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TAYLOR VATIKANE
Prez. Roosevelto persona- 

nalus atstovas popiežiui Pi
jui XII Myron Taylor trum
pam laikui grįžo Romon. 
Šventasis Tėvas jį skubotai 
priėmė. Audienciją tęsis 
apie pusantros valandos. Po 
to atstovas Taylor ilgoką 
laiką tarėsi su popiežiaus 
valstybės sekretorium kar
dinolu. Taylor pranešė, kad 
Romoje jis trumpai būsiąs 
artimiausiom^ dienomis dar 
kartą atlankysiąs •_ popiežių 
Vatikane ir grįšiąs Ameri
kon bu raportu prezidentui.

TAYLORO MISIJA

Tayloro skubota misija ne 
paprastai ' įdomi, Iš New 
Yorko turima žinių, kad jis 
Romon pasiųstas per popie
žių pasiūlyti Italijai taiką 
su Anglija. Jei Italija, atsi- 
metusi nuo Vokietijos, su 
Anglija padarytų taiką, 
Amerikos padedami britai 
greitai pasidibtų su Hitle
riu.

Atrodo, kad tas fantas
tiška. Bet tas ir gana gali
ma. Italija gyvena nepap
rastai sunkiuosius ekonomi
niu* laikus. Nuo karo labai

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Chicago, Illinois, Pirmadienis, Rugsėjo-September, 15 d., 1941 m. Kaina 3c

DRAUGAS
fie lJtliuanlnn Daily Kriciul

Published by the LithuanlSn Catholic 
f^roes y.

2331 Ko. Oakley Avc., Cliltago. Illinois

The most influentlal Lithuanian Daily 
ln America.

VOK. XXV

Naciai Sulaikyta Prie Leningrado: Rusai
Anglijos
lakūnai
Rusijoje

Rusų bombanešis.

LONDONAS, rugsėjo 14 d. 
— Aviacijos ministerija 
praneša, jog Rusijon ątvyko 
didelė Anglijos aviacijos 
grupė padėti rusams kovoje 
su vokiečiais. Pasiųstųjų 
SKvadronų skaičius neskel
biamas.

Pasiųstoji aviacijos gru
pė esanti pilni aprūpinta ma 
šinomis, lakūnais mekani- 
kais ir panašiai.

Taip pat pranešama, jog 
Anglijos laivynas padeda 
Rusijai savo smarkiomis ata 
komis ant vokiečių jūros su 
sisiekimo šiauriniam fronte. 

Bombarduoja laivus

Pranešama, jog anglų or
laiviai apmėtė bombomis vo 
kiečių laivus prie Norvegi
jos pakraščių. Nuskandintas 
vienas vokiečių krovinių lai 
vas, apie 2,000 tonų, o kiti 
sunkiai sužaloti.

’J. . * . . (“Draugas" Acme teiepholai
Bolševikų bombonešio šešėlis ant žemės matytas tuo metu, kai iš jo svaidytos ori

nės bombos į vokiečių pozicijas nepasakytoj karo fronto daly. Vaizdas išleistas iš 

Maskvos.

Pranešama apie Popiežiaus
būsimos taikos planus

Praverstos smarkios ata
kos Prancūzijos Bresto uos 
te, kur sprogstančios bom
bos pastebėta uosto dokuo- 

daug nukentėjusi. Gyvento- į ge, kur šiuo metu tebestovi
jai nerimsta. I Vokietijos karo laivai Schar

• nhprst ir Gneisenau.
Kiti orlaiviai atakavo ke

letą aerodromą. SunaikiiltasGALI BŪTI TIESOS

NEW YORKAS, rugsėjo 14 
d. — Patikimų šaltinių pra
nešimais, Popiežiaus Pijaus 
XII nuolatinis troškimas ir 
maldos yra už pastovią tai
ką. Taiką, kuri nežinotų lai
mėjimų laimėtojui ir pabau 
dos nugalėjam.

Sakoma, jog - Popiežius
priešo Į esąs pasirengęs vienas ar 

kartu su kitų Bažnyčių ben

Rusam padedąs kovoti šiaurėje 
sniegas ir lietus - sako Maskva

Rusų orlaiviai atakavę Bukareštą 
Vokiečiai bombarduoja Leningradą

MASKVA, rugsėjo 14 d. miestų. Rusams taip aiškiai
— Šiandie komunistų parti- padedąs lietus ir sniegas.
jos organas Pravda rašo, ------------- -------------
jog raudonosios armijos ka- MASKVA, rugsėjo 14 d. 
riuomenė, ginanti Leningra — Rusų pranešimai pareiš-
dą, atsiėmė iš vokiečių tris 
aplinkinius kaimus prie an
trojo Rusijos didžiausių

Tayloro misijos uždavi
niai nežinomi. Bet dažnai 
pasitaikb, kad laikraščių 
spėliojimai ir tarp žmonių į 
sukeliami gandai atitinka 
tiesą.

Štai vienas nepaprastas 
supuolęs su tuo įvykis. Kaip 
tik Taylor nuvyko Romon, 
Britų bombonešių virtinė 
nuskridusi iš Anglijos uža- 
takavo šiaurinės Italijos pra 
monės centrus. Anot žinių, 
sukėlė milžiniškus nuosto
lius.

Tuo būdu britai įtikina 
Italiją, kad jie gali išgriau
ti visus italių gražiausius 
miestus. Kiek žinoma, jie 
grasina ir Romai, jei Musso 
lini atsisakytų skirtis su 
Hitleriu.

Ir štai kodėl popiežiaus 
žodis ir žygis gyvai reika
lingi.

•

PROPAGANDA
Paskutinėmis dienomis iš 

Maskvos imta skleisti il-

besileidžiąs vienas 
bombanešis.

Suomiai paskelbė savo laimėjimus
HELSINKIS, rugsėjo 14 

d. — Suomijoj šiandie ofici 
aliai paskelbta, jog nuo šio 
karo pradžios suomiai suė
mę milžinišką kiekį karu 
medžiagos, sunaikinta 454

Serbai išžudė 

400 asmenų

BUDAPEŠTAS, rugsėjo 
14 d. — Laikraščių praneši
mai skelbia, jog serbų čet
nikai (revoliucionieriai) vie 
name kaimelyje išžudę 400 
gyventojų. Tai įvykę parti
zanų kovose, kurios pasikar 
totinai įvyksta nuo to laiko 
kai ašies valstybės užėmė

sovietų orlaiviai ir batonai 
ir nuskandinta 70 rusų lai-, 

vų, viso 100,000 tonų.
Komunikatas pareiškia, 

jog esą paimta iš rusų 25,- 
CdO šautuvų, 2,000 lengvųjų 
kulkosvaidžių, 1,000 sunkių
jų kulkosvaidžių, 300 trak
torių, 1,250 motorinių 3una- 
vežimių, 30 lokomotyvų, 600 
geležii.kelio vagonų, 8,000 
arklių ir esą sunaikinta 6€fi 
tankai ir 67 šarvuoti auto
mobiliai.

giausi pranešimai apie bol- Jugoslaviją.
Sevikų didelius laimėjimusl Kita aako.
kontratakomis prieS vokie- aulaikiusi vleną laivą 
eina visam karo fronte. Ame,gava Belgrado ir
rikos spauda ištisai deda 
tuos bolševikų pranešimus.

