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Už Tai, Kad Priešinosi Prieš Nacius
ir Komunistus, Kaltina 'Išdavyste'

RAŠO VYT. ARŪNAS
PARYŽIUS. — Rumunų 

valstiečių vado Juliaus Ma
niu procesas, kuris prasidėjo 
praeitą savaitę Bukarešte, 
nemaža išlies rašalo viso pa
saulio spaudoje. Tai nėra 

’ paprastas eilinis politiškas 
procesas, kokie yra daromi 
už “geležinės uždangos/ ’ bet 
paskutinis aktas tos sovietų 
politikos operacijos, kuria 
norima visiškai pavergti 
Balkanų ir Centrinės Euro
pos valstybes.

Procesas vyksta karo mo
kyklos balių salėje, kur Ma
niu su 14 bendradarbių pa
sodinti kaltinamųjų suole. 
Visa salė kasdien būna pri
sikimšusi pilna žmonių, dau
giausiai darbininkų, atsiųstų 
specialiai, kad manifestuotų 
reikalaudami valstiečių va
dui mirties bausmės.

Maniu, kuris jau eina 75 
metus, yra visas išvargęs ir 
nervuotas. Iš ’ „„
liudininkų tik pusė atvyko į

sugyveno su Rusija.
Šiandien Titulesco gerinu

si draugai, kaip Visoianas, 
Mihalache ir Maniu sėdi kal
tinamųjų suole. Ar už tai, 
kad jau 1934 metais jie ieš
kojo sovietų drau g y s t ė s 
prieš vokiečius? Ar už tai, 
kad jau prieš karą vedė de
rybas su Litvinovu Ženevoje 
prieš karaliaus Karolio va
lią?

Kada Titulesco tduvo pa
keistas Totarescu, kuris šian 
dien yra Rumunijos užsienių 
reikalų ministru, o tada bu
vęs aršiausias rumunų fa
šistinės konstitucijos vykdy
tojas, Maniu pro testavo 
prieš karalių.

Maniu Kovojo Prieš 
Vokiečius

RAGINA MAŽINTI
TAKSUS VISIEMS

WASHINGTON, spalių 4. 
—Piliečių patariamasis ko
mitetas taksų reikalu šian
dien rekomendavo “ suma
žinti pavienių asmenų paja
mų mokesčius visiem, ati
tinkamai atsižvelgiant į pra
gyvenimo pabrangimą ma
žiau uždirbantiem. “ Tą. ko
mitetą įsteigė atstovų rūmų 
būdų ir priemonių komite
tas, ir apima prekybos ir 
darbininkų- atstovus.

Maniu, būdamas rumunų 
valstiečių partijos vadu, vi
somis jėgomis kovojo prieš 

134 gynimo [germanizmą ir kiekvieną kar 
■tą protestavo, kada buvo no-

U.S. Smerkia Rusų
Pasiūlymą Korėjai

LAKE SUCCESS, lapkr. 
4.—J.A. Valstybės šiandien 
užatakavo Rusijos raportuo
tą planą- ginkluotai komunis
tų dominacijai Korėjoje po 
to, kai atsitrauks Amerikos 
ir Rusijos okupacinės ka
riuomenės.

Amerika savo keliu pasiū
lė sulikviduoti visas nevy
riausybines militarines ir 
pusiau militarines Organiza
cijas tame krašte, išeinant 
prieš rusų pasiūlymą iki 
sausio 1 d. atimti kariuome
nes, paliekant kraštą atdarą 
šiaurės Korėjos komunistų 
jėgoms.

KOMITETAS TĘS HUGHES TYRIMĄ

Savo Washingtono -raštinėje, šen. Owen J. Brest?r (R.; 
Me.) žiūri į nuotraukas Howard Hugheso milžiniško lėk
tuvo skraidymo. Lėktuvas sėkmingai atliko pirmuosius 
bandymus, bet šen. Ferguson (R., Mich.) sakė Hugheso 
bendrovės tyrimas bus toliau tęsiamas. (Acme Telephoto)

Amerikos Raportas Kaitina Sovietas 
už Nepasisekimus Jungtinėse Tautose

Sako Sovietai Atsisako Bendrai
Veikti Europos Atstatymui

Buvęs Premjeras Sako Komunistų
Kontrolės, Teroras Didėja

teismą, advokatai, kurie bu-~jzįma... įraukti Rumuniją į 
vo paskirti jį’ ginti, paskuti- [Vokietijos pusę, 
nę minutę atsisakė stoti tei
sman, bijodami represijų ir 
persekiojimų iš komunistų 
pusės. Kada Maniu paprašė 
procesą atidėti, nes jam ma
žai laiko buvo duota susipa
žinti su iškeltais kaltinimais, 
tai prokuroras atmetė 
prašymą.

Už Tai, Kad Atsisakė 
Klausyti Stalino

Prieš Maniu ir jo bendra
darbius yra iškelti šie kalti
nimai: kad jis dalyvavo po
litikoje prie diktatūrinio An- 
tonesco rėžimo, kad jis drą- 
sino vesti karą prieš Rusiją, 

w ■ kad vedė » reakcinę veiklą ir 
parsidavęs anglų ir ameri
kiečių imperializmui; kad 
ruošėsi paglemžti valdžią į 
savo rankas ir, kad išdavęs 
svarbias kariškas paslaptis 
amerikiečių ir anglų misi
joms.

Dar prieš procesą, rumunų 
vyriausybė pasistengė išda
linti žurnalistams ir diplo
matams brošiūras, kurioj 
stengėsi įtikinti, kad Maniu 
esąs išdavikas. Bet tie, ku
rie gerai žino Maniu praeitį 
ir jo demokratiškus jausmus 
niekas nepatikės tiems šmeiž 
tams.

Reikia pripažinti tą faktą, 
kad Maniu visad norėjo ge
ruoju sugyventi su Rusija 
ir jau nuo 1920 metų, jis vi
są laiką kovojo už tai, kad , 
būtų atnaujinti diplomati
niai santykiai tarp Rumuni
jos ir Rusijos. Kartu jis bu
vo didelis šalininkas glau- j valią, 
daus bendradarbiavimo su Maskvos radijas 
vakarais ir Titulesco politi- kalba kreipdavosi į

daro-

s

jo

I Tad kodėl šiandien 
ma visa ši komedija?

Tikrumoje šis vaidinimas 
yra tik sovietų politiškos 
veiklos serija, kaū cuslpri- 
nus rytų bloką prieš anglus 
ir amerikiečius. Tas prasidė
jo nuo to momento, kada 
prezidentas Trumanas pasi
žadėjo ginti Graikiją ir Tur
kiją nuo sovietų ekspansi
jos. Nuo tada Rusija pradė
jo daryti ji savo satelitus vi
są eilę spaudimų, kaip tai 
uždrausdama dalyvauti “16 
konferencijoje/’ pravesdama 
Petkovo procesą, uždaryda
ma opozicijos partijas ir da
bartinis Maniu procesas yra 
tolimesnioji grandis visos 
šios politikos.

Maniu laike vokiečių oku
pacijos vedė aršiausią rezis
tencijos kovą ir vokiečiai ne 
ne kartą kreipėsi į Antones- 
co, reikalaudami jį areštuo
ti, bet šis, bijodamas sukelti 
rumunų tautą, kuri skaito 
Maniu “šventuoju,” atidėlio
jo. Maniu pats asmeniškai 
vedė derybas su sovietų am
basadoriumi Stockholme ir 
visą laiką reikalavo Anto- 
nesco nutraukti bičiuliavi- 
mąsi su vokiečiais.

Tada Stalinas asmeniškai 
vienoj telegramoje Maniui 
buvo išreiškęs visišką pasi
tikėjimą, o kada buvo pasi
rašytos paliaubos tarp ru
munų ir sovietų, reikalavo, 
kad Maniu sudarytų kabine
tą, nes tik jis vienas skai
tėsi reprezentuojąs

f - • r - ■ "
kos principalinis palaikyto- tojus šiais žodžiais:

• inst Abu juodu tada paniniu imiečiai. darbininkai i

Reikalauja Pasodinti 
Maniu Iki Gyvos Galvos j

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
lapkr. 4.—Valstybės proku
roras šiandien reikalavo ka
lėjimo iki gyvos galvos 75 
metų amžiaus Juliui Maniui, 
mažumos partijos vadui, ku
ris yra “teisiamas” už “suo- 
kalbi avimą“ prieš komunis
tų valdomą vyriausybę.

WASHINGTON, lapkr. 4. 
—Naujame užsienio politi - 

j kos pareiškime, Amerika 
I šiandien stačiai apkaltino 
Rusiją už nebendradarbiavi
mą pastangose atstatyti tai
ką. Dokumentas, kuris nu
šviečia šio krašto poziciją 
pokarinėse problemose, pa
reiškia :

ir

Komunistai Neklauso 
Austrijos Vyriausybės 
VIENA, lapkr. 4.—Žemės 

ūkio ministras Joseph Kraus 
šiandien pareiškė, jog Aus
trijos komunistai laiką val
diškas vietas sovietų zonoje 
neklauso įsakymų iš federa
linės vyriausybės Vienoje.

Į ekstremistų ideologijom 
j politinei tiranijai.” Tuomet, 
matomai taikant į sovietų 
žygius Rytų Europoje, jis 
sakė: “Padėtis yra pablogi
nama, kuomet vidaus ekono
minis vargas ir politinis ne
rimas yra sukiršinami ner
vų karo iš kaimyninių vals
tybių norinčių padrąsinti 
vidaus priešvalstybinius są
jūdžius ir grąsinant įsteigti 
politines diktatūras.’ ’

LONDONAS, lapkr. 4. — 
Stanislaw Mikolaičik šian
dien pranašavo, kad komu
nistų valdoma Lenkija grei
tu laiku pradės atakuoti 
Katalikų Bažnyčią. Lenkijos 
valstiečių partijos vadas, at
sigavęs po savo dramatinės 
kelionės iš savo gimtinės, 
Kad išvengti “sušaudymo ir 
išmušimo kaip aviną,“ sakė 
jis manąs greit vykti 
rikon “pasimatyti su

i gaiš’. ’ ’
“Aš esu tikras,” jis

I “kad už kelių savaičių gir
dėsite apie kunigo teisimą 
už darbininkų sabotavimą; 
kitą už turėjimą ginklų. Jūs 
matysite didėjančią kovą 
prieš bažnyčią.” Atsakyda
mas į paklausimus, karo 
meto premjeras sakė: “Mes 
dažnai girdime apie su- 
klastuotus kaltinimus prieš 
kunigus už susidėjimą su po
žemiu, bet yra teisinga pa
sakyti, kad bažnyčia nėra 
niekad turėjusi tokią entu
ziastišką paramą iš žmonių 
kaip dabar.”

Papirko Cigaretėm
Apie savo paslaptingą ir 

drąsią, kelionę iš Varšuvos 
I spalių 20 d., per rusų zoną 
I Vokietijoje, Mikola i č i k a s 
šypsodamasis sakė: “Kar
tais sutinki daug paprastų 

| rusų žmonių, kurie, kaip 
mes, mėgsta cigaretes. ” U.S. 

j militarines valdžios sluoks
nis Berlyne sakė Mikolaiči- 
kas savo 15 dienų kelionėje 
buvo pagelbėtas tam tikros 
rūšies ‘ ‘požemio geležinke
lio,“ kurį įsteigė amerikiečių 
ir britų žvalgybos daliniai.

Apie naują devynių tautų 
komunistų ‘ ‘inf orma c i j o s 
biurą” įsteigtą Belgrade, 
Mikolaičikas sakė: “Jis vie
šumon iškelia tik tą, kas vy
ko visą laiką. Priežastys yra 
kuogreičiau pribaigti kiek
vieną nepriklausomą demo
kratijos mintį rytiniuose 
kraštuose, tuo pat metu be- 
stumiant greitesnį suorgani
zavimą kovoti Marshall pla
ną per komunistus Italijoje 
ir Prancūzijoje.“

Jis taip pat sakė komuni
stų kontrolė ir teroras didė
ja Lenkijoje, ir kad dauge-

i lis lenkų buvo įtikinti “ ko
munistų pasakos, kad Ame
rikoje ruošiamasi kitam ka
rui.“

Ame- 
drau-

sake,

Slovakai Slaptame
Anti-Rusų Suėjime

PRAGA, lapkr. 4,—Tauti
nis čekų ir slovakų frontas 
—aštuonios partijos suda
rančios Čekoslovakijos koa
licinę vyriausybę — suėjo 
Pragoję šiandien bandyme 
išaiškinti komunistų vado
vaujamą politinę painiavą 
Slovakijoje. Susirin k i m a s 
buvo slaptas ir jis pradėjo 
ten, kur slovakų koalicija 
baigė anksti šį rytą po visos 
dienos ir nakties posėdžio, 

[kuris nedavė rezultatų. -
Čia pranašauta, kad ne

greit bus išaiškinta kairiųjų 
darbo federacijos ir rezis
tencijos grupių reikalavimai. 
Jie reikalauja atstovybės 
slovakų ministrų taryboje ir 
išvalymo konservatyvių slo
vakų demokratų partijos 
valdininkų.

