3 po^'t; 6 i i i g v ^ . r e 
Jei neatsiliepia, gaukit MED- 0001 F r 

« . . . . . . . . Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Savim patikėjimas yra „ ^ ^ TeL: B E V c r l y 8 2 4 4 

vyriausias žmogaus dvasi
nėms jegoms vadas. 

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

DR. T. DUNDULIS . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. <, 

http://Rez.FRO.H74
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13 TREMTINIU GYVENIMO 
RUSŲ Suaktyvėjimas 
Pakaityje 

Pietines Švedijos laikraš-

>M i i« — 
8 

IRO Ir Tremtinių 
Iškeldinimas 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

Kiek tai liečia perspekty-

CLASSIFIED HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
* "D R A U G "O- * 

D A R B Ų S K Y R I U S 

"DRAUGAS'* H E L P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Doarborn Street 
Tel. RANdolph »488-948» 

Atstovų Rūmuose ir susi
laukė be galo daug dėmesio 
Imigracijos Pakomisijoje. 
Valdžia karine administra-

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

Suvažiavimas BALF 
įgaliotiniu 

Rugsėjo 12 d. Vokietijoje Į v a s tremtinių immigracijai 
čiai gana ilguose straips- į i v v k o BALF įgaliotinių Vo-1 į USA — Strattono Bilius 
niuose rašo apie sovietų su- kietijoje suvažiavimas, ktf- j nėra palaidotas. Tas įsta-
aktyvėjimą Estijoje stipri- riame dalyvavo ir Lietuvos J tymo projektas buvo įneštas 
nant Paldiski (Baltischport) ! Raudonojo Kryžiaus pirm. 
uostą karo reikalams. "Land :d r- D- Jasaitis, Tremtinių 
skrona Posten'\ pv. S. m. I Bendruomenės Vykdomojo 
rugpj. 20 d. meta istorinį [ Komiteto pirm. J. Vilkaitis, i U N R R A bei šalpos 
žvilgsnį į to uosto svarbu- Į Liet. Raudonojo Kryžiaus o r

J
g a n i z a c i j o s š i l t a i r e k o -

ma. Pirmasis etapas buvęs : £ ^ n k " J * ™ f T ^ ™ ^ n d a v o įstatyme. Gi "ura- MJQM P R A D E D A N T f $ 1 .0 8 
vykdomas Petro Didžiojo, pabreze, jog VAU* pirm. p a t r i o t a i " bei komunistai Apmokėtos šventės ir atostogos. 

I antrukart pradėta tvirtinti k u n - d r- •*• **• Končiaus nu- gr įežtai smerkė sumanymą, Grupės apdraudimas teikiamas, 
po 1939 m. pavasario 25 me- statyti santykiai tarp BALF k a i p nukrypimą nuo tradi- HUB PLATING WORKS 
tų "nepuolimo" sutarties pa įgaliotinių iš vienos pusės cinės "parenkamosios im- » ushek Rd. at Roosevelt Rd. 

HELP WAHTED — VYRAI 

VYRIŠKIŲ 
FABRIKO PAGELBOS 

REIKIA 

sirašymo, kada sovietams i r L- R Kryžiaus iš kitos migracijos" (suprask, nuo 
buvo leista ten įrengti jūros b u v o "gerai pramatyti ir ne- anglosaksų ir 'nordikų' įsi-
bazę. Dabar prasidėjo tre
čias etapas. Laikraščio ži
niomis statomi kelių aukštų 
požeminiai namai. įruošia-
mos didelės salės, požemi 

paprastai naudingi L. Raud. 
Kryžiui ir tremtiniams 

leidimo, o Europos rytie
čių bei pietiečių — žemes-

L R. Kryžius yra atspaus n e s r a s e s nepageidaujamų-
dinęs 100,000 ženklelių su !*»" suvaržymo) politikos. 

v „ , -. . ,. . Kongresui įssiskirstant sis 
uzrasu: ' žinok, tautieti, ir .&. . , _ .._. 

. . . „. . . . projektas dar nebuvo išėjęs 
niai tramvajai. Požeminiai » tm»nk> k * d « * * * y » J r a iš pakomisijos. Gi jos narys 
sustiprinimai užima visą pu- BALF-o dovana \ šie ženk- chelf patiekė projektą įsi-
siasalio Leetse smaigalį. Ar-1 l a i y r a pritvirtinami prie l e i s t i tik 100,000 asmenų, 
motos suvežamos į požemį kiekvieno išduodamo daikto. : vietoj Strattono siūlomo 
ir paskiau prireikus vėl kel- BALF įgaliotiniai prane- 400,000. Senate visai nebu-
tuvais iškeliamos į viršų. Į-' še, kad BALF daiktai viso- j vo projekto. Tačiau jis pas-

se zonose labai greit paskirs \ kyrė komisiją, kuri turėjo 
tomi. Pareikštas pasitenki- \ vasarą aplankyti stovyklas 
nimas, kad bendradarbiavi- Europoje, nuodugniai ištirti 
mas su BALF-o centrine va- ! v i s ą . M i g r a c i j o s politikos 
dovybe buvo veiklus. 

dus ateičiai ir pranešti Se-
Pareikšta didelio susirūpi- natui ne vėliau kaip iki 

nimo dėl BALF vedamo va- 1948 m. kovo mėn. Kiek te-
jaus. Ieškant būdų prisidėti k o patirti, Atstovų Rūmui ir 
prie BALF-o vajaus reikš- Senato Komisijų nariai, su-

ruošiamos didžiausios cister 
nos skystajai degamajai me
džiagai. Apie pačius darbus 
laikraštis rašo: 

'•Prie požeminių angarų 
ir aerodromų dirba tik ru
sai, atgabenti į Baltischport 
iš labai tolimų sričių. Jie 
gyvena požeminėse kareivi-
nėse ir visai nebendrauja su mingumo, kuris turi nepa- ^ i i Europos, yra pasi-
kitais. Jiems uždrausta kal
bėtis su pašaliečiais. Darbus 
pabaigus, jie perkeliami į ki
tas krašto dalis... Paskuti
niu laiku pasirodė nauja dar 
bininkų rūšis. Jie dėvi an
glų uniformas ir anglų ka
reiviškus batus. Žmonės, dir 
bą prie tų sutvirtinimo dar
bų transporto, vadina juos 
''anglų karo belaisviais". 

prastos reikšmės tremtinių ryžę nukrypti nuo kvotos 
sistemos tremtinių naudai, 

gyvenimui ir išsilaikymui, ^ t a r p u P C I R 0 m ė g i n s 
bei jų švietimo įstaigų dar- | s u d a r y t i tarptautinę sutartį 
bui, nutarta plačiau parašy- s u J A V , nelaukdama Kon-
ti Amerikos lietuvių spau- g r e s o pažiūrų išryškėjimo. 
dai. 

BROADVIEW, ILLINOIS 

REIKIA MŪRININKŲ 
PRIE 2750 S. KEDZIE 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 

PASTOVŪS DARBAI . 
WELSO CONSTRUCTION CO. 

TEL. LAWNDALE 3704 

WOODWORKERS 
• CABINET MAKERIŲ 
• SHAPER HANDS 
• CARVER'IŲ 
• SANDĖRIŲ IR 
• BENDRŲ WOODWORKERS 

GEROS ALGOS IR 
DAUG VIRŠLAIKIO 
Apmokėtos Šventes 

Ligoj Apdraudimas Dykai 

OLACH INC. 
339 N. Oakley 

VYRAI IR MOTERYS 

VYRŲ IR 
MOTERŲ 

FABRIKO DARBAMS 
Popieros produktai. 

Įdomūs darbai. 
Išmokinsime, jeigu reikės. 