Iš Berlyno nuginčijami 
tie bolševikų skelbiami lai
mėjimai. Naciai pripažįsta 
kai kur sukeliamas bolševi
kų atakas, bet atakos visur 
atmušamos. Sako, tie pra
nešimai apie laimėjimus yra 
raudonųjų propaganda tiks 
lu gauti paramos.

ANGLIJAI PARAMA
J. A. Valstybių žemės

ūkio departamento sekreto
riaus pavaduotojai P. H. 
Appleby nuvyko į Londoną. 
Dabar praneša, kad Apple-

Sabaco, visą paštą ir pre- 
kęs jie suvertę į vandenį.

Tuo pačiu laiku įvyksta 
revoliucionierių susirėmi
mai su policija šiaurvakari
nėj Bosnijoj ir šiaurinėj iri 
pietinėj Kroatijoj.

by tenai interviuve tarp ki
ta pareiškęs:

“J. A. Valstybės siunčia 
Britanijai milžiniškus mais
to kiekius. Tad Amerikos vi 
suomenei prisieis mažiau 
maisto vartoti ir už vartoja 
mą maistą brangiau mokė
ti”.

Mirties bausmė 

už ginklų nešiojimg 

Prancūzijoje

VICHY, rugsėjo 14 d. — 
— Gen. Ernst von Schaum- 
berg, vokiečių karo komen
dantas Paryžiuje paskelbė, 
kad neautorizuotieji asme
nys nėšio ją su savim gink-* 
lūs gali būti sušaudomi tuo
jau po karinio teismo.

Tuo tarpu terorizmas oku 
puotoje Prancūzijoje tebe
vyksta. Paryžiaus radio pra 
nešė, jog La Rochelle mies
te, prie Biskajos įlankos su
areštuota dar 1,000 asmenų.

dradarbiavimu dalyvauti tai 
kos pasitarimuose, kad būtų 
užtikrinta teisingumas ir 
teisė ir palaikoma absoliu
tus neutralitetas.

Kodėl laukiams^ .

GaL nevienas galvoja, ko
dėl iki šiol Popiežius nedėjo 
jokių pastangų, kad sulai
kytų šį karą. Juk jis galėjo 
panaudoti savo įtaką milijo
nams tikinčiųjų jis ‘galėji 
kreiptis į milijonus, kovoj an 
čių karo laukuose, kad karas 
būtų sustabdytas. ♦

Atsakymas yra jog Po
piežius, sakoma, aktyviai 
ruošiasi taikai ir daro pla
nus sudaryti pastoviai tai
kai.

Per pirmuosius karo me
tus Popiežius darė visa, kas 
tik galima, kad būtų karas 
sustabdytas, bet jo pastan
gos nuėjo niekais. 

Teisingumui

Tada Popiežius atsisakė 
savo planų sudaryti skubią 
taiką, bet yra pasiryžęs dė
ti visas galimas pastangas, 
kad būsimo j i po šio karo tai 
ka būtų ne nugalėtojo su nu 
galėtojuoju taika, bet teisin 
gurno taika. Tokia taika, ku 
rioje nebūtų ateinančio karo 
sėklų.

Šiuo metu Popiežius yfa 
pasiryžęs būti kaip galima 
neutralesnis, kad paskui 
prie taikos stalo būtų gali
ma dalyvauti! vienu neutra
liųjų. Pavyzdžiui, šiuo metu 
iš Vatikano laikraščio Osser 
vatore Romano, išnyko ir 
mažiausios kontroversijos 
prieš bet kokią politiką.

Kor talkos konferencijos 7
Šiuo metu Vatikane eina

Sužalotas U. S. 
freiteris Sveze

WASHINGTONAS, rugsėjo 
14 d. — Valstybės departa
mentas vakar naktį paskel
bė, jog ašies orlaivių ata
kos- ant Suezo pereito Ket
virtadienio naktį metu bom 
bų atplaišos sužalojusios 
Amerikos freiterį Arkan- 
sas.

Manoma, jog padarytieji 
laivuii nuostoliai yra labai 
menki, nes anglai pranešda
mi apie orlaivių atakas ant 
Suezo tepareiškė, jog praves 
tos atakos, bet pažymėjo,

kia, jog Rusijos kariuomenė 
viduriniam fronte smarkio
mis kontratakomis sulaikė 
milžinišką vokiečių ofensy
vą 220 mylių į pietvakarius 
nuo Maskvos > ir atstūmę 
vokiečius 12 mylių atgal.

Tai įvykę po dviejų savai
čių kovų prie Bryansko ir 
pranešimai iš fronto skel
bia, jog vokiečiai dar tebe
sitraukia. Iš vokiečių, pra
nešama, esą rusai atsiėmę 
dvidešimt šešis miestus ir 
kaimus.

Rusai praneša, jog 47-ta- 
sis ir 24-tasis vokiečių tan
kų korpusas, vadovaujamas 
nacių eksperto kap. gen. 
Heinz Guderian šiam fronte 
esąs išblaškytas- Šiose ko
vose taip pat dalyvavusios 
dvylika nacių pėstininkų di
vizijų iš apie 180,000 karei
vių.

Atakavo Bukareštą

Sovietų informacijos biu
ras praneša, jog rusų orlai
viai pravedę pereitą savaitę 
atakas ant Romunijos sos
tinės Bukarešto kelias ata
kas. Paskutinioji ataka pra 
vesta praėjusį penktadienį.

Baltijos jūroje rusai nus
kandinę vieną didelį trans
portinį vokiečių laivą ir vie 
ną pajūrio sargybos laivą.

Kovos tebevykstančios 
prie Leningrado, Kijevo ir 
Odesos. Aviacijos kovose 
prie Leningrado vienas ru
sų orlaivių skvadronas su
naikinę 58 -vokiečių orlai
vius į septynioliką dienų. 
Beto, rusų aviaciją bombar 
davusi vokiečių aerodromus 
prie Oršos, Mogilevo ir Ro- 
slavlio.

Silpnėja Leningrado 
gynimas
BERLYNAS, rugsėjo 14 d. 

— „Vokiečių kariuomenes 
Leningrado fronte praneši
mai sako, jog nacių aviaci
ja vaidina svarbų vaidme
nį silpninime Leningrado 
apsaugos ir fortifikacijų. 
Tuo būdu esą paruošiamas 
kelias miesto, puolimui.

