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Tėra Maža Vilties, Kad Ministrai 
Susirinkę Londone Galės Susitarti c.

Ministru Pavaduotojam Nesusitariant, 
Abejojama ar Ministrai Susikalbės

RAŠO VYT. ARŪNAS

PARYŽIUS.—Gal kam at
rodys keista, kad šiandien 
pasaulis apie sovietus žino 
daugiau, negu anksčiau- Ir 
tai yra ne dėl to, kad vaka
rų valstybių šnipams būtų 
pasisekę įsiskverbti už “ge
ležinės . uždangos, ’ ’ kas yra 

" visiškai neįmanoma, bet dėl 
to, kad p,er paskutiniuosius 
kelis mėnesius net keli aukš
tį sovietų pareigūnai ir kari- 

Tsiinkai atbėgo į vakarus ieš
kotis protekcijos nuo Stali
no persekiojimo ir jie smul
kiau papasakojo apie gyve
nimą Rusijoje.

Ne vieni sovietai bėga, vis 
dažniau atvyksta aukštų pa
reigūnų ir iš sovietų okupuo
tų kraštų, šie žmonės kurie 
pradžioje, būdami dideliais 
idėjalistais, bandė bendra
darbiauti su Maskva, pama
tę, kad su sovietais neįma
nomas joks bendradarbiavi
mas ir anksčiau ar vėliau 
jie būsią likviduoti, tad ne
laukdami, kol bus-Jiems už
nerta kilpa ant kaklo; ar 
gauta įi pakaušį kulka, per
ėjo “žalią siėhą’’ ieškodami 
prieglaudos vakaruose.

Negerbia Prieglaudos 
Įstatymo

Yra tokia jau tradicija, 
kad jokia valstybė neišduo
da kitai valstybei jos politi
nių pabėgėlių, bet pasirodo, 
kad ši tradicija liko užmir
šta už “geležinės uždangos.“

Kaip žinome, su buvusiu 
Lenkijos; premjeru Mikolai- 
čiku iš- Varšuvos bėgo dar 
kelijo ^partijos draugai. Bet 
deja,-, jiems nepasisekė pa- 

b siekti. Londoną. Jie buvo su-1 
. imti Čekoslovakijoje ir atir 
*duoti lenkų policijai, skai-

ikodami naujų aukų...
Nesenai pro Paryžių pra

važiavo buvęs vengrų kariuo 
menės štabo viršininkas, ku
ris šias pareigas ėja po pa- 

lliaubų pasirašymo su sovie
tais ir visą laiką bendrai 
dirbo su raudonąja armija.

Čia Prancūzijoje jis nepa
bijojo duoti keletą pastabų 
prancūzų kariškiams ir di
plomatams :

—Karo atveju, Prancūzija 
būtų labai greitai okupuota. 
Rusai norės kuo greičiau 
prieiti prie Atlanto pakraš
čio ir Viduržemio jūros. Jie 
gerai žino, kad iš Prancūzi
jos amerikiečiai pajėgtų 
greitai perkirsti susisiekimą 
su užpakaly esančiomis ba
zėmis ir izoliuoti nuo užpa
kalio,* tad štai kodėl Maskva 
stengsis kuo greičiau išstum 
ti amerikiečius iš Europos. 
Nereikia dėti daug vilčių, 
kad galėsi te. pasipriešinti ru
sams. Penktoji kolona komu- 
i.nistų partijos padės sovie
tams įsitaisyti ir okupuoti 
kraštą.

Jei prieš metufe laiko, są
jungininkai tarpusavy sten
gėsi geruoju sugyventi, tai 
šiandien nebešlepia savo ne
apykantos. Maskva jau visai 
atvirai veda “karą” prieš 
Ameriką. Komunistui partija 
kiekviename žingsny^stengia 
si apkaltinti Ameriką.

Jokio Kompromiso
Esant tokiam dideliam ne

sutarimui tarp rytų ir vaka
rų,. maža bėra vilties, kad 
Londone bus pasiekta kokio 
nors susitarimo. Ministrų 
pavaduotojai, kurie posė
džiauja, dar jokiu klausimu 
nesusitarė.

ŠTAI VISŲ LAUKIAMA KOMBINACIJA

Skrisdamas savo nuimamu 34 pėdų sparnu,1 Consolidated Vultee bendrovės “skrai
dantis auto“ padaro pirmą skraidymą virš San Diego, California. Skridimas tęsėsi dvi 
valandas, įrodė galimybę sudėtinės oro-sausžemio transporto sistemos. Acme

Reynaud Prašo Blumo 
Paramos Vyriausybei 

PARYŽIUS, lapkr. 17. — 
Buvęs premjeras Paul Rey
naud išvyko pas buvusį 
premjerą Leon Blum, socia
listų partijos vadą, prašyti 
jo paramos naujam kabine
tui, kurį Reynaud gali šią 
savaitę sudaryti. Tikimasi 
premjeras Ramadier atsista
tydins kaip tik Reynaud 
gaus 310 seimo narių balsus.

Britų Kariuomenė
Apleidžia Palestinų

LONDONAS, lapkr. 17— 
London Times šiandien ra
portavo, jog britų kariuome
nė jau pradėjo pasitraukimą 
iš Palestinos. Kariai ir reik
menys yra .evakuojami 
dviem keliais: jūra iš Hai- 
fos ir sausžemiu per Egipto 
rubežių į* Port Sąid.

Britų kariuomenė yra spė
jusi, jog pasėkoje to skubo
tumo, daugiau negu pusė ka
riuomenės reikenų bus palik 
ti Šventoje Žemėje.

Rado Bėglių Laivų,
185 Žydai 'Dingo' 

JERUZALE, lapkr. 17. — 
Žydų sluoksniai šiandien sa
kė ’85 žydai imigrantai, ku
rie praspruko pro britų lai
vus vakar ir išbrido į kran
tą netoli Nahariya “veikiau 
šiai yra apsirėdę kaipo dar
bininkai ir šeimininkas ir 
idrba laukuose šalę Palesti
nos žydų.“

Tuo tarpu 794 žydai, britų 
sugauti* vakar Kadimah lai- 
ye, buvo išsiųsti į Cipruso 
stovyklas.

Kalboje Kongreso Sesijos Atidaryme 
Truman Prašė Grąžint Kitas Kontroles

Republikonai Reiškia Opoziciją Prieš 
Amerikiečių Didesnį Suvaržymą

' rant, kad jie neteisėtai per
žengė sieną ir vertėsi užsie- 
sio valiutos , spekuliacija... 
Nejaugi Pragos vyriausybė 
nori, kad,, Mikolaičiko parti
jos bėgliams Varšuva, būtų 
išdavusi užsienio pasus, su 

. vizomis ir leidimu išvežti 
užsienio valiutą?'
Prancūzija Būtų Užimta,..
Iš už “geležinės uždangos” 

bėga visi kas tik gali, nes 
ten jau pasidarė nebeįmano
ma gyventi. Po Petkovo pa
korimo Bulgarijoje, buvo 
“susektas” naujas sąmoks-: 
las ir generolas Stančevas 
pasmerktas kalėti iki gyvos 
galvos, gi kiti karininkai po 
kelioliką metų kalėjimo, Ru
munijoje pasibaigė Maniu 
procesas, Jugoslavijoje dau
gybė intelektualų nuteisti iki 
gyvos galvos kalėjimo, Al- 

* banijoje vyksta didelis “pro- 
jgT cesas,“ Slovakijoje suėmi- 

mai tęsiami... Visur Stalino 
tarnai, įsikandę kruviną pei
lį į dantis su virve rankoje, 
švaistosi, kaip vampirai, ieš-

Marshallas žadąs Londone 
užimti tvirtą poziciją. Jis 
skaito, jei Amerika Maskvo
je turėjusi nepasisekimą, tai 
Londone turi laimėti ir ne
galima grįžti prie jokių kom 
promisų.

Savo keliu, kaip teko pa
tirti, Maskva bandys dviem 
operacijom atskirti anglus ir 
prancūzus nuo amerikiečių. 
Pirmoji ši operacija daroma 
Vienoje, kur sovietai siūlu 
anglams kai kurių ekonomiš
kų privilegijų, gi antroji 
operacija, tai palaikymas 
prancūzų tezės dėl Reino 
krašto kontrolės. Kremlius i 
tuo tikisi sumaišyti sąjungi- * 
ninku kortas ir pratęsti kon
ferenciją dar kuriam laikui.

KALENDORIUS
Lapkričio 18 d.: Šv. Petro Į 

ir Povilo Bazilikos pašv.; se
novės: Žemartas ir Lendrū- 
nas.

Lapkričio 19 d.: Šv. Elz-1 
bieta, Vengrijos Karalienė; Į 
senovės: Dainotas ir Dange- Į 
rutė.

! Perspėja Karalių
Apie Pasikėsinimų

BANGKOK, Siamas, lapkr.
17.;—Militarinio rėžimo už- 
valdžiusio Siamą praeitą sa- 

I vaitę kalbėtojas šiandien 
perspėjo, kad žudikas yra 

i pakely į Lausanne, Šveicari
ją, kur karalius Phumpipi- 

I hon Aduldet dabar mokosi.

LIIETUVIŠKOSIOS 
KNYGOS PARODA
Paroda, skirta 4ū0 me

tų sukakčiai nuo pirmo
sios lietuviškos knygos 
pasirodymo paminėti, vy
kstanti Lietuvos Vyčių 
name, 2451 West 47th 
St., šiandien atidaryta 
nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Šios dienos paskaitos 
tema—‘‘ Lituanistikos da
lykui surinkimas ir apsau
ga.’’ Kalbės kun. P. Juras, 
Centrinio Lietuvių Knygy
no ir Archyvo direktorius, 
Lawrence, Mass., lietuvių 
parapijos klebonas.

Meyers Ėmė Mokestį 
iš Karo Bendrovės

WASHINGTON, lapkr. 17.
—B*. H. Lamarre, preziden
tas Aviation Electric Co. 
bendrovės, šiandien liudijo, 
jog nors jo alga bendrovės 
knygose 1941 buvo pažymė
ta kaipo $31,000,- maždaug 
$28,000 tos sumos buvo su
mokėta maj. generolui Ben- 
nett E. Meyers’ui. Jis pasa
kė senato karo tyrimo komi- 

Itetūi, kad ' Mėyers 'užstate 
visus pinigus suorganizuoti 
ta įmonę, kuri gavo suvirš 
milijoną dolerių karinio biz
nio.

Praeitą savaitę Bell Air-1 
craft Corp. prez. Lawrence : 
D. Bell sakė jis perleido $1,-1 
053,000 vertės sutarčių Avi
ation Electric fabrikui, kuo- ------- - - ------- -
met Meyers paminėjo, jog | pavaduotojas Višinsky 
jis galįs darbą atlikti. Mey? 
ers išėjęs iš kariuomenės 
ant pensijos, buvo aviacros 
jėgos užpirkimų viršininko 
pavaduotojas karo metu. Se
nato komitetas dabar nagri
nėja jo veiklą tose pareigo
se.

Tyrimas Meyers’o biznio 
santykiui prasidėjo po to, kai 
betiriant Howard Hughes

4

WASHINGTON, lapkr. 17. i 
—Prez. Trumanas šiandien 
prašė kongresą suteikti jam ( 
daug apimančią ir negirdėtą j 
taikos metu galią valdyti 
kainas ir algas bei racijo- ' 
nuoti visus tuos produktus, | 
kurie esminiai paliečia pra- ■ 
gyvenimo brangumą. Kalbė- Į 
damas specialios kongreso; 
sesijos atidaryme, Preziden-; 
tas sakė infliacija turi būti 
pažabota, arba krašto eko
nomijai gali būti suduota 
mirtinas smūgis.

Trumanas specifiniai pa-1 
minėjo javus ir plieną kaipo 
trūkstamus dalykus, kurie 
neturėtų būti vartojami ne
esminiai reikalingam varto
jimui. Jis taip pat prašė 
pratęsti nuomoms kontrolės 
įstatymus ir ištaisyti dabar
tinio įstatymo

Prašė 597
silpnumus.
Milijonų
$597,000,000.Prašydamas 

paskyrimo skubiai pagalbai 
Europos kraštam, Prez. Tru 
manas pareiškė, jog jei kon
gresas nepraveš skubią pa
galbą Vakarų Europai “męs 
galime visiem laikam netek
ti progos išgauti pasaullį, 
kur laisvi žmonės gali gy
venti pastovioj taikoj.”

Prezidentas patiekė 10 
punktų programą sustabdy
ti kainų kilimą:

1. Įgalioti “racijonavimą 
vartotojam produktų, kurių 
trūksta ir kurie pagrindiniai 
paveikia pragyvenimo bran
gumą.”