Sovietu Diplomatai
Apleido Braziliją

RIO DE JANEIRO, lapkr.
4.—Paskutinis būrys Rusi
jos diplomatų šiandien ap
leido šią sostinę" tuo galuti
nai užbaigiant nutraukimą 
santykių tarpe Brazilijos ir 
Rusijos.

(Brazilijos diplomatai iš
skrido iš Maskvos lėktuvu, 
bet sutikę labai blogą orą 
pakely į Stokholmą buvo 
priversti grįžti į Maskvą.)

Nemano, Kad Pasaulis 
Pasidalins į Dvi Dalis 
BERLYNAS, lapkr. 4. — 

Britų, amerikiečių ir rusų 
rateliai Berlyne šiandien 
reiškė optimizmą, kad Ketu
rių Didžiųjų užsienių minis
trų konferencija, neužilgo 
prasidedanti Londone, bus 

I dalinai pasekminga. Jie pa
neigia aiškų skyrimąsi tarpe 
rytų ir vakarų.

Legionas Remia
Filmu Tyrinėjimu

MANCHE S T E R^ N. H., 
j lapkr. 4.;—Amerikos Legiono 
komandierius J a m e s F. 

[ O ’Neil vakar naktį sakė le
gionas stoja už komunistų 
partijos uždraudimą Ameri

koje. Jis taip pat sakė legi
onas “tvirtai“ remia nesenai 
pravestą kongreso komiteto 
tyrinėjimą komunistų veik
los Hollywoode.

1. Rusija yra kalta už 
Jungtinių Tautų nesugebė
jimą “pačiupti taikos ir per
galės vaisius.”

i 2. Sovietai nesilaikė karo 
meto pasižadėjimų demili- 

tarizavimui ir atstatymui 
Vokietijos.

Rusijai Rūpi ‘Draugiška’ 
Valdžia, Reparacijos

3. Rusijai rūpi vien tik 
išgavimas “didžiausių repa
racijų” iš Vokietijos ir įstei
gimas politinio vokiečių rė
žimo “draugingo” sovietam, i

Šie ir panašūs kaltinimai 
yra sužymėti pareiškime, 

I kurio 50,000 egzempliorių Į 
i visuomenei. 

Raportas sako “ Amerikos 
pagrindinis tikslas yra rei
kalauti reikalingų sutarčių, 
kurios leis atimti okupaci
nes kariuomenes iš Vokieti
jos, Austrijos, Korėjos ir 
Japonijos, ir leis visom pa
saulio tautom galimai grei
čiausiu laiku grįžti į taikos 
meto santvarką.”

Mini Sovietu žygius Rytų 
Europoje

Tarpe kitko, Amerika kal
tina Rusiją atsisakymu pa
daryti kompromisus dėl dau
gelio sutarčių liečiančių Vo
kietijos ateitį, kas davė, bent 

[laikinai, Vokietijos padalini
mą į dvi dalis. Taip pat pa
reikšta, kad padėtis Austri
joje yra panaši.

Raportas sakė alkis ir 
ekonominis vargas “ugdo 

[politinį nerimą ir padaro 
Į žmones lengvus taikinius |

Kinijoje Sugavo 2
I/- ■ - ■ ■■ I Kurio uujvvvKomunisfij Divizijas [bus paskleista

NANKING, lapkr. 4. — 
Valdžios kariuomenė šian
dien sugavo dvi komunistų 
divizijas šiaurvakar i u o s e 
nuo Changchun, Mandžiuri- 
joje. Nacionalistų raportai 
sakė komunistai desperatiš
kai kovoja.

tautos

viai, vienykitės aplink jūsų 
didelį vadą Maniu.”

Šiandien, kaip matote, vis
kas pasikeitė, Maskva jam 
meta didelį kaltinimą ir rei
kalauja mirties bausmės. 
Per Maniu Stalinas nori lik
viduoti demokratinius rumu
nų sluoksnius, kad šie pasi
darytų ištikimais ir aklais 
Kremliaus vergais.

rumunų 
klausy- 

“Kai- 
■ jas. Abu juodu tada geruoju jmiečiai, darbininkai ir karei-

*

Sako Prašys Daugiau
Šalpos Graikijai

ATĖNAI, lapkr. 4.—Pati
kimi amerikiečių šaltiniai 
šiandien sakė Dwįght Gris- 
wold, U.S. ekonominės misi
jos viršininkas, paprašęs 
Washingtoną padidinti Grai
kijai teikiamą pašalpą $15,- 
000,000 suma. I

Ar

da

Bomba Komunistam
MILANAS, Itąlija. lapkr 

4.—Bomba šiandien išspro- 
1 go komunistų paT*tiio«: rašti
nei rūsyje šio miesto centre.

KALENDORIUS

VĖLIAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA
—Amerikos ir Rusijos U.N. delegatai vakar vakarą su

ėjo išsikalbėti dėl skirtumų Palestinos klausimu.
—Amerikos ambasadorius viešoje kalboje pavadino 

gentinos Prez. Peroną “dideliu vadu, didelės tautos. “
—Cook County, Illinois, vakar dienos balsavimuose 

lyvavo apie 650,000 balsuotojų.
—Šen. Vandenberg (R., Mich.) reikalavo, kad valdžia 

patiektų visuotiną sąskaitą Europos snšelpimui.
—Choleros epidemija. Egipte jau pradėjo mažėti.
—Ats. Knutson sakė jis tikisi iki 1948m. kovo 15d. pra

vesti bendrą taksų sumažinimo bilių.
—Maisto taupymo komiteto pirm. Luckman sakė pro

gramas gerai Vyksta, talčiau Jungtinių Tautų maisto ko
misija sakė trūksta 10 milijonų tonų.

Lapkričio 5 d.: Šv. Zacha- 
j rijus ir Šv. Elzbieta; seno
vė*?: Auktumas ir Judrė.

Lapkričio 6 d.: Šv. Leo
nardas ; senovės: Bangpūtis 
ir Vigandė.
SKATTVKrri? ••tarąttq&*

ORAS
Apsiniaukus, lietinga. Sau

lė teka 6:28; leidžiasi 4:41.



2 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, lapkr. 5, 1947

• Akron, Lietuvių Socialde-I 
mokratų Sąjunga — $30. 
PennsylvaJiia:

Schuylkille County, Lie
tuvių Dienos. Komitetas 
$1,800.

Wyommg Valley, Chorų
1 Sąjunga — $100.

Į

(Nuo 1947 m. spalių 1 iki 31
dienos)

District of Columbia:
’ Washington, American 1 

Lith. Society — $50.
Iilinois:

Cicero, BALF 14 sk. $25. 
.Chicago, BALF 18 sk. $15.
J. Kazakevičius $10.
J. J. Pranckas, per Nau

jienas — $10.
J. M. Šaltenis — $25.
Šv. Kazimiero R. 

pinių auka $1,000. 
' Rockford, BALF 
rius — $50.

Waukegan, BALF 
rius iš “Tag Day” - 
Massachusetts:

Athol, BALF 71 skyr. iš ' Spurga $25. 
vajaus — $1,000.

Worcester, Mrs. R. Sei
lius — $5.

Worcester, Mr. ir Mrs. Jo
seph Sklute — $25.

VV.orcester, Miss Natalie
A. Šklute — $12.50.

Worcester, Miss Leonora
E. Sklute — $12.50.
Michigan:

Detroit, Mrs. C. Wiltra- Į 
kis — $3.
New Jersey:

Elizabeth, Tag Day Com-1 
mittee — $1,500.

Iš BALF rugsėjo 28 d. | 
pikniko —

Millburn,
tis — $10.

Paterson, 
milton Coach Co. — $1.

Paterson, Jacobs Drug Co. Į
— $10.

Paterson. Joseph V. Fu- Į 
magalli — $10.

-Paterson, -VV'illiam M. Hun ' 
. dertwark — $5.

Linden, Mary Buzūnas —

Ohio:
. Cleveland, Mrs. EI. Alek-|H. — $50. 

sa — $5.

K.

85

ka-

Wilkes Barre, Pa., Liet.
R. Kat. Susivienymo 4 Aps
kritis — $100.
California:

San Francisco, BALF 109 
skyrius — $67.
-Canada:

Toronto, Ont., Mrs. P. Pe- 
trušauskas — $1.
New York:

sky_ Bellaire, L. I., Rev. James 
Griffin — $100.

sky- | Clayville, John Huscza —"94
— $1,500. i ?3-

j Port Jefferson, L. I., J

$100.
Joseph Žemai-

Alexander Ha-

Lawrence, Margaret Bern
hard — $5.

New Baltimore, Paul Stan i 
kevičius — $10.

Rochester, Vajaus Komi
tetas — $4,000.
New York City:

New Yorko (Manhattaa, 
Bronx, Brooklyn, Maspeth, 
Woodhaven, Ozone Park, Ja- 
maica, Richmond Hill ir ki
tose miesto dalyse “Tag 
Days” proga — $10,845.45.

Stambesnieji aukotoja:
Rev. S. Cafiero, Coney 

Island — $200.
Simon Ackėrman, Ine. —

Į $100.
N. Y. Lietuvių Taryba —. 

$100.
I Ląpash-Lapašauskas Cg. | 
— $10.0.

Rev. James Griffin, Broo-1 
iklyn — $100.

Ątkočaitis and Son $100.
Rt. Rev. Mrg. J. Robin- 

| son, Jamaica — $50.
Lith. Athletic Člub $50.
Church of Our Lady, 

! Queens of Martyr’s, Forest

RUOŠIAMASI KARALIŠKOMS VESTUVĖMS

Londone dabar ne tik kalbama apie karališkas (prin
cesės Elzbietos su Mountbatten) vestuves, bet kelias, nuo 
karališkųjų rūmų iki Westminster Abbey aptveriamas tam 
tikra tvora, kad publika neužtvenktų vestuvininkų pa
rado. (Acme-Draugas telephoto)

Progressive Coat Co. $50.

WESTWOOD LIQUOR STORE

P. Shalins-Šalinskas $40. 
Juozas P. Ginkus — $40. 
Rev. Norbertas Pakalnis 

— $25.
Lith. American Citižens 

Club — $25.
Our Lady of Angelus, Fo- 

rest Hills — $25.
Armak, Briggs and 

gan — $25.
J. Spurga — $25.
M. Laukus — $25.
8 v. Izidoriaus Draugija, 

Bronx — $31.
Yale Clothinor Co. — $15.O
J. P. Mačiulis — $15.
Po $10: M. Vainienė, The 

Levy Co., EI. Jermalienė, 
Gotham Fifth Avė., Ine., K. 
Cheledinas, D. and Z. Bott- 
ling Co., Ine., Solomon Go- 
nopolsky and -Son, ę. H. Ju- 
ergens, John’s Bar and Grill, 
B. Zinis, Reiche and Penner, 
Ine., Heafth and Accident 
Ass’n.

J. Pūkas and Family $9.

BALF 37 skyr. — $7.
BALF 82 skyr. — $6.
Po $5: Flush Metai Sun-

Lo-

I nedaug, bet turi pigų but^| 
I ir mėpą papigintomis kaino- 
mis. Bene daugiau Čia už-1 
dirba Jurgis Bendorius. Jis 
yra mašinų salės viršinin
ku. A. M-is (ž.)