Vokiečių lakūnai pareiš
kia, jog pirmosiose atakose 
miesto gynėjai parodę griež 
tą pasipriešinimą, bet po ke 
lių paeiliui atakų šis pasi
priešinimas visai susilpnė
jęs-

Vokiečių pranešimai taip 
pat pareiškia, jog ir Odesa

rą ar diplomatinių santykių' esanti smarkiai bombarduo- 
nutraukimą. jama.

Viduriniam fronte vokie
čiai tvirtina suėmę apie 
3,000 rusų belaisvių ir užė
mę vieną smarkiai ginamą 
kaimą.

t;

200,000 žmonių 
Šventoj Valandoj

CHICAGO, III., rugsėjo 14 
d. — Soldier Field stadiojo- 
ne šiandie po pietų tūkstan 
čiai įvairiausių tautybių ir 
rasių žmonių susirinko, kad 
pagerbtų Kristų. Tai buvo 
suruoštoji Šv. Vardo drau
gijos Šventoji Valanda.

Dar kelias valandas prieš 
pradedant programą, stadi- 
jone jau buvo tūkstančiai, 
kad pasirinktų geresnes vie 
tas.

Įėjimas į stadioną buvo 
dykai, bet įeinantieji gavo 
raštelius, kuriuose jie pažy
mėjo savo maldų intencijas. 
Šios intencijos vėliau pasių 
sta Popiežiui Pijui XII. 
Trijų valandų programa

Dienos programa nusitę
sė tris valandas. Pradėta 
patriotine dalimi, dalyvau-kad nuostolių nepadaryta.

Tuo tarpu Washingtone » jant dvylikos katalikiškųjų
plinta kalbos, kad esą Pre- mokyklų orkestrams.
zidentas Rooseveltas svars
tąs prekybinių laivų apgink
lavimo klausimą. Tačiau no 
rint apginkluoti prekybi
nių laivų apginklavimą. 

Atšaukus neutraliteto įs

Šiose iškilmėse be 200,000 
su viršum paprastųjų žmo
nių, dalyvavo gausus būrys 
dvasiškijos ir visuomenės 
vadų.

Ta pačia proga Chicagos
tatymą Amerikos laivams arkivyskupui * Samuel A. 
taip pat būtų leidžiama plau 
ktii į karo pavojingąsias zo
nas su amunicijos ir kitų ka 
ro reikmenų kroviniais.

NICOSIA, Kipras. — Pra 
nešama, jog Kipran atvyko 
stiprūs anglų motorizuotųjų 
dalinių būriai.

ROMA. — Italijos karo 
ro vadovybė praneša, jog 
pašauta keturi anglų oriai* 
viai, atakavę italų laivus*

VICHY. — Bulgarijos ka
binetas išleido įsakymą, ka
rino šaukiama kariuomenėn 
vyrai, gimę 1921, 1922 ir
1923 metais. z

Italijos teritorijoje, turi ek- 
trateritorialines teises. 

Tačiau esą taip pat gali-
gandai, kad būsimosios tai-ima, kad Popiežius pasiūly- 

' tų taikos konferencijoms, 
bet kurią kitą katedrą bet 
kurioje kitoje valstybėje. 
Na„ kad ir Buenos Aires, 
Rio de Janeiro, o gal net 
ir Jungtinėse Valstybėse.

Bet iki šiol Popiežius lau
kia, kad žmones jį kada iš
girstų ir paklausytų.

Stritch pristatyta . 100,000 
naujųjų šv. Vardo Draugi
jos narių.

Fašistai lauksią

Amerikos žygių

ROMA, rugsėjo 14 d. — 
Fašistų redaktorius Virgi- 
nio Gayda, rašo, jog ašies 
laivai stengsis išvengti inci
dentų su Jungtinėms Vals
tybėmis, bet jis pabrėžia, 
jog apšaudomi Italijos ir Vo 
k/etijos laivai atsišaudys.

Jis pareiškė, jog ašis nenu 
sigandusi Prezidento Roose
velto įsakymo ir “iššauki
mą” priėmusi, nors ašis ne
mananti ieškoti incidentų 
su Amerika.

Vokiečiai ir italai lauksią, 
kad provokacijas sudarytų 
Jungtinės Valstybės, kad 
pasak Gaydos, Washingto- 
nas būtų atsakingas už ka-

kos konferencijos galinčios 
įvykti kur nors Vatikane 

Informacijų biuras prane-) Jei tai atrodytų kai kam ne 
ša, jog nuo Vokietijos-Rusi j įmanoma ir neparanku, ma- 
jos karo pradžios komunis- noma, jog gali būti parinkta
tinis elementas pradėjęs vei 
kilau veiikti ir rengia pasi- 
k arto tinus incidentus vi
sam krašte.

kita kuri nors vieta. Pavyz
džiui, Romos Bazilika, ku
rioje pasirašyta Laterano 
paktas ir kuri, nors yra

šiandien po pietų ir ankt| 
galima tikėtis lietaus ir vė
sesnio oro. Taip pat lietaus 
galima laukti ir rytoj.
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Amerikos lietuvių gyvenimas' ir veikimas
LIETUVIS, KURIAM ATIDUODA PATAISYTI 
ISDSKUSIUS AMERIKONIUKUS

- Nepilnamečiu nusikaltėlių kolonijoje. — 
Kokių tėvų vaikai dažniau patenka j teismų. 
Kas labiau išdykę: berniukai ar mergaitės,

Nepaslaptis, kad ameriko-1 — Daugiausia už vagys-
nai mėgsta good time. Ir tę. Didesnieji net moka au- 
dideli, ir maži. Tik šie pa- (tomobilius nukniaukti. Taip 
starieji dažniau pristinga pat čia yra tokių, kurių tė-

FBI AGENTAI KALTINAMI

o fW?

pinigo, pabando kaikurie 
pasieškoti svetimose kiše
nėse ir ... už tokius ar pa
našius darbelius patenka į 
nepilnamečių nusikaltėlių 
kolonijas. Vieną tokią vie-
tą Viskanseno valstybėje jau paprastai teismas nu
teko aplankyti. Nemažas stato, kurie vaikai turi pa
buvo nusistebėjimas rasti 
tarp mokytojų, ar kaip juos 
čia dar vadina — oficierių
— vieną lietuvį Ant. Gata- tyti, ar nepabėga? 
vecką. Prancūzė vaišinga jo I _ Visko pasitaiko. Nau- 
žmonelė prinešė visokių i jai atgabentuosius iš pra- 
skanumynų, o jis pats kiau-; diių patalpina į vieną na-
sinėjamas pasakojo apie 
savo įstaigą:

— Turim čia iš viso apie 
300 boisų nuo 12 iki 21 me 
tų. Jie apgyvendinti vie
nuolikoje namų, taigi po 
kokį 30 vaikų kiekviename. 
Man tenka prižiūrėti vieną 
tokį nšmą, be to dar dės
tyti kaikurias lekcijas mo
kykloje.