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

VIRSLAIKO PROGOS 
Gyvybes apdraudimas dykai. Že
miausia kaina apdraudos — nejai-Lietuviam^ ir baltiečiams, 

Suvažiavimas pareiškė: be abejo, imigracija i šiau- lmM* sveikatos ir Mgoje 
STANDARD CAP 
AND SEAL CORP, 
1200 FuUerton Ave. 
Kampas Ratine Avenue 

"Lietuviai gali labai didžiuo rines valstybes — Angliją, 
tis ir yra jų didele laimė, I Kanadą ir JAV — būtų pa-
kad yra sukurtas visų bend- | rankr&usia. Visuomenei teks 
ras šalpos fondas, šio fondo ! d a u S Pastangų dėti, ligi šis 

Tikrumoje tai yra Vlasovo; p a r a m a juntama visose trem k l a u s i m a s b u * sutvarkytas 
kariai, kurie kartu su vokie
čiais buvo anglų paimti į 
nelaisvę ir, pasiremiant kaž-

tinių gyvenimo srityse". 
Įgaliotinių suvažiavimas 

mums pageidaujama pras
me. Deja, dar niekas nekal
ba apie vienintelį teisingą 

. . . # f . • M . . l s r e i s k e nuoširdžią padėką , D P vrablemos išrišimą; su-
kokia sutartimi atiduoti ru- j BALF-ui ir visai dosniajai pažinimą nepriklausomybės 
sams. Tiek vokiečiai karo | Amerikos visuomenei, kuri 
belaisviai, tiek kiti labai pa
vydi tiems vlasovininkams, 
nes, jų nuomone, jie per ge
rai apsirengę. Sustiprinimo 
darbams vartojamos ameri
kiečių kasamosios mašinos, 
kurias rusai gavo iš ameri
kiečių karo metu. 

"Ateitis parodys, kaip šis 
užplanuotas didysis uostas 
prie Baltijos jūros virs tik
renybe. Atrodo, kad Petro 
Didžiojo priverčiamiems dar 
6ams skirtų darbininkų pra
keikimas nebegalioja, nes 
toks ilga s laikotarpis jau 
praėjo nuo to." St. Devenis 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

remia lietuvių tremtinių šel
pimo darbą. Jie yra susirū
pinę, kad BALF parama kas 
kart būtų didesnė, kad jos 
užtektų vaikučiams nuo ba
do ir ligų apsaugoti, kad ji 
leistų seneliams ir ligonims 
atsispirti prieš sunkias gy
venimo sąlygas. 

Spalių mėnuo yra geriau
sia proga atsiminti tremti
nių jaunuomenę, vaikučius. 
Paskubinkime savo piniginę 
paramą, siųsdami ją sekan
čiu adresu: 

United Lithuanian Relief 
Fund, of America, 
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. -

Rentav imas 
Ir Popieravimas 

Pirmos rūšies darbas — Geriausia 
medžiaga — Darbas garantuotas. 

AL KARANAUSKAS, 
6727 S. Artesian Ave. PRO. 8827 

ir pilietinių laisvių sovietų 
pavergtiems kraštams. Jei 
ir bus pasiekta stambesnių 
skaičiuj įsileidimo š. Ameri
kon, tai baltiečiai vargiai 
bepajėgs tinkamai šią progą 
išnaudoti: kai kurios religi
niai — etninės grupes yra 
nepalyginti geriau pasiruo
šusios tokiam eventualumui 
kaip baltiečiai. Šie neturi 
net centrinės organizacijos 
tokiam eventualumui pasi
ruošti ir visus imigracijos 
galimumus išnaudoti. , 

Skaitykit, platinkit Draugą 

TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOJ 
Gausite iki 3% nuošimčių ant 

navo taupomo pinigų (current 
rate). Visi indeliai yra apdrau
sti iki $5,000.00. 

MŪSŲ TURTAS SIEKIA 
ARTI $2,000,000.00 

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

CHICAGO SAYINGS 
& Loan Association 

JOHN PAKEL, Prea. 

6234 So. Western Ave. 
Chicago 36, Iliinois 

Telefonas GROvebiU 757* ištaigos Naujas Mamas 

Lapkričio 4-fo Rinkimai 
Gary, Indiana 

Išrinkite 

NICK P. ELICH 
Miesto Clerk'u 

B a l s u o k i t e I š t i s a i 
D E M O K R A T I Š K A I ! 
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H E L P WANTED — VYRAI 

INTERNATIONAL 
H 
A 
R 
V 
E 
S 
T 
E 
R 

COMPANY 
* 

YRA VIETŲ 
JEI KVALIFIKUOTAS 

* 

TOOLMAKER'IŲ 
• 

PERISHABLE 
TOOL 

GRINDER'IŲ 
• 

MAŠINISTŲ 
TAISYMUI VYRŲ 

• 
WELDER'IŲ 

• 
PRODUKCIJOS 

MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

* 

BENDRŲ 
ŠAPOS 

DARBININKŲ 
* 

MOKINIŲ 
(WELDER'IŲ IR GRINDER'IŲ) 

• 
DARBININKŲ 

• 
Darbo ofisas bus atdaras pa
simatymui pirmadieni iki pen
ktadienio 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vak. ir šeštadieniais 8 vai. ry
to iki 4 vai. p. p. 

Kampas North Ave. 
Ir Mannheim Rd. 

Melrose Park, 111. 
PRANEŠIMAS 

Lapkričio 4-to Rinkimai - Gary, Indiana 
PERRINKITE 2-tram TERMINUI 

TEISĖJĄ JOHN M. 

RUBERTO 
Jūsų Miesto Teisėju 

ATSAKANTIS . . . DRĄSUS . . . TEISINGAS 

PATRAUKITE 2-trą, RANKENĄ 
U ' • •_> U I ' 1' " =J 

NORINTIEMS VAŽIUOTI 
PIX>RIDON 

Važuoju j Hollywood, Florida Lap
kričio 17 d. Galiu paimti 2 ar 3 
žmones ir suteikti kambarius visam 
sezonui. Kreipkitės j : J. ZIGMONT, 
Tel. Town Hali 16 7.S-R. 

Armėnai Išplaukė 
Į Soviety Rajoną 

MASKVA, lapkr. 1. — čia 
skaitoma labai reikšminga, 
kad iš New Yorko sovietų 
laivu Rossiya 150 armėnų 
išplaukė atgal j sovietų Ar
mėniją. Sakoma, kad tai tik 
pradžia grįžtančiųjų, ku
riems bus suteikiama sovie-
tų pilietybe. Grįžtantieji pa
reiškė, kad Amerikoje ne
randa darbo. 

Iš kitų šalių grįžtančių 
armėnų skaičius siekia 60,-
000 kasmet. 

HFXP WANTED — VYRAI 

V Y R Ų 
Ištikimų, nuolatiniems darbams 
naujoje dirbtuvėje prie Butler. 
Patyrimo nereikia. 24 valandų 
veikimas duoda progą pirmiems 
atsikreipusiems pasirinkti šiftą. 
Pradedamoji alga $1.00 į vai. 

KREIPKITĖS Į 
CENTURY ROCK-WOOL MFG. 

COMPANY 
N. 124th North of Hampton Rd. 

MILWAUKEE 

D R I L L E R ' I V IR 
RHINESTONE SETTF^l'IV 

Patyrusių tiktai ant šukų ir bar-
rette plaukų pirkinių. Kreipkitės 
LLOYD'S COSTUME JEWELRY 
328 So. Franklin — Kamb. 816 

HELP WAHTED — MOTERYS 

STENOGRAFft IR TYPIST'E 
Reikalinga stenografiniu paty

rimu Typistes — patyrusios pa
geidaujama, bet ne būtina. 

Geros algos pradedant. Nuola
tiniai darbai ištikimom merginom. 

KREIPKITĖS DARBO OFISE 
PLANKINTON PACKING 

COMPANY 
230 S. MUSKEGO, MILWAUKEE 

Tel. Mitchell 3000 — Ext. 1 

MERGINŲ 
PAKAVIMUI 

Visur žinomoj koįrfpanijoj 
Clearing Apylinkėje. 

I ŽDIRBKIT $44.20 
iki $54.60 

48 VALANDŲ SAVAITĖJ 
Paranki transportacija ant 

63-čio gat. gatvekario 
Pastovumas, dienomis ir 

vakarais 

THE S.O.S. CO.~ 
6201 W. 65th St. 

WANTED 
YOUNG LADY 

For general office work to assist 
at switchboard and to do some 

typing. 
PHONE MR MORAVEC 

SUPERIOR 0955 

OPERATORIŲ 
Vienos adatos siuvimo mašinoms. 

GEROS ALGOS 
PASTOVUMAS 

Pirmadieni iki Penktadienio 
Tarpe 8 Vai. ryto ir 4 V«l. P .P. Matykite MR. R O B I N . 4-am ««k;to 

3-ame Aukšte 

J A U N Ų V Y R Ų 
21 M. AMŽIAUS IR 

DAUGIAU 
Kurie Interesuoti 

Ateitimi 
Šiose 

Srityse 

DOCK HANDS 
STOCK VYRŲ 

PACKER'IŲ 
Kreipkitės Asmeniškai 

PAS Mr. JOHNSON 

Gamble Skogmo, Inc. 
2750 W. 35th St. 