2. Įgalioti “kainų lubas 
tiem produktam, kuriui trūk
stama, ir kurie pagrindiniai 
paveikia pragyvenimo bran
gumą ar industrinę gamybą 
ir įgalioti tokias algų lubas,

I Višinskv Sako U.S. 
i Linkusi Kariauti Rusus |

NEW YORKAS, lapkr. 17. Į 
—Sovietų užsienių ministro | 

J va-| 
kar pareiškė, kad karo kai-1 
bos taip pasistūmėjo Ameri-1 
ko j e, kad viešoif nuomonė 
dabar teigiamai palinkusi 
karui prieš Rusiją. Višinsky I 
buvo garbės svečias bendra
me bolševikų revoliucijos ir 
diplomatinių santykių su | 
Amerika atsteigimo sukak-1 
čių minėjime, kurį suruošė kokios yra būtinai reikalin-
Amerikos-Sovietų draugišku 

fabriko gautas sutartis iš-1 mo taryba.
kelta aikštėn, kad generolas j Jis perspėjo: “Visiem to 
karo metu pasidarė didelio I mažojo herojaus Hitlerio 
pelno. Hughesas šeštadieny Į garbintojam ir mėgdžioto-[į—. _ _ ..... ______
sakė komitetas sulaikąs įro-i jam... mes nuoširdžiai pasiū-
dymus, kad’ jis sakęs teisy
bę apie savo santykius su 
Meyersu, ką Meyersas 
po priesaika užginčijęs.

Trumanas Ragina

yra

lome — ar jie būtų Church- 
illis ar Byrnesas ar De Gau
lle—kad jie neturėtų pavo
jingų iliuzijų apie 
geriau atsimintų 
pamokas.“

Aukoti Tikėjimui I
WASHINGTON, lapkr. 17.

— Prez. Trumanas ragina I 
amerikiečius duosniau ir daž 
niau aukoti savo tikybinėm į 
ir labdaringom įstaigom. Sa-1 
vo laiške National Steward-1 
ship konferencija, jis rašė 
•' ‘Negalime tikėtis būti verti | 
Apvaizdos tolimesnės palai-1 
mos jei mūsų turtingumas 
yra vartojamas vien tik as
mens patenkinimui.“

ORAS
Dalinai apsiniaukus, nebus 

j didelės atmainos. Saulė teka 
16:44; leidžiasi 4:28,

SSSR ir 
istorijos

į kuliacijos maistų rinkose.
6., Atstatyti vartotojų kre- 

| dito kontroles ir sulaikyti 
I infliacinį banko kreditą.

7. Pratęsti ir sutvirtinti 
■ eksportų kontroles.

8. Pratęsti, galią paskirs- 
tyti transportą ir vagonus.

Nori Javų Kontrolės
9. Parūpinti priemones iš- 

i šaukti gyvulių ir paukščių 
I pardavimą, kad' išgauti di- 
I džiausią naudą iš javų.

10. Leisti žemės ūkio de
partamentui praplėsti pro-

I gramą paskatinimui taupy- 
| mo būdų ir įgalioti priemo
nes tikslu padidinti gamybą 
užsienyje.

Republikonai Priešingi
Prezidentui užbaigus kal

bėti, plojimas nebuvo toks 
gausus kaip jam išėjus kal
bėti. Bendrai kongreso sesi
jai išsiskirsčius, republiko
nai kongreso nariai tuoj, su- 
kritikavp Trjimano prašymą, 
sakydami jis “nori palaidoti 
laisvę čia, kad palaikyti ją 
Europoje,” “Tai didžiausia 
regimentacija Amerikos žmo 
nių,“ “Reikia galbėti* Euro
pą, bet ne paaukojant Ame
rikiečius,” “Prezidentas he- 

i pataikė j tašką, darbo našu
mo padidinimą,” ir taip to
liau.

Atstovų rūmų pirm. Mar- 
tin (R., Mass.) sakė; jis • ne-, 
mano, kad ši kongreso sesi
ja praves Prezidento prašy
tas kontroles.

Sprogimas Japonijoje
Sužeidė Amerikietį

ZUSHI, Japonija, lapkr. 
17.—Visi amerikiečiai. buvo 
suskaityti šiandien po dvie
jų griausmingų sprogimų 
beveik 2,000,000 svarų TNT, 
parako, ir šovinių ginklų 
sandėlyje. Anksčiau, japonų 
policija netolimoj Hayamoj 
raportavo, kad du ar trys 
amerikiečiai pradingo. Nuo 
40 iki 50 japonų toje srityje 
tebėra pradingę.

I Penki asmenys, jų tarpe 
I amerikietis karininkas buvo 
į sužeisti. Sprogimai buvo aiš
kiai girdėti Tokijoje, 27 my
lias nuo Zushi.

ga palaikymui reikalingųjų 
kainų lubų.”

Sustiprinti Eksportų 
Kontrolę

3. Pratęsti ir sutvirtintai 
nuomų kontrolę.

4. Įgalioti paskirstymą ir 
sužymėti kontrolę visų trū
kstamų, pragyvenimo reik
menų.

1 5. Įgalioti reguliavimą spe-

VĖLIAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKAI
—Paryžiaus miesto tarybai išrinkus Pierre De Gaulle, 

gen. De Gaulle brolį, miesto meru, komunistų, vadas pas
merkė “fašistus“ ir U.S. “ekonominępavergimą“ ir išve
dė kitus 24 komunistus tarybos narius iš salės.

—Čekoslovakijos valdžia pranešė suareštavusi 36 asme
nis kaltinamus “špionažu svetimai valstybei,” neišvar
dintai.

—Komunistam betęsiant puolimus ir maištavimą Ita
lijoje, DeGasperi valdžia pasiuntė kariuomenės dalinius į 
•riaušės centrus.

—Rusijos ?ižsienių ministro pavaduotojas Londone prie
šinosi U.S. pasiūlytam 40 metui paktui Vokietijos nugink
lavimui įtraukimui į užsienių ministrų suėjimo dienotvarkę | ir kad tariamasi su Rusijos

—Darbo sekr. Schwellenbach raginą kongresą pakelti t diplomatiniais at s t o v a i s 
i minimalias algas iki 75 centų valandai, vieton dabartinių iCharbine apie raštinės įstei- 
Į 40 centų. I girną ten.

Steigs Kominformą
Tolimuose Rytuose

ŠANGHAJUS, lapkr. 17. 
—Kinijos spaudos raportas 
sakė komunistų partijų at
stovai iš Kinijos, Korėjos, 
Japonijos, Indijos, Mongoli- 

I ios, Philippinų irv Indokiįu- 
l ios suė'o Vladivostoke pra- 
leitą mėnesį ir nutarė suor
ganizuoti Rytų kominformą,

I
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400 METU LIETUVIŠKAJAI KNYGAI 
“Anei žodžio, anei rašto 
mums turėt neduoda, 
sako, tegul Lietuva bus 
tamsi ir juoda”.

-—Vysk. Baranauskas

Suglaustai rašyti apie lie-l bai; per spausdintą žoci sto 
tuvįškosios knygos 400 me-j 
tų sukaktį labai sunku, nes į 
šiam klausimui reikėtų išti-i 
sų studijų. Tačiau nors su-| 
trauktais bruožais pasistengi 
sime nurodyti sunkų lietu- i 
viškosios knygos kelią.

Politinės sąlygos, ilgai ri- 
šusios Lietuvą su Lenkija ir 
Rusija, neleido rašyti lietu
vių kalba, nes oficiali val
stybės kalba buvo lenkų, vė
liau rusų. Bet, gimstant tau
tiniam lietuvių sąmoningu
mui, pradėta rūpintis ir lie
tuviškąja rašliava. Ir taip 
1547 metais Martynas Maž
vydas išleidžia pirmąją lie
tuviui kalba rašytą knygą — 
* ‘Catechismusa prasty Sza- 
,dei”. Šios knygos pasirody
mas mūsų kultūriniame gy
venime yra labai reikšmin
gas, nes su šia knyga prasi
deda naujas lietuviško gy
venimo laikotarpis. Šis, iš- 
reiškiąs lietuvišką dvasią ir 
jos kultūrines vertybes, nau
jas ginklas iškovoja lietu
vių tautai ir Lietuvos val
stybei kelią, kad ji galėtų 
atsistoti kitų kultūringų Eu
ropos tautų tarpan.

Jau niuo tada suprasta, 
kad rašytu žodžiu reikią žą- 

. dinti tautą naujam atgimi
mui, kad per Ėhygą reikia 
perduoti lietuviškas tradici
jas, meilę savo žemejr kal-

ti į kovą prieš prispaudėjus, j 
kurie mindo lietuvio teises 
ir atima laisvę, kad per ra
šytą žodį reikia palikti bū-! 
simoms kartoms savo dva
sią, darbus ir sukurtas ver
tybes.

Erškėčiuotas buvo lietu-! 
viškosios knygos ir spaus
dinto; žodžio kelias. Tai pa
rodys šitie skaičiai: 16 šimt
mety išleistos 34 knygos; 17 
šimtm. — 58 knygos; 18 
šimtm. — 304 knygos; 18011 
— 1834 m. — 926 knygos: 
1865 — 1904 m. (spaudos 
draudimo metu) -— 3,320 
knygų; 1905 — 1914 m. —1 
3,632 knygos; 1915 — .1918 
m. (pirmosios , vokiečių oku
pacijos metais) — 1,002 kny 
gos; 1919 — 1939 m. (nepri
klausomo gyvenimo metu) 

16,721 knyga.
Taigi nuo 1547 metų iki | 

1939 metų pabaigos išleis- j 
tos 26,097 knygos. Bet ši 
statistika nėra pilna; mano
ma, kad šituo laikotarpiu iš-1

ŠIANDIEN KALBĖS KNYGOS PARODOJ 1 dos laisvę ir po pirmojo Pa-
■ saulinio karo sukūrus Lie- 
| tuvai nepriklausomą ir lais 

J v4 gyvenimą, lietuviškajai

knygai tarpti ir augti susi
darė palankios ir gražios są- 

(Nukelta Į 3 pusi.)

Sales & Service

Nauji TELEVIZIJOS Setai 
ir Radios Namams ir 

Automobiliams

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTUfi

IN STATĖ OF INDIANA 
Home calls in Indiana

Phone Wentworth 2527 
PHYSĮO THERAPY

936 West 63rd Street
HOURS 4- Daily 6 to 8 P. M.

Saturduys 10 A. M. to 8 M.

Dr. F. C Winskun«
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd. I 
Ofiso Tek: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150

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

Trečiadieniais pagal sutartį 1

PUBLIC ADDRESS 
SYSTEM’AI

Visiems Reikalams
FREQUENCY MODULATION 
EXPERT RADIO TAISYMAS

Tubes Tikrinimas DYKAI
Turime Taipgi Elektrinių 

Prietaisų ir Dovanų.
Tėl. YARds 4559
2456 W. 47th St.

Dk. P. A1KOČIONA5
DANTIoj'AS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
VAI,.: 10-12 r^e: 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. HaT ted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos: 3-^-8 popiet.

DR. J. MOCKUS

DR. G. 5ERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Suvirš 25

Ofisas

metų patyrimo. 1

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso.

akinių dirbtuvė:ir
3401 S. Halsted St.