Sunyko Didelė 
Lietuvių Kolonija

Frigo-rfico Anglo, Brazili
ja. ■— Prieš karą lietuvių šei 
ma čia buvo skaitlinga. Fri- 
gorfico Anglo skerdyklose 
ir mėsos gaminių fabrike, 
daug lietuvių dirbo nuo pat l 
pirmųjų imigracijos .dienų. 
1938 m., pagal mok. Simo 
Bakšio sudarytą sąrašą, čia 
gyveno 264 lietuviai. Dabar 
jų tik kelios dešimtys, tik 
kelios šeimos. Iš senesniųjų 
Fr. Ang. darbininkų ir gy
ventojų yra K. Minca, Jonas 
Navickas, J. Baliutavičius, 
Ignas Kondratavičius, Jur- ( 
gis Stebulis, Jonas Geležius, į 
Jeronimas Čepas, Jurgis Be- i 
ndorius, Bolius Petrušonis, | 
Kerulienė su šeima ir .kele
tą kitų. Lietuvių kolonijos 
sunykimo priežastys glūdi 
Staigiame uždarbių, pakilime Pirmad., Antrad., Ketvirtad. ir Pen- 
mipdtnnąp kąra Riti I ktad- nuo 10 1x10 iki 8 vak- Trečiad-miestuose, per KdI<Į>. I uždaryta, šeštad. nuo 10 ryto iki 4 p P.
čia prasigyvenę, išsikėlė, i-------------------------------------
kad verstis savystoviai. Li. j Off. tel. GKO. 5677. ^ ^0.1474 
. . . . v. Jei neasiliepia, sauk VIN 3900ko tie, kuriems čia pragy-j p p f t
vehti patogiau, čia uždirba ^eter oariKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2951 West 63rd Street

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

-šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet
malonaus

Meilė tėvo ir motinos yra 
pamatas visų dorybių.

DR. P. AIKCČI0NA5
DANTIS z'AS

L446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
VAI..: 10-12 ryt-e: 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. HaPied St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos: 3—8 popiet. .

DR. J. MOCKUS
DANTISTAS 

•7550 So. Halsted St.
Tel. HUDson 2096

OFISO VALANDOS:

I ktad. nuo 10 ryto iki 8 vak. Trečiad. 
I uždaryta. šeštad. nuo 10 ryto iki 4 pp.

pradeda-
Prašome

rėjo visiems tremtinių prie- 
teliams padaryti 
įspūdžio.

Lapkričio mėn. 
mas rūbų vajus.

■ .pasistengti rūbų vajuje taip 
šiline Fund, Gusta v Caspar pa^ gražiai pasižymėti, kaip 
Szenkevits, Mrs. Ann Wirk-1 pasižymėjote piniginiame va 

malo-lin, Rev. Henry J. Vier, Ja- ! juje. viską ir toliau 
mes H. Roth, Kazys Pupe- 'nėkite siųsti adresu: 
.lis, Mrs. Olga Čižauskas,!
Mrs. Helen Visočky, Bladas j
Zoruba, Antanas Apanavi
čius, Mrs. M. Bernhard.

BALF 101 skyr. — $4.
Po $3: J. Pauliukaitis, BA

LF 100 skyr., B. Marsing.
Po $2: Haywodd Floor

Į Co., Mr. ir Mrs. J. Adomai
tis.

Jonas. Šneideraitis $1.50.
Po $1: John Furick, N. N.

VVyoming:
į Cheyenne, Mečislovas Ma-
tuzas — $5.

Unite”, Bithuanian 1 
Fund of America, 
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė;

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: ftUDvvay 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.

Spalių mėn. buvo gana 
gausus aukomis. Pasižymėjo 
ypač New Yorko valstybė. 
BALF seimo išvakarėse at
siųstos stambios aukos tu-

2441 West 69th Street Chicago
PRANEŠIMAS!

Current dividendai
Uždirbti taupiniai taupytojams išmokami be 

pertraukos .nuo 1889 metų.
Pinigai taupinami Šerų sąskaiton padėti prieš lO-tą dieną 

mėnesio, uždirbs nuošimčius nuo 1 dienos mėnesio.

ST. PAUL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association of Chicago 

Resursu suvirš $16,000,000
21-16 VVest Cermak Rd.—Chicago 8—VIRginia 6530 

|P Chartered and sųpęi’vis.ed by United Statės Government.

TOWN

Dr. F. C Winskuna< |
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2420
Ofiso
Rez.

W. Marųuette Rd.
Tel.: PKOspect 6446
Tel.: HEMlock 3150

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

Trečiadieniais pagal sutarti

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Suvirš 25 metų patyrimo. «

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted St.

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

Nedėlioj pagal sutarti.

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 VVest 63rd Street 
j VALANDOS: Susitartus
Iki

! <■<>»
nuo 1:00 

4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00. vaka- 
iSskiriant. Trečiadienių ir šešta

dienių vakarus.
Ofiso Tel. GROvehiU 5213 .

Rez. Tel. HILItop 2626

DR. A. JENKr ž
PHYSICIAN A SURGEON
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 W. 63rd Street ‘

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

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

Ofiso Tel. — PROspect 3838
Res. Tel. — "VIRginia 2421

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų)

Dr. Walfer J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

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

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti

'DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINĖS, ALAUS’ 
Specialė nuolaida organizacijų parengimams, 

vestuvėms ir panašiems įvykiams.
| Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 
' 4 buteliais, dėžėmis ir statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas
TELEFONAS — PROSPECT 5951

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestem Avė.
Telefonai:
Ofiso—lIEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį Ir šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomii 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare.

Ofiso Tel. VIRginia 1886

DR. AL. RAČKU5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenhe
LIGONIUS PRIIMA:

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

BANDYMAS VELTUI . 
DĖL

RKUMATIŠKŲ 
PODAGRINIŲ SKAUSMŲ

J Eigų jūs dar nesate vartoję 
ROSSE TABS mažesniems raume- 
nininiams skaudėjimams > ir skaus
mų dažnai sujungtu su Reumatiz
mu, Podagrini] ir Neuritis, pamė
ginkite juos ŠIANDIEN mūsų lė
šomis? Tūkstančiai vartojo jas per 
25 metu.'
Dykai

'Mes kviečiame 
dykai. Leiskit 
pilno—didumo 
TE I' ---------
jums 
viniino, 
mums 
jums
1< i t 
vardą
ROSSE PRODUCTS COMPANY
Dept. X-4, 2708 Farwell Avė.

, CHICAGO 45, ILLINOIS

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

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

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

OF LAKE UTILITIES
FURNITURE & HOME APPLIANOES

1800-02 W. 47th St. (kampas Wood St.)

APDRAUSTOS 
TAUPYMO 
SĄSKAITOS

“Draugo” Skaitytojams
jus pamėginti jas 

mums atsiusti jums 
pakietą. VARTGKI- 

34 TABLEIUS DYKAI. JEIgu 
nepatiks “palliative' paleng- 

atsiųakit F.csuvartoLuS ir' 
uebūjit* skolingi. Bandymas 

nekaštuos nė cento. -NESU.JS- 
PfNIG-U- Tik atsiuskit jūsų 
ir adresų greitai Į-

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel.: GROvehiU 4020
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javoir
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Ed. 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS: 

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

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTuR

IN STATĖ OF INDIANA
'lome eaUs Įn Indiana

Phone Wentworth 2527
PHYSIO TIIERAPY

*>36 VVest 63rd Street
HOURS — Baily 6 to 8 P. M. 
Saturdays 10 A. M. to 8 x>. M.

•’lksluF tyrimaj. Contact Stiklai
Ortboplic Gydymas. Stiklus Atnaujinu' 

i Dr. Walter J. Swiatek
OPTEMETRISTAS

2201 W. CERMAK ROAD
< V Ir* Metropolitan Stato Bank ) 

Tel. VIRginia 6592
Vai.: kasdien 10 Iki 12; 1 iki 5; 7 
iki 9. šeštad. 10 ryto iki 6 vak. Sek» 
madl^nj 10 iki. 12- Trečiad. o'ždaryt'a.

Akis
Egzaminuoja

Akinius 
Pritaiko

Dr. J. J. Smetana, Jr
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

Penktad. 9:30 iki 12—1:30 
iki 8:30

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

iki 6 P.M.

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui

CANaI 0523 Platt Bldg.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. VIRginia ^6583

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 -v. vak. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais ofisus 

yra uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place

Tel. REPublic' 7868

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659 

'IR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvelull 0617
Office Tel. lIEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL’B
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
Namų Tel. PROspect 1930

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

6155 S. Kedzie Avė.
Practice limited to Obstetrics 

and Gynccology 
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 

Telefonui
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 
'Jei neatsiliepia, šaukit MID. 0001

Dr. A. Montvid, MJ).
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Statė E auk Bldg. 

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

VALANDOS:-.
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

Savim p- kitikėj imas yra 
vyriausias žmogaus dvasi
nėms jėgoms vadas.

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

Ofiso Tel. VTRginia 0036
Rezidencijos TeL: BEVcrly 8244

DR. T. DUNDULIS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4.157 Archer Avenue
■ Ofiso vai.: 1—-3 ir 6^-8:30 P. M. 
i Trečiadieniais pagal sutartį.
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Po Svietą Pasidairius | Jie padėjo Mikolajczykui pa
bėgti.

“Pozdrawiam ich!”
★

Kaip visam sviete, 
ir Italijoj, tavorščiai, 
šavikai skelbia žmonių 
pe brolybę. Nesenai gazie- 
tos pranešė, kad Triesto 
mieste .jie ‘ ‘broliškai” iš-

Mano delnas, tavorščiai, 
yra kartus balšavikams. Ale 
šiandie aš draugiškai tiesiu 
jį Lenkijon ir “ pozdrawiam’ ’ j 
tuos, kurie padėjo Stalino 
neprieteliui Mikola j czykui
pabėgti nuo kartuvių. Bal
šavikai jam jau rengė kar- į sprogdino du strytkarius. 

• tuves, kaip yra padarę suj^0 buržujai turėjo prie 
kitų kraštų 
teliais. Ale 
rytą atsikėlę sužino, kad Mi- 
kolajczyko jau nebėrą na
mie. Kiek balšavikų iš to 
pasiuto, nerašoma. Kaip jis, 
kokiu būdu, per kur ir pro 
kieno pirštus jis pabėgo? 
Kas jam padėjo?

Stalino neprie- 
nelaimė: vieną

Kai kas figeriuoja, kad 
b- Mikola jczykui pabėgti padė- 
r jo “svetima valstybė”..Niu- 

sensas, tavorščiai. Argi sve
tima valstybė daboja iš vi
daus geležinius Lenkijos už
dangos vartus?

Mano delnas neabejotinai 
rodo, kad Lenkijoj daug yra 
lenkų, kurie nors tarnauja 
Stalinui, ale jų širdyje ru
sena tikroji tėvynės meile.

taip 
bal- 
tar-

pinas Baliūnienė, Panavienė, 
Garlaučienė. Baliūnienė ne 
tik duoda savo pastogę, bet 
pažadėjo dar ir pavaišinti.

Ona Paukštienė padėkojo 
kuopai už suruoštą pramo
gą 25 metų vedybų sukak
ties proga ir dovaną. Paža
dėjo tris dovanas “bunco” 
vakarui.

Tik atidarius susirinkimą 
pirm. Paurazienė grįžusioms 
atstovėms prisegė po gelių 
korsažą. Po susirinkimo bu
vo vaišės ir įteikta po dova
nėlę.

Narė Elias Maseliūnas ruo 
šias vestuvėms. Kuopa į- 
teiks dovanėlę ir nuoširdžius 
linkėjimus naujam gyveni
mo kely.

Posto Karo Paliaubų 
Paminėjimas

Dukra
j kiekvieno strytkario pasta
tyti sargybą, kad neatsi
tiktų daugiau tokios “bro
lybės” ne vien strytkariuo- 
se, bet uostuose, fabrikuo
se, ir kitur.

Balšavikai be revoliuci
jos, be kraujo, kaip apsilei
dęs žmogus be susnos — 
negali apseiti.

'Ar
Lietuviai tremtiniai' Vo

kietijoj išmoko naujų keiks
mų, Šiandie juos dedu ant 
savo delno, štai:

Kad tave taikos konferen
cija griebtų!

Trauk tave skryningas! 
Pabučiuok man į atomą! 
Spiaut man į tavo ketu

rias pagrindines laisves!
Trenksiu, kad net nežino- 

. si, kurioj zonoj esi!

Padėka
Mane, kaip ir dešimtis 

tūkstančių, kitų lietuvių tre
mtinių, be tėvynės likusių, 
nuolat ir gausiai šelpia ma
no brangūs kaimynai Mari
jona ir Izidorius Taruliai, 
iš Cicero. Be to, šelpia ir 
Tarulio vadovaujamas Zara- 
siškių Klubas. Aš taip jiems 
dėkingas, deja, neturiu kaip 
atsidėkoti.