GĖRĖKITĖS ŠITOKIOMIS 
GERYBĖMIS: 

Automatišku algos pakėlimu — 
naudingu "retirement" planu — 
geros ai gos pradedant — regu-
ilariški pakėlimai — apmokėti 
pasilsėjimo laikotarpiai —y gera 
ligoj pašalpa — atostogų nau
dos — gera nuolaida bendrų pir-
kinių. 

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

2330 W. CERMAK RD. 

MID CITY 
UNIFORM CAP CO. 

PAIEŠKOJIMAS 

AS, Povilas Stankevičius paieskau 
savo puseserės, kuri gyvena kur 
nors Chicagoje. Ji paeina iŠ Ku
piškio miestelio , Užkupio gr-vės, 
Panevėžio apskr. Petronėlės Yar-
malavičiutės. Po vyro pavarde ne
žinau. Mane jis pra.šč, kad aš 
kaip nors ją surasčiau, nes jis 
randasi dabar Vokietijoje ir labai 
jam reikalinga. 

Mano adresas yra: 
POVILAS STANKEVIČITS 

D. P. CAMP HAMMERWEG 
WEIDEN OBF. 

GERMANY. I S A Z O \ E 

Nėra tokio švento stono, į, 
kurį velnias neįkištų savo 
nosies. 

HELP WANTED VYRAI 

• • • DIE SINKER'IŲ • • • 
• • • KELLER OPERATOR'IŲ • • * 

Aukštos Algos 
Puikios Darbo Sąlygos 

STANDARD FORGINGS CORP. 
Indiana Harbor, Indiana 

MR. BURGE, Wabash 1700 arba East Chicago 3150 

PAGELBINIS FOREMAN'AS 
Jeigu gali valdyti aukštos rūšies produkciją švar
kų šapoj, tai ateikite pas mus. Jums patiks puikios 
algos ir Kompanijos naudos. 

MODERNINIS DARBO KAMBARYS 
GRAŽIOS APLINKYBĖS 

Jums irgi patiks žemų kainų restoranas mūsų name. 

TURIME GERIAUSIĄ TRANSPORTACIJA 
Puiki proga tinkamam vyrui. 

KREIPKITĖS 

J. B. SIMPSON INC. 
831 W. ADAMS ST. — CHICAGO 

HELP WANTED MOTERYS 

REIKIA MOTERŲ 
PASKIRSTYTI WASTE PAPER 

PATYRIMO NEREIKIA 
GEROS ALGOS 40 VALANDŲ SAVAITĖ 

Apmokėtos atostogos ir kitos šventes. Skirstymo 
Departamentas apšildomas garu per žiemą. 

KREIPKITĖS 

AJAX VVASTE PAPER CO. 
^ 2624 W. TAYLOR ST. 
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SKELBKITES DIEN. "DRAUGE" 

Svarbiu Suvažiavimu Savaitė 
B ALF SEIMAS 
Šią savaitę New Yorke įvyksta visa eilė mūsų svar

bių organizacijų suvažiavimų, kuriais domisi visa pla
čioji Amerikos lietuvių visuomene. 

Per dvi dieni (lapkričio men. 5 ir 6 dd. Hotel New 
Yorker) seimuos Bendro Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo skyrių atstovai. Jie išklausys valdybos prane
šimų, rekomendacijų ir nustatys gaires ateities veik
lai. Seimo dalyviai girdės išsamų pranešimą iš BALF 
veiklos Vakarų Europoj. Tą pranešimą padarys tik ką 
iš Europos atvykęs dr. Trimakas, kuris su ta veikla 
smulkmeniškai yra susipažinęs. 

Visiems bus įdomu girdėti, kaip yra dalinamos trem
tiniams BALF aukos, maistas, medikamentai, drabu
žiai ir kitos dovanos. Kadangi blogos valios žmonės, 
norėdami sutrukdyti kilnų šalpos darbą, skleidžia vi
sokiausius gandus apie šalpos dalinimo ' 'netikslumus", 
todėl dr. Trimako pranešimas turės daug reikšmės vi
siems tiems, kurie ne tik šiaip jau domisi BALF-u, bet 
jam nuoširdžiai dirba ir gausiai aukoja. 

ŠALPOS DARBO PLĖTIMAS 
Seime, be abejonės, ir iš tolo nekils klausimo, kad 

BALF-ą likviduoti ar jo veiklą siaurinti. Kol Lietuva 
bus priešų pavergta, kol bet kuriame pasaulio krašte 
bus vargstančių tremtinių, tol ir ši mūsų šalpos orga
nizacija turės veikti. Ypač daug ir intensyviai jai reiks 
dirbti šių metų pabaigoj ir per 1948 metus, nes UNRRA 
nustojus veikti ir IRO dar ne visai susitvarkius, mūsų 
parama tremtiniams turi būti keleriopai padidinta. 

Būsimąją žiemą visa Europa be Amerikos pagalbos 
negalės apsieiti, tai ką jau ir bekalbėti apie nelaimin
gųjų tremtinių būklę. 

Todėl linkėtina BALF-o seimui šalpos reikalu pra
vesti gerų nutarimų, sujungti visas Amerikos lietuvių 
jėgas, kad visi kilnūs užsimojimai būtų galima įgyven
dinti. 

KATALIKŲ VADŲ PASITARIMAS 

Lietuvių katalikų visuomenė domisi Amerikos Lietu
vių R. K. Federacijos Tarybos suvažiavimu, kuris bus 
lapkričio 4 d., Pennsylvania viešbutyje, New Yorke. Šio 
suvažiavimo tikslas yra — pasitarti bėgamais lietuvių 
katalikų kultūriniais, organizaciniais ir spaudos rei
kalais. Bus svarstoma, kaip labiau sukoordinuoti lie
tuvių katalikų jėgas bendriems Bažnyčios ir tautos 
darbams dirbti. Nebus praleista pro šalį nepas'tebėti 
ir Lietuvos laisvinimo bei tremtinių šelpimo reikalai, 
prie kurių lietuvių katalikų visuomenė stipriai ir nuo
širdžiai dedasi. 
KITOS KONFERENCIJOS 

Lapkričio 3 d. bus veikėjų pasitarimas imigracijos 
centro sudarymo klausimu, kuris yra ir opus ir nepa
prastai svarbus. 

Lapkričio 7 d. taip pat New Yorke ("Hotel Pennsyl
vania) įvyks ALT vadovybės ir tautininkų grupių at
stovų pasitarimas dėl pastarųjų įsijungimo į ALT, į 
bendrą Lietuvos išlaisvinimo darbą. Šiuo reikalu taip 
jau domisi mūsų visuomenė ir tikisi, kad pasitarimas 
duos teigiamų rezultatų. 

Ta pačia proga ALT egz. komitetas turės pasitarimą 
nu LAIC personalo nariais rr taip jau su ALT nariais 
ir veikėjais. 

Tad, kaip matom, ši savaitė New Yorke bus atžy
mėta svarbiais įvykiais ir mes linkime, kad ir seimo 
ir visų konferencijų bei pasitarimų rezultatai būtų 
gausūs ir naudingi kiek Lietuvos išlaisvinimui, tiek 
tremtinių šelpimo darbui. 

Kovoja D*rbiečiiį Vyriausybę 
VVinston Churchill, buvusis Anglijos premieras ir 

konservatistų vadas, norėjo pravesti parlamente nepa
sitikėjimą darbiečių vyriausybes darbais. Bet nepavy
ko. Todėl jis padidina savo pastangas, kad parlamen
tą paleisti ir naujus rinkimus skelbti. Abejojama ar 
ir toji jo kampanija pavyks. 

Konservatistams nepatinka darbiečių vyriausybės so
cialine ir ekonomine .programa. 

SUSIKAUPIMO IR MALDOS DIENA 
Amžiną atilsį duok jiems, Viešpatie... 

Žmogaus siela, palikusi mirtingąjį kūną, mūsų se
nolių buvo vadinama vėle. Todėl ir diena, bažnyčios 
skirta mirusiųjų atminimui lapkr. mėnesio pradžioj, 
gavo Vėlinių vardą. 

Ruduo yra gražiausiu mirties simboliu: krinta nu-
geltę lapai, vysta žolė, gėlės susitraukia — netenka 
spalvų žaidimo. Gamtoje reiškiasi sunykimas, liūdesys, 
melancholija — iš jos pasitraukia džiaugsmas, grožis, 
sustoja augimas, slaptingas alsavimas. Viskas džiūsta, 
trupa ir... miršta. Kas dvelkė gyvybe, virsta dulkėmis, 
grįžta į žemę. 