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

Nedėlioj pagal sutartį

Vąkar Chicagon atvyko kun. Pranciškus Juras, Švento 
Pranciškaus parap., Lawrence, Mass., klebonas. Šį vaka
rą, 7 vai., L. Vyčių/salėj, kurioj vyksta Lietuviškos Kny
gos Paroda, pasakys svarbią kalbą, kurios pasiklausyti 
prašome gausingai susirinkti. Gerb. Svečias yra Kunigų 
Vienybės, L. D. S. ir prie Liet. Kat. Federacijos veikian
čio Lietuvių Kultūros Instituto pirmininkas. Šia paroda 
jis labai domisi, nes yra Lietuvių Centralinio Kiiygyno 
ir Archyvo direktorius. Mielas ir brangus svečias-; didis 
mūšų spaudos apaštalas, yra sustojęs pas! kun. Ig.' Alba- 

leista virš: 30,000 knygių. Įsi-' vičių Ą. L. R. K. Federacijos ir apskrities dvasios jvadą. 
žiūrėjus į šias skaitlines mg j--------------------------------------
tosi, kad per ^0 Lietuvos ne-j siais pavojais, gabenamas Į 
priklausomo gyvenimo dietų | Lietuvą. Ir čia slaptai iš, 
lietuviškų .knygų, išleista be- Į kaimo į kaimą nešamas, pla | 
veik’ du kartu daugiau, kiek 
jų buvo išleista per 350 me
tų. Tai rbįo; kad- taūtą mo
ka kurtis, kai ji turi laisvę. 
Iš kitos prisės ryšku, kad

I pavergta' tautos dvasia už
mušą tautinę ir kultūrinę i- 
niciatyvą. •’

Nelengvas lietuviškos kny 
gos kelias buvo ir dėl to, kad pasirodo eilė laikraščių: 
tauta labai mažai turėjo mo 
kytų žmonių .ir tie daugiau j sa” _ 1887 m., “Varpąs” — 
linko svetimųjų pusėn. Len-11§89 m., “žemaičių ir Lie- 
kįškojį bajorija ir caristinė Į tuvos Apžvalga” 
Rusiją norėjo sulenkinti ąr 
surusinti visą lietuvių tau- 

| tą. Tik 19 šimtmety prasi
dėjęs' tautinis lietuvių atgi
mimas stojo į karą dėl pa
vergtos tautos teisių, kultū- 

i rinės ir politines, laisvės, gi- 
| ta kovą iššaukė ir lietuviško 
rašyto žodžio sąjūdį. Kai 

Į1865 m. rusų vyriąusybė už
draudė knygas spausdinti 
lotyniškomis raidėmis,. o bru 

Iko sąvąją — “''graždanką”, 
I jau ir šiaip netvirtai lietu-1 
1 viškai spaudai sudavė smąr- • 
; kų smūgį. Bet ar lietuvis, | 
teisėtai .reikalaudamas savo

I tautinių teisių, mes ginklą • 
i iš rankų? Ne! Negalint lie-l 
tuviško žodžio spausdinti sa 
vo krašte, jis spausdinamas 

| pavergtoje Mažojoje Lietu
voje ir slapta, su didžiau-

I tinamasj nors rusų, vyriau
sybė griežčiausiai draudė ir

I žandarai net bažnyčiose ati-1 
I minėjo ‘ maldaknyges. Daug I 
| knygas ir laikraščius plati-1 
i nusių knygnešių išvaryta į 
Sibiro katorgą, bet rusai lie- 

! tuvifį dvasios nepalaužė. Ši- 
; tuo laiku Mažojoje Lietuvoje '

“Aušra” — Į883 m., “Švie-

— 1890 m.,
“Tėvynės Sargas“ — 1896

DR. VAITUSH, OPT.I
LIETUVIS

DANTISTAS
7550 So. Halsted St.

TeL HUDson 2096
OFISO VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad. ir Pen
ktad-. nuo . 10 ryto -iki 8 vak. Trečiad. 
uždaryta. Šeštad. nuo 10 ryto iki 4 pp.

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

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street
VALANDOS: Susitarius
Iki
ro,

Mario 30 mėtų praktikavimas 
yrą jūsų garantija.

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo,. skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi* 
supsę atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į i 
karo aviacijos skyrius iš priežas- ] 
ties spalvų neregėjimo —. (color.i 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu 
Daugely 
mos be

m. ir daugelis kitųj kurie 
skelbė, kad jau užseka Lie
tuvos laisvės a, k,ad ša- 
liai jau šviesa-ateiną, o dva
sios laisvės varpas šaukia: 

įkelkite, kalkite, neš jau tė
vynės sargas stovi tautos 

I sargyboje. Tuo pačiu laiku!
dalis lietuvių, emigravusiu Į 
ar • pabėgusių nuo sunkios 
•rusų priespaudos, apsigyve
nę Amerikoje spausdiną kny 
gas, laikraščius, čia išleista; 47x2 South Ajhland Avė. 
žymesniųjų lietuvių autorių, Telefonas YARDS 137S 
kaip Duonelaičio, Strazdelio, :.VAljA?JDOS; nuo 10 lkl/S vali 
Daukanto, Valančiaus, Ivins , vaKare. Sękniu<lien|ais pagal sutarti, 
kio, Kudirkos, raštai. į —

1904 m. atgavus spau-

WESTWOOD LIQUOR STORE

2441 West 69th Street, Chicago

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

1

DR. GHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR UHIKURGAS 
4729 So. Ašiiland Avė. 

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDvvay 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.

3 i------------
Ofiso Tel.

išgydyti.
atsitikimų akys atitaiso- 
akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma.

VIRginia 1886

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

nuo 1:00 
4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka- 
išskiriant Trečiadienių ir šešta

dienių vakarus.
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez. TeL HILItop 2626 1 

DR. A. JENKIN5^
PHYSICIAN & 8URGBON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS 1 

2500 W. 63rd Street 9
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. Walter J. Kirsiuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

3925 West 59th Street
VALANDOS; 2—4 popiet, 8:30— 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti

CHICAGO SAVINGS 
& Loan Association 

JQHN PAKEL, Pres.
6234 So. Western Avė.

Chicago 36, Illinois
Telefonas GROvehill 7575

(TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOJ
Gausite iki 3% nuošimčių ant 

savo taupomų pinigu (eurrent 
rate). Visi Indėliai yra apdrau
sti iki $5,000.00.

MŪSŲ TURTAS SIEKIA 
ARTI $2,000,000.00

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

Įstaigos Naujas Numas

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

vestuvėms ir panašiems įvykiams^
Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų —r 

buteliais, dėžėmis ir statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas
TELEFONAS — PROSPECT 5951

I ■ II ■ ■ 0 ■ ■ ■ B B BB ■ ■ B a'B B B B 8 B B BBBOrBBBB1 ua.

TIIesIus tyrimas Contact Stiklai
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu

Dr. Wa!ler J, Sv/iaiek
OPTOMETRISTAS

2201 W. CERMAK ROAD
< Virš Metropo 11 ts n Stato Bank ) 

Tel. VIRginia 6592 '
Vai.: kasdien 10 iki. 12; 1 iki 5;. t7 
iki 9. šeštad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madieni 10 iki 12- Trečiad. uždaryta.

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. x 
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po pietį 

7—9 vakare.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander j. Javoif
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette Rd. 

(Dargia Vaistinės Name) 
. OFISO VALANDOS:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Akinius
Pritaiko

Akis
Egzaminuoja

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

CANal 0523 Platt Bldg.

ŠAŠAI, ŽAIZDOS, SPUOGAI
Išbėrimai ir prasiveržimai, kaip juo- 

rože. pūslės suskilimo degini^ 
niežėjantieji išbėrimai, viršuti- 

siHjpgai ir daug kiti.i odos peršo 
. Geriausias j rodymas tai lūlęs 
ai < patenkintų kosturnierių i 

nitai pagiriančių laiškų.

SKAUSMAI, SUSTINGIMAI
Rankose, kojose, nugaroj, kaip pav, 
reumatiškį skausmui nuo - arthriti: 
neuritls. šalčių, ir vėjo: perpūtiino, ir 
taip' toliau..

Darinolo sl_<ys(iiuas pereina skau
damas ir paveiktas vietas ir atneša 
greito palengvinimo ir malonumo.

Kreipkitės į —

DARMELA MEDICINE CO. 
851 No. AVestcrn Avenue 

Chicago 22, Illinois

ir

TeL VIRginia 6583

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

’ yra uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868
TeL CANal 0257

Rez. Tel.: PROspect 6659

'N. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 S o. Halsted S t.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

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

6155 S. Kedzie Avė.
Practice limlted to Obstetrica 

and Gynecology 
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 

Telefonai
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232
Jei neatsiliepia, šaukit M1D. 0001

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

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

iRes. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 L — 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųuette Eoad
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
Vakarais—tik pagal sutartį.

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

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

2400 West Madison Street
Ofiso TeL: SEEIey 7330 
Resiz. Tel.: BRUnsvvick 0597

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tek: BEVerly 824<

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.
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CLASSIFIED ADS
Triimpas žvilgsnis į foną, 

JN^uriame vyksta įvykiai. Va
dinamoji “sovietine demo
kratija” yra antitezė Vaka
rų. demokratijai, kurią dar 
Leninas vadino “ pradedan
čią pūti”. Rytų “demokra
tija” yra visiškai ne ta są
voka, kuri gimdo vakarų 
žmogaus prote teisiniai be
sitvarkančios valstybes vaiz 
dą. Rytų “sovietinė demo
kratija” yra diktatūra. So
vietų valstybei kuriantis, so 
vietų- vadai užakcentavo, kad 
toji valstybė grindžiama pro 
letdrijato diktatūra. Gi pro- 
letarijatas, kaipo toks, labai 
neaiški sąvoka. Ir vėl rasta 
išeitis. Kompartija atstovau 
janti proletarijatą, nes ji 
vykdanti jo interesų politi
ką. Reiškia — 
lengva padaryti 
valstybė yra kompartijos 

^^fliktatūra. Kiekviena dikta- 
^ĮĮF tūra iš esmės yra agresyvi. 

Ar tai bus senos mados par
lamento nevaržoma monar- 

'-z^ija, ar sumoderninta va- 
zdo šūkiais-diktatūra savo ag 
resyvumo nenustoja. Istori
ja tai neginčijamai įrodo.

Bet... ant vagies kepurė 
dega. Tad patogiausia vagin- 
ti kitus, o pats būsi baltas 
ir švarus. Taip samprotau
damas, Višinskas apkaltino 
U. S. A. agresyvumu ir ruo
šimu naujo karo. Ir tuč tuo
jau po jo pareiškimo iškilo 
senas pažįstamas, Interna
cionalas, pabiro jo šūkiai, 
šaukiantieji į kovą prieš ka
pitalizmą, už darbo klasę ir 
1.1, ir t.t. Sena dainele, dai
nuota prieš kar.ą Maskvoje, 
dabar bus traukiama Bel
grade. Diktatūra dūsta, ne
rasdama agresijai maisto. 
Neįmanoma prieš pasaulį at
gaivinti tą seną pasaulinio 
proletarijato diktatūros į- 
staigą — Internacionalą, ne
turint tam atgaivinimui sva
rių argumentų. Višinskiui 
smagiai UN salėje išsikolio- 
jus, argumentai Kominter- 
nacionalui atgaivinti buvo 
sudaryti. Agresijos įstaiga 
vėl įžengė į savo kelią, ku
riuo ji skubės eiti per chao
są, badą ir kraują į diktatū
rų steigimą visame pašau-

Kokia sėkla, toks būna ir 
>ČfVaisius. Sovietinė valstybė' 

išaugo iš Markso duotos jai 
ideologinės bazės. Markso 
komunizmas tai nėra senųjų’ 
mintytoj.ų taikusis, savęs at
sižadėjimu remiamas, komu
nizmas. Markso komunizmui

įgyvendinti metodai parem
ti smurtu. Sovietinė valsty
bė yra ne kas kita kaip įran
kis komunizmui siekti Mark- i 
so pasiūlytais smurto meto
dais. 'Proletarijato diktatūra; 
yra vienas iš ryškiausių tų! 
metodų vykdymo įrodymų. 
Pačioje savo esmėje sovie
tinė valstybė, kaipo dikta- 

, tūrinė valstybė, bazuojama 
agresyviais Markso mokslo 
nuostatais, yra agresorius. 
Tas agresorius šiandieną ga 
Ii būti bejėgis, jis gali ap
simesti avinėliu, bet kol jis 
gyvena ta ideologija, kuri 
sudaro jo egzistencijos pras
mę, tol tasai junginys grės 
pasauliui agresijos prasiver
žimu. Nelyginant ugniakai
nis, kuriame kunkuliuoja 

sprendimą įliepsnos ir lava, vis artėjan- 
- sovietinė I ti prie kraterio. i

Jeigu mes tik mesime 
trumpą žvilgsnį į Markso- 
Ęngelso “Komunistų Mani
festą”,^Lenino “Valstybė ir 
revoliucija”, į tuos motyvus, 
dėl kurių 
vikus’ ’ ir 
lop įi su 
giedamo

400 Melu Liet. Knygai
(Atkeltą iš 2 pusi.) 

lygos. Sukurta eile knygoms 
leisti leidyklų — ‘Švyturys’, 
“Spaudos Fondas”, , “Saka
las”, “Žinija”, “Šv. Kazimie 
ro Dr-ja”, Švietimo Minis
terijos knygų leidimo komi
sija ir kitos. Daug knygų iš
leido Lietuvos Universitetas 
ir kitos mokslo įstaigos. To
dėl nestebėtina ir džiugu, 
kad- lietuviškas 'žodis praš
neko meno, mokslo, religi
jos, literatūros, politikos, vi
suomeninio gyvenimo klau
simais ir įnešė didelį įnašą 
universalinian lobynan.