Šia proga nuoširdžiai dė
koju Taruliams, taip pat Za- 
rasiškių Klubui.

Jonas Juodvalkis,
Augsburg, Germany

domi įdomūs judamieji pa
veikslai ir šokiai.

Visa programa prasidės 7 
vai. vakare, Dariaus-Girėno 
posto salėj, 4416 S. Westem 
Avė.

Visa Chicago ir apylinkės 
lietuvių visuomenė kviečia
ma iš anksto dalyvauti pat
riotinėse iškilmėse ir gra
žiose naujų narių priėmimo 
ceremonijose. Įžanga nemo
kame.

Viso posto vardu —
Jonas Karalaitis,

Posto komanderfs
Frank Zelis, Jr.,

Viče-Comm.
Juozas A. Mickeliūnas,

Publicity Chairman

Pranešimai

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED — MOTERYS

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

OPERATORIŲ
Vienos adatos siuvimo mašinoms.

GEBOS ALGOS 
PASTOVUMAS

Matykite MR. ROBIN, 4-aim aukšte

23.30 W. CERMAK RD.

MID CITY 
UNIFORM CAP CO.

HELP WANTED — VYRAI

PORTERIAUS
4:30 vai. pp. iki 12:30 vai. ryto 

90c Į VALANDĄ 
PASTOVUMAS

CHICAGO ROTOPRINT CO. 
4601 W. BELMONT

MERGINŲ ir MOTERŲ
NESUNKIEM Fabriko DARBAM

ARBA SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

5 DIENŲ — 40 VALANDŲ 
KREIPKITĖS Į

ADVANCE
POLISHING WHEELS, Ine.

844 VVest 49th Place

CHICA60S LIETUVIU VEIKLA
Iš SgjungiečiŲ Veiklos I

Brighton Park. — Moterų 
Są-gos 20 kuopos susirinki
mas tikrai buvo gausus. Tas 
.parodo, kad narės rūpinas 
organizacijos gerove ir vi
sos įdomavos išgirsti atsto
vių pranešimus iš buvusio 
seimo.

Kaip M. Paukštienė, taip Į 
ir H. Statkienė įdomiai nu
švietė seimo eigą, ypatingai 
kaip oentno iždininkė' patie
kė visas smulkmenas kas bu
vo visoms įdomu.

Kaip girdėjom, konstitu
cija jau baigta ir užgirta. 
Pomirtinės (apdraudos) bus 
ne tik $150, bet ir $300 iki 
$500. Narėmis priimamos iki 
40 metų į pašalpos skyrių 
ir iki 50 metų į pomirtinės

| (apdraudos) skyr. Seimas 
nutarė, kad ir mišrių vedy
bų moterys būtų priimamos 
į sąjungą.

Kai kurios narės nepalan
kiai priėmė žinią, kad Illi- 
nois vai. Insurąnce Depart- 
ment nustatė, jog 60 metų 
sulaukus narė negaus pašal
pos.

Kilo sumanymas, kad kuo 
pa suruoštų didesnio masto 
vakarą. Komisijon išrinkta: 
Walterienė, Liulevičieriė, Ju- 
nokienė, Statkienė, Paukš
tienė.

Perskaitytas padėkos laiš 
kas nuo a. a. Žilienės šei
mos už šv. Mišių auką.

Ruošiamoji pramoga bun
co įvyks lapkričio 9 d., Ba- 
liūnų namuose, 7217 S. Tai-, 
man. Pramogos ruošimu rū-

Sostinės Orkestre
Rio de Janeiro, Brazilija. 

— Buvęs Kauno Operos or
kestro dalyvis Malaiška gro
ja Rio de Janeiro teatro or
kestre. Jo žmona, pasireiš
kusi gabi Kauno Dramos 
Teatro artistė, sėkmingai šo 
ka baletą teatre. Kai pra
moks kalbos, vaidins dramo
je. * V. V. (ž,)

J

J. J. Karalaitis, komanderis
Darius-Girėnas Post No. 

271, The American Legiou, 
kasmet tam tikromis iškil
mėmis pamini pirmojo Pa
saulinio Karo paliaubų die
ną, būtent lapkričio 11 d. 
Šie . paminėjimai rengiami 
sekmadieniais, kad davus 
progos juose dalyvauti ir 
plačiajai Chicago lietuvių 
visuomenei. Taip bus daro
ma ir šįmet.

Šįmet Paliaubų Dienos pa
minėjimo iškilmės bus su
ruoštos lapkričio 9 d., sek
madienį. Iškilmės šįmet ruo 
siamos didesnės ir progra
ma gražesnė, didesnė ir spal 
vingesnė. Per šias iškilmes 
bus įvesdinta virš 200 nau
jų narių, kurie bėgiu pasta
rųjų metų įsirašė į Dariaus- 
Girėno postą. Taipgi bus ro- 

A

Lietuvos Vyčių Draugo
vės susirinkimas įvyks lap
kričio 5 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvos Vyčių salėj. Visi 
nariai 
taipgi 
jai ir 
rašyti
yra ryšys visu senų Chica
go lietuvių veikėjų.

Korespondentas

kviečiami dalyvauti, 
visi katalikai veikė- 
veikėjos prašomi įsi- 
nariais. Ši draugovė

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Nauja Lietuvos Istorija

THE STORY OF 
LITHUANIA

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ

Tiesiog Jums — 
Iš Mūšy Dirbtuvės

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

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

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

KUN. TOMAS CHASE (Čtžauskas) 
Išleido Strafford House, Ine.

Žemėlapiai, kronologija, 890
KAINA: $3.50

Užsakymus siųskite { —
DRAUGAS

pusi.

2334 S. Oakley Avė. 
Chicago 8, Ulinois 

Please send me postpaid....... 
copies of your book THE STORY 
LITHUAN/A. Enclosed you 
flnd J..............

Name ......................

Address

VB 
wiU

MEKANIKŲ
PATYRUSIŲ

8-^1 SINGER SIUVIMO 
MAŠINŲ

ARBA trainees 
MEKANIŠKU PATYRIMU

PASTOVUMAS

IMPERIAL BELTING CO. 
1800 S. Kilbourn Avė.

LAWNDALE 1660

PRIE

SU

KARPENTERIŲ
ILGAM LAIKUI PASKYRIMAI 

SU DIDELIAIS PRAMONĖS 
STATYTOJAIS

> KREIPKITĖS Į 
THE AUSTIN COMPANY 

5940 S. CICERO AVĖ.

PRADŪTOJŲ
IŠMOKINSIM MERGINAS DĖL 

LENGVŲ, OFISO DARBŲ 
GRAŽUS MODERNINIS OFISAS 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
APMOKĖTOS ATOSTOGOS — 
LIGOS IŠĖJIMAS — LIGOS 
IR TAIPGI CHIRURGIŠKAS 

APDRAUDIMAS DYKAI 
PELNO DALINIMOSI PLANAS 

BONAI IR DIDELĖS 
PIRKIMO NUOLAIDOS.

NETOLI UNION STOTIES 
$25.00 IKI $35.00 

DĖLr PASIMATYMO ■—
Telefonuokit STATĖ 8471

RAKANDU FINISHER’IŲ 
KABINETŲ DIRBĖJŲ

Turi būti patyrę. Labai geros al
gos. Geros darbo sąlygos. Unijos 
atlyginimas. Atsišaukite tuojau.

JOHN M. SMYTH CO.
703 W. Madison St.’

MŪRININKŲ
Aukštos algos. Ilgam laikui dar
bas. Northbrook Manor Homes, 
Waukegan Rd. iki Walter Avė. ir 
3 blokai į vakarus, ar telefonuok:

CHELL & ANDERSON 
STATĖ 3467

BANKOS CLERK’Ų 
JAUNŲ MOTERŲ

Interesuoti užsiimti bankavimu 
kaipo darbu. Išmokinsime clear- 
ing house clerk’ų. Geros darbo 
sąlygos. Geros algos. Nuolatinis 
darbas. Progos pakilti.

Ligos ir Gyvybės Apdrauda 
Dykai. Taipgi Nauda Iš 
Pelno Dalinimosi Plano.

NATIONAL SECURITY 
BANK OF CHICAGO. 
767 Milvvaukee Avenue 

H. A. JOHNSON — CASHIER

KARPENTERIŲ
Aukštos algos. Ilgam laikui dar
bas. Northbrook Manor Homes, 
Waukegan Rd. iki Walter Avė. ir 
3 blokai į vakarus, ar telefonuok:

CHELL & ANDERSON
STATĖ 3467

WANTED
GIRLS AND VVOMEN
To pack BrusseI Sprouts 
Starting pay 85c per hour 

Kaiše after 3 weeks
CALIFORNIA

SPROUT & CELERY CO. 
54 [S. VVater Market

TEL. CANAL 5337

VYRAI IR 'MOTERYS

Psžieškau Marcelino Rudaičio ir 
jo seserį Onq. Ru'daitytę, kurie kilo 
iš Žegli-Ų, kaimo. Griškabūdžio vals.. 
Šakiu apskr. Taipgi paieškau Anta
ninos šinkiutes. , kuri kilo iš Rugių 
kaimo, Sintautų vals., Šakių apskr. 
Gyveno, rodos, Brookįyn, N. -Y. Ieš
komieji, arba apie jiuog žinantieji, 
prašomi atsišaukti, nes yra laiškų 
pas mane nuo jų giminių.
ONA VAIČAIČIUTR (Joluisonienė) 

1945 Cabot Strect
DETROTT 9. MICHIGAN

PAIEŠKOJIMAS

HE HOUSE BU1LT UPON A ROCK By COLLIEB

CHICAGO SAVINGS 
& Loan Association 

JOHN PAKEL, Pres.
6234 So. Western Avė.

Chicago 36, Ulinois
Telefonas GROvehill 7575

PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI

4140 Archer Avė. Chicago 32, III
Telefonas LAFayette 3516 

Savininkas JOE KAZIK - KAZIKAITIS

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

MŪSŲ TURTAS SIEKIA 
ARTI $2,000,000.00

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

upon
ant/ the wmds i

Archer Avenue Furniture Co.

Pentavimas
Ir Popieravimas

Pirmos rūšies darbas — Geriausia 
medžiaga — Darbas garantuotas.

AL KARANAUSKAS,
Į 6727 S. Artesian Avė. PRO. 8327

Stankevičius paieškau 
■kuri gyvena kur 
Ji paeina iš Ku- 

Užkupio g-vės, 
• Petronėlės Yar- 

pavarde ne- 
kad aš 
nes jis 
ir labai

A.§, Povilas 
savo pmseserės, 
nors Chicagojė. 
piškio miestelio, 
Panevėžio apskr.
malavičiutės. P-o vyro 
žinau. Mane jis prašė, 
kaip nors ją. suraščiau, 
randasi dabar Vokietijoje 
jam reikalinga.

Mano adresas yra:
POVH.AS STANKEVIČIUS 

D. P. CAMP HAMMERNVEG 
WEIDEN OBF.

GERMANY, USA ZONE

ATOMIC RADIO

Vedybos . yra žmonijos 
motina: užlaiko viešpatijas, 
pripildo miestus, bažnyčias 
ir patį dangų. Jeremy Tay- 
lor.

TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOJ

įstaigos Naujas Namas

Sales & Service

: VYRŲ IR 
MOTERŲ 

FABRIKO DARBAMS 
Popieros produktai, 

įdomūs darbai. 
Išmokinsime, jeigu reikės.

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

VIRŠI.AIKO PROGOS
Gyvybes apdraudimas dykai. že
miausia kaina apdrandos — nelai
mes, sveikatos ir ligoje.

STANDARD CAP 
AND SEAL CORP. 
1200 Fullerton Avė. 
Kampas Racine Avenue

RE1KIA JANITORIO
VIDURAMŽIO, DIENOMS 

$52.00 Į SAVAITĘ 
TAIPGI JANITORKŲ

Naktims 4 p.p. iki 12 vidurnaktį 
$48.62 Į SAVAITĘ 

KREIPKITĖS J 
JOHN F. JELKE CO. 
2650 W. POLK STREET

★
Vanduo yra stipriausias 

gėrimas — Samsonas tik 
vandenį gėrė.

★
Kam gręsia pavojus, o ne- 

nor bėgti, yra ženklas, jog 
savanoriai nori į prapultį 
lėkti.