Taip pat ir mes: be atvangos, be mažiausio sustoji
mo visi skubiai keliaujame savo gyvenimo rudens kryp
timi... į Amžinybę. Kiekvienas širdies suvirpėjimas ne
ša mirties daleles, fizinių jėgų susivartojimą. Nėra ga
lybės, kuri padėtų žmogui išvengti šito kategoriškojo 
imperatyvo: kosminiame Visatos procese tai neatšau
kiamas, nesunaikinamas mūsų geidimais postulatas — 
kiekvienas, kuris Aukščiausiuoju Įstatymu yra gavęs 
gyvybę, turi numirti. • 

VISKAS IŠ JO VALIOS 

Kapinės, kryžiai, mauzoliejai, liūdnos eisenos paly
dint į dausų pasaulį artimuosius, paslaptingas varpų 
gaudimas, ašaros, likusiųjų maldos — tai kiekvienos 
dienos, valandos ir minutės reiškiniai. 

Ir taip milijonai vis keliauja, skuba auapus laiko ir 
erdvės ribų iš šio margo ir pilko žemės rutulio, skrie
jančio savo orbitoje neišpasakytu greičiu per daugelį 
amžių absoliutinė j savo judesių tuštumoj... 

Tačiau, kas yra — yra, ir į, nieką nevirsta. Helmholzo 
dėsnis sako: Medžiaga gali virsti į energiją, energija 
vėl į medžiagą, bet kas yra — pasilieka, tik keičiasi 
pavidalai, esmė lieka ta pati... Ir Apokalypsis kalba 
apie Naują Dangų ir Naują Žemę, nes kitas vėl fizinis 
dėsnis, entropija vadinamas, byloja apie Visatos siste
mų mirtį. 

e 

Visas žemės paviršius, matematikų apskaičiavimu, 
gana storai yra nuklotas seniau gyvenusiųjų žmonių 
mirtingomis liekanomis — jų pelenais; reiškia, gyve 
name viename didžiuliame kapinyne... 

Į pelenus virsta granito paminklai, vario sarkofagai 
su iškalbingiausiomis epitafijomis. Turtingi miestai, net 
tokio masto ir gyvumo, kaip Chicago arba New Yorkas, 
galime būti visu 100 nuoš. tikri, virs pelenais ar tai 
iš senatvės, ar dėl kokios nors katastrofos, ar natū
ralinio kataklizmo, kaip tai yra įvyKe su Babilonu, Sar-
gonu. Ninive... Iš mūsų galingos civilizacijos prašmat
nybių nieko neliks, grįš į tuos pačius medžiagos elemen
tus, iš kurių žmogaus protu yra padarytos. 

Kiekvienas daiktas ar kūrinys veikia ne savaime, tik 
Aukščiausiojo Įstatymo įdiegtais principais: jie leisti 
egzistuoti, atlikti savo uždavinį,, pasiekti numatytą 
tikslą. Tiek heliocentrinis pasaulis, tiek kitos Visatos 
sistemos — tai grandiozinis Proporcijos ir Harmonijos 
šedevras — didis ir platus, kaip ir pats Kūrėjas! 

Viskas plaukia iš absoliutinės, beribes ir amžinos 
Būties — gyvos, veiklios ir išmintingos -— veikiančios 
savo pilnutine galybe simultaniškai visur ir visada, ir 
savo asmenybe kiekvienoj vietoj ir kiekvienam kūriny. 
Tai amžių, pasaulių ir paties žmogaus Tėvas, galybių 
Viešpats. Nieko nėra Makrokosme, kas būtų per daug 
ar per maža ar be paskirties. Kiekvienas atomas su 
nuostabia mikrokosmine struktūra eina iš Jo valios,' 
turi egzistencijos pateisinimą ir tikslą. 
ŽMOGUS SAVO DVASIA NEMARUS 

Mes kalbame apie mirtį. O kas yra mirtis? Ji nereiš
kia, kad žmogaus dvasia turi išnykti; nereiškia, kad 
augalui ar gyviui mirus, gyvybė paliauja egzistuoti Vi
satoje. Nereiškia, kad medžiaginio organizmo suirimas, 
virtimas elementais neša absoliutinį veiksmo sustojimą. 
Augalinės ir jautulinės gyvybės pradmenys arba sėklos 
pasilieka. Atėjus pavasariui; prasidės gamtoje naujas 
judėjimo, veikimo, gyvenimo eiklius, nes gyvybė ne
buvo dingusi: mirė tik vienutės, atlikusios Kūrėjo įsta
tymu numatytas funkcijas. 

* 

Žmogaus mirtis reiškia jo kūno jėgų išsieikvojimą, 
suirimą. O dvasia? — Ji nežino senatvės, ar pailsimo — 
ji visada gyva, veikli, nes savo prigimtim yra visai 
skirtingos kategorijos būtis: protas, valia ir jutimai, 
tie trys jos elementai, kaip kasdieniai patyrimai rodo, 
ne iš medžiagos yra kilę ir ne medžiagai yra skirti 
tarnauti. 

žmogaus kūryboje fiziologinių funkcijų organai tie
sa, yra jai reikalingi, kol žemėje gyvena, nes žmogus 
yra psicho-fizinė būtybė. Tidk smegenys, tiek kitos kū
no dalys yra tik įrankiu protavimui ir logiškam veiki
mui, bet jokiu būdu ne priežastim. 

Medžiaga pati savyje negali nei judėti, nei protauti, 
nei jausti. Ji, kaip sakome, yra negyva: jos pagrindinė 
arba principinė savybė, einant fiziniu įstatymu, yra 
inercija. Pačioj gamtoj, fizikos akimis žiūrint, nėra nei 
spalvų, nei garsų, nei kvapų — šios apraiškos atsiran-

(Nukelta į 6 psl.) 

r ^ HENRIKAS ŽAGARI KTIS ^ 

Rašo K. Ritika* 
Amerikoje sporto žinios 

studentams atrodo yra svar 
besnės, negu apipelijusios 
mokslinės knygos. Mat, spor 
tas teikia čia pat džiaugs
mo, o mokslas vien po'ilgų 
metų darbo to džiaugsmo 
neša. Nestebėtina, kad kai 
kurie studentai žino savo 
pamiltos sporto komandos 
visų narių vardus, amžių, 
svorį ir kiek kuris turi svei
kų dantų. 

* • • 
Mokslinio Tyrimo Taryba 

patiekė prez. Trumanui pra
nešimą spalių mėn. vidury
je, jog Amerikai gresia rim
tas pavojus, — jaučiama di
delė mok s 1 i n i n k ų stoka. 
Nors moksliniam tyrimui 
kolegijos ir universitetai iš
leidžia trigubai daugiau pi
nigų, negu prieš 1939 m., bet 
mokslininkų skaičius suma
žėjęs 50 nuoš., teigia M. T. 
T. pirmininkas J. R. Steel-
man. Amerika turi , sporti
ninkų per daug, o per ma
žai mokslininkų. 

* * • 
Mokslininkams Amerikoje 

ugdyti yra siūlomos trys 
priemonės: 1. surasti lėšų 
ir teikti stambios paramos 
kolegijoms ir universite
tams, kad jie galėtų pakel
ti profesorių algas bei duo
tų progos išsiauginti stam
besnių mokslininkų. 2. Su
daryti plačią^ fp**b'gramą pa-
grindiniems tyrimams tiek 
universitetuose, tiek kolegi
jose. Tik šiuo būdu gali at
sirasti gilaus mokslo vyrai. 
3. Paremti gabesnius moks
leivius ir studentus, jei reik 
tų, net federalinės vyriau
sybės pinigais. 

• * * 
Gražu yra, kad turtingie

ji žmonės padeda mokslo 
įstaigoms. Štai laikraščiai 
rašo, kad Hamiltono Kole
gijai Mrs. E. T. Martin pa
liko mirdama $135,000, o 
Mrs. K. S. Ungast — $7,500. 

Rochesterio universitetui 
davė Mrs. B. F. Hooker iš 
Greenwich, Conn. net $100,-
000. 

Visos šios aukos buvo naš
lių padarytos. Jos suprato, 
kad mirdamos pinigų nepa
siims, tad panaudojo juos 
mokslo įstaigoms paremti. 
Mokslą remdamos, jos parė
mė patį svarbiausį Ameri
kos kultūros veiksnį, gyvą 
mokslinių jėgų reikalą. 

• * * 
Londone, Anglijoje, nepa

tenkinti padėtimi žmonės 
būriuojasi, kalbasi ir ginči
jasi, kas kaltas, kad jie ne
gauna paprastų prekių pirk
ti, kai jų kaimynai, nei ne
stovėdami eilėse, už dide
lius pinigus visko turi. Net 
patys krautuvininkai prista
to prekes į namus. 