— Ar tarp tų vaikų nė- 

na lietuvių?

— Buvo vienas iš Šiboi- 
gės, dabar jau išleistas. Dar 
yra vienas, bet jis nemoka 
lietuviškai ir nežinau ar ša
ve laiko lietuviu. Daugiau- į ir aukščiau — po kokių 
šia turime vaikų, kilusių iš • penkių mėnesių. Jei ne — 
lenkų, vokiečių, negrų šei- j turi pabūti dar ilgiau. Jei- 
mų. gu visiškai nieko su juo ne-

— Už ką jie čia patenka: galima padaryti, tada siun

• •

Why lolercrto Ihat irrftaė*
•nų gray that to dhfurbt 
•he color harmony oi 
your hairt Touch H away 
•alely with Ihit new Clal- 
rol Bruth Crayon. k per
ėto coloring from Hm root out without drfpping or tmudg- 
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vai niekaip negali priversti 
eiti į mokyklą. Šiek tiek 
yra ir smarkiai nusikaltu
sių prieš dorą. Kaikurie 
vaikai čia atgabenta dėl to, 
kad tėvai neprižiūri. Šiaip

tekti į mūsų įstaigą.

— Aplinkui tvorų nema-

mą. Paskiau išskirsto' 
maždaug taikydami pagal 
amžių. Vasarą jie dirba 
mūsų įstaigos ūkyje. Turi
me keletą šimtų akerių že
mės. Rudenį — pusė eina 
į mokyklą, pusė dirba lau
kuose. žiemą daugiau lai
ko paskiriama mokslui. 
Taip per dieną ketvertą va
landų praleidžia mokykloje, 
kitą laiką šiaip jau įvai
rius darbus atlieka. Teis
mas paprastai vaiką mums 
nuskina keturiolikai mėne
sių. Jei vaikas yra gero 
elgesio, klusnus, gali išeiti

BRUSH

' CRAYON

JF

<"Dniugita" Auue tei«onoio»

Kai Paula von Luckner (dešinėje) apleidusi New Yorką, išvšrdindama federalinius 
agentus dėl paliktų paskui save skolų, kiti federaliniai agentai ėmė tirti jos turėtus 
viešbuty linksmus pobūvius su FBI (Federal Bureau of Investigation) nariais. New 
Yorko Daily News pranešė, kad dėl šių įvykių FBI įvykdyta svarbių pakeitimų. Čia 
vaizduojamos dvi mergos (aukštai ir žemai kairėje) apklausinėtos tuo reikalu.

čiame į specialią tokiems 
paruoštą vietą — Reforma- 
tory (Green Bay, Wis.). 
Mūsų gi įstaiga vadinasi 
Industrial School. Čia pa
tenka jaunieji nusikaltėliai 
iš visos Viskanseno valsti
jos. Jie mokosi ne tik ben
dro išsilavinimo dalykų, bet 
ypač specialybių: pratinasi 
dirbti mėsos šapoje, lavina
si skalbykloje, mokosi siūti 
ir taisyti batus, atlikti kal
vio darbą, dailydžiauti, siū
ti, dirbti spaustuvėje, atlik
ti ūkio darbus prie karvių, 
arklių ir tt.

Įkerta diržų ir
užprotokoluoja

— Daug kaštuoja tokios

PIRM NEG C PIRK SITE 
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų pastatymą ai 
pataisymą — Nieko Įmokėti — I 
metai Ūmo kėtl — ▲pkalnavlmaa 
dykai.

Ltctuvts Pardavėjas 
Stanley Utwlnaa — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

r!r

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SEKR — PAR- 
VOM HETS — RF.DKOOM 8KT8 
— RŪGS — KALIOS — KK- 
FRIGERATORS —1

MANGKLA — (STOVI 
AU Karianally Ad

M£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Wo8tern Aven,
Telefonas REPUBLIC 6051

įstaigos išlaikymas, 
gaunate lėšų?

— Viskas iš valstijos iž
do, iš taksų. Nemoka nei 
cento nei vaikai, nei jų tė
vai. Gyvena gi daugelis 
vaikų geriau kaip namie — 
švaru, valgis geras, valgo 
kiek nori. Gulti eina aš
tuntą valandą, keliasi šeštą, 
taigi išmiega apie dešimtį 
valandų.

— O ką darote, jei neklau 
so?

— Vaikų nemuša nei mo
kytojai, nei jų auklėtojai — 
oficieriai. Jei vaikas labai 
nusikalto — nuvedamas į 
ofisą, ten nustatoma, kiek 
jis turi gauti diržų, užrašo
ma ir vaikas gauna reika
lingą “porciją.” Yra ir ki
tokių bausmių — sakysime, 
kai kiti žaidžia, nusikaltęs 
vaikas pastatomas stovėti;

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Tl* viena pora aklų vlaam gy
venimui. ffeugoklt Jaa. leladaml 
Išekaamtnuotl Jaa modernUkl&uda 
metodą. kurią rerSllmo makalas 

yall autelktl.
33 HKTAI PATTRtafO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
riaą aklų įtempimą

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampaa 18-toa
TelefonM CANAL 0033 — Ohleaųa 

OFISO VALANDOS 
Kaadlen 8:00 ą. m. Iki S.80 p. m. 

Tred. Ir Mt: »:S0 a. m. Iki 
tsSS p m.

Iš kur taip sunkiai nestovi, kaip iš 
sitempęs kareivis, vaikas 
stori laisvai, rankas sunė
ręs, bet negali žaisti drau

’ DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

AKIU GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Snvlrš SO metą praktikavimo aklų 
taisymu lr gydyme

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
patalaya kreiva* akla, trumparegyste 
ir toliregystę;
palengvins aklų {tempimą, prašalina 
galvos skaudėjimą, svaigimą lr aklų 
karttj.

MODERNIflKLAUSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO U C DAI 

Speciali atyda atkreipiama { valkų
mIlISs
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS:
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Ave.
TeL YABDS 1373

TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524 
EMERGENCY: cail MHhvay 0001 
Res.: HEMIock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SUROEON 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

2408 VVest 63rd Street

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

DSl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Havalan — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

ge su visais. Kartais vai-g 
kas nubaudžiamas sėdėti ty
liai, nešnekant.

— Kaip su religijos daly
kais ?

— Vaikų turime visokių 
tikybų. Atvyksta jų tiky
bos dvasininkai su pamal
domis. Kas savaitę atvyk-

(Nukelta į 6 pusi.)

ADVOKATAI
MAKQUETTE PARKE

GERAI ŽINOMAS
KONTRAKTORIUS

ANTANAS YANCHUS
Naujų Namų Statytojas ir 

Senų Namų Taisytojas
•

Reikale kreipkitės:
Tel. REPublic 2410

3052 West 63 r d Street

VVHITNĘY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OEISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo l-mos Iki 8-tos J 

vai. vak.
Tel. CALumet 6877

134 NO. LA SALLE ST., 
Koom 2014 Tel. State 7572

REZIDENCIJA; —
314# SO. HALSTED ST.