Nauji TELEVIZIJOS Setai 
ir Radios Namams ir 

Automobiliams
PUBLIC ADDRESS 

SYSTEM’AI
Visiems Reikalams

FREQUENCY MODULATION 
EXPERT RADIO TAISYMAS

Tubes Tikrinimas DYKAI
Turime Taipgi Elektrinių 

Prietaisų ir Dovanų.

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

HELP VVANTED MOTERYS

REIKIA MOTERŲ
PASKIRSTYTI WASTE PAPER 

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS ALGOS • 40 VALANDŲ SAVAITE

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

KREIPKITĖS

AJAX WASTE PAPER CO.
2624 W. TAYLOR ST.
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Europos Valstybių Sąjunga
RYTŲ EUROPA IR VAKARAI. PRANCŪZŲ IR 
ANGLŲ SIEKIAI
Nuo seniai kalbama apie Europos Valstybių Sąjungą, 

bet jai įkurti dar nesimato dienos. Praūžusis, ir dar 
nepasibaigęs, karas, padalino Europą pusiau: Rytų Eu
ropą valdo komunistinė Sovietų Sąjunga, o Vakarų 
Europa serga socialistų išperomis — komunizmo karš
tine.

Prieš keletą metų W. Churchillis kalbėjo apie regi- 
jonus Europoje, apie savanorinį tautų susiliejimą, apie 
federacijas ir apie visos Europos valstybių sąjungą. 
Bet tos kilnios idėjos sudužo į Sovietų Rusijos norą pa
vergti visas- Europos tautas. Praktiškieji politikai, ne
matydami realios išeities, derinasi prie esamojo mo
mento. Ir jie turi daug pasekėjų.
KAIP VAIZDUOJASI PRANCŪZAI ATEITIES 
EUROPĄ

Prancūzija turi daug vargo su savo imperija, su ko
munistų pastangomis, vykinant Maskvos paliepimus, 
sugriauti šalies politinę jėgą, padaryti Prancūziją men
ka 42 milijonų skurdžių tauta, su kuria neturėtų nei 
kokio reikalo skaitytis 172 milijonų Sovietų Sąjunga. 
Savo namų reikalais užsiėmusi Prancūzija, jos vadai, 
nesudarė pilno sau vaizdo, kokios jie norėtų ateityje 
Europos.

Prieš kariniais laikais prancūzai norėjo išskirti iš 
Europos tautų tarpo saloje gyvenančius anglus. Bet 
dabar dalykai yra pakitėję. Anglo-saksai turi nemažos 
įsvaros Europos žemynui ir su jų norais skaitomasi.
KO SIEKIA ANGLIJA?

Ne visi anglai taip galvoja, kaip šneka p. Churchillis. 
Daug jų mato imperijos garbės galą, politinį ir ekono
minį sužlugimą, Europos tautų savitarpią neapykantą, 
ir jie abejoja, ar sulauks vieningos Europos.

Drąsesnieji anglai pasišauja vadovauti ir vystyti Eu
ropos Valstybių Sąjungos mintį, matydami tame savo 
kraštui garbingą atgimimą ir progą tapti Europos pa
tyrusiais vadais. ,
, Anglijos protestonų Bažnyčios vadai yra santūresni 
ir atsargesni. Spalių viduryje įvyko Anglikonų Bažny
čios Susirinkimas Canterbury. Jie priėmė nutarimą, 
skatinti, kad susidarytų “Vieninga Europa”, kurioje 
tikrai būtų išlaikytos ir praplėstos praeities kultūros 
dvasinės vertybės tokių bendrųjų organų, kurie pasi
rodys esą priimtini ir visų norimi. Buvo gi įnešta ki
tokia rezoliucija, būtent, skatinanti sudaryti Jungtines 
Europos Valstybes su vienodu nusistatymu užsienių, 
karo ir ekonomijos srityse.

Canterburio anglikonų arkiv. G. F. Fisher pareiškė 
č’deĘo troškimo, kad būtų rasta kaip nors susitarimas 
ir padaryta draugystė su Sovietų Rusija. Žinant, kad 
anglikonų vadai turi Anglijoje nemažai politinės įta
kos, negalima laukti greit stambių atmainų. Daug kas 
tarp anglikonų serga sovietų paskelbtais melais. Juos 
išgydys nebent patys komunistai.

fe

Katalikų Mokyklos Amerikoje
KATALIKŲ MOKYKLOSE MOKOSI 3,000,000
JAUNIMO
Pradedant 1947-1948 mokslo metus, katalikų mokyk

lose J. A. Valstybėse mokosi trys milijonai jaunimo. 
Yra tai 50 nuoš. daugiau, negu buvo 1922 m. Šiemet 
65 nuoš. visų pradžios mokyklų amžiaus vaikų lanko 
katalikų mokyklas ir 35 nuoš. high schoolių studentų 
yra katalikų Aukštesniose Mokyklose. Paskutiniais da
viniais, katalikų pradžios mokyklose yra 2,151,000. High 
Sčhoolėse ir Akademijose 475,000. Universitetuose ir 
Kolegijose 240,000-. Normalinėse Mokyklose 10,000 ir 
Seminarijose 15,00'0. Visi tie trys milijonai moksleivių 
telpa 10,800 mokyklose. Ten juos moko 101,000 moky
tojų. *

VIENUOLIŲ IR KUNIGŲ DALIS MOKSLE

Katalikai yra pastatę per 8,100 pradžios mokyklų. 
Tose mokyklose mokytojauja 934 kunigai, 800 broliai 
vienuoliai, 55,000 seselių ir 3,000 pasaulinių mokytojų. 
Tuo būdu dvasininkai sudaro čia 95 nuoš. mokytojų.

Per 25 metus Aukštesnių Mokyklų skaičius padidėjo 
37 nuoš. Dabar yra viso 2,128 high schoolės. Jose mo
kytojavo 1945 m. 24,595 mokytojai, kurių 21,563 buvo 
kunigai, vienuoliai, ir seselės ir 3,032 pasauliniai mo
kytojai. Dvasininkai šiaip susiskirsto: 1,819 pasaulinių 
kunigų, 2,211 vienuolių kunigų, 2,377 broliai vienuo
liai, 15,196 seserys vienuolės.

Šias mokyklas baigė 1945 m. 68,000 jaunuolių.
Pramatoma, jog aukštesniųjų mokyklų, skaičius teks 

skubiai didinti, nes priauga nuolat žymus katalikų jau
nuolių skaičius iš tarpo tų tėvų, kurie yra baigę kata
likiškas aukštesniąsias mokyklas.

★

Rengiamasi Kongreso Sesijai
Lapkričio 17 d. susirinks Kongresas į Nepaprastą 

Sesiją. Ją šaukia prez. Trumanas dviem tikslais: sulai
kyti infliacijos pavojų ir suteikti 16 Europos valstybių 
paramos, kad jos galėtų stoti į ekonominiai pajėgių 
valstybių tarpą.

Tą kongreso sesiją pradės prez. Trumanas svarbia 
kalba. Prie jos jis ruošiasi nuo seniai. Ekonominiai ži
novai ir kiti patarėjai, duoda apgalvotų ir pamatuotų 
pasiūlymų.

Prezidento patarėjai mano, kad .kongresas turės gel
bėti Europos laisvas tautas. Kitaip- ten įvyktų valsty
binis bankrutas, sąmyšis, o gal ir vidaus kovos. Pasi- 
likdamos ekonominiai pajėgiomis tautomis, jog bus ge
riausia rinka Amerikos gaminiams parduoti ir tuo bū
du Amerikos darbininkai turės pastovų darbą.

J. A. Valstybėse eina infliacija, t. y. dolerio nupigi- 
mas. Prieš kelis metus ką buvo galima įgyti už $1.00, 
dabar tenka daug daugiau mokėti. Norint sutvarkyti, 
teks sumažinti esminiems dalykams kainas, k. a. plieno 
gaminiams. Doleriui pingant, daugiausia nukenčia pa
tys darbininkai, nes maistas brangsta. Kas turėjo su- 
taupų, jų vertė pasidarė daug mažesnė, nė vieno dole
rio iš jų neištraukus. Bet tai sulaikyti, sutvarkyti teks 
rimtai padirbėti, o ne vien kalbėti, garbingiems Ame
rikos atstovams kongrese.

★

Prisimenant Karoli Kardinolą Salolfį
Kardinolas Karolis Salotti mirė Romoje spalių 24 d. 

1947 m. Jis buvo gimęs prieš 77 metus Grotte di Castro 
ir 1894 m. tapo įšvęstas kunigu. Baigęs Universitetą 
ir gavęs, rodos, tris daktaratus, buvo pakviestas dar
buotis Romos Kurijoje Šv. Apeigų Kongregacijoje. Ku
rį laiką jis ėjo taip vadinamą, “velnio advokato’’ rolę, 
t. y. turėjo prižiūrėti, kad nei vienas kandidatas į šven
tuosius nepatektų pirma neištyrus visus galimus jam 
primesti užmetimus.'Jo laikais daugiau 100 Dievo Tar
nų buvo kanonizuoti, įskaityti šventaisiais.

1930 m. jis buvo įšvęstas tituliariu vyskupu, o 1935 
m. pakeltas į Kardinolo garbę. Jam mirus, Kardinolų 
Kolegijoje pasiliko 62. Pilnas kardinolų skaičius yra 70.

★

Prekybos Varžtai
Europoje tarptautinė prekyba neatsigauna, nes kai 

-kurių valstybių pinigai yra labai nepastovūs, pinga. 
Taip yra su Prancūzijos frankais ir Italijos liromis.

Taip pat susidaro nemažų sunkumų su atsilyginimu 
už prekes, kai išsibaigia kreditai. Tais klausimais pasi
tarti buvo susirinkę 16 valstybių ekonominiai žinovai 
ir sutarė sudaryti centralinę atsiskaitymo įstaigą, kad 
tuomi padėjus savitarpiai įvykinti Marshallo plano dalį.

Atrodo, būtų geriausiai priimti vieną piniginę viene
tą visam Europos kontinentui, sudarant bendrą visos 
Europos banką. Tuo atveju jos pinigai nepigtų.

★
Sovietai Moka Skolos Dalį

Šiais 1947 m. Sovietų Rusija yra pirkusi skolon pre
kių už $91,200,000, o pardavusi J. Am. Valstybėms tik 
už $32,500,0100. Aišku, jog du trečdaliai nebuvo padeng
ti. Rugsėjo mėn. gale Rusija atsiuntė už $5,662,636 
vertės aukso. Bet kada ji galės apmokėti visą likusią 
skolą, neaišku.
AMERIKOS AUKSAS

J. Am. Valstybės dabar turi daugiau negu 20,000 to
nų aukso, viso už 22,762,100,000 dol. Visas beveik jos 
turėtas auksas jau yra po karo sugrįžęs Amerikon. 
1941 m. Amerika turėjo viso aukso už $22,799,500,000.

★
Privali Anglių Kasykla

D. Britanijoje pasiliko tik viena privati anglių ka
sykla, visos kitos nacipnalizuotos. Ji yra nedidelė ir 
priklauso plytnyčios savininkui W. Hammond, Ches- 
hire.

★
Kun. dr. Michael J. McKeough pakviestas žurnalo 

“Catholic Educational Revievv” vyriausiuoju redakto
rium. Šį mokslinį žurnalą leidžia Katalikų Universite
tas Vašingtone. Jame bendradarbiauja ne tik Ameri
kos, bet ir kitų kraštų žymiausi mokslininkai. Nauja
sis žurnalo redaktorius yra Katalikų Universiteto pro
fesorius.

Rašo K. Bitikas

1947 m. birželio 30 d. Aus^. 
tralijoje buvo viso gyvento
jų 7,580,820, kurių 3,799,153 
vyrai ir 3,781,667 moterys. 
Nuo 1933 m. gyventojų skai
čius paaugo 950,981. Aus
tralija yra didelis kontinen
tas — žemynas ir nori tu
rėti pas save 20 milijonų 
gyventojų.

★ ★ ★
Rumunijoje komunistinė 

vyriausybė pašalino didžiau 
šio banko Romaneąsca ta
rybą, nes ji rėmusi liberalus, 
komunistų priešus, ir karo 
metu Antonescu vyriausybę. 
Banko tary b i n i n k a i yra 
stambūs banko įdėlninkai. 
Jie bus paskelbti tautos prie 
šai ir jų turtai atiteks ko
munistams valdininkams.