Vieno tokio mitingo me
tu trys anglai apstumdė tris 
žydus. Kadangi Anglijoje y-
ra laisvė kalbėti, bet nėra 
laisvės muštis, visi trys mu
šeikos pateko teisman. Ga
vo po '28 d. kalėjimo. 

Vieno teisėjas paklausė: 
— Ar Tamsta esi fašistas ?--

(Tęsinys 5 pusi.) 

RAUDONASIS S I A U B A S 
G P U 

^ : 

Jo veikla ir siautėjimas Lietuvoje J 
(Tęsinys) 

Nejaugi pas mus? 
Ne, vėl gretimoje kameroje. Vėl tolumoje girgžda 

geležinės durys, o čia pas mus mirtina tyla. Ir vėl trink
telėjo durys. Žingsniai bilda nutoldami. Trenkė kori
doriaus durimis. Akimirkai viskas nutilo. Jau ruošiasi 
išsiveržti palengvėjimo atodūsis — praėjo pro šalį... 
Bet ne, žingsnių bildesys ir vėl pasikartojo. Jų garsas 
vis aiškesnis ir aiškesnis. Štai jie jau prie durų. Rak
tas žvanga metaliniame užrakte. 

Kamera apmirė. Siaubas ir neviltis užvaldė visus. 
Laikas sustojo. 

Pro atdaras kameros duris įėjo trys. Žiburiu pasi
šviesdamas, prižiūrėtojas varto sąrašą: 

— Stasiukonis Jurgis! 
Lėtai keliasi nuo narų žemo ūgio senas žmogus ir 

pradeda autis pusbačiais. 
Kaimynas neiškenčia: 
— Kuriems galams tau tie pusbačiai.' 
Senis tačiau apsiavė pusbačiais, persižegnojo. 
— Na, sudiev!.. 
Jo tamsią figūrą prarijo koridoriaus tamsa. Liku

sius žmones sukaustė mirtinas siaubas. Prie durų, ži
burio apšviestas, apsivilkęs odiniu švarku čekistas šyp
sojosi. Šypsena iškreipė jo visą nusipenėjusį snukį. 

Čekistui ir prižiūrėtojui išėjus, durys trankiai užsi
darė ir sugirgždėjo užraktas. Stipruolis kalvis Chomen-
ko atsiduso lyg iš kalvio dumplių ir pradėjo čiuženti 
rūkomąjį popierių. 

Iš visų pusių jį pradėjo drausti: 
— Mesk savo popierių, Chomenko... Ką tu darai? 

Mesk... Jeigu tau taip tektų... 
Chomenko toliau suko papirosą. 
— O jeigu ir man taip tektų — nemokėčiau mirti 

ar ką? 
Bet jo balse prieš valią skambėjo džiaugsmo gaidelė 

— praėjo pro šalį! 
Staiga prie mūsų kameros pasigirdo vėl žingsniai. 

Užrakte sučerškėjo raktas ir, nespėjo kaliniai atsipei
kėti, kai sausas prižiūrėtojo balsas iš tamsaus kori
doriaus pasakė: 

— Chomenko! 
Stipruolis kalvis, lyg perkūno trenktas, atsisėdo ant 

narų ir nejudėjo. 
— Chomenko, renkis! — šaukia nuo durų. 
Chomenko lėtais judesiais pasiima nuo žemės batus 

ir staiga nuleidžia nusilpusias galingas rankas. 
— Už ką mane? — paklausė jis pridususiu balsu. 
— Greičiau, greičiau, Chomenko, — ragina iš kori

doriaus. 
Čekistas odiniu švarku priėjo prie jo, sugriebė už 

rankos ir patraukė. Chomenko susvyravo ir atšoko prie 
kameros durų. Jėgos apleido stipruolį, ir siaubas pa
darė iš" jo mažą vaiką. Dar akimirka, ir jis, budelių 
stumiamas, dingo koridoriaus tamsoje". 

(Bus daugiau) 
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PIETŲ AMERIKOS ŽINIOS SUSPENDUOTAS 

TAVVIIAC R A M * - pinigines paramos tame dar į 
ICYyi lO UGI C ^ Turėdami daugiau para-

Medellin, Kolumbija. — mos galėsime apgyvendinti 
Mažos lietuvių kolonijos (ku daugiau tautiečių laisvai be 
rios daugumą iki šiol suda-įjokių sutarčių. I. R. O. pa-
ro lietuviai saleziečiai) pas-1 sižadejo atvežti iki Kolum-
tangomis ir rūpesniu, po 
daugelio kliūčių nugalėjimo 
yra išgauti įvažiavimui ir 
apsigyvenimui Kolumbijoje 

bijos uostų. 
Komitetas neturėdamas jo 

kių ašmenių aspiracijų, o 
vien tik ieškodamas būdų 

suvirs 30 leidimų lietuvių ] padėti savo tautiečiams, pra 
tremtinių, šeimoms. Keletaijšo lietuvių paramos. 
šeimų yra sudarytos gero
mis sąlygomis sutartis su 
stambiais žemvaldžiais dau-

Lietuvis 
N. B. Asmenys, ar orga

nizacijos, kurios būtų tame 
gumoje ūkių administravi- i interesuotos, prašomos ra-
mui gerose, vidutinio ir šal- syti šiuo adresu: K. M. M. 
toko klimato zonose. Sutar- Tamošiūnas, Colegio Salesi-
čių pildymą prižiūrės Lie- ano del Sugragio, Medellin, 

pgi nuoširdžiai dėkojame 
gerb. kunigams už bažnyčio
je malonų paraginimą pri
sidėti prie šio parengimo. A-
čiū visoms ir visiems prisi
dėjusiems savo aukomis ar 
produktais. 

Dideliai įvertiname Jūsų 
tokią gaileširdingą paramą. 
Karštai melsimės Jūsų in
tencija, kad Dievas šimte
riopai atlygintų. 

Sv. Kazimiero Seserys, 
(Visų Šventųjų parapijoj) 

Pranešimas 
Lietuvių Demokratų Lyga 

turės savo mėnesinį susirin
kimą lapkričio 5 d., pirm. 
Al. G. Kumskio namuose, 
6615 So. California Avenue. 
Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakare. 

Al. Valtis, sekr. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

tuvių Komitetas. 
Kitos šeimos, ypač įvairių 

profesijų, įvažiuos vien tik 
su komiteto sutartimi ir ga
lės komiteto pagalba lais
vai įsikurti krašte kur pa
tiks. Lietuvių Komitetas tu
ri pasitikėjimą ir gerą var
dą valdžioje ir visuomenėje, 
galėtų lengvai išgauti dau
giau ir didesniam šeimų kie
kiui, bet kad tai būtų gali-

Colombia, S. A. 

Trumpai 

Meilė tėvo ir motinos yra 
pamatas visų dorybių. 

Nėr- rožos be erčkėčio, 
nei mtll ls be konkurento. 

Leslie O'Connor, genera- j J e i t u l l e i s i velniuką į ša
lis White Sox basebolo rink- j v ° vežimą, turėsi parsivežti 
tinės menedžerius, suspen- i 31 i r namo. 
duotas nuo pareigų už tai, 
kad rinktinės praktikoms 
metiku (pitcher) buvo pa-

(Atkelta iš 4 pusi.) Isamdęs vienos mokyklos jau 
— Iš tikrųjų, norėčiau ži-1 nuolį. (Acme-Draugas tele-

noti, ką Garbus Teismas va
dina fašistais? 

Bet nesusilaukė atsaky
mo. 

* • • 
Maskvos užsukta "kata

ma yra reikalingos lėšos rinka" visur vienaip groja-
pirmam aprūpinimui ir per- m a - Prireikė paskelbti pa
vežimui nuo Kolumbijos uos- šauliui, kaip kultūringi ir 
tų į krašto gilumą. Perspėk- draugiški yra komunistai, ir 
tyvos darbo gavimui ir šiaip š t a i pasiunčia Vengrijos pre 
laisvam įsikūrimui lietu- ™erą L. Dinyes į Jugosla-
viams tinkamose klimato zo- viją, kad pasirašytų Belgra-

photo) 

tol, kol prisipažįsta prie ne
padarytų kalčių. O po to žu
domas. Dabar Čekoslovaki
joj yra uždrausta visi laik
raščiai, kurie sakosi esą be-
partyviai. Ir Svobodne No-
viny turės užsidaryti. 