Tel.: Victory 2«79 1

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARĮ A f
Res. 6968 8o. Talman Ava.
Raa. TaL GROvehiU 0617 
ttiiee tel HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTpJAE IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad ir Nedėliomis susitarus.
2423 W. Marąuette Road

iaL GANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

GR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUROEON 

4645 Sa Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal satartį.

Office teL YARds 4787
Mantų tel PROapeet 1930

Ofiso taL VTRginis 0036 
Ranidenciios taL: BEVarlz 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL OANal 0267
Raa. tel.: PKOspect 666

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIBURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rstadsnriia: 6600 So. Artesian Ari 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 oopis 

a iki v vaL «akara

Tai YARda 5921.
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kišo vai. nno 1—3; nno 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI
TaL YABds 3146

VALANDOS: Nno U iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Sekmadieniais 11 iki 12

DR, V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas; CICero 4276

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SUROEON 
2158 VVest Cermak Road

Ofiao taL OANal 8345
Ofiso Vai.: 2—4 b 7—5

Rr*. TaL: SIM

TaL YABds 8846

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

▼ai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal antartį.

Telef of nan; HKMlock &84S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB OHIBUROAS 

6757 So. VVestern Ave.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki S 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas OANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Ras, telefonas BEEIey 0434.

Tai Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—0 vakare

Taipgi pagal sutartį. ___
Ofiso taltaanas PBOspast 1787

\
f

TeL C A Nai 5969

Dr. Walfer J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarato 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. VVestern Ave.

Tel. Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Ofise TaL: Batai TaLi
VIRglnia 1886 PROspągt 1534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS 

1853 West SSth Street

LIGONIUS PRIIMA i 
Kągdisn ano 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekmad. tik ausitariua

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenus 
Telefonas LAPayette 3669 

Antradieniais, Ketvirtadieniai* u 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
TaL YABds 9994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-tros lnboe)
TaL MIDvay 2880 Chicaga, IR

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vat ryto. noo 2 iki 6 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.

(Sekmad. nno 10 iki 12 vai, ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 Sa Ashland Ave.« \

TaL YARda 0994 »
Rez. Tel. KENtvood 4309

VALANDOS
Noo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dieną

PLATINKITE “DRAUGĄ
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Svetimų vietų vardai Amerikoj
Geografijos studentas, iiūj prancūzų, lenkų, italų ir ki

rkdamas į Jungt. Valstybių tų tautų, bet daug daugiau 
žemėlapį, mato labai daug j atvyko po pasirašymo Ne
įvairiausių vardų. Jis mato, | priklausomybės DekLaraci- 
jog daug miestų, kaimų ir
kitų vietų, pavadintų sveti
mais vardais. Kaip Ameri
kos žemėlapis išaiškina tuos 
“svetimus vardus” šalyje, 
kur istorija mums sako, jog 
pradžioje tik anglai gyve

f

'A 1

no?
Pirmosios originaies kolo

nijos — jų buvo trylika, — 
kurios sudarė Jungt. Val
stybių pradžią, savo apgy
ventoms vietoms davė indi- 
joniškus vardus. Bet mies
tams, miesteliams ir kai
mams skolino nuo angliškų 
miestų ir Anglijos karalių 
vardus. Tai nėra stebėtina, 
nes, kaip minėjome, dauge
lis gyventojų paėjo iš An
glijos. Ir kai jie paėmė ko
lonijas nuo olandų ir švedų, 
jie suanglino vardus mies
tų ir miestelių. Bet randa
me “svetimais vardais” ko
lonijų, kurios įėjo į Jungt. 
Valstybes po revoliucijos 
karų.

Virginia įsteigta 1607 m. 
buvo pirma nuolatinė an
gliška kolonija. Žiūrėdami į 
jos geografiją, randame la
bai daug vardų, paeinančių 
nuo karalių. “Jamestown” 
pirma apgyventa vieta pa
ėmė vardą nuo karaliaus 
James; kitas miestas “Bu
ckingham” gavo vardą nuo 
Anglijos karaliaus rūmų 
Anglijoj. Apskričių vardai: 
King William, Princess An-. 
ne, King ir Queen parodo 
Anglijos aukštų ponų įtek
mę ant žmonių.

Virginia pradžioje buvo 
mažas skaičius vokiečių,

jos.
Šiandien . Virginia mato

me vardus “Achilles”, “Al
pha” ir “Troy”. Tie vardai 
aiškiai paeina nuo graikiš
kų pasakų, istorinių vietų 
ir žmonių. Italai davė var
dus: Genoa, Naples ir Se- 
neca. Vienas miestas pava
dintas Casanova, kitas po
eto “Dante.” Randame pran
cūziškus “Avalon, Champ- 
lain ir Lyons”. Vokiečiai ko
lonistai įsteigė “Germanna” 
— šiandien tos vietos nėra, 
bet “Spotsylvania”, kuri ne
ša vardą gubernatoriaus 
Spotsweed, vis lieka. "Kiti 
vokiški vardai yra: “Baden, 
Cologne ir Strassburg”. Yra 
miestas “Pulaski”, “Amster 
dam” ir “Holland”, “Bel- 
fast Hills” ir “Dublin”.

Nuo Rinngold matome, 
kad skandinavai gana anks
ti apsigyveno Virginijoj. 
Miestui “Adria”, Tazewell 
apskrityje, vardą davė pie
tų slavai, atminčiai Adriatic 
jūrų. Virginia turi “Vien- 
na”, “Petersburg”, “Buena 
Vista”, “Alphonso” ir “Ed- 
inburg”.

Maryland, pietinė koloni
ja apgyventa 1634 m., turi 
mažai svetimų vietų vardų. 
Ši valstybė prasidėjo pri- 
klausianti prie Anglijos ko
lonijos ir pilna angliškų var
dų. “Kingsville”, “Charles-

STATOMAS MILŽINIŠKAS LĖKTUVAS

(“Draugas" Acme telephoto) 

Glenn L. Martin fabrike, Baltimore, Md., karo lai
vynui statomas didžiausias pasauly jūrinis lėktuvas 
XPB2M-1. Jo svoris bus 70 tonų. Turės keturis motorus, 
kiekvienas 2,000 H. P. Sparnų plėtotė bus 200 pėdų. 
Sakoma, juo bus galima praskristi Atlantiką ir be nu
sileidimo atgal grįžti.

ton’ ‘Essex” ir “River-

nija, suorganizuota vado
vystėj Jonathan Hager. Yra 
“Du Bois”, “Havre”, “Le 
Grace” ir “Le Gore”. Nėra 
jokio geografinio ženklo gar 
sios' “Bohemia Manor”, ku
rią Lord Baltimore davė pa- 
gamintojui pirmo Marylan- 
do žemėlapio, bet koloni j a- 
lis vadas — Augustas Her- 
man — kurį savinas vokie-

senheimer”, “Hobucken” ir 
Hoffman”. šveicarai įsteigė 
“New Bern”.