Bet šiandien lietuviška 
knyga vėl verkia bolševiko 
nelaisvėje.

Adolfas Stasys

Milano, Italijoj, komunistai užpuolė visus “news stahds”, kuriuose parduodama jiems 
nepalankūs laikraščiai. Dabar prie kiekvieno “nėws stand” pastatyta poliemorias, kad 
gainiotų nuo jų komunistus, kaip kokius žvėris. , (Acme-Draugas telephoto)

SD skilo-į “bolše- 
“menševikus”, ga- 
žiauriu įkvėpimu 

_ “Internacionalo” I 
tekstą, mes visur sutiksime 
tik smurto motyvą.

Natūralus gyvenimo 
tymosi privalumas — 
liucija — marksistinių 
rijų smerkiamas kaipo 
letarijąto (t. y. marksisti
nės ideologijos) reikalų iš
davimas. Viskas paremta 
smurtu, agresija. Tuo pačiu 
keliu einant, smerkiama ir 
vakarų prasmės demokrati
ja, klasių bendradarbiavi
mas, solidarizmas, individu
alinės laisvės klausimas. Tai 
vis priešai, kurie stoja tota
litarizmui (t. v. diktatūrai) 
skersai kelio.

Todėl senas komunistinis' 
III Internacionalas jau se
niai buvo išsilgtas kovojan
čios agresyvės valstybės 
kaip ištikimas, visur siekiąs 
talkininkas. Juo labiau, kad 
SSSR užsienio politika 
panašėti į carų vestą 
tiką, tuo prarasdama 
tarptautinį kovojančio 
letarijato pobūdį. Atgaivin
tasis Internacionalas įneš 
daug naujų- momentų į ko
vą dėl pasa/ulio sukomunis- 

i tintos ateities. Norint jį at
kurti, reikėjo rasti priešą; 
su kuriuo jis kovotų. Ir, lyg 
Don Kichotas malūnus, SSS 
R puolė Jungtines Valsty
bes. Internacionalo atsteigi- 
mas įgauna logišką pagrin
dą.

O tasai senas naujagimis, 
vos radosi lopšyje, jau šve- 
beldžioja apie kovą prieš 
Marshallo planą, apie kovą 
prieš USA imperijalizmą, 
prieš pasaulinę reakciją, 
bendrai prieš visus, kas ne 
jo ideologijos. Skelbia kovą 
visam svietui.

vys- 
evo- 
teo- 
pro-

Ieškomi Asmenys
Kun. Jašinsky, Juozas, 

Raseinių km., Josvainių 
Kėdainių apskr.

Jurkšaitis, Juozas.
Jurkšaičiūtė, Marijona.
Kairiai, Kazimieras, Igno

tas ir Kostas, iš Zarasų aps.
Kačkytė, Eufemija, iš Ža

garės valse., Šiaulių apskr.
Kaminskas, brolis Anta

no, Mykolo, Jurgio ir Ježi ( ?)
Kemėžiai, Kazimieras ir 

Baltramiejus, iš Rokeiių k., 
A^ Panemunės valse./ Kau
no apskri

. Kymantiehė - Zebedaitė, 
Barbora, iš Maigių kaimo, 
Viekšnių valse., Mažeikių ap. Į

Kirstukaitė, Ona, iš Mit- 
ragalio km., Rokiškio valse.

Kičai, Jonas ir Antanas.
Kvederas, Klemas, iš Ky- 

burių km., Skaistgirio vaL, 
| Šiaulių apskr., gyvenęs Wa- 
shingtone, P. O. Box 75.

Laniaūskaš, Aleksandras, 
dirbęs- /“Brooklyn Baktng 
Co.”

Lozoraitis, Motiejus iš

iš
v.,

icagoje. A
Matulevičiūtė, Julija, iš 

lUžunevėžių km., Kurklių v., 
Ukmergės apskr..

j Ieškomieji asmenys arba |

Į žinantieji apie juos prašomi 
I kreiptis:

“DRAUGAS”^
234 S. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.

£

ėmė Ambrązų kili, 
poli- 
savo 
pro-

Lubytė, Stasė (Stella), iš 
Plungės.

Maskolaitytė, Pranciška, 
iš Mikutąičių km., Jurbarko 
valse.

Martinkaitė, Julė, ir Mar- 
tinkus, Antanas, gyvenę Chi

' Taip prieš tariamą agre
siją šaukdamas, Višinskas 
pagimdė tikrą agresijos įran 
kj — atgaivintą Internacio
nalą. Tame yra Višinskio 
kalbų esmė ir tikslas.

- Kelmiensis

Salierai, kurios Amerikoj 
plačiai vartojame, sakoma, 
paeina iš Vokietjios.

Svogūnai, sakoma, prasi* 
platino po visą pasaulį iš 
Egypto.

* “D R A U G O” ★ 
DARBŲ SKYRIUS

‘•DRAUGAS” HELP WA!NT.ED 
ADVERTISING DEPART.MENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

Visi skelbimai šiame skyriuje, kur 
apleista miesto vardas, reikia aiipras- 

kad yrą nuo firmų Chlcagoje.

CAFETERIA PAGELBOS
★

Reikalinga žieminėse 
nėse 
ir

HELP IVANTED — VYRAI

ir vakari- 
apylinkėse. Dienos, vakaro 

nakties šiftų pasirinkimas.
85c PER VALANDĄ 

PRADEDANT

VYRŲ
REIKIA

PAS

REPUBLIC

STEEL
SOUTH CHICAGO PLANT

GERAS VALANDINIS MOKESTIS 
PRADEDANT

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATOSTOGŲ PLANAS 

ŠIFTŲ PASIRINKIMAS 
GRUPES GYVYBES APDRAUDA 

LTGOJ TR SUSIŽEIDTME NAUDOS 
GRUPES LIGONINĖS APDRAUDA

★ ★
DABAR YRA PROGA SUSIJUNGTI 

SU PAMATINE INDUSTRIJA ER 
ĮSIGYTI SAU ATEITIES SAUGI'MA.

DIDESNĖS ALGOS VAKARO 
IR NAKTIES VALANDOMIS 
VALGIS DYKAI, DUODAME 

UNIFORMAS

★
Kreipkitės j 

Moterų—Darbo Ofisą 
309 W. VVashington St.

- ILLINOIS BELL
TELEPHONE COMPANY

EXPERIENCED 
CHOCOLATE DIPPERS 
AND CANDY PACKERS

5DAY WEEK
ALSO 4 HOUR NIGHT SHIFT

Inexperienced willing womcri 
and girls accepted to learn.

GOOD TOP WAGES

PAUL X. BERGIN, INC. 
3315 W. Montrose

WATCH SAVINGS GR0WI
S 10 15 20

Yra. Yra. Yra. Yra.

AR ATEISITE ŠIANDIEN 
PASIKALBĖTI SU MUMTS?

REPUBLIC STEEL 
CORPORATION

Ph»» laralngt Pald m Savin**

$5 mo. $300 $600 $900 snoo
10 mo. 600 1200 1800 2400
25 mo. 1500 3000 4500 6000

50 mo. 3000 6000 9000 12000
FOR THAT HOME
ALL YOUR OWN

You’ll Need Nioney For fh» Down Payment»

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

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, Sec’y

3236 South Halsted Street
TEL. — CALUMET 4118

116th & Burley Avenue
So. Chicago, Illinois

BENDRU FABRIKO k 

DARBU PAGELBOS
PASTOVUS DARBAI 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS
Daug naudų darbininkams

VISIESM ŠIFTAMS

Į GITS MOLDING CORP.
4600 W. HURON

MAŠINISTŲ
Mes turime porą vietų dėl paty
rusių ir beveik patyrusių mašinų 
įrankių operatorių dirbti ant 
millįng mašinų, turret ir engine 
lathes ir drill press'ų.

PASTOVUS DARBAS 
GRAŽIOSE APLINKYBĖSE

BAGBY & CO.
1827 BENSON AVĖ.

EVANSTON, ILL.

BINDERY MERGINU
PATYRUSIŲ 

ARBA NEPATYRUSIŲ 
PASTOVUMAS

ŠVARUS NESUNKUS DARBAS 
PRIE STALŲ 
KREIPKITĖS

WIRE - O - BINDING CO.
732 W. Van Buren

MOTINOS
Ar jūs norite nepilno laiko darbo 
kada, jūsų vaikai lanko mokyklą?
Mes turime lunch room darbų, 
su valandomis nuo 9:30 vai. ry
to iki 3:30 vai. p.p. pirmadie- 
niais' iki penktadienių.

88i/2c PER VALANDA 
INIMANT UŽKANDŽIUS.

U. S. STEEL SUPPLY CO. 
Į 1688 N. Throop

PARSIDUODA 
mals. 40 metų biznyje, 
tų namas, 
kamb. .ir 5 
2 trokai. 
Mockus

2320 —

kepykla su jrengi-
Dviejų aukš-

2 apartamentai: su' 4 
kamb. 4 karų garadžius. 
Kreipkitės: (Mrs. Anna

>3rd St. Kcnoslia, Wis.

VYRAI IR MOTERYS

INCORPORATED

3241 SOUTH HALSTED STREET TELEFONAS.- CALŲMET
BUDRIKO KRAUTUVĖJ visuomet rasite didžiausi pasirinkimą VISOKIU NAMAMS RAKANDŲ — 
parlor setų, bedroom setų, dining room ir dinette setų, television setų, radijų, refrigeratorių, skalbi
mo mašinų, prosymui mašinų, automatiškų skalbyklų, visokių pečių — virtuvių ir šildytuvų; karpe- 
tų, klejonkių, elektrinių dulkių valytuvų, naujų SPINET pianų ir taip toliau.
BUDRIKO AUKSINIŲ DAIKTŲ SKYRIUJE rasite geriausių deimantų, žiedų, rankinių laikrodėlių, 
visokių aukso ir sidabro brangenybių, lietuviškų ii amerikoniškų rekordų ir taip toliau.

JUMS VISUOMET APSIMOKĖS PIRKTI JOS. F. BUDRIKO

Lietuvių Didžiausia Rakandu, 
Radio ir Auksinių Daiktų 

Krautuvė

PIRKITE SU PASITIKĖJIMU — PIRKITE TĘN, KUR TŪKSTANČIAI 
PATENKINTŲ PIRKĖJŲ NUOLAT AI PERKA!

Krautuve atdara pirmadienį ir ketvirtadieni 
vakarais iki 9:00 valandos.

Visokios Geriausios Kokybės 
Už Žemiausias Kainas

JAUNO VYRO

Pagelbėti shipping departamente 
ir stock kambaryje.

PATYRIMO NEREIKIA 
GEROS ALGOS PRADEDANT 

PASTOVUMAS
ALLIANCE HOSE 
& RUBBER CO.

30 S. JEFFERSON ST.

NESUNKŪS \ FABRIKO
A TYT1 A W

SENESNIAM ŽMOGUI
44 vai. savaitė — patyrimo ne
reikia — alga pradedant 80c per 
vai. — atostogos apmokėtos — 
ligoj apdraudimas dykai.

THER ELECTRIC & 
MACHINE WORKS 

17 S. Jefferson
PAIEŠKOJIMAS

I
Mr. McAfee — CENtral 5988

BERNAIČIŲ VIRŠ 17
8 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 81c per 
vai. 4 vai. p.p. iki 12 vidurnak
čio, 93c per vai. 12 vidurnakčio 
iki 8 vai. ryto, 96c per vai.

Nenorim Mokyklos Berniukų 
CHICAGO ROTOPRINT CO. 

4601 W. BELMONT

IEŠKO KAMBARIŲ

Aš. Povilas . Stankevičius 
savo pruseserės, kuri gyvena 
nors Chlcagoje. Ji paeina 
piškio miestelio , Užkupio 
Panevėžio apskr. Petronėlės 
malavičiutės. Po vyro pavarde 
žinau. Mane jis prašėm 
kaip nors ją suraščiau. 
randasi dabar Vokietijoje 
jam reikalinga. .

Mano adresas yra: 
POVILAS STANKEVIČIUS 

D. P. CAMP HAAOIERWEG 
MTETDEN OBF.

GERMANY, USA ZONE

REAL ESTATE
Jauna dirbanti p-ora ieško 3 arba 4 
furnišiuitų arba nefurnišiuotų kam
barių šiaurvakarų, vakarų ar šiau
rių apylinkėse.

TcL Ncw Castlo 8806

KRAUTUVĖJE

2 SUDRIKO RADIO PROGRAMAI SAVAITĖJ 2

Kam gręsia pavojus, o ne- 
nor bėgti, yra ženklas, jog 
savanoriai nori į prapultį 
lėkti.