Padėka 

nose gana geros. Taip pat 
nėra pavojaus ištautėjimui, 
nes lietuviai saleziečiai pa
laikys katalikišką ir tautiš-

de ''kultūrinę sutartį'' ir 
draugiškumo sąjungą su Ju
goslavijos komunistais. 

Varnas varnui akies ne
ką dvasią savo tautiečių tar kirs, sako priežodis. Juk ir 
pe. Taipgi atgavus tėvynei plėšikų bei vagių tarpe da-
laisvę nėra sunku sugrįžti romos sutartys, bet niekas 
iš Kolumbijos į Lietuvą. Pir- jų nelaiko kultūringais žino
mosios šeimos jau laukia- nėmis. 
mos lapkričio mėnesyje. 

Kolumbijos visa spauda ir 
radio yra labai palankiai at
siliepusios apie mažą lietu-

• * • 
Gaila, kad Svobodne No-

viny redaktorius Ferd. Pe-
routka Pragoję tik dabar 

, . suprato, jog einant komu-
vių imigraciją, įvertindama ,.. . 

^v v . . ! nistine tvarka teismų nerei-lietuvius kaip darbščius ir 
dorus žmones, kurie kraš
tui nesudarys jokių sunku
mų, o tik savo darbu ir pa
tyrimu prisidės prie dides
nio krašto progreso ypač 
žemės ūkyje. 

Lietuvių Komitetas šiuo 
nori atkreipti U. S. A. lietu
vių organizacijų, kurios rū
pinasi lietuvių tremtinių rei 
kalais, dėmesį, prašydamas 

kia. Kiekvienas suimtasis y-
ra kaltas. Jis kankinamas 

Nuoširdžiai dėkojame mū
sų Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjoms ir Katalikių 
Moterų Klubui už surengtą 
mums "pantry shower". Tai-

ATOMIC RADIO 
Sales & Service 
Nauji TELEVIZIJOS Setai 

ir Radios Namams ir 
Automobiliams 

PUBLIC ADDRESS 
SYSTEM'AI 

JUOZAPAS POPLAUSKAS 
Gyv.: 4 444 S. Troy St., na

mų telefonus LAFuyette 5817. 
Mirė Lapkr. 2d.. 1947m.. 8:-

45 vai. ryte, sulaukę* 63 ni ' t i j . 
Gimė Lietuvoje. Kilo į.s Ma

žeikių apskr.. Pikelių mieste
lio. Amerikoj ifcį?yveivo '̂ 9 m. 

Paliko dideliame nuliu iiiue: 
sūnų Edvardą, marčią Julijo
ną ir anūkus Edvardą ir Lo-
retta; dukterj Juzefą Krttler, 
žentą Don ir anūkrs Eaura ir 
AJice; ir daug: kitų giminių, 
druug-ų ir pažįstamų. 

Priklausė prie »šv. Izido
riaus draugijos. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
4444 S. Troy St. Laidotuvės i-
vyks Ketvirtad., Lapkr. 6d. Iš 
namų 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas j Nekalto Prasidėjimo 
švė. Panelės parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka- Ą 
zimiero kapines. 

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

\uUfi«lv: Sūuu*., Duktė. Mar
ti, Žentas., Arnikai, Giminės. 

Lai d. direkt. I>aohawioz ir Sū-
nai, tel. VIRginia 6672. 

A. A. 
JULIJONA STOsKIENfc 

(po tėvais Petrą užkaitė) 
Gyv.- 6522 S. Rockwell St. 
Mirė Spaliu 31d.. 1947m., «:-

15 v. ryte, sulaukus puses arnž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo is 

Kaseinių apskr.. TytuvėnŲ pa
rapijos. Amerikoj išgyveno 35m. 

Pa»iko dideliame nuliūdime: 
vyrą Stanislovą; sūnų Joną 
(narys Don Varnas Post 986); 
3 dukteris, Sophia, Eleną Skocz 
ir jos vyrą VValter, Julių Ur
ba ir jos vyrą Charles, mar
čią Emiliją; 6 anūkus; pus
brolį VVilliam Petrauską ir jo 
šeimą (Tueson, Arizona); pus
brolį Stanislovą Petrauską ir jo 
šeimą; pusseseres Uršulę Kaz-
\vell ir šeimą, Oną Dambraus
kas ir šeimą; pusbrolį Boles
lovą Petrauską ir šeimą; švo-
gerką Julijoną Stugis ir šeimą 
(Monee, 111.); švogerką Bronę 
Kimantienę (Sao Paulo, Bra-
zil); švogerką Johanna Stoš-
kienę ir šeimų; ir daug kiti. 
giminių, draugų, ir pažįstamų 
Lietuvoje taipgi paliko daug 
giminių. 

Priklausė prie š.K A. Rė-
mėjų 8-to skyr., Šv. Barboros, 
šv. Pranciškos Rymietes, Ap
aštalystes Maldos, Tretininkų ir 
TT. Marijonų Bendr. draugijų. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
6 522 So. Hockvvell St. Laido
tuvės įvyks Trečiad.. Lapkr. 
5d. Iš namų 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Gimimo Panelės švč. 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines. 

Prašome gėlių nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Sunūs. Duk
terys, Žentai, Marti, švog-criai, 
švogerkos, Anūkai ir visi ki
ti Gimines. 

Laid. direkt.: J. F. Eudei-
kis, tel. LAFaj'ete 0727. 

BEVERLY 
HILLS 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčiamieji nuo senų, atdarų 
| ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun

ku yra ramiai pasėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinane i o s 
ypatybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgy
dyt senas, 
atdaras 
skaudžias 

žaizdas. Vartokite 
diems nudegimams, šašų ir sutrū
kini ų pra&alimmui, ir kad pa
lengvinti Psoriasls niežėjimą. At-
vedina vadinamą Athlete's Foot 
degimą ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu-
džiūvimo ir sutrūkimo tarp pirš
tų: geras ir sauso*, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš
bėrimams ir kitoms odos nega
lėms iš lauko pusčs. 

Legnlo Ointment yra parduoda
mas po 75e. $1.25 h- $3.50. Pirkite 
jj \aistin6se Chicagoj ir apiellnkėj 
arba atsiųskite Moaey Orderį į: 

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

CICERO 50, ILUNOIS 

Gėles visom 
progom; ve6-
tuvėtn.'N. ban-
kietam.-, lai
dotuvėms, ir 
taip toliau. 

GĖLIŲ KRAUTUVE 
6901 So. Wentworth Ave. 
Tel. STE. 2454 —HllLr. 2224 
Ant. ir Aldona Gužauskas, Sav. 

Visiems Reikalams 
3 Į FEEQUENCY MODULATION 

EXPERT RADIO^TAISYMAS 

jį irgi akau-

PASIKLAUSYKITE 
Visų Mėgiamiausias 

Budriko Radio 
Programas 

Sekmad. \VCFL Stoties 9:30 v. v. 
Ketvirtad. WHFC Stoties 

7s0« • . v. 

BUDRIKO KRAUTUVĖJE visuo
met rasite geriausios kokybes RA
KANDUS, RADIOS ir JEWELRY, 
prieinamiausiomis kainomis ir 
visuomet mandagų patai aavima. 
Atsilankykite. 
VISI DEPARTMENTAI 

PATALPINTI VIENAME 
BALTAME NAME 

Krautuv« atdara kiekvieną diena. 
Vasaros metu atdara vakarais 
Pirmad. ir Ketvirtad. iki 9 vai. 
vakare. 

JOS. F. BUDMK, Inc. 
3241 & HaUted Street 

Chicago 8, m. 
Tel. CALomet 7237 { 

Tubes Tikrinimas DYKAI 

Turime Taipgi Elektrinių 
Prietaisų ir Dovanų. 

Tel. YARds 4559 
2456 W. 47th St. 
CHICAGO 32, ILLINOIS 

Nors vigų būtum užmirš
tas, dangus visuomet lieka 
tavo namair. 

SKAITYKITE -'DRAUGĄ' 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Šaukite 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. 3319 Lituanico Ave. 

PROspect 0099 YARds 1138-1139 
Tiemi kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyčia, arčiau jūsų namu 

PIRKITE TIESIOG NUO— 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 VVest lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste. 

& Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5 

PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as

mens kapo — tiesiog iš Šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome | visas kapines arti ar toli. 
Nuo akmens Slifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveiksiu įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY etaper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metu patyrimo. 

Aplankykite mus Ir pamatykite musę darbe pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis. 