Miestas “Croatan” prime
na išnykimą Sir Walter Ra- 
leigh antros žuvusios kolo
nijos iš daugiau šimto gy
ventojų, kurie atvyko 1586 
m. ir žuvo nuo bado ar indi- 
jonų. Kai kita ekspedicija 
atvyko 1590 m. buvo rasta,

7.

dale”. Yra “Berlin”, “New 
Germany” ir ‘Bladensburg’. 
“Frederick” miestą įsteigė 
vokiški palatinatai, “Hagers 
town” buvo vokiečių kolo-

čiai ir čekai, buvo pagerb- jog kolonija išnaikinta bet

KAS REIKIA ŽINOTI

i:
:?

tas miestu Hermansville, St. 
Mary’s apskrityje.

North ir South Carolina. 
Daug laiko prieš anglų pa
sisavinimą tų valstybių, čia 
gyveno anglai, prancūzai-hu- 
genotai ir vokiečiai. Dėl to 
prancūziški: “Avon”, “Beau- 
fort”, “Bonneaiu” ir “Bor- 
deaux”, vokiški: ‘Lucknow’ 
ir “Bamber”, airiški: “Ban- 
nockbum”, “McCormick” ir 
“McPhersonville”.

Šios valstybės kiti mies
tai vadinasi: “Norway”, 
“Denmark”, “Switzerland”, 
“Caesar’s Head” rezortas 
Pietų Carolinos kalnuose y- 
ra vienas nepaprasčiausių 
vardų. Tas kalnas panašus 
į šonvyzdį rymiečių impera
toriaus. Kitas miestas “Lu- 
goff”. z

“Beaufort”, “Claremont”, 
“Cognac”, “Loneir”, “Neu- 
se” ir “Ramseur” gavo var
dus nuo hugenotų pabėgė
lių iš Prancūzijos. Vokiški 
kolonistai davė vardus “Mi-

raidės “Croatan” įkirstos 
ant didelio medžio. Nežino
ma ar vardas reiškia indi- 
jonų šeimą ar būrelį dalma- 
tian-jūrininkų, kurie aplan
kė Roanoke Salą. Trys mies
tai yra pavadinti vardais: 
“Bostic”, “Warsaw” ir “O- 
dessa”.

Puritanai, kurie atvyko į

Naują Angliją, paliko žy
mes jų religinių įsitikinimų 
su bibliškais vardais. Nepa
našūs į Virginijos ponus, ši
tie pilgrimai nekentė kara
liškų vardų, bet atsiminė tė
viškės miestus, kaimus ir 
kitas vieteles. Jie taipgi at
siminė olandišką miestą, 
kur kaip pabėgėliai gyveno 
prieš atvykimą į Ameriką, 
užvardindami “Leyden
Massachusetts valstijoj yra 
“Berlin” ir “Egypt”.

Connecticut vai. miestai 
turi vardus: “Ballouville”
“Versailles”, “Berlin” ir 
“Hamburg”.

New Hampshire valstybėj 
randame “Bretton Woods”, 
“Franconia”, “Berlin”, “Go- 
ffstown” ir “Lisbon”.

Rhode Island yra miestas 
“La Fayette”.

Grįždami į New Yorką 
mes randame, jog olandiš
kus vardus pamainė anglai, 
kuomet privertė Peter Stuy- 
vesant, paskutinį olandišką4
gubernatorių, jiems atiduo
ti koloniją 1664 m. “New 
Amsterdam” tapo New 
York, bet Bronx apskritis, 
danų apgyventa vieta, gavo 
vardą nuo jų garsaus Jonas 

i Bronck 1639 m. Daug dide
lių olandiškų turtuolių dva
rų, kurie ištikro buvo mies
to didumo, galutinai buvo 
sumažinti. New Yorko val
stybė aiškiai perstata kos
mopolitišką kokybę savo ge
ografijos. Šiaurinėj daly, 
kur vokiški palatinatai ko- { 
vojo, miestai yra: “Berlin”, » 
“Dresden”, “Frankfort”, 
“Luthern”, ‘Lutheransville’, 
“New Brėmen”, “Rhine- 
beck”, “Staatsburg”, “New- 
burg”. Yra belgiškų vardų: 
“Antwerp”, “Flanders” ir 
“Ghent”; šveicariškų vardų: 
“Alpihe”, “Berne”, “Gene- 
va”, “Interlaken”, ‘Luzerne’; 
graikiškų: “Athens”, “Atti- 
ca”, “Carthage”, “Corinth”, 
“Euclid” ir “Troy”; rusiškų: 
“Odessa’’, “Petersburg” ir

ERE
‘Draugas” 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

“New Russia”; yra “Pulas
ki”, “Waraaw” ir “Poland”; 
prancūziškų: “Bonaparte”,
“Eouąuęt,” “Chauinont”, 
“Frontenac”, “La Šalie”, 
“Ljfons”, “Pierrepont” ir 
“Versailles”; itališkų: “Flo- 

” “Genoa”, “Pompey”, 
Angelica” ir “Ro

mulus”. Miestui “Bergen” 
norvegai davė vardą ir “Bo
hemia” New York pirmieji 
čekai.

ALI MAKIS - NIW ant KEBUILT

TYPEWRITERS
ANO

A D D I f J G MACHINES
—EMALI MONTHLT EAYMINTE—

rence
“Rome” “

SOLO, RENTED 
AND REPAIRED
••• BlIVIlft CARRV •MI-TIAI MIW-MA<MIN1 •VAIAMTU

+ CTAD typewriter 
KWlMI\ COMPANY

RMOT C SOlMtATT,
IH W. MADISON ET.

Phone DEAR3ORN P444
|^ftnMATIS—J||gg—M*OH$T«ATIOnJ

PILIETYBES PAMOKOS 
VELTUI

Prasidės Ketv. Rugsėjo (Sept.) 18 d., 8:00 vai. vak!

JOSEPH J. GRISH
4631 SO. ASHLAND AVĖ. TEL. YARDS 1001

RIAUSIA ŠIŲ DIENŲ

LINK-BEI/T, VIsLškal AntomatlSJcas

ŠLEG A ITI S
STOKER SALES 

6921 So. Western Avė.
* ĮVEDU ŠILUMA * BOILERIUS

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATA. ĮSIGYK 

GERIAUSIA IR STIP- STOKERĮ,

lURCtlTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVI JA

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir SEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehilI 2242
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Apie Saugumo Bonus

KI. Kodėl visi amerikie
čiai dabar turi pirkti Ap
saugos Bonus ir Taupymo 
Stampes?