SEKMADIENI — WCFL (1000) kil. — nuo 9:30 
iki 10:00 valandos vakaro.

KETVIRTADIENĮ — WHFC (1450 kil.) — nuo 7:00 
iki 8:00 valandos vakaro.

lauskas, 4355 So. Campbell Ava

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PARSIDUODA: Mūrinis namas —
2-jų aukštų su karčiama. G kam
bariai I-ame aukšte — 3 apart- 
nientai 2-me aukšte. Apšildomas 
.karštu vandeniu—stokeris.
3001 E. 1S8U1 PI. Burnham. III.

pai eška u 
kur 

iš Ku- 
g-vės.

Yar- 
neT 

kad aš 
nes s jis 
ir labai

Didelių jeigu mūrinis bungalow—G 
kambariai su- 4 kam bar jais viršuj. \ 
Moderninė virtuvė; steel kabinetai, 
inlaid linoleum 100% insulųota-' 
Automatiškas karšto vandenio' alie
jų šildomas., 50 pėdų lotaš. šoni
nis Įvažiavimas j 8-jų karų gara- 
džių. 6 kambarių fletas tuojau už
imamas. $21.000.

TEL. PROSPECT 0205

RENDUOJASI
Pen + avimas

Ir P^P^raVimaSjKambarys renduoiasi< Vynu arba 

Pirmos rūšies darbas — Geriausia > moterei.
medžiaga — Darbas garantuotas.

AL KARANAUSKAS,
6727 S. Artesian Avė. PRO. 8327
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Svarbus Amerikos Vyskupų Žodis
DIDŽIOSIOS KRIZĖS PRIEŽASTYS
Praėjusią savaitę Vašingtone, Amerikos katalikų vei

kimo centre (N. C. W. C.) posėdžiavo virš šimtas arki
vyskupų ir vyskupų. Kaip kasmet, taip ir šiemet, be 
aktualiųjų Bažnyčios reikalų, vyskupai svarstė ir tarp
tautinius pasaulio įvykius ir, priėję prie atitinkamų iš
vadų, paruošė ir paskelbė svarbų pareiškimą visuome
nei.

Tuo tarpu dar neturime po ranka viso pareiškimo 
teksto, tačiau jau ir iš to, kiek praneša pirmieji spau
dos komunikatai, galima numanyti, kad tasai pareiš
kimas yra nepaprastai reikšmingas.

Vyskupai savo pareiškime-konstatuoja, kad pasaulis 
dabar gyvena didžiausios krizės istorijoj laikus. Tą kri
zę užtraukė ir pagilino sekuliarizmas (pasauliškumas), 
išstūmęs Dievą iš žmogaus minties ir gyvenimo. Seku
liarizmas yra lygiai atsakemingas, kaip ir komunizmas, 
už tą padėtį (politinę, socialinę ir ekonominę), kokioj 
yra atsidūręs pokarinis pasaulis.
KAS TRUKDO PASAULIO TAIKĄ?

Žmonių ir tautų atsakomybė prieš Dievą už savo 
veiksmus yra aukščiausios realybės iššaukiančios rei
kalą pripažinti Jo dėsnius paskiro asmens, šeimos, mo
kyklos gyvenime ir ekonominiuose bei socialiniuose są
jūdžiuose. Bė Dievo ir tarptautinė bendruomenė išeina 
iš tvarkos ir eina prie chaoso.

Niekuomet dar krikščionybės amžiais nebuvo taip 
labai paneigti Dievo įstatymai tarptautiniuose santy
kiuose, kaip dabar. Vyskupai griežtai smerkia taip va
dinamųjų policinių s (totalitarinių) valstybių daromus 
pasibaisėtinus kriminalus prieš mažąsias tautas ir sis- 
tematingus žmogaus degradavimus, pažeminimus.

Konstatuojamas ir tasai faktas, kad ateistinis komu
nizmas visomis savo jėgomis stovi prieš atstatymą tei
sėtos, juridinės santvarkos tarptautinėje bendruomenė
je. Sekuliarizmas šitame darbe, tiesioginiu ir netiesio
giniu būdu komunizmui padeda.
KOMUNIZMO TALKININKAI

“Būtų daug daugiai! vilčių”, vyskupų pareiškime sa
koma, “pasaulio teisingai ir pastoviai taikai, jei tautų 
vadai tikrai įsitikintų, kad sekuliarizmas-, kuris panei
gia Dievą, taip kaip ir kovojantis ateizmas, kuris Jo 
išsižada, neduoda rimto pagrindo tarptautinių sutarčių 
pastovumui, žmogaus teisių ar laisvių pagerbimui”.

Pareiškime yra kalbama ir apie ekonominius reika
lus, pažymint: “Krikščioniškos pažiūros į ekonominį 
gyvenimą, iškelia reikalą darbdaviams, darbininkams, 
ūkininkams ir profesijoms, vyriausybei skatinant bet 
nekontroliuojant, bendradarbiauti, kad išvengti socia
linio konflikto ir ugdyti kooperavimą bendrai gerovei“.

Vyskupai labai griežtai smerkia . divorsus, pastebė
dami, kad sekuliarizmas — pasauliškumas davė mūsų 
kraštui didžiausią pasauly divorsų problemą. Tai pri
sideda prie plitimo blogumų jaunimo tarpe, prie didė
jimo kriminalinių nusikaltimų skaičiaus.

Kai pasirodys spaudoje visas pareiškimo tekstas, pa
tariame jį perskaityti su dideliu atsidėjimu, persiimti 
jo dvasia ir jo dėsnius vykdyti į gyvenimą. Kai kalba 
vyskupai, ypač bendruose savo- pareiškimuose, nekal
ba tuščiai, bet didelio ir svarbaus reikalo vedami.

★
Ar Tik Nebus Pervėlu?

Ekonominiai sunkumai Prancūziją ir Italiją vis ar
čiau veda prie tokios sunkios ir pavojingos politinės 

/krizes, kokios tie kraštai dar nėra-pergyvenę savo gy
venimo istorijoj. Ar gen. Marshallo planas, jei jį kon
gresas užgirs, jas iš to pavojaus išgelbės, sunku yra 
pasakyti. Reikalas gali būti gerokai pavėluotas. Todėl 
kongresui, susirinkusiam specialei sesijai, reikaų ma
žiau kalbėti ir ginčytis, bet daugiau ir greičiau dirbti.

★
Juodukai Globojami

“America” praneša, kad Bostono arki v. Cushing įkur
toji “Catholic Scholarships for Negroes, Ine.“ draugi
ja suteikė šiemet trims juodukams studentams progos 
eiti Katalikų Kolegijose aukštuosius mokslus.

Tremtiniai Ir Jį Didieji Nedatekliai
JAV ŠALPOS ORGANIZACIJŲ PASTANGOS
Tremtiniai, kęsdami alkį vis dėlto dvasiniai nepa

lūžta. Jų visų viltys krypsta į JAV gyvenančius brolius 
lietuvius ir jų sukurtas stiprias šalpos organizacijas. 
Jau nekartą su dėkingumu esame prisiminę BALF-ą, 
kurio dėka palyginamai didelė parama maistu ir dra
bužiais atiteko tremtiniams. Ši viena iš stipriausiųjų 
organizacijų sugebėjo apie save suburti visų įsitikini
mų ir pažiūrų Amerikos lietuvių organizacijas ir tik 
vieningo ir sutelkto darbo dėka galėjo taip efektyviai 
tremtiniams padėti. Gi kiekvieno Amerikos lietuvio au
kotas centas, skirtas rūbelis tremtinių buvo labai įver
tintas ir šiandien kiekvienas tremtinys siunčia didelio 
dėkingumo pareiškimus BALF-ui, visoms organizaci
joms o taip pat ir aukotojams, kurie savo ištekliais 
bent akimirkai nuskaidrino vargingo tremtinio juodą 
dieną. Šis didelis ir pavyzdžio vertas Amerikos lietu
vių šalpos ir artimui rodančios meilės darbas tebūnie 
stiprūs saitai, rišą viso pasaulio lietuvius į vieną gra
žaus sugyvenimo šeimą ir teduoda naujų vilčių pradė
tą kovą vesti sutelktomis jėgomis iki galo.
INDIVIDUALI PARAMA

Daugelis tremtinių JAV nuo seno turi artimų gimi
nių, pažįstamų ir draugui. Po karo kiekvienas stengėsi 
su jais užmegsti, asmeninius ryšius. Ir labai džiugo, 
kad Amerikoje gyvenantieji giminės jau pirmuose sa
vo laiškuose pasiūlė tremtiniams konkrečios paramos 
maistu, rūbais ir net affidavitus pažadėjo išrūpinti. 
Tie jų pasiūlymai virto tikrove ir šiandien daugelis 
tremtinių betarpiai iš say.o artimųjų susilaukia gra
žios paramos.

Man kasdiena tenka stebėti tūkstantį tremtinių savo, 
stovykloje, kurie su nepaprastu nekantrumu laukia iš 
Amerikos laiškučio ar siuntinuko; Kurie negauna šian
dien laiškučio — nusimena ir dar ilgai žiūri į didelę 
laiškų krūvą, tarytum nesitikėdami šia nesekme.

Gi į kiurio rankas patenka laiškutis ar siuntinio pra
nešimas, tie džiaugsmu nušvinta ir parsinešę siuntinį 
drebančia širdimi žiūri, ką artimieji jam atsiuntė. Ne
retam tremtiniui akis suvilgo ašaros, kai randą maisto, 
rūbų'ar kitų dalykų, kurie tremtiniui dieną padaro'švie
sia ir palaiminga. Todėl nematančiam šių scenų sun
ku bus įsivaizduoti džiaugsmą sulaukus paramos. Ar
timųjų pagalba ypač daug padeda paskiroms šeimoms 
ir jų dėkingtumą šiandien galiu tvirtinti drąsiai, nes 
tai gęrai pažįstu ir žinau. Ypač tremtiniams džiugu, 
kai iš siuntinėlio gautų maisto produktų gali vieną ki
tą sotesnę dieną praleisti tremtyje, 'fodei šia proga 
tektų visiems Amerikos lietuviams, kurie siunčiate sa
vo artimiesiems siuntinėlius, pareikšti nuoširdžiausią 
padėką už jūsų rūpestingumą ir parodomą tikrąją ar
timo meilę savo artimiesiems. Žinokite,, kad jūsų pas
tangas tremtiniai giminaičiai labai aukštai vertina ir 
jie padėkos žodžių savo laiškuose nebegali surasti, nes 
jie yra per maži. Visą padėkos jausmą tremtinys išgy
vena savo širdyje ir savo šeimos židinyje, o tai gal ir 
bus gražiausias padėkos pareiškimas.
BENDRAS MEILĖS DARBAS

Baigiant šias kelias apie tremtinių būklę mintis, ten
ka pažymėti, kad ir lietuvių bendruomenė stengiasi pati 
kiek galėdama tas aštrias nedateklių dienas sušvel
ninti. LRK stengiasi kiek galima plačiau apimti šal
pos darbą ir kiek išgalės leidžia, Amerikos lietuviams 
padedant, šelpia pirmosios pagalbos reikalinguosius — 
studentus, išskrininguotus, ligonius ir senelius. Trem
tinių bendruomenėje atsiranda daugelis ir -tokių, kurie 
su vargstančiais dalinasi paskutiniu duonos kąsniu, 
paskutiniu centu. Tai gražus pavyzdys. Juk tremtis 
visus vienodai slegia, vienodose sąlygose gyvename ir 
savo artimui padėti yra vienas iš gražiausių dalykų:.

Šios sunkios dienos dar gal ilgokai tęsis. Dar neži
nia kur mus likimas nublokš, ką atneš rytojaus diena. 
Apkartęs, vargu ir neviltimi persunktas gyvenimas, 
tremtinį-'laužia fiziniai, tačiau džiugu, kad bendrai dva
siniai išsilaikoma geroje aukštumoje. Tas veiksnys ir 
padės nugalėti daugelį ateities, sunkumų, tuo labiau, 
kad tremtiniai jaučiasi turį savo užnugaryje JAV bro
lius, kurie neliko ir neliks abejingi bendram tikslui.

Tad Tau, broli Amerikos lietuvi, šiandien priklauso 
visų tremtinių didi pagarba ir padėka už tą milžinišką 
darbą ir paramą, kurią tu sudėjai gelbėdamas alkaną 
savo brolį tremtinį. Bendras, meile pagrįstas darbas, 
užtikrins mums visiems gražesnę ateitįi ir Dievo pa
laimą. J. Janušaitis

★

Kilnus Reikalas
Chicagos taip vadinamas Community Fund dar te

beveda savo vajų. Užsimota sukelti $7,700,000. Ligšiol 
jau surinkta tos sumos 80 nuošimčių. Prisidėkime, kad 
ir likusioji dalis būtų sukelta.