BITTIHandKAMENSKY 
i • i • • 

Monument Works 
v 

3988 W. l l l t h STREET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Sv. Kazimiero kap. vartų. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 
Koplyčios VELTUI Visose 

Chlcagos Dalyse 

Radio Programai WGE3 
(1990 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI 
nuo 9:16 Iki 9:10 v. ryte. 

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

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

NULIŪDIMO VALANDOIE 

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY & 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansa patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Bei-
kala, laukite mos. 

Mes turime koplyčia* 
visose Chlcagos ii 
Koselando dalyse tf 
tuojau palarnaujam* 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WEST lgth STREET Phone SEEley 5711 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
8854 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone; YARds 1419 _ 

LACHAV/ICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICH1GAN PULlman 1270 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 a MICHIGAN AVE. Phone; PPlimMi g g 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. LTTUANICA AVE. Phone: YARds 4908 

JULIUS UULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 8572 

/ 
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D I E N R A Š T I S D k A U G A S , C H I C A G O , I L L I N O I S 
L; PirmacVenis, iapkr. 3, 1947 

Bolševikai Kovoja Prieš Tremtinius 
Ką Kalba Jų Slaptos Instrukcijos 

LIETUVIŠKI KRYŽIAI PARODOJE 

Bolševikai tremtinių ne
paprastai neapkenčia. NK 
VD didžiulis aparatas Rusi
joje ir jų slapti agentai už
imtuose kraštuose, taip pat 
esantieji Jungtinėse Valsty
bėse, Anglijoje, Prancūzijo
je ir kitur, deda milžiniškas 
pastangas, kad diskredituo
tų visuomenes akyse trem
tinius, kurie, kad ir užda
ryti stovyklose, blogai mai
tinami, nenustoja šaukę pa-
sau!'ui: Žiūrėkite, k o k i e 
niekšai tie komunistai! 

Neseniai rusų emigrantai 
užsienyje atidengė vieną 
slaptą instrukciją, kurią 
Maskva yra iš'eidjsi savo 
agentams tremtinių re'kalu 

Stiprinti nesutarimus 
tremtinių tarp^J 

Taip įsako instrukcijos 
pradžia. Reikią iškelti reli
ginius nesutarimus, ypač 
tarp katalikų ir stačiatikių. 
Reikią įdiegti antagonizmą 
tarp atskirų politinių gru 

Instrukcija bloš'evikų a-
gentams liepia M paraližuoti 
kultūrinį emigrantų veiki
mą". Ypač žiūrėti į DP lai
kraščių redakcijas. Jose tu
rį sėdėti žmonės be talento, 
kad nesugebėtų vesti pro^ 
pagandos prieš bolševikus. 

Pastūmėti tremtinius 
į nusikaltimus 

Daryti pastanga, kad 
tremtiniai, bent dalis jų, 
oasižymėtų kaip nusikalsta
mas elementas: darytų plė
timus, įsilaužimus, eikvotų 
valdiškas gėrybes, atkreip
tų į save policijos dėmesį. 

Kelti beviltiškumo 
nuotaiką 

Maskva žino, kad žmonės, 
turintieji grįžimo į laisvą 
tėviškę viltį, nežus ir nebus 
lengva juos sunaikinti. To
dėl agentams uždedama pa
reiga parodyti tremtin :ams, 

V Ė L I N Ė S 

Dr. Aldona Šliupaitė paruošia parodai dailininko Kul-
kad^'uos visi apleido, niekas v i e č i o pagamintus lietuviškus kryžius. Šie kryžiai išsta-
iais nesirūpina ir kad tik tyti Tarptautinėje Moterų Parodoje, lietuvių skyriuje, 

oiuP S i u ^ i n T r s p a u - ' ^ ž i m a s n a ™ J u o s S a l i i š" N e W Y ° r k e - P a r ° d a V y k S t a 7 1 S t R e g l m e n t A r m ° r y N e W 
p ių , a s i I U jų g i n č u s s p a u - l t ^ : V o r t f l /QA ;~ r>o-u A „ « \ ;„ u „ „ «*-^«— ,.:-_ :4.~ r--r» J-T o r - - gelbėti 

doje. Žodžiu, instrukcija ra- 5 

gina visur sėti nesutarimo Kiršinti tremtinius prieš 

Yorke (34 ir Park Ave.) ir bus atdara visą savaitę, nuo 
lapkr. 3 iki lapkr. 9 d., tarp 11 vaL ryto iki 11 v. v. 

sėklą tarp atskirų tremtinių 
ir religinių bendruomenių. 

Sunaikinti, kultui inį 
tremtinii; veikimą 

Kultūringu darb;i, moks-

są jungininku kariuomenę 
Tai yra vienas svarbiau

sių bolševikų agentų uždavi- i 
nių. Agentai turi parodyti 

Iššaukti tarpusavio kad komunistai, jeigu jiems 
ed imasi pasisektų užimti Jungtines 

Tai yra vienas iš pasku- ' V* 1 3 ^ 1 * 8 . išmestų tave iš 

užsirekomendavo alijantų 
tarpe. Tie, kurie matė pui
kiai įrengtas tremtinių stD-

„ ^ . —0 * - , f . . • . . , r w v n w~ixM,:u„ i tavo nuosavo namuko, paša-
visa savo išradingumą, kad į timųjų įsakymų bolševikų I 

agentams. Agentai turi pa
dėti visiems niekšams kom
promituoti gerą tremtinių •i ** vardą naikinti kultūros is- gracijos stovyklo kad jie niekur nepasitikėtų v araą, naiKinti Kultūros ĮS- { 

— , ~ . . „«™.f*™« A„^«f«; *„~ „„* I lintų iš buto, sumažintų už-
tremtiniai į savo globėjus I n t a m s . Agentai turi pa- j . * 
v - - , *__•_ ; :~x.,„ t?«;_ dė t i v i s i e m s n i e k s a m a k n m - ! u a * 

ir, pagaliau, išvarytų lo, meno Įstaigomis bei k > . . . š u g ^ dėti visiems niekšams kom 
lektyvais tremtiniai gražiai z m r ^ *~*A£ t~ m tmi iM ; promituoti gerą tremtinių * b l b i r ą *J A l a s K i * *°ncen y 6 kią taip paveikti tremtinius,, F n o i l 7 ; L \ „ H , ^ :- I tracijos stovyklon. 

anglų ar amerikiečių k^riu taigas, spaudą, kurstyti ko-
x.x«x i . cu 5 t a a ti.mu.ui4 **-->-;. i a m e ( s a v o išvaduotoju-1 VJ* ™s}* s u ukrainiečiais, 
vykias, nebelaiko jų lauki- j . J , D r ; e g a ukrainiečių su lenkais, len-
niais padarais, bet pagarbom •* 
vertais kultūringais žmonė-f Nelengvas uždavinys duo-
nus. tas bolševikų agentams... 

kų su lietuviais ir tt. 
Ką turėtu žinoti Amerikos 

lietuviai 
Amerikos lietuviai, kurie 

domisi savo tautos likimu, 
turėtų atsiminti, kad: 

i 

1. Daugelis blogų žinių 
apie tremtinius yra niekuo 
nepagrįstos, nes jos dau
giausia išeina iš bolševikų 
agentų, nors jas ir kartotų 
dideli valstybės vyrai; 

K. Pelekis 

Paleidžia Namo 
CHICAGO. — Dr. Alice 

Lindsay Vynekoop, 75, ku
ri 1934 m. buvo nuteista 25 
metus kalėti ui savo sūnaus 
žmonos nužudymą, gruodžio 
28 d. bus išleista iš kalėji
mo. Paleidžiama anksčiau 
už gerą elgesį. 

Savo sūnaus žmcną ji ap
marino chloroformu, o pas
kui pašovė į nugarą. Iš kar
to ji tvirtino, kad ji buvo 

(Atkelta iš 4-to puslapio) 
da tik fiziologinėms juslėms veikiant. Visas medžiagi
nis kosmosas yra tik elektra "užkorkuoto pavidalo" 
stovyje. 

Neišpasakyta energija, viską griaujanti ir naikinanti, 
randasi net mažiausiame medžiagos trupinėlyje. Mūsų 
laikų fizikams pasisekė surasti paslaptis, kaip atpalai-
doti iš medžiagos energiją. Pragariškas veikimas vyks
ta sprogus t. v. atominei bombai. 

Tokia yra medžiaga. Šių laikų gamtamokslis visai su
griovė pažiūrą, kad gyvybe galėjusi išsivystyti iš ne
gyvos medžiagos. 