Ats. Tarp daugelio prie
žasčių yra šios: 1) Tai grei
čiausias būdas, kuriuo kiek
vienas pilietis gali pasitar
nauti savo kraštui ir sutau
pyti savo uždarbius ir 2)
Pirkimas Bonų ir Stampių Bono.

gelbsti ne vien finansuoti 
Amerikos Apsigynimo dar
bus, bet taipgi prilaiko kai
nų kilimą ir pragyvenimo 
pabrangimą.

Kl. Ar galima Saugumo 
Boną vartoti kaipo užstatą, 
imant paskolą iš banko?

Ats. Ne. Bonai yra re
gistruojami ir neperduoda- 
dami. Jie išmokami tik 
tam, keno vardas yra ant

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS

Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. SSrd Place, 
Chicago, Dl.
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Mflsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lletuvHSkoe 
llteratfiros Ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų vaidilai 
užkirtu* kelia lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidaryt retenybė. įsigykite aavo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi.........11.00
ŽEMAITES RAŠTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi.........f 1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, H t, surinko Dr. J.

Basanavičius. 260 pusi..................................................... Sl.00
PRAGIEDRULIAI. IH t., Vaižganto, 290 pusi................Sl.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t.. (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................ Sl.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t, Sutemose-Pasakos ir Dainos. .S100 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

puslapiai ................................................................................ J 1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,

(1914-1916 m.) ................................................................. 75c
MAŽTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusk .................... 75e

EILERASCIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi....................................................................................|L00
VAINIKAI. Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

K. Binkis, 230 pusi..............................................................Sl.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................... 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Daaaitia, 125 pusi.................. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. šlapelis. 90 pusi ......................................./.................. A0
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira, 85 pusi. ...x............ AR
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi ............................ AR
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ................................................ A5
METLE. M. Gustaičio. 1914 m. .................................................. 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ........................................ A5

iffDRAUGAS'
2334 S. Oakley Avė. Chicago, Ilk

t M



DRAUGAS Pirmadienis, rūgs. 15, 1941

V

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

M34 South Oakley Avė. . Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
' Subscrlptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Męntha — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas” brings best results.

J
DRAUGAS

Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me- • 

tams — $6.00; Pusei Met.ų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 

1 mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 gt Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvių katalikų dienraščio “Drausto“ riaaSJ&ms 
siunčiu sveikinimus Ir geriausių* llnkSJlmusf

Jūsų dienraštis na vlea tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gtna tr saugo Jas nuo amžinojo Išganymo priešų.

Ir skaitytojams

Daugeriopai katalikiško dienraščio skaitytojų skal-

* AMLKTO G1OVANNI CICOG2TANI. 
*—" Arkivyskupas,

Lietuvių Kultūrinis Institutas ir jo tikslai
Amerikos lietuvių organizacijos, susibūrusios į A. 

L. R. K. Federaciją, jau šių metų birželio mėn. pabai
goje buvo nusprendusios įkurti tokią įstaigą, kuri su
pažindintų Ameriką, su lįptuvių tautos kultūriniais lai
mėjimais ir jų politiniais troškimais, šitas sumany
mas rado pilno pritarimo ir A. L. R. K. Federacijos 
28-me kongrese, Marianapolio Kolegijoj, 1941 m. rug
piūčio mėn. 7 d. Naujai įstaigai parinktas vardas: Lie
tuvių Kultūrinis Institutas arba Lithuanian Cultural 
Institute. Žemiau pasirašęs pakviestas to instituto di
rektorium ir pirmuoju organizatorium. Instituto bu
veinė numatyta Čikaga, antras didžiausias pasauly lie
tuviškas miestas. *

Iš Kalifornijos Universiteto persikėlęs Čikagon Liet. 
Kultūrinio Instituto direktorius surado savo ofisui pa
talpas ir rugsėjo pradžioje pradedą Instituto organi
zacinį darbą. Pirmus žingsnius pradedant pravartu yra 
prabilti į visuomenę apie Instituto tikslus ir jo arti
miausių darbų programą. Lietuvių Kultūrinis Institu
tas sieks šių penkių pamatinių tikslų:
1. Leisti knygas apie Lietuvą

Prancūzų ir vokiečių kalbom knygų apie Lietuvą lig
šiol išeidavo daugiau, nes tų kraštų rašytojai, moks
lininkai ir turistai ^dažniau Lietuvoje lankydavosi, o ir 

patys lietuviai inteligentai dažniau tų kalbų pramok
davo. Lietuvos universitetuose būdavo po keletą vo
kiečių, šveicarų ir prancūzų profesorių. Lietuvos stu
dentai studijų pagilinti daugiausia vykdavo į prancū
ziškus ir vokiškus kraštus.

Dėl atstumo ir dėl D. Britanijos universitetų bran
gumo Lietuvos kultūriniai santykiai su anglosaksų pa
sauliu būdavo gana reti ir angliška literatūra apie Lie
tuvą labai maža. Daugelis jų knygų ir žurnalų patiek
davo apie Lietuvą netikslias ir neaiškias žinias. Tad 
nors ir esame labai sena tauta, šnekame seniausių ir 
turtingiausių formų Europos kalba, turime negirdėtai 
didelį dainų rinkinį, XTV-XV amžiuose sukūrėme di-’ 
džiausią Europos valstybę ir už savo laisvę kaip liūtai 
draskėmės plačiuose Rytų Europos laukuose, bet anglo
saksų pasauly mes vis dar esame neatrasta, nežinoma 
tauta. Tad pagelbėkim galingiems ir įtakingiems anglo
saksams save pažinti. Su Amerikos Jungtinėmis Val
stybėmis esame juk susirišę net kraujo ryšiais, nes 
apie 700,000 amerikiečių yra lietuvių kilmės ir daugu
mas jų dar tebekalba lietuviškai. Kas penktas lietuvis, 
taigi bent vienas iš šeimos, gyvena Š. Amerikoje. Kad 
mūsų giminystė su Amerika būtų pilnesnė tai reikia 
kraujo ryšius sustiprinti kultūros ryšiais. Tuo tikslu 
Lietuvių Kultūrinis Institutas ketina patiekti anglų 
kalba įvairių knygų apie lietuvių tautą, jos kultūrinius 
laimėjimus ir jos laisvės troškimus. Instituto direkto
rius ligšiol yra parašęs ar įpusėjęs rašyti šiuos raštus:

1. The Destruction and Resurection of the Baltic 
States, (apie 40 pusi.)

2. The BaKoscan^ian Confederation. (apie 20 pusi.)
3. The Problem of the Lithuanian Boundaries. (apie 

100 pusi.)
4. The Historical Geography of Lithuania (dar ne

baigta). •
Greta šitų knygų Institutas norėtų išleisti, jeigu kas 

sutiktų parašyti, dar šiuos veikalus:
5. The History of Lithuania (nuo 500 iki 700 pusi.)