★ ★ ★
Anglijos ’UŽs. reikalų mi- 

nisteris Bevinas yra pasi
rengęs keturių didžiųjų kon
ferencijai Londone lapkričio 
mėnesyje įvykstančioje. Dar 
biečių susirinkime pasakė, 
jog su juo nebus taip, kaip 
seniau, kad atsukdavęs ant
rą veidą smūgiui. Neįeisiąs 
meluoti ir kaltinti D. Brita
niją karo kurstymu. Angli
ja pati viena kovojo vokie
čių nacizmą, kai sovietai bi
čiuliavosi su Hitleriu.

★ ★ ★
Čekams nėra gerai, kad 

jie sugalvojo pakelti žmo
nėms mokesčius net nuo 2 
iki 20 nuoš. ekstra. Dabar
tiniai mokesčiai imami ’nuo 
uždarbio viršaus $670 pus
antro nuošimčio, o kas turi , 
pajamų $10,200 tie mokėda
vo iki 81 nuoš. mokesčių. Jei 
nebus išimčių, atrodo, dau
giausiai uždirbantieji Čeki
joje bus patys nelaimingi a u- 
sieji, — jie turės visa val
džiai atiduoti ir pridėti 1 • 
nuoš. iš pirmesnių sutaupų.

★ ★ ★
J. Am. Valstybių aronijos 

vadas gen. D. D. Eisenho- 
wer pareiškė spalių mėnesio 
gale, jog visi Amerikos pi
liečiai turėtų būti kariniai 
apmokomi, kaip gintis nuo 
priešo. Tai pats demokratiš
kiausias būdas, sako, nes 
duoda visiems lygias teises 
ir pareigas ginti savo kraš
tą.

★ ★ ★
Lenkijoje Sovietų Rusijos 

melų propaganda nedaranti 
įspūdžio gyventojams, sakė 
prof. Reich, kuris neseniai 
sugrįžo iš ten. Lenkijos laik 
raščiuoše netalpinamos So
vietų Rusijai nemalonios ži
nios ir retai pasakoma tikra 
tiesa apie JAV. Nors oficia
liai ir nėra laikraščių cen
zūros, bet ji tuč tuojau at
sirastų, jei ką nepalankaus 
Rusijai kas drįstų išsitarti.

★ ★ ★

Vokietijos s.-d. vadas Kurt 
Schumacher lankėsi Vašing
tone, kalbėjosi su Darbo pa- 
sekretorįumi D. A. Morse ir 
pareiškė vilties, kad Ameri
kos darbininkų unijos su
pras ir parems Vokietijos 
darbo žmones, jei norima, 
kad Vokietija galėtų atsi-

(Tęsinys 5 pusi.)

£ HENRIKAS ŽAGARIETIS--------

RAUDONASIS SIAUBAS
GPU

Jo veikla ir siautėjimas Lietuvoje

(Tęsinys)
Bet šiuo tarpu mums čia rūpi kalėjimuose belaukian

čių mirties žmonių likimas. Kiek daug iš jų turėjo žū
ti, nebesulaukę išvadavimo. Jie tapo bolševikų masinio 
teroro aukomis.

Bolševikų kalėjimuose ne tik laukią savo bylose GPU 
kolegijos sprendimo pergyvena siaubo dienas. Tenka 
siaubą, pergyventi net sprendimo sulaukusiems.

Ponas N. buvo čekistų Kaune suimtas, kankintas, o, 
baigus tardymą, pasodintas į kalėjimą sprendimo laukti.

Vieną dieną poną N. išvedė į GPU sprendimo pa
skelbti. Už tai, kad jis prieš 22 metus kažką ten nu
veikė prieš bolševikus, ponas N. buvo pasmerktas su
šaudyti, tačiau jam buvo suteikta teisė per septynias 
dienas apeliuoti į aukščiausiąją GPU kolegiją Mask
von. Žinoma, jei ponui N. tokia teisė nebūtų buvusi 
suteikta, jis* apie sprendimą būtų sužinojęs tik pasta
tytas prie sienos porą minučių prieš mirtį.

Ponas N. tuoj parašė apeliacijos prašymą ir pradėjo 
kalėjime laukti. Kiekvieną dieną ir naktį gali atsida
ryti kameros durys ir jam gali pranešti, kad mirties 
bausmė jam pakeista ilgais metais atėmimu laisvės. Bet 
taip pat kiekvieną dieną ir naktį gali atsidaryti durys, 
gali jį išvesti, pastatyti prie sienos, pareikšti, kad jo 
apeliacija atmesta, ir sušaudyti.

Siaubingas dienas ir naktis išgyveno ponas N.
Ir rytais, kai prižiūrėtojai ateidavo vestis kalinius 

į ruošą ir kai sužvangėdavo geležinių durų užraktas at
nešant pietus, ir vakarais, kai prižiūrėtojai ateidavo 
daryti patikrinimo, ir naktį, kai kurį nors kalinį iš
vesdavo pas tardytoją arba sušaudyti, ponas N. iš siau
bo apstulpdavo.

Siaubingiausias jam - būdavo kiekvieną kartą durų 
užrakto sužvangę jimas, žingsniai koridoriuje, kiekvie
nas lauktas ir nelauktas prižiūrėtojų kameroje apsilan
kymas.

Ponas N. negalėjo valgyti, negalėjo miegoti, nesida
vė kameros draugų raminamas. Jis vis laukė, kada gi, 
pagaliau, išsispręs jo likimas. Pats sušaudymas jau 
jam atrodė ne toks baisus, kaip tas amžinas laukimas 
ir nežinojimas.

Taip truko 18 dienų. 18 ilgų dienų ir naktų. Paga
liau, devynioliktą dieną atėjo prižiūrėtojas ir iššaukė 
poną N. Tas ir kvėpuoti iš baimės nustojo, kol jį nu
vedė pas z.tardyto ją ir kol tas jam pranešė, jog ape
liacija patenkinta ir mirties bausmė pakeičiama 10 
metų laisvės atėmimu, tai yra ištrėmimu į priverčia
mojo darbo stovyklą.

Sprendimo ponas N. išklausė, bet per 18 laukimo ir 
siaubo dienų jis iš visiško bruneto pasidarė visiškas 
blondinas. Visi jo plaukai pražilo. Aštuoniolika lauki
mo dienų jį, pačiame žydėjime žmogų, pavertė žilu 
seniu. ' *

Bet mirties bausmės pakeitimu dešimčia metų pri
verstinojo darbo stovyklos bolševikų kalinys džiaugtis 
neturi.

(Bus daugiau)

Savin gs

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN

You’ll T4eed M Ol&ey For the Down Payment*

Many ambitious couples are saving here to become 
future home-owners, soon as they’ve accumulated the 
down payment needed. . Any convenieat amount opens 
your insured savings account at this Associadon. The 
chart will sbow you how much you need to save.

KEISTUTO SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, Sec’y

3236 South Halsted Street
TEL. — CALUMET 4118

WljTH^ PŪ^CSE Š-AVĖ. ON A PLAN
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Chicagos Lietuviu 
Motery Klubas 
Darbuojasi

SUSIRINKIMAI
Pirmesniaisiais klubo

vavimo metais susirinkimai I 
įvykdavo privačiuose narių 
namuose tik retkarčiais. Bet 
per pastaruosius trejus me
tus klubas buvo kviečiamas 
susirinkti į namus beveik 
kas antras susirinkimas. Su
prantama, tas sutraukia dau 
giau narių ir labai pagyvina 
susirinkimą, nekalbant jau 
apie malonumą, kurį narės 
patiria viešėdamos vaišingų
jų šeimininkių namuose. Be1 
to, tas labai džiugina ir klu- i 
bo pirmininkę, nes žymiai! 
palengvina jos pareigas: ne
reikia kas kartas rūpintis 
surasti tinkamą vietą sekan
čiam susirinkimui. Užtat, 
manau, bus labai vietoje su
minėti čia nors keletą tų. 
narių, kurios pakartotinai 
maloniai suteikė savo namų 
patalpas klubo susirinki-] 
mams ir įdėjo daug triūso 
šauniems pavaišinimams bei 
palaikymui draugiškos nuo
taikos narių tarpe. Jos yra: 
Ona Stankūnienė, Della Ku- 
raitienė, Bertha Ličkus, M. 
Rudienė, Ona Biežienė, Vik
torija Kučinskienė (Kut-I 
chins), Adeline Kutchins, So 
fija Vizgardienė, Josephina 
Šlakienė, Josephina Osins- 
kienė, Ona Jonaitienė, Sofi
ja Kielienė, L. Vanagaitienė, | 
V. Olienė ir kitos.

Spalių mėnesio susirinki-] 
mas įvyko taipgi privačiuo
se Viktorijos Kučinskienės 
namuose, South Shore rajo
ne. Tai buvo vienas iš skait
lingiausių ir smagiausių su
sirinkimų, kurį klubietės il
gai minės.

Po nepaprastai gardžiu 
priešpietinių užk a n d ž i ų 
“koktelių” ir labai sudėtingų 
pietų, klubo pirmininkė L. 
Vanagaitienė nuoširdžiai pa 
dėkojo šeimininkei klubo 
vardu už vaišes, už pastogę 
ir kitus jos malonumu, 
tęsė susirinkimą.
KLUBO PRAMOGA

ir

pir-Parengimo Komisijos 
mininkė Lapinskienė savo 
pranešime pažymėjo, jog klu 
bo kortavimo vakaras įvyks 
lapkričio 18 d.,. Dariaus-Gi
rėno svetainėje, ir kad visi’ 
prisirengimo planai gerai 
-vystosi: tikietai platinami ir 
parūpinta daug vertingų do
vanų svečiams. Tas dovanas 
didžiumoje pačios klubo na
rės pasižadėjo suaukoti, kad I 
labiau paskatinus vyrus lan-; 
kytis į moterų ruošiamą 
pramogą, nutarta skelbti vy 
rams “pynoklio’’ kontestą ir 
skirti laimėtojam& prizus.

Vakaro paįvairinimui dar 
ruošiama įdomi moteriškųjų 
skrybėlių paroda.

Osinskienė pasižadėjo nu- |kurį yra viena klubo organi- 
pirkti ‘.‘tablo prizes” su nuo- |zatorių ir įstatų autorė. Jau 
laida. Iš viso aišku, kad sve- ilgokas laikas, kaip ji gy
čiai tikrai maloniai ir sma- vena tolokai nuo Chicago ir 
giai praleis vakarą, kurio v-------------------------------- ----

&

Trumpai
(Atkelta iš 4 pusi.) 

stoti ant savo kojų ir ne
reikėtų jos maitinti pašal
pomis. Siekiant to, kad pati 
Vokietija išsimaitintų, rei
kia, kad jos įmonės būtų 
jai grąžintos. Dabar gi 682 
įmonės norima panaikinti, 
nors jų didelė dalis yra la
bai reikalinga kasdieniniam 
žmonių gyvenimui reikme
nims gaminti.
-

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

J

klubas nutarė nusitraukti 
paveikslų savo įvykių albu- 

I muiprie pirmos patogios 
progos.

R. Palomenė užkvietė klu
bą laikyti sekantį susirinki
mą jos namuose. Lapkričio 
mėnesio susirinkimas įvyks 
vieną savaitę anksčiau, t. y. 
lapkr. 12 d. Susirinkimas 
šaukiamas anksčiau dėl to, 
kad rengimo komisija galė
tų patirti, kaip yra pasi
ruošta prie kortavimo pra-

pelnas skiriamas sušelpimui i darbuojasi vienoje ligoninė- 
tremtinių stu-|je, bet klubo veiklą seka ir 

įlinki jam gyvuoti ilgus me
tus.

Patirta, jog klubas pasiun 
te didelį pluoštą kryzente- 

] mų Metropolitan Operos ar
tistei Anna Kaskas, kuomet 

j ji dainavo Chicago Operos 
I rūmuose šio mėnesio 11 d.

Pirmininkės kviečiama, D. I
Kuraitienė, klubo vice-pirm., 

j papasakojo savo įspūdžius iš 
I kelionės į Alaską ir atgal
lėktuvu. Daugelis klubiečių mogos, kuri įvyks už savai- 

| yra ‘toli keliavę automobi- tės, -t. y. lapkr. 18 d. Tiki- 
liais, traukiniais ir laivais, 

|bet dar mažai lėktuvais, tad 
| Kuraitienės pasakojimai a- 
pie tolimas keliones lėktu
vu buvo įdomu klausytis.