Žmogus savo dvasia yra nemirtingas. Jo kūryboje ir 
veikime medžiaga tėra tik įrankiu. 
MEMENTO MORI 

Žmogaus kūnas grįš į medžiagą, nes iš medžiagos 
sudarytas; jo siela grįš pas Dievą, nes Jo paveikslu ir 
panašumu yra sutvertas. 

"Nesibijokite tų, kurie užmuša kūną, bet sielos už
mušti negali" — pasakė Kristus. 

Iš amžinybės taško žiūrėdami turime vertinti žmogų 
ir jo pastangas, kuriomis jis grindžia savo buvimo, eg 
zistavimo pateisinimą šioj žemėj. Jis nieko apčiuopia
mo gali ir nepalikti išsiskirdamas iš gyvųjų tarpo, bet 
gali būti didele asmenybe moralinėmis vertybėmis, nei 
tik šios vienos bus dedamos ant svarstyklių išsiskyri
mo valandą. 

Žmogus gali vaidinti didelę rolę medžiaginėj srity, 
bet išeiti su tuščiomis rankomis į dausų buveinę, nes 
savo užmokestį bus atsiėmęs šiame pasaulyje. 

Pranciškus Asižietis nieko nedavė civilizacijai; jis 
nuo jos net bėgo, bet tapo sielos kultūros didvyriu, 
vienu iš žymiausiųjų krikščionių. 

Mūsų laikų žmonija per daug įtikėjo į civilizaciją — 
į jos mašinas, į, techniką, nusigręžė nuo Viešpaties, Ty
riausios Dvasios, Visatos Kūrėjo, todėl pasidarė sau 
kelią į Dangaus karalystę labai rizikingą. 

Vėlinės... Jos primena paskutinį mūsų atodūsį, kaip 
ir tų, kurie iš mūsų tarpo išsiskyrė. Po to seka Amži
nybė, o ši reiškia mūsų dorovinio elgesio — mūši) min
čių ir veiksnių — sankciją... 

Memento mori -
kurie mus paliko. 

atmink mirsiąs ir melskis už tuos, 
Vaidevutis 

f 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

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

PRADEK 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and jCoan c^MOCiatum 

2202 W. CERMAK RO. 
Vtt«M« 7747 

• CHICAGO 8, ILLINOIS 
JOMN X BARANAUSKAS, tr—. 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
• DEGTINES 
• BRANDAS 
• BUMO 

GIN 
VYNO 
RORD1ALŲ 

pašauta plėšikų, vėliau pri-
2. Reikia remti medžią- j gįpažmo, o paskui vėl gynė-

giškai tremtinius: pinigais, | sį# j ^ teismas tada buvo 
maistu ir drabužiais, kad jie į labai sensacingas. 
žinotų turį užtarėjus ana
pus Atlanto ir nepultų) į ne
viltį ; 

3. Remti tremtinių kultū
ros įstaigas, studentus, 
moksleivius; 

4. Pačioje Amerikoje 
jungtis su geros valios ru
sų, lenkų, ukrainiečių, če
kų, slovakų, serbų, slovėnų, 
rumunų, bulgarų', kroatų 
kilmes amerikiečiais, kad 
sudarius su jais tvirtą są
jungą kovai prieš bolševiz
mą; 

5. Įtikinti kitus ir pa
čiam žinoti, kad bolševiz
mo pavojus gresia visam 
pasauliui, neišskiriant ne 
Jungtinių Valstybių. Žinok, 

Kas Ja Nužudė 
INDIANAPOLIS. — Poli

cija ieško paslaptingos mo
ters, kuri, spėjama, nužudė 
Mrs. Mabel Merrifield, 68, 
advokato ir buvusio valsty
bes gynėjo padėjėjo žmoną. 
Kaimynai sako, kad jie ma
te iš nužudytosios namų bė
gančia nepažįstamą moterį, 
apie 45 m. amž'aus. Po tri
jų valandų nužudymas ati
dengtas. Nužudytoji moteris 
perdurta į kaklą. 

Kadangi nužudytojas nie
ko iš namų nepavogė, neži
nia, kas buvo nužudymo 
priežastis. 

: ^ 

• JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
• JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI 
• JEIGU NORITE GAUTI 3% — KREIPKITĖS 1 

UIMVERSAL 
Savings and Loan Association 
1739 So. Halsted St Tel. HAY 3317 

Jūsų indelių saugumui apdrausti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corporation 

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
nuo 9 ryto iki 8 vak., ftefttad nuo 9 ryto iki 1 popietų 

• KRUPNIKO 
Boa Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

M O N A R C H 
U Q U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 

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

Kviečiame klausy
tis muzikos, dai
nų, žinių ir pra
nešimų. 

Nathan Ksatar, 'Lietuviškas 2ydukaa*, sav. 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS:, n u o 1-raos 

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, IU. 
Telefonas — GROvehill 2242 

STASYS LITWINAS SAKO: 
'TMItlP T A I GERIAUSIAS LAIKAS 

Lfl\Dl\±l —PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytu-Išvaizdos Sidings 
Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 

Varnišo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų-
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wailboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIM^S IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 
S T A S Y S L I T W I N A S , P r e s . 

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

VALANDAS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vaL v a k -

i mus 
X Julijona Stoškienė bus 

laidojama trečiadienį. Velio
ne prieš porą metų namuo
se ture o nelaimę: nusilau
žė koją, kurią prisėjo am
putuoti. Nuo to pakriko svei 
'cata ir kasdien ėjo silpnyn. 
Pastaruoju laiku buvo net 
maitinama dirbtinomis prie
monėmis. Mirė ištikus šir
dies atakai. Jonui Stoškui. 
•Draugo" bendradarbiui liū 
desio valandoje giliai užjau
na "Draugo"' redakcija. 

J. Aukškalnis. "Drau
go" agentas Gary, Ind., ir 
'.pylinkes miesteliuose, pali
jo "grand pa". Jo duktė Jo-
sephine, ištekėjus už Mr. 
Clark, pagimdė sūnų. Jau
nieji tėvai gyvena Indiana-
polis, Indiana. Krikštynoms 
"grand pa'' žada važiuoti ir 
dukteriai bei žentui vežti pa
žadėtą dovaną, jei gims sū
nus. 

X ' 'Draugo" administra
cija šįmet išleido labai gra
žius kalėdinius sveikinimus 
— korteles, kurioms jau da
bar užsakymai plaukia. Svei 
kinimų tekstai yra ant vie
nų lietuviški, ant kitų an
gliški. Dvidešimt kortelių — 
vienas doleris. Tokio barge-
no niekur šiuo laiku negali
ma rasti. Užsakymus sykiu 
su pinigais reikia siųsti ad
resu: "Draugas", 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

X Dariaus-Girėno postas 
Amerikos Legijono ruošias 
paminėjimui paliaubų dienos 
pirmojo pasaulinio karo, ku
ris, kaip žinome, nustojo vei 
kęs lapkričio 11 d. Paminė
jimas šįmet įvyks gruodžio 
2 d., posto salėj. Ta proga 
bus įvesdinta net 300 naujų 
narių, pastaruoju metu įsi
rašiusių į Dariaus-Girėno 
postą. 

X Viktoras Yuknis, savi
ninkas gazolino stoties prie 

| Western ir W. 23 Place, bai
gė remontuoti ir išrengti 
savo namą prie kampo W. 

| 23 Place ir Hoyne Ave. Nu-
! pirkęs apleistą 4'laužą", taip 
atremontavo, ištaisė, kad vi-
sai atrodo į Chicago prie-
miesčio rezidenciją. Dabar 
malonu net praeiti pro tą 
kampą. Tai ką reiškia žmo
gaus sumanymas ir triūsas 
aplink savo namą. 

X Komp. A. Pocių ir jo 
žmoną Kotriną po vestuvių 
daugelis pirmą kartą pama
tė B. ir M. Janušauskų va
kare. Pora tikrai graži ir at
rodo bent dviem dešimtimis 
metų jaunesnė. Visi jiedviem 
spaudė rankas linkėdami ke
lio nukloto laimės rožėmis. 

X Dr. J. E. Makaras, se
niau turėjęs ofisą prie kam
po 108 ir Michigan Avenue, 
dabar perkėlė adresu 11750 
Parnell Ave., Pullman, kur 
priima senus ir naujus pa
cientus. Ofisas įrengtas mo
derniškai. 

X Daug Chicago lietuvių 
veikėjų ruošias vykti \ BAL 
F seimą, New Yorke, kuris 
įvyks ateinančią savaitę. Iš 
" Draugo'T redakcijos vyksta 
B ALF direktorius I*, šimu
tis. 

http://ti.mu.ui4