Community Fund yra vietinė šalpos organizacija. Per 
čia veikiančias labdaringas įstaigas ir organizacijas šis 
fondas padeda tiems, kurie iš prigimties negali sau 
duonos užsidirbti ar nelaimės yra parblokšti. Reikalas 
yra kilnus, šventas, todėl vertas visų paramos.

Rašo Tadaušas Dūdelė
Neseniai pertrauktuose 

Priešamerikietiškai Veiklai 
Tirti Komiteto komunizmo į- 
takos tyrinėjimuose Holly- 
woode keletas aiškiai į ko
munizmą linkusių rašytojų 
atsisakė atsakyti į klausimą, 
ar jie yra komunistų parti
jos nariai, ar nė. Vienas 
“Chicago Tribūne” skaityto
jas nenorėjimą atsakyti j šį 
klausin j taip supranta:

“ Tyrinėjimų pirmininkas 
klausia: ‘Mr. Jonės, ar jūs 
esate komunistas?’

“Mr. Jonės: ‘Ne, aš esu 
respublikonas ir didžiuojuos 
tuo.’ ;

“Pirmininkas: ‘Mr. Smith, 
ar jūs esate komunistas?’

“Mr. Jonės: ‘Ne, aš esu 
demokratas ir tuo didžiuo
juos’.

“Pirmininkas: ‘Mr. Brdwn, 
ar jūs esate' komunistas ?’

“Mr. Brown: ‘Wow! Boo! 
Hoo! Mah! Jūs norite už
drausti man kalbos laisvę... 
pažeisti mano konstitucines 
teises!’

“Žmogus, įstojęs į parti
ją, kuri atima kalbos laisvę 
visiems, garsiausiai rėkia a- 
pie privilegiją: išreikšti sa
vo mintis. Ir kvailiai .dar 
gina ir padeda jam griauti 
valdžią, kurį suteikė laisvę, 
nežinomą’‘joWiam kitam .kraš 
te!“

★ ★ ★
Tuo pačiu klausimu vienas 

“Chicago Sun” skaitytojas 
rašo:

“Kodėl bet kas turėtų dels 
ti atsakyti į klausimą ‘Ar 
jūs esate komunistas?’, iš
skyrus pačius komunistus? 
Žinoma, jie nori likti viešai 
nežinomi.

“Yra juokinga lyginti ‘ko
munistų partiją’ su kokia 
nors kita politine partija. 
Tai nėra politinė partija mū 
sų priimtu partijos supra
timu.

“Partijos fikcija yra nau
dojama tik tam tikslu/, kad 
būtų galima išnaikinti visas 
kitas politines partijas, jei
gu jie (komunistai) kada 
nors įgautų pakankamai jė
gos.”

★ ★ ★
Daugelis laikraščių ir skai 

tytojų labai pasipiktino tais 
Hollywoodo aktoriais, tomis 
“žvaigždėmis“, kurie nusku
bėjo į Washingtoną ginti sa
vo komunistuojančių drau
gų, o vėliau per radiją puo
lė Priešamerikietiškai Veik
lai Tirti Komitetą, Kongre
są ir visą vyriausybę, pas
kutiniais žodžiais juos išderg 
darni. Tai mūsų nė kiek ne
stebina, nes Hollywoodo fil
iuose beveik visada Kongre
so nariai, visų žmonių iš
rinkti, vaizduojami kaip pas 
kutiniai kvailiai ir netikė
liai. Tie aktoriai pasiekė 
priešingo tikslo: užuot ap
ginę savo raudonuosius drau 
gus, jie savo kvailais išsi
šokimais neteko labai daug 
simpatijų kino teatrus lan
kančių žmonių tarpe. Vy
riausybės niekinimas . atsi-

HENRIKAS ŽAGARIETIS_ ------=HENRIKAS ŽAGARIETIS

RAUDONASIS SIAUBAS 1
—G P U f

Jo veikla ir siautėjimas Lietuvoje

Iš Šen Bei Ten (Tęsinys)
Visiems šiems darbams nutarta panaudoti trem

tinių darbo jėgą. O tremtinių vis gausėjo. Prasidėjo 
kaimuose kolektyvizacija, davusi milijonus tremtinių. 
Pramonėje pradėta fabrikuoti kenkėjų bylos, pradėta 
tremti specialistus, kurie katorginėse statybose turėjo 
dirbti dykai. Nuolatinis tremtinių skaičius priverstinė
se darbo stovyklose pasiekė nuolatinio skaičiaus, ne 
mažesnio kaip 5 milijonai žmonių. Jei anksčiau stovyk
los buvo sukoncentruotos beveik išimtinai tik miškuo
se prie Baltųjų jūrų, tai dabar jų tinklas buvo išplės
tas po visą šalį. Štai to tinklo nepilnas sąrašas:

1. Solovkų koncentracinė stovykla. Durpių apdirbi
mas, plytinė, fabrikas-siuvykla, miško apdirbimas, žu
vų pramonė, kailinių žvėrių ūkis, valstybiniai žemės 
ūkiai.

2. Baltupi — Baltijos jūrų kombinatas. Miško apdir
bimas, chemijos fabrikai, valstybiniai žemės ūkiai, ke
lių statyba. v

3. Nivastatyba. Hidroelektrinių stočių statyba. 4b1"
4. Svirsko stovykla. Miško apdirbimas.
5. Karelijos stovykla. Miško apdirbimas.
6. Šiaurės stovyklai. Miško apdirbimas.
7. Volchovo stovykla. Aliuminijaus fabrikai. V
8. Uchta-Pečioros stovykla. Uchtos kanalo statyba, 

kelių tiesimas, miškų apdirbimas.
9. Charbino stovykla. Kelių statyba, kalnų pramonė, 

fosforitų kasyklos.
10. Murmansko stovykla. Uosto statyba, žuvininkystė.
11. Novozemelsko stovykla. Kailinių žvėrių augini

mas, žuvininkystė, valstybiniai žemės ūkiai.
12. Vaigačo stovykla. Kailinių žvėrių ūkiai, žuvinin

kystė.
13. Kerno stovykla. Miškų, apdirbimas, žuvininkystė.
14. Maskvos kanalo stovykla. Maskvos—Volgos ka

nalo statyba. Kanalą, baigus, čia tremtinių skaičius liko 
nežymus. %

15. Sornovo stovykla.. Uosto statyba.
16. Kotlaso stovykla. Geležinkelio tiesimas.
17. Višero stovykla. Chemijos fabrikai.
18. Kunguro stovykla. Kasyklbš, metalo apdirbimo 

pramonė.
19. Šiaurės Kaukazo stovykla.. Daržovių auginimas, 

žemės ūkis.
20. Astrachanės stovykla. Žuvininkystė.
21. Karagandos stovykla (Vidurinėje Azijoje). Galvi

jų ūkiai.
22. Karakalinsko stovykla (Kazachstanas). Grūdų ir 

galvijų ūkiai.
23. Kuznecko stovykla (Vakarų Sibiras). Kasyklos.
24. čardžujo stovykla (Vidurinė Azija). Medvilnės 

auginimas ir tekstilės fabrikai.
25. Taškento stovykla. Medvilnė ir tekstilės pramonė.
26. Sibiro stovyklai. Anglies kasyklos ir rūdų apdir

bimas.
(Bus daugiau)

duoda beveik išdavikiškumu.j reikiamas išvadas, ir tos 
Publika, žinoma-, pasidarys] “žvaigždės“ gali užtemti.y

• JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO

• JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI
• JEIGU NORITE GAUTI 3% — KREIPKITĖS |

LMIVERSAL
Savinas and Loan AssoGialiou

J739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317 J
Jūsų indėlių saugumui apdrausti per Federal Savings

and Loan Insurance Corporation. \
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniai! I 
nuo 9 ryto iki 8^vak., šeštad. nuo 9 ryto iki 1 popiety. Į 

L . .



Antradienis, lapkr. 18, 1947 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 0?

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA i Sėkminga Vakarienė
ArilCAC I iailivin miršti ir tos mūsų tautos g h turėjome sėkmingą

Į išbadėjusių vargdienių da-, rapįjos vakarienę, kurioj da 
kuri šiandieną virpa ; iyvavo apįe 500 žmonių. Mūs 

, nauja virtuvė taip patogiai 
‘' įrengta, kad visiems galima 

lengvai patarnauti be susi
grūdimo. Be to turime nau
ją bufeto kambarį ir kitp 
kambarį drabužiams padėti.

Per vakarienę trumpą pro 
gramą išpildė mokyklos vai
kučiai. Aš nusistebėjau, kaip 
daug talentingų vaikų turi
me mokykloje.

Po visam buvo šokiai.

Amerikos Lietuvių 
Visuomenei

Begaliniai pagalbos prašą 
šauksmai iš griuvėsiais pa
verstoje Europoje kenčian
čių mūsų tautiečių tremti
nių privertė griebtis ko sku
biausių priemonių, kad bent 
iš dalis palengvinus mūsų 
tautiečiams tą nepakeliamai. 
sunkią skurdo, šalčio ir ba
do naštą. Tam tikslui buvo 
skubiai suorganizuotas Ko
mitetas Lietuviams Tremti
niams Menininkams Šelpti, 
nes buvo gauta iš tremtyje! 
vargstančių mūsų dailinin
kų serija tautinių sveikini
mo atvirukų, nuo kurių sėk
mingo išplatinimo ir tąja 
proga surinktų aukų priklau 
so ko skubiausias ne tik at
virukus dariusių dailininkų, 
bet ir šiaip eilinių mūsų tau
tiečių, tremtyje vargstančių, 
skubus priešžieminis sušel- 
pimas.

Ypač artėjančių šv. Kalė
dų švenčių proga tegul jūsų 
džiaugsminga nuotaika, lau
kiant Kūdikėlio Jėzaus už
gimimo, padeda jums nepa-

I lies, 1
• nuo šalčio plyšiuotuose D. 
P. barakuose, kuriai be pa-, 
liovos vaidenasi kasdieninės' 
duonos kąsnis. Nepašykštė- 
kit tiems vargstantiems kąs-' 
nio duonos, tegul 
jaučia, jog mūsų 
jas užgimė!

ir jie pa- 
Išganyto-

I

kad ras IKomitetas tiki, 
platų pritarimą 'geraširdžių: 
tautiečių tarpe, kurie tąja! 
proga aktyviai parems savo 
aukomis Komiteto L. T. ?!.’• 
Š. prieškalėdinės t r ę juti
mams menininkams pagal
bos akciją.

Skaitykit, platinkit Draugą

a
Vienų Metų - Mirties 

Sukaktuvės

— Lapkr.
9 d. turėjome sėkmingą pa-

Sveikinimo atvirla i š k i ų 
komplektą galima gauti už 
$1.00. Norintieji atvirukus! 
įsigyti arba padaryti dides
nę* piniginę auką, prašomi 
kreiptis į KOMITETĄ L. T. 
M. Šelpti šiuo adresu: KO-j 
MITETAS L. T. M. Š., 17391 
So, Halsted Street, Chicago 
8, III., arba į dienraščio I 
“DRAUGAS”

Lietuviški paveikslai
Kleb. kun. Juozas Jusevi- 

čiu§ paskelbė, kad atvažiuo
ja pas mus broliai Motuzai 

į ir lapkr. 23 d. rodys lietuviš-1 
kus paveikslus. Esame labai 
dėkingi klebonui, kuris prie

| progos pakviečia Svečių, kad 
supažindintų mus su Lietiu- 

’ vos reikalais, nes toli gyve
name nuo didesnių lietuvių 

i centrų.
į dienraščio | Sudegė žydelio krautuve 
administraci- j Omahoje lietuvis žydelis 

ją: “DRAUGAS”, 2334 So. .gurėjo didelę drabužių krau-į 
Oakley Avė., Chicago 8, III. tuvę. Lapkr. 9 d. gaisras I 

KOMITETAS L. T. M. Š. krautuvę sunaikino ir pada

Meilė tėvo ir motinos yra 
pamatas visų dorybių.

lap-

mos 
už-

JUOZAPAS NAUJOKAS
JaM sukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų .tarpo mylimą vyrą ir 
brangų, tėvelį.

Netekome savo mylimo 
kričio 18 d., 1946 m.

Nors laikas tęsiasi, bet 
jo niekad-os negalėsime
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų~ tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. 3JB- 
šias (su egzekvijomis) lapkri
čio 19 d., 1947 m. Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, 8 vai. ry
to.