Jubiliejinių metų proga,

-jaunameci
I dentų Et:- ropoję.

Dacj džiaugsmo ir entu
ziazmo sukėlė narių tarpe, 
kuomet sekretorė Rudienė 
perskaitė laišką nuo Dariaus 
Girėno Posto Board of Dirse 
tors pirmininko Jono Kaza- 
nausko, kuriame pranešama, 
jog postas sutiko duoti klu- 

I bo parengimui svetainę dy- 
Į kai.
SVEIKINIMAI

Elena Statkienė perdavė 
klubui linkėjimus nuo Onos 
Kirienės pranešdama, jog tą 
pačią dieną Kirai m'’* i 35 
metų vedybų sukaktį. Ona 
Kirienė yra viena pirmuti- 
niųjų klubo narių ir kelis 
■metus ėjo pirmininkės pa
reigas. Tūlą laiką nedalyva
vo klubo veikloje, bet dabar 
žada vėl ateiti į talką. Susi
rinkimas nutarė pasiųsti Ki
rams pasveikinimą.

D-rė Satko perdavė linkė
jimus nuo ilgametės klubo 
narės dr. Suzanos Šlakienės,

GIRĖNAS

paveiksluota,

KAINA — $1.75
(su persiuntimu)

Knyga kietais viršeliais ap
daryta, gausiai 
turi 384 pusi. Pirmiems užsi- 
sakusiems dar teks. Nelaukit.

masi skaitlingo susirinkimo.
I

JUOZAPAS POPLAUSKAS

IŠPARDAVIMAS
Yra dar tik 20 kopijų

Sparnuoti Lietuviai
DARIUS IR

Gyv.: 4444 S. Troy St„ na
mų telefonas LAFayette 5817.

Mirė Lapkr. 2d., 1947m., 8:- 
45 vai. ryte, sulaukęs C;3 m«*tų.

Gimė Lietuvėje. Kilo iš Ma
žeikių apskr., Pikelių mieste
lio, Ritelių • kaimo. Amerikoje 
išgyveno 39 metus.

Paliko dideliame 
sūnų ---- —
ną ir 
retta; 
žentą 
Ąlice; 
draugų ir

Priklausė 
riaus

DRAUGAS
2334 S. OAKLEY ĄVE.

Chicago 8, Illinois
Veteranų Perlaidojimo Reikale

Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkas atvyks 
į jūsų namus ir suteiks 
jas. Sutelkiamas pilnas

... j.a-.i—, .nuliu ii m e: 
Edvardą, marčią Julijo- 
anūkus Edvardą ir Lo- 
dukterį Juzefą Kettler, 

Don ir anūkes Laura ir 
ir daug kitą giminių, 

pažįstamų.
prie Šv. Izido- 

draiugijos.
Kūnas, pašarvotas namuose: 

444.4 S. Troy St. Laidotuvės į- 
vyks Ketvirtad., Lapkr. 6d. Iš 
namų -8:80 vai. ryto bus atly
dėtas į Nekalto Prasidėjimo 
švč. Panelės parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio, sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, Mar
ti, žentas, Anūkai, Gimines.
Laid. direkt. Lachawicz ir Sū- 

VIRginia 6672.

Atsiųskite man ............ kopija (U)

Sparnuoti Lįętuviai. įdedu $...........

VALANDOJEaNULIŪDIMO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

POVILAS J. RIDIKAS

LACHAWICZ ir SŪNAI

LEONARDAS L. BUKAUSKAS

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ.

JULIUS LIULEVICIUS

Miestas
Adresas-

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, Saukite mus.

jums visas perlaidojimo uiformaci- 
militartuis laidojimas.

Bette San- 
brolvai- 
Reiher, 

Bandauski; 
ir daug 
ir pažįs-

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

Mes turime koplyčia? 
visose Chicagos ii 
Koselando dalyse if 
tuojau patarnanjam.

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

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

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.

JULIUS BALCHUNAS

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

^ Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

KAPŲ PAMINKLAI TIESIO© IŠ DIRBTUVĖS

BITTINandKAMENSKY
Monument Works

Indiana, 
sulaukęs

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

SILVER STRODEN 
( STRODOMSKIS)

Gyveno 3357 S. Morgan 
. YARds 6120.

bažnyčią, 
pa- 
Po 
šv.

BUDRIKO KRAUTUVĖJE visuo
met rasite geriausios k-okybės RA
KANDUS, RADIOS ir JEAVELRY, 
prieinamiausiomis kainomis ir 
visuomet mandagų patarnavimą. 
Atsilankykite.

VISI DEPARTMENTAI 
PATALPINTI VIENAME 

BALTAME NAME

6845 So. Western Avė. 3 319. Lituanica Avė.
PROspect 0099 YARds 1138-1139
Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyčią arčiau jūsų namu

Kilo iš
Kriukių parap., 

Amerikoje iš-

Gėles visom 
progom; ves
tuvėms. ban- 
kietanv-, lai
dotuvėms, ir 
taip toliau.

Krautuvė atdara kiekvieną dieną. 
Vasaros metu atdara vakarais 
Pirmad. ir Ketvirtad. iki 9 val. 
vakare.

JOS. F. BUDRIK, Ine

Gyv. 1902 West 69th Street.

Mirė Crown Point, 
Lapkr. 2d., 1947rn.,
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvbje. 
Šiaulių apskr., 
Kazilių kaimp. 
gyven-o 39 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
brolį Kazimierą Balchuną; se
serį Teklę Tamošiūnas ir švo- 
gerį Joną; brolienę Marijoną 
Balchunas ir jos šeimą (Bąy- 
onne, N. J.); ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Dariaus-Girė
no American Legion Post 271.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 4330 S. Cali- 
fornia Avė. Laidotuvės įvyksta 
Ketvirtad., Lapkr. 6d. Iš ko
plyčios 9:45 vai. ryto bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švč. parap. 
kurioje įvyks gedulingos 
maldos už velionio sielą, 
pamaldų bus nulydėtas į 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Brolis, Se
suo, ii* visi kiti Giminės.

Laid. direkt.: J. F. Eudei- 
kis, tel. LAFayette 0727.

Mirė Lapkričio 3d., 1947.ni., 
55 vai. ryte, sulaukęs 26'me

tų amžiaus.

Gimė Cliicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 seseris, "Ver-a Reiher ir šv-o- 
gerį Carl, Faye Bandauski ir 
švogerį Josepb, ir — 
ders 'ir švogerį Phil; 
kius Carol ir Roger 
Dennis ir Donnie 
dėdę Juozapą Stock; 
kitų giminių, draugą 
tanių.

Kūnas pašarvotas 
Phillips koplyčioje, 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks Penktadie
nį, Lapkričio 7d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto :b,us atlydėtas į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Seserys, Dėde 
visi kiti Gimines..

BEVERLY 
HILLS

GĖLIŲ KRAUTUVĖ
6901 So. Wentworth Avė.
Tel STE. 2454 —HU v. 2224
Ant. ir Aldona Gužauskas. Sav.

4847 W. 14th Street

CICERO 50, ILLINOIS

Laidotuvių direktorius: A 
Phillips, telefonas YARds

PASIKLAUSYKITE
Visų Mėgiamiausias

Budriko Radio 
Programas

Sekmad. WCFL Stoties 9:30 v.
Ketvirtad. WHFU Stoties

Jei tu įleisi velniuką į sa- Į 
vo vežimą, turėsi parsivežti , 
jį ir namo.

Nors visų būtum užmirš
tas, .'.angus visuomet lieka 
tavo Lamais.

LIŪDESIO VALANDOJ
Šaukite

MAŽEIKA &EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PIRKITE TIESIOG NUO— 
MR. NELSON

— Savininko —

St. Casimir Monumenl

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste.

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Phone: YARds 0781

Kenčiantieji nuo senų, atdarų 
ir skaudžią žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt ir skaudė
ti — užtepkite 
L E GULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinanč i o s 
ypatybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgy
dyt senas, 
atdarąs 
skardžias

žaizdas. Vartokite jį irgi skau- 
diems nudegimams, šąšų ir sutru- 
kimų prašalinimui. Ir kad pa
lengvinti Psoriasis niežėjimą. At- 
vedina vadinamą Athlete’s Foot 
degimą ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu- 
džiūvimo ir sutrukime tarp pirš
tų : geras. ir sa/uso<*, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš
bėrimams ir kitoms odos nega
lėms iš lauko pusės.

Legrulo Olntment yra parduoda
mas po 75c, $1.25 ir $3.50. Pirkite 
jį vaistinėse Chicagoj ir aplelinkėj 
arba atsiųskite Money Orderį į:

LEGULO, DEPT. D.
3241 S, Halsted Street 

Chicago 8, UI.
Tel. CĄLumet 7237

■■

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

Paminklus pristatome į visas kapines arti ar toli.

Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 
paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper- 
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.

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

3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREKT
Telephone: YARds 1419

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

10821 S. MICHIGAN AVĖ. Phone: PULlman 9661

Phone: YARds 4908

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572

/I
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I Viinanl, Buvęs hbasadorius
Mijai Kare Meta, Nusižudė

IVERKIA MOTINA SŪNELĮ APKABINUS

Mrs. Alma Lang kriminaliam teisme (Chicagoj) vos 
nealpsta*iš širdies skausmo, kuomet jos 12-kos metų sū
nus Howard prisipažino žiauriai nužudęs septynių metų 
Lonnie Fellick. Kokios jis susilauks bausmės — sunku 
dar pasakyti. (Acme-Draugas telephoto)

kęs pirmąjį filmą neseniai 
pasirodusį.

Milwaukee Arkivyskupas 
irgi ją smerkė aplinkraštyje

PHILADELPHIA. — Phi-
|ladelphijos kardinolas Den- 
nis Dougherty pagrąsino du 
šio miesto teatrus, kad nuro 
dys visiems diocezijos kata- Į visoms parapijoms.

Šį sekmadienį 
bažnyčiose 
kardinolo, 
tuo pačiu 
prašo, kad 
teatro- vadovybei, kur rodo- j 
ma dorovei priešingą filmą |

Winant išbuvo ambasado
riumi nuo 1941 iki karo pa
baigos. Gubernatorius Char- 
les Dale pareiškė, kad Wi- 

l nant buvo pasiūlyta būti 
New Hampshire universite
to prezidentu.

ICORD, N. H. — John 
inant; 58, buvęs karo 
Amerikos
Anglijai,
New Hampshire guber- 1 
aus, nusišovė savo na- , 
e. Tuo laiku namuose 
tik jo- sekretorė ir vie-

™ BANDĖ ŠOKTI
elio paaiškinančio savo I 

ei sekretorė, nei kamba- į 
: neišgirdo šūvio. Išg rdo 
Winan.t kūną griūnant t 
grindų. Nubėgusios ra- 
kad jau buvo negyvas.

i pareiškė apskrities pro- 
rorui, kad paskutiniu lai-
Winant buvo nusim’nęs 
išrodė pavargęs kūnu ir 
otų.

ambasidi- 
buvęs % tris

a.

tedirbo Darbo Dieną, 
ai Kalias Šnipavimu 
MASKVA. — Vieno sovie- I 

ų fabriko' “X” daib n nkai * 
pastebėjo, kad -darbo dieną, | 
kažkoks nepažįstamas as
muo apsirengęs nuskuru
siais kailiniais traukia jų 
fabriko paveikslą nuo neto
limo tilto. Fabrikas sargai 

| jį sučiupo.
Kaltinamas šnipavimu An-1 

ghįi kariškos misijos Mask
vai galva, generolas Richard 

j Hilton, kuris pane’gė pi-1 
- veikslų traukimą, sakyda- j 

mas, kad net neturi foto 
aparato. Jis, anot praneši
mo, ieškojo vietos čiužinėti. | 

Fabriko darbininkai nesu-1 
pranta, kaip darbo dieną ga
lima ieškoti čiužinėjimui 

L vietos, ir dar kai nėra jokio 
i sniego.

B 8640 AUKŠTO
NEW Y0RK. — Kareivis 

pasisakė savo draugams i 
Astoria stovykloje, kad jis 
mano šokti iš 86-to aukšte 
Empire Statė dangoraižio. 
Jie pranešė pastato sar-1 

įgams, kurie sučiupo 1‘etuvį 
Vito Strazdą, 24. Jis buvo 

■ 1 nuvežtas ligoninėn proto pa- 
! tikrinimui.

"I Sakoma, kad jis Chicago- 
į je turįs gimtinių 3329 So. I
Morgan St.

Į Gimė Naujas Vulkanas
I VERA CRUZ, Mexico. —
1 Mokslininkai susirinko ma
žame miestelyje Ignacio 
Llave, 62 mylius į pietus nuo 
čia, kur 
išsiveržė 
Vulkanas 
didelius

l molio ir sulfuro dujų.
| Vietiniai gyventojai sako, 
kad. prieš 30 metų toje vie
toje pasirodė didokas eže
ras. kuris paskutin’u biku 

I prieš volkano išsiveržimą 
išdžiūvo.

prieš tris d’e Tas 
naujas voJkanas. 

} debes;s sp’auna 
akmenis, geltono

Niekeno metu Tegalima 
nuspėti, jei jų dvasia, nepa
reiškia, nes dvasia formuo 
(ja kūną.

Savings & 
PRADEK

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

Jjoa/n c^i^>ciatčan.
ond Sup«rvi»od by Unhed Stotm Goven»ment

2202 W. CERMAK ąD. • CHICAGO 8, ILLINOIS
FHONE. VBlomla 7747 JOHN J. KAZANAUSKAS, Prm.

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus

Kas Girdėt
Chicagoje^

Vogė Medžiagos Savo 
Namų Statybai

Chicagįečiai George Thie- 
ry, 26, dailydė, ir William 
Owens, 29, geležinkelietis, 
abu iš 1346 Sedgwick -st., 

į buvo policijos areštuoti už 
pavogimą $5,000 vertės sta
tybos medžiagos iš- naujai | 
statomų namų.

Abu vedę, turį po 2 vaiku, 
I buvo susidėję ir nupirkę už 
' $400 lotą žemės Dyers, 
Indiana. Jiems nesisekė 
gauti paskolą, kad ga^tų 

’ pasistatydinti namuką. Nu
tarė iš tnaujai statomų na
mų pasiskolinti reikalingos 
medžiagos ir pakliuvo.

i
i likams juos boikotuoti, vie
nus metus už rodymą nepa-

• dorių, Padorumo Legljono 
pasmerktų filmų “Forever
Amber” ir “Outlaw”.

Prieš
Yorko kardinolas Francis 
Spellman irgi yra pasmer-

kiek laiko New

Kas Randasi Bonkose?
Federalės valdžios polici

ja susiekė, kad 3 Chicagos 
naktiniai kliubai neteisėtai 
pripildo jau ištuštintas deg
tinės bonkas ir apgaudinėja 
gėrikus. Chemikale analyzė 
parodo, kad bonkose nesi
randa ta degtinė, kuri pa
žymėta.

Tai susekta Preview loun- 
ge, 7 W. Randolph; Riviera 

ilounge, 40 W. Randolph; ir 
Town Casino, 6 N. Clark.

Vagys Ieško Grožio
Vagys, kuriems patinka 

gražuolės, pavogė iš grožio 
fabriko, Kathryn, Ine., 314 
Institute pi., 
$50,000 vertės 
lūpoms dažų.
Harry Daumit
licijai, kad trūksta 30,000 
lipstikų ir 4,200 bonkučių 
perf ūmo.

Chicagos 
skaitytas 

la’škas 
Jis

bus
Stritch 

klaus'mu.
visi protestu itų

X Kun. Ig. Albavičius, E.
1 Samiene ir V. Tūbeliene, žy
miausi Chicago EALF vei
kėjai, išvyko i BALF seimą, 
New York, kuris prasidėjo 
šiandie ’• baigsis rytoj.

X L. Laban, '‘Draugo” re
dakcijos narys ir Lietuvos 
Konsulato sekretorius, po a- 
tostogų grįžo prie darbo ir

j redaktorius, kurie yra pa- 
H uiikę leisti iš burnos dū
li mus, apdalino dideliais ir 
IĮ j kvepiančiais cigarais už sū- 
ĮI naus sveikatą.

X Juozas Matiukas. kilęs 
iš Rokiškio apskr., Panemu
nėlio valse., o dabar gyve- 

I nantis Vokietijoj, norėtų su- 
i sirašinėti su savo tautie
čiais gyvenančiais svetur.

; Jei kas norėtų jam atsiliep- ■ 
ti, jo adresas: J. Matiukas, 
Litausches Lager, Hanau, 
Germany, U. S. A. Zone, Eu- 
rope.

X Dr. K. Grinius, buvęs 
Lietuvos III-čias preziden
tas, kuris dabar gyvena Chi- 
cagoj, Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos (tremtyje) suva- 

' žiavime Schweinfurte, Vo- 
' kietijoj, pakeltas į Garbės 
i Narius. Kiti pakelti j Gar
bės Narius rašytojas Vydū
nas, p^of. M. Biržiška ir 
prof. M. Krupavičius. Gar
bės Akte pasakyta, kad vi
si šie lietuvių tautos vyrai 
v'są savo gyvenimą plunks- 

j ra kovojo ir tebkovoja už
1 PLATINKITE DRAUGĄ Į TaetuvGS laisvę.

X Keistute Taupymo ir 
Paskolų Bendrovės šėrinin- 
kų pastarame susirinkime 
nutarto, vardą pakeisti 
“District”. Dabar 
vadinsis District 
and Loan Ass ’n.

ISSg ŽINIOS
Geri Vagiliai Paliko 
Daugiau Negu Pavogė

MEXIC0 CITY. — Poli
cija ieško dviejų vagilių, 
kurie privertė skerdyklų 
sargą atidaryti kompanijos' 
geležinę spintą. Vagiai iš 
spintos pagrobė $1,400 ir 
pabėgo, bet rasta, kad besi
skubindami jie paliko savo 
portfelį, kuriame rasta $10,- 
000.

Žmona Jam Per Gyva

Tai Bent Šeimyna
MIDWAY, Ontario. — 

George Weiler ir jo žmona 
minėjo 60 metų vedybų su
kaktį. Paminėjime dalyva
vo visi 16 jų vaikai, 8 sū
nūs ir 8 dukros. Tėvai jau 
sulaukė 86 anūkus ir 27 
pro-anūkus. Juos pasveiki
no Popiežius, Anglijos ka
ralius ir karalienė ir Kana
dos premjeras King.

Chicagoj e, 
perfumo ir 
Savininkas 

pranešė po-

DETROIT. — Ima Gre- 
gory taip nustebo., kad ji 
mirus, jog suskubo ieškoti 
divorso nuo savo vyro.. Ji 
pareiškė teisėjui, kad i’gai 
sugyvenus su savo vyru, 
bet kai jis pradėjo drau
gams pasakyti, kad ji mi
rus, norėdamas tokiu būdu 
išsiprašyti pinigų gėrimui, 
tai jai užteko.

Padėjo, Apvogė Aki?
OMAHA. — Jaunuolis 

padėjo aklai, moteriškei pa
reiti gatvę, tuomet'pavogė 
iš jos ridikulį, kuriame bu
vo $18. Moteriškė, Agnės 
Padgett, ima slaugės padė
jėjos kursus. Ji sako, kad 
kokia panelė buvo kartu su 
vaikinu, ir kad jie kartu, 
pabėgo.

Vagys Prižadėjo ir 
Grįžę Gavo $14.526

Prieš' dvi savaites du plė
šikai prižadėjo David Be- 
yers, 5434 Kenmore Avė., 
Chicagoje, kad jį apvogs
prie kito susitikimo. Suži- I 
noję, kur jis gyvena, vagys 

i užtiko ne tik patį Beyers, 
bet ir grupę biznierių susi
rinkusių pakazyriauti.

Vagiliai paguldė penkis 
asmenis ant grindų ir išsi
nešdino su $14,526 pinigais 
ir žemčiūgais.

Nutroško nuo Garų
Du broliukai, negrai, Wil- 

liam ir Curtis Combs, 5 ir 4 
metų, nutroško, kai nuo ra
di j atoriau nulaužė, kraną, 
kuris kambarį pripūdė ga
rais. Motina grižus iš darbo 

| rado iuos negyvus. Tai įvy
ko 5007 Wabash avė., Chi- 
cagoje.

Kariuomenes Manevrai

Įvyks Gėlių Paroda
Šį šeštadienį, lapkr. 8

Chicagos Parkų distriktas 
ruošia gėlių parodą Gar- 

| field ir Lincoln Park gėly- 
I nuošė. Paroda tęsis iki mė- 
I nėšio pabaigos. Gėlynai bus 

-1 atdari kasdien nuo 8 vai. ry
to iki 10 vai. vak. Sekma- . .
dieniais ir šventėmis nėra į- Kuris neturi vaikų, daž- 
žangos. Paroda sutraukia I niausiai nežino, kas yra mei- 
virš 300,000 lankytojų.. pe. Italui patarlė.

d.,

TYNDALL FIELD, La.— 
Kariuomenės antroji šar
vuočių divizija veda platus 
manevrus marių pakraštyje, 
nuduodami invaziją. Jų ban
dymus stebi aukšti kariuo
menės karininkai. Bandymai 
nepasisekė, nes marės buvo 
atslūgusios.

NORITE
NORITE
NORITE

• JEIGU
• JEIGU
• JEIGU

PASKOLOS ANT NAMO 
PASIDĖTI TAUPINIMUI 
GAUTI 3% — KREIPKITĖS

TAMPA, Fla.* — 60 B-29 
lėktuvai manevruose užpuo
lė Bermudos salą ir 15 ne
va priešų Jaivų eskadroną.

10,000 BONKŲ

MONARCH

3529 So. Halsted St.

• DEGTINES
• BRANDAS
• RUM’O

Phone: YARDS 6054
Nathan Kanter, ‘Lietuviškas Žydukas’, sav.

• GIN
• VYNO
• KORDIAIĄJ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

LIQUOR 
STORE

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

Kviečiame kiaušy- " “
tis muzikos, 
nų, žinių 
nešimu.

dai-;;WHFC-1450kilocycle$
SEKMADIENIAIS:, nuo .1-mos 

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

valandos vakare
EXTRA PROGRAMAS: Penkta

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

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas —- GROvehill 2242

IJMIVIERSAIL
Savings and Loan Assnciallon
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 9 ryto iki 8 vak.. Seštad nuo 9 ryto iki 1 pdpietų.

STASYS LITWINAS SAKO:
TAI GERIAUSIAS LAIKAS 

"PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų-Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų- 
Hardnare — Pleisterio — Cemento — Srutų —Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kiti; Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite!

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI
STASYS LITWINAS, Pres.

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

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

i "DABAR -

i

į - 
bendrovė
Savings • 

Ši “spuL
ka” ilgiausiai išlaikė savo 
originalų vardą, nors pasta
ruoju laiku kiek iškreptą: 
vietoj “Keistutis” — “Keis
tute”. Kitos tos rūšies lie
tuvių finansinės įstaigos: * 
Mindaugo, Gedimino, Sima- 
no Daukanto jau seniai per
krikštytos. District Savings 
and Loan Ass’n pirmininku 
yra Bridgeport veteranas 
veikėjas Tarnas Janulis, o T

i sekretorium Juozas Mozeris.
?< Pakelių ir kiemų kry-

1 žiai ir smūtkeliai, kurie prieš _
i .karą puošė Lietuvą, yra re- 
' tas vaizdas Amerikoj. Ta- 
.•čiau “Draugo” kiemas jau 
: keli metai, kaip turi šven
tovėlę, kuri teikia aplinku- 

| mai malonią nuotaiką. Šven- 
• tovele įrengta ant vamzdi
nio stulpo, apie 9 pėdas nuo 
žemės ir turi keturias na- 

I vas. Rytinėje ir vakarinėje 
navose randasi smūtkeliai, 

| pietinėje — šv. Marijos ba
reljefas, o šiaurinėje — Šv. 
Kazimiero stovylėlė. švento
vėlė ypač gražiai atrodo pa
vasarį, kuomet vyšnios ap
link sužydi, ir žiemą, kuo
met stogeli? esti sniegu ap
dengtas.

Praneštas
Bridgep*’ t. — Federaci

jos 26-to skyriaus mėn. su
sirinkimas įvyks Šv. Jurgio 
parapijos mokyklos kamba
ry, trečiadienį, lapkričio 5 
d., 8 vai. vak. Visi malonė
kite dalyvauti. Valdyba

V
J