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

Nuliūdę: žmona Barbora, Sū- 
nai, Dukterys, Marčios, žentas 
i r Aliuliai.

1947m.. 2 
puses am-

Kilo iš

PETRONĖLĖ ASTRAUSKY 
(po tėvais G au baite)

Gyv.: 6836 So. Ada Street.
Mirė Lapkr. 16d., 

vai. popiet, sulaukus 
žiaus.

Gimė Lietuvoje..
Kauno apskr.. Plungės parap., 
Stalgalio kaimo. Amerikoj iš
gyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą. Antaną.: 2 sūnus, Juoza
pą. ir Antaną. Jr.; 5 dukteris, 
Dorothy, Estelle ir žetą. Chas. 
Karpus. A.nne, Mariją ir Ele
ną; 2 anūkus, Jacąueline ir 
Charlotte Karpus; ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįs
tamų.'

Kūnas pašarvotas A. B. Pet
kaus koplyčioj. 6812 So. Wes
tėm . Avė. Laidotuvės Įvyksta 
Ketvirtad.. Lapkr. 20d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Gimimo Panelės Švč. 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Duk
terys, Anūkai, 
kiti Gimines.

id. d i rėkt.: 
GROvehill

dus, kūmos žmonės perka! 
vagonais ir prijungia prie 
traukinio. Omahoje lapkr. 13 
d. gyventojai nupirko net 
tris grūdų vagonus ir pri
jungė prie traukinio. Grūdai 
bus išdalinti Europos badau
jantiems. Tai vis rodo, kaip 
gailestingi yra Amerikos 
žmonės. Vietinis

Atvyko 32 Lietuviai
New York, N, Y. — Lap

kričio 10 d. laivu MARINE 
FLASHER iš Vokietijos at
vyko 32 lietuviai tremtiniai 
pas gimines bei pažįstamus:

Jurgis Augustaitis laiki
nai apsistojo New Yorko a- 
pylinkėje.

Pranas Masiulionis apsh 
stojo: 23^3 Niagara Street, 
Buffalo, N. Y.

Dr. Antanas Milą knis su| 
žmona Halina ir# dukra
talija apsistojo: 3513 N. Ci
cero Avė., Chicago, III.

Vytautas ir Aldona Mo- 
šinskai apsistojo: 3016 So. 
79 Street, Philadelphia, Pa.

Kazys ir Ona Pareigiai 
dukra Danute apsistojo: 
Arthur Strė'e?.. Brooklyn, 
Y.

Joana Paulikaitiene apsi
stojo: 208-30 Hollis Ąvenue, 
Queens Village, N. Y.

Antanina Švarciene, apsi
stojo: 851 E. 72 St., Cleve- 
land, Ohio.

Antanina Švarcaite su bro 
liu Jonu apsistojo: 851 E. 
72 Street, Cleveland, Ohio.

Stasys ir Julita Trojanai 
su dukra Aukse laikinai ap
sistojo New Yorko apylinkė-

Vi-

su
46
N.

rė nuostolių apie pusę mili- 
; jono dolerių. Būtų gerai, kad | 
■ M. Mayper greit atstatytų] 
i savo krautuvę. Jis labai my
li lietuvius, buvo duosnus | 
lietuvių parapijai ir Lietu- 
Vos reikalams.

Draugiškumo traukinys

Petkus,

žentas Ir visi

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenkiantieji 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 mežėjimo tų 
senų, atdai-ų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinanč i o s 
ypatybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgy
dyt senas, 
atdaras 
skaudžias

žaizdas. Vartokite jį irgi skau- 
diems nudegimams, šąšų ir sutpū- 
ktmų prašalinimųi, ir kad pa
lengvinti Psoriasis niežėjimą. At- 
vėdina vadinamą Athlete’s P’oot 
degimą ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu- 
džiūvimo ir sutrūkimo tarp pirš
tų: geras -ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo . darbo iš
bėrimams ir kitoms odos nega
lėms iš lauko puses.

Legulo Ointment yra parduoda
mas po 75c, 31.25 ir 53.50. Pirkite 
jį vaistinėse Chicagoj ir apielinkėj 
arba atsiųskite Money Orderį

LEGULO, DEPT. D.
į:

I

4847 W. 14th Street
CICERO 50, ILLINOIS

ANTANAS KALMINAS
Gyveno 135th ir Archer Av

enue. Leinont, Illinois.
Mirė Lapkr. 174.. 1947ni., 5 

vai. ryte, sulaukęs puses amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš 

Telšių apskr., Kvėdarnos para
pijos. Anžuoliių kaimo. Ame- 

. rikoję išgyveno 50 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimą žmoną Stefaniją (po tę
vais Pald.aųskaitė); pusbrolį 
Juozą. Rimkų; švogerką Kazi
mierą ir švbgerį Petrą Kulius 
ir jų šeimą; švogerj Petrą 
Paldauską; ir daiug kitų, gi
minių. draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Šv. Juozapo 
d r-jos (So. Chicagoj) 
Juozapo dr-jos (West 
mąn’e).

Kūna^ pašarvotas A 
Phillips koplyčioj. 3307 S, 
tųanlca Avė. Laidotuves įvyks 
Ketvirtad., Lapkr. 20d. IŠ ko
plyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Juozapo par. baž
nyčią. kurioj jvyks gedulingos 
pąmaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

.Nuliūdę: žmona, Pusbrolis 
Švogerką. švogeris, Giminės. 
Draugai ir Pažįstami.

Laidot. direkt. A. 
lips. tH. YARd« 4 908.

Steponas Samatauskas ap
sistojo pas anksčiam atvy
kusią žmoną: 314 South A v., 
Fanwood, N. J.

Bronislava Jageliene ap
sistojo: 107-36-115 St., Rich 
mond Hill, N. Y.

Ona Jageliene su sūnum.. 
Adolfu apsistojo: 107-36-115 1 
St., Richmond Hill, N. Y.

Vladas Kasinskas apsisto
jo: 1 Carliele Street, Cam-I 
bridge, Mass.

Jonas Ralis, JAV pilietis, 
išvyko *į Pittsburgh, Pa., ka-l 
me jis yra gimęs ir kame 
tikisi susirasti gimines.

Benjaminas Germanas ap
sistojo New Yorko apylinkė-1 
je-

Marija Ilj’acevičiūtė laiki
nai apsistojo New Yorko a-I 
pylinkėje. '

Be giminių ir draugų at
vykusius pasitiko Ona Valai
tienė, kuri pagelbėjo su for-1 
malumais. L. G. K.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Fran-į 

ciscan Fathers, Mount St. 
Francis, Greene, Maine, ypač Į 
Tėvui Pranciškonui Petrui! 
Baniūnui už pris i un t imą. 
mums lietuviams tremti-1 
niams studentams ‘Draugo’, j 
“Šv. Pranciškaus Varpelio”! 
ir kitos spaudos. Mes, lietu-1 
viai tremtiniai studentai su 
ilgesiu kiekvieną dieną lau
kiame iš užjūrio lietuviško. 
žodžio.

Algirdas Mikulis, 
iDichstatto Lietuvių 
Studentų Valdybos 
Pirmininkas 

Eichstatt, 1947.10.8.

Tas traukinys pradėjo ei- 
’ti nuo Pacifiko ir sustos 
New Yorke. Pakeliui didės- į 

' niuose miestuose renka grū-

DATKUSEDWAKD

Vienas Blokas nuo Kapinių

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste.

3914 West lllth St.

Gyv.: 4442

vai. ryto 
Nekalto Prašidė-

kurioj jvyks gedu 
pamaldos už 

Po pamaldų bus

S, I
— tel. LAFayette

Mirė Lapkr. 16d., 
sulaukęs 22 mėtų amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 brolius — William Pauldon 
ir jo žmoną Bernice, ir John 
Pauldon Ir jo žmoną Frances; 
dėdę Praciškų Zicmont; tetą 
Stanislavą Ziegmont ir jos šei
mą: ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John 
Eudeikio koplyčioj, 4330 
California Avė. Laidotuvės 
vyks Trečiad.. Lapkr/ 19 d. 

.koplyčios 8:30 
atlydėtas j 
jimo Šv. Panelės Marijos par 
bažnyčią.
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Broliai, Brolėnės 
Dėdė, Teta ir visi kiti Gimi
nės.

Laid. direkt.: John F. Eu
deikis, tel. YARdą 1741.

Sawyer 
7866. 

1947111.,

LIUDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA &EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westem Avė. 3319 Lituanieo Avė.
PROspec't 0099 YARds 1138-1139

Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyčią arčiau jūsų namų

PIRKITE TIESIOG NUO—
MR. NELSON

— Savininko —

St. Casimir Monument

a Telefonas: CEDARCREST 6 33 5

F

S

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visos® 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS' ŠEŠTADIENI 
nuo 9:15 Iki 9:10 ▼. ryte.

' Veteranų Perlaidojimo Reikale 1
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių IErek- I 

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, I1L
Telefonas TOVVNHALL 2109

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

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

Ambulansū patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

F

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS]

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

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

Paminklas pristatome | visas kapines arti ar toli.
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų įstatymo — BITTLN Ir KAMENSKY eksper- 
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.

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

BITTINandKAMENSKY
Monument Works

£

Mes tarime koplyčiai 
visose Chicagos ii 
Koše lando dalyse ir 
tuojau patarnaujam.

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

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

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

Telephone: YARds 1419

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

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. M1‘7HIGAN AVĖ. * Phone: PULlman 9661

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

JULIUS LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572



(i

NEW YORK. — Išbuvęs ,kad Koba yra ne kas kitas 
per 50 metų trijų valdžių kaip Josef Djugashvili. 
Anglijos, Amerikos ir Lie- i .x ® J ’ ,. .. i Koba tai Stalinastuvos slaptos pol c j ds ag m-
tas Kazimieras Pilėnai- i Dabar žinoma, kad buvęs 
Palmer susitiko lu pišauly- Koba ir Djugashvi’i ne kas 
je pagarsėjusiais vag ms ir Į kitas kaip generalissimo 
revoliucijcnieriais. P.lėnas, (Stalinas. Jo anų dienų drau- 
buvęs pulkininkas Lietuvos 
militarinės žvalgybos, tapo 
J. A. -Valstybių pilietis po 
pirmojo pasaulinio 
Dabar sulaukęs 75 
ruošia pi i r im‘n i mus .

Koba, Vagių Vadas
. Jis pasakoja, kad 1896 
m. įstojo į politikos skyrių 
Scotland Yard pelie jos, 
Anglijoje. Toje šalyje 1904 
metais įvyko daug stambių 
vagysčių, kurias papildė 
ištremtieji rusai pasi.ūeši- 
mui būsimai reveliuejai. 
Vagystes išgalvodavo nepa-; 
gaunamas tūlas Koba.

Tais pačiais metais Pilė- - 
has pasikavojęs dalyvavo 1 
slaptame revoliūcijonier i ų Į 
posėdyje kuriame Leninas ir 
Trotsky rengė planus 
Įiucijai. 1907 metais 
liūcijonieriai apiplėšė 
džios iždą Kaukaze,

karo, 
mat ji

• gas Meyer Walach, mums 
žinomas šiandien kaipo M a- j 

; xim Litvinoff, buvęs amba- j 
i sadorius Amerikai. Jacob ! 
•Peters buvęs banditų ganą, 
jos narys vėliau tapo y'enas ‘ 
iš įžūliausių sovietų teisėjų, i 
kuris pasirašė m’rt:eh de- 

; kretą nesuskaitytiems tūks-1 
i tančiams.

Stalino kriminalų rekor- j 
; das pasauliui yra žinomas. 
Į Pats Stalinas niekad nėra 
j paneigęs, kad per 19 metų 
! iki 1917 jis buvo areštuotas, 
j įkalintas ir ištremtas 6 kar- 
, tus ir yra praleidęs 8 metus 
, kalėjimuose ar koncentraci
jos stovyklose.

CHICAGO GENGSTERIŲ AUKA

rit^RAŠtiS DRAUGAS. CHICAGO. Į

I

JI Ik. .
'v* .

• M

F/

Mrs. Ann Rzepa, su dviem savo vaikais, kuri šiomis dienomis sykiu su vyru nužu
dyta išlipus iš automobilio prie savo namų Pozen, III. (Chicago priemiestis). Rzepa yra 
buvęs to miestelio policijos viršininkas. (Acme-Draugas

Kas Girdėt^
Chicagoje

I Užtiko Mirtį Pakelyj 
| Į Futbolo Žaidimą

RICHLAND CENTER, j
— Devynicl kos metų I

■

revo-
revo- į8 

vai- j
Tiflis\

mieste, kur pasigrobė 341,-
000 rusiškų lublių. Vagys
tėje žuvo' 50. Ten Koba svie
dė bombas į iždo sargus.
I Koba tai Djugashv.’L

Anglijoje 1907 metais re-
■ voliucijonieriai įvykdė ksle-
’ tą vagysčių. 1910 metais 

vienoje vagystėje po susi-
■ šaudymo buvo pagauti Fritz į

Swars, latvis, Josef S kslff, '
Jacob Peters ir N.ira Vaši- __ ___ c ..
Ieva, banditų- gaujos nariai. 1 pasitrauks iš politikos arba 
Vasileva Pilėnui pasakė, j iki po jo mirties.

I LONDONAS. — -Ameri
kietis Charles Davies buvo 
pasiūlęs rinkti aukų pasta- 

i tymui Churchillio stovylos 
I arti Dover pakraščio. Sto- 
vyla būtų buvus 200 pėdui 

I aukštumo. Churchillis laiky
tų savo rankoje Pgą cigarą, 
kuris nakčia būtų uždegtas,

I panašiai kaip Amerikos 
Laisvės stovylos šviesa.

Churchillis vienok pagei
dauja, kad stovylos staty
mas būtų atidėtas iki kol

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ

Mūsų ilgų metų patyri- 
----mas rakandų išdirbime

’ ^$*'6 ą‘.'-7 jgyjo nuo pirkėjų pilną
Tiesiog Jums — patenkinimą.

Is Mūsų Dirbtuves

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

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

Žuvo Kai Nepataikė 
Pareit į Savo Namus

Po linksmaus parengimo 
įvykusio draugo namuose, 
chicagietis Henry Urane, 30, 
iš 2530 E. 97 pi., buvo savo 

(kaimyno mirtinai pašautas, 
kai per klaidą įėjo į Wayne 
Miller namus 9739 Hoxie 
avė.

Prieš mirsiant, Drane pa- 
■sakė Miller: “Padarei klai- 
| dą.” Policija mano; kad 
j Drane grįžo iš parengimo 
šiek tiek išsitraukęs ir len
gvai galėjo pamanyti jog 

i Miller namai buvo jo pa
ties. Drane ir Miller namai 
labai- panašūs- ir randasi tik 
7 durys vienas nuo kito.

Buvęs Policininkas 
ir Žmona Pašauti

Stanley Rzepa, 31, buvęs 
' Posen policijos galva, ir jo 
žmona buvo mirtinai pašau
ti, kai grižo namęn po darbo 
savo sal'une. Policija mano, 

j kad jų nužudymas surištas 
I su gengsteriais, gemblini- 
mu įr nešvaria politika. Jie 
buvo užmušti, kai lipo iš au- 
tomiobiliaus eiti į savo na- 

Imųs 14443 Sherman avė., 
Posen, Chicagoš priemies
tyje.

Rzepa būdamas policijos 
galva turėjo užmezgęs ry
šius su gengsteriais. Jo pri
žiūrimam rajone gemblini- 
mas buvo leistas.

buvo jo pa-

Paskandino Šviesas

telephoto) 
I J '

ĮVAIKIO 
DOMIO

J ŽINIO

Tik Virino Kiaušinį!
Ben 
uni- 
savo

Motina Nužudė Sūnų
AURORA, PL — Louis 

Reid, 28, septynis kartus 
buvęs uždarytas durnų na
muose,'užvakar vėl išleistas 
iš Chicago Statė Hosp’tąl, 
sugrįžo' namon pas motiną. 
Ten jis pradėjo grasinti, 
kad einąs į miestą užmuš
ti ^žmones.
revolverį 
sūnų.

NEW YORK. — 
Lawee, 22, Columbia 
versiteto studentas, 
bute norėjo išvirti k: ausinį.
Pečius susprogo, kambario 
langai buvo išnešti, ir suva
žiavo gaisrininkai, polic'ja, 

I ir ambulansai.
Pasirodo, kad Lawee už

suko pečio gazą, bet ne ten 
kur reikėjo. * Pečius srrogo, 

1 oi kiaušinis neišvirė. Lawee 
I išėjo kitur pietus paval
gyti-

PEORIA, III. /-U-; Vokiečių 
submarinas, nepa j ėgdamas 
išplaukti isi trafiko. jūros 
sunaikino trafiko šviesas 
prie 6 gatvių kryžkelio Peo- 
ria miestelyje. Laivyno 
kliubas norėjo povandeninį j 
laivą, 39 
riantį 21 
rodoje.

Laivas 
žarnas negalėjo apsukti kam 
pą ir savo uodega nušlavė 
trafiko šviesų stulpą.

Skaitykite ir Platinkite Dienr. "Draugą"!
Draugas" buvo ir bus jūsų draugas !

Motina paėmus 
mirtinai pašovė

j Lietuvis Užmuštas
Edwiri Dapkus, 23, 44^t2 

pėdų ilgumo, s ve- j g SaWyer avė., buvo už- 
toną,, išstatyti pa-. muštas automobi’io nelai

mėje prie Racine ir 57-tos 
gatvės. Nuo metų pradžios 
Chicagoje nuo automoDiliu 
mirė 411, o tuo pačiu laiku 
17,728 buvo sužeistų.

! Wis.
j Michigan universi e;o stu-1 
Identė su policija bando su
rasti apsnigtą 
pietvakarinėje 

| dalyje, kur
Carl Carlson, 
muštas ir įmest s s į t p J. 
Studentė su savo šv: geriu 
važiavo į Michigan-Wi?con- 
sin futbolo žaidimą. 1 
t ūsas vėlavo, jie priėmė 
dviejų vyrų pa iūlymą va- j 
žiuoti jų automobiliu.

Automobilyje n p žįsta-1 
mi vyrai nušovė Car’ssn ir į 
jo lavoną išmetė upėn. Pas- i 
kui abu išprievartavo st i- i 
dentę, kuriai paskui pas'se
kė pasprukti. Pohc'ji mano 
greitai suimti abu piktada- 
riu, kurie pirmiau buvo ka- I 

jlinami valstybes kalėjime. | 
| Ieškomi Euford Senn^tt ir 
i Robert Winslow, abu 25 me
tų, kuriuos mergina atpa
žino iš paveikslų.

Antradienis, lapkr. 18, 194<

kelią ir fltą
W>’sco. šia 

jos. švogeris 
25, buvo už-

X Kun. A. Mažuknai, MC-i
TT. Marijonų misijonierius, 

■ praeitą p-irmadienji pradėjo 
misijas Šv. Mykolo bažny- 

1 čioj, No. Side. Misijos tęsis 
.visą šią savaitę. Anglų kaj- 

Kai jų ibo c misijos prasidės pirma
dienį, lapkričio 24 d. ir tę- 

j sis taipgi visą savaitę. Kle- 
| bonas ragina tikinčiuosius 
Į pisinaudoti reta proga

Daugiau Japonų Minų
ASTORIA, Ore. — Pa

kraščio sargyba praneša, 
kad jūrose netoli Oregon ir 

. Kalifornijos pakrašč’-ųi už
tikta dar 4 japonų minos. 
Nuo lapkričio mėnesio pra
džios surasta jau 18 pana
šių. minų, kurias pakraščio 
sargyba kartu su laivynu 
arba išsprogdina’ arba pa
daro nepavojingus.

Atgavo Ne Savo Šešką
SUSSEX, Wis. — Almond 

i Zillmer labai gražiai padė- 
i ko j o savo kaimynui, Amito 
Durazio, kuris maiše jam 
sugražino prieš kelias dienas 
dingusį šešką. Zillmer na
muose laiko tris šeškus, ku
riuos buvo prijaukinęs.

Atidaręs maišą, Zillmer 
ištraukę atrastą šešką ir 

| tuojau pradėjo skųstis, kad 
tai . ne jo.

Ieškomi Asmenys
Kuntautienė - Butgera tė, 

Emilija^ ir brolis Ignas But- 
bergis, iš Papilės vai., Chi- 
caeoje ir Springfield.

Kurlys, Juozas. 3š Šiaulių 
aP-- gyvena Philadelphijoje.

Kvaracieiutė, Jadvyga, iš 
Merkinės vai.. Alytaus ap.

Labokas. Petras. iŠ Vei
viržėnų vai., KretineoT ap., 
gw. Bostone, Brooklvne ar 
Chicagoje.

TeSkomleji a»- apie juos žinantieji 
praSomi kreiptis i:

CONSULATE GENERAL
of LITHUANIA

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

X Kun. P. Juras, Law- 
rence, Masą., lietuviu, para
pijos klebonas, Centrinio Lie 
tuvių Knygyno ir Archyvo 
direktorius ir vienas žymiau 
šių Amerikos lietuvių vei
kėjų bei rašytojų, Lietuviš
kosios Knygos Parodoj šį 
vakarą, lapkr. 18 d., skaitys 

•įdomią paskaitą. Įdomaujan- 
' tieji kviečiami atsilankyti. 
I Paroda yra L. Vyčių salėj, - 
2453 W. 47 St. yrimas ne
mokamas.

X J* Daužvardiene, Lietu
vos konsulo Chicagoj žmo
na, rytoj Cicero Women’s 
Club narėms duos iliustruo
tą paskaitą iš Lietuvos isto- 

I rijos. Paskaitą, paįvairins lie 
1 tuviškomis dainomis dain. O. 
I Piežienė, akompanuojant Z. 
į Simutienei. Pa s k a i t a bus 
Clvde Community House, 
1:30 vai. popiet. Cicero Wo- 

I man’s Club sudaro vien sve- 
I timtautės, didžiumoje čeko- 
slovakės inteligentės mote
rys.

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

sunkvežimio ve-

Archer Avenue Furnitūra Co.

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. 
TAUPTH DABAR. . .Mutual Federal Savings

by *• U**©4 Stata* OovaraMrt

2202 W. CERMAK RD. • CHICAGO 8, ILLINOIS
mot* v««Ma na mhh x kazahavka& m*

------------------------------------ *

PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI

4140 Archer Avė. Chicago 32, III
Telefonas LAFayette 3516

Savininkas JOE KAZ IK - KAZĮ KAITI S

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus

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

Kviečiame klausy
tis muzikos, 
nų, žinių 
nešimų.

X Petras Tumasonis, se
niausias Amerikos lietuvių 
laikraštininkas, prieš kele
tą metų iš “Draugo” redak
cijos išėjęs į poilsi, sunkiai 
serga. Kai kurį laiką gulėjo 
ligoninė j. o dabar randasi 
sūnaus inž. Raymond ir mar 
čios namuose 5212 l^ajor St., 
ir priežiūroj. Vakar jam mi
nint 40 metų vedybinio gy
venimo sukaktį atlankė ir 
pasveikino giminės ir buvęs 
‘‘Draugo” adm. kun. P. P. 
Cinikas, MIC. Jis yra 72 
tų amžiaus.

me-

Sa- 
liė-

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

iki 2-ros valandos popiet.— 
KITOMS DIENOMS: 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 — GROvehilI 2242

STASYS LITVVINAS SAKO:
TAI geriausias laikas 

L/rmnn —pirkti visokios rūšies 
NAMAMS REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI
STASYS LITWINAS, Pres.

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

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

' X V. Tūbelienė ir E. 
mienė, žinomos Chicago 
tuvių veikėjos, Lietuviškos • 

i Knygos ir Tautodailės Pa- 
I rodoje, pasipuošusios tauti
niais rūbais praeitą sekma
dienį skaitlingai atsilanku- 
siems į parodą teikė įvairių 

’ informacijų ir aiškino eks- 
I ponatų vertingumą. V. Tū
belienė buvo pasipiiošu^ nau 
ja didelių karolių gintaro ei
le, kurią šiomis dienomis ga
vo nuo rašytojo ir poeto Ba
bicko.

X Kun. dr. J. Prunskią 
Lietuviškosios Knygos paro
doj pirmą vakarą davė labai 
įdomią paskaitą apie pirmą
ją lietuvišką knygą, būtent 
Mažvydo katekizmą, kurios 
kopiją visiems rodė ir aiški
no. Originalas to katekizmo 
prieš karą buvo Karaliau
čiaus Muziejuje, kur tą kny
gą užtiko Mažosios Lietuvos 
lietuvis proi. Gerulis.

IiI x Kalėdų eglutei, kuri
> bus pastatyta Mokslo ir Pra 

!! monės Muziejuje, lietuviški

, papuošimai ir žibučiai jau 
| paruošti. Laukiama tiktai 
leglės. Eglutė bus pastatyta 
Į ir papuošta lapkričio 28 d.