6. Geography of Lithuania (150-200 pusi.)

7. The History of the Lithuanian Llterature.
8. Some Aspects of the Lithuanian Art.
Gal būt kai kurie autoriai teiksis pasiūlyt nedidelių 

knygelių bet kuriomis kitomis temomis iš Lietuvos eko
nominio bei kultūrinio gyvenimo. Kaip matome, užsi
brėžtoji programa yra gana plati ir ji negalės būti 
įvykdyta vienerių metų bėgy. Kaip ilgam laikui ji teks 
išdėstyti — tai priklausys nuo autorių pasiūlymo ir 
nuo lėšų gausumo. Kol kas gi tos lėšos dar labai kuk
lios ir verčia laikytis didelio taupumo. Aukos reika
lingos tūkstančiams nelaimingųjų Europoje, tad mūsų 
jauna įstaiga dabar negali likti visų aukotojų vienin
teliu .susidomėjimu.
2. Paskaitos apie Lietuvą

Knygos nėra vienintelė priemonė susipažinti su Lie
tuva. Mažesniu mastu tai galima pasiekti ir gyvu žo
džiu. Tad Instituto direktorius neatsisakys prie kiek
vienos galimos progos pakalbėti apie Lietuvą ir kitus 
Baltijos kraštus universitetuose, kolegijose, klubuose 
ir draugijose. Tas paskaitas jis bandys kai kuomet 
pailiustruoti ir paveikslais bei žemėlapiais. Po tokių 
paskaitų dažnąi dar esti ir įdomių diskusijų, kuriose 
irgi prasiplečia Lietuvos pažinimo horizontai.
3. Lithuanistikos seminarai

Čikagos universitetuose mokosi per 60 lietuvių stu
dentų. Tikimasi, kad apie trečdalis ras laiko beveik 
reguliariai lankyti Lithuanistikoa Seminarą, kad ar
čiau susipažintų su Lietuva ir jos kultūra. Seminaras 
žada apimti Lietuvos geografiją, istoriją ir kai kuriuos 
kultūrinius klausimus. Juose bus palikta nemaža vie
tos ir laisviems pašnekėsimas pei individualei inicia
tyvai iš pačių studentų šono. Apie seminaro vietą ir 
laiką bus studentams vėliau atskirai pranešta.
4. Santykiai su kaimynais

Nors lietuvių kultūra labai sena ir palyginti origina
li, betgi moderniaisiais laikais jokia auganti kultūra 
nepasilieka izoliacijoj. Pažindami vieni kitus išaiaiš. 
kiname daugelį nesusipratimų ir sukuriame taikingą 
ūpą, kurs teikia geresnių sąlygų bet kuriai kultūrai 
plėtotis. Tuo tikslu Lietuvių Kultūrinis Institutas pa
laikys santykius su kaimyninių tautų panašiomis in
stitucijomis ir su jų kultūriniais shioksniaiB. Baltijos 
ir Skandinavijos tautos sudaro Ubai natūralų geogra
finį ir kultūrinį ratą, tad su šitomis tautomis lietuviai 
seniau kultūroje bendrai dirbo taip vadinamose meti
nėse Baltijos ir Šiaurės kraštų konferencijose (Confe- 
rences dės Pays Battiųues et Nordiųues); mūsų Insti
tutas irgi tęs šitas Baltoskandijos kultūrinio bendru
mo ir pagilinto draugiškumo tradicijas.

Lietuvos imperija praeity tęsėsi iki Juodųjų jūrų ir 
Lietuvos administracija paliko gražių prisiminimų vi
soje Ukrainoje ir Gudijoj. Lietuva ilgai gyveno arti
moje sąjungoje ir su Lenkija. Tad su slaviškais mūsų 
kaimynais Institutas irgi vystys draugiškų santykių 
taikos ir plataus bendradarbiavimo dvasioj^, nes ma
žai mūsų tautai draugų niekad perdaug nebus.’

Įtakingiausia Lietuvoje kultūrinė srovė, paveikta di
džiojo filosofo St. Šalkauskio ir jo draugų raštų, jau 
nuo 1922 m. primigtinai teigė, kad prie augančios lie
tuvių kultūros labai harmoningai derinasi anglosaksų 
ir prancūcų kultūriniai pradai. Buvo tai mano pabrėž
ta “Romuvoje” (II tomas) 1922 m., Šalkauskio “Lietu
vių Tauta ir jos ugdymas” 1933 m. ir daugybėje straips
nių “Naujoje Romuvoje”, “Židiny” ir kituose įtakin
guose žurnaluose. Dabar, kai Amerikoje vėl tvirčiau 
kaip kur kitur skamba laisvės ir demokratybės šūkiai, 
lietuvių kultūrinės institucijos dar labiau turės ieškoti 
dvasinės giminystės ir suartėjimo su laisvųjų žmonių 
šalimi — USA. Tad mūsų Instituto darbas bus varo
mas dvasioje pagilinto supratimo ir vertinimo Ameri
kos ir kitų anglosaksų pastangų grąžinti pasauliui ir 
visoms kultūringoms tautoms laisvesnius, saugesnius 
laikus. •» • •>
5. Savystovė kultūra galima tik seprikleosomoje šaly

Šita tiesa bus plačiau nušviesta pirmoje Instituto 
knygutėje. Ten bus pakankamai įrodyta, kad Lietuva 
per 20 nepriklausomo gyvenimo metų savo kultūrai iš
kelti ir žmonių gerovei išplėsti yra daugiau padariusi 
negu per šimtą metų svetimoje “globoje”. Tad mūsų 
kultūrinės pastangos ir masių auklėjimas jungsis kar
tu su laisvės ir nepriklausomybės šūkiais, už kuriuos 
kiekviena lietuvių generacija gausiai mokėjo savo krau
ju ir savo aukomis. Taigi mokslinis Instituto darbas 
bus ne vien teoretinis, bet ir praktinis: per kultūrą 
jis stiprins laisvąjį žmogų, kurį šiandien taip užsispy
rė sunaikinti komunizmas ir nacizmas.
Institutas ieško draugų

Auklėti brandesnes lietuvių kultūrines pažiūras ir 
supažindinti su lietuviais anglosaksų pasaulį — tai sun
kus ir vienam žmogui neįmanomas darbas, šios kil
nios pastangos ieško sau talkininkų. Lietuvių organi
zacijų (Kat. Fed.) Institutui skirtos lėšos kol kas ga
lės užlaikyti tiktai jo kuklų ofisą ir mažą dviejų žmo
nių personalą. Knygoms leisti lėšų dar beveik nėra. 
Tuo tikslu prašome smulkesnių ir stambesnių viauome 
nės aukų. Kas paaukos $100.00 bus įrašytas Instituto

“Draugas” 1916 m. rug 
sėjo 15 d.)

Vokiečių kariuomenė ati

traukiama nuo Verdūno.....

Kova prie Verdūno buvo 
viena didžiausių ir kruvi
niausių. Vokiečiai ten prieš 
prancūzus smarkiai grūmės 
per 206 dienas, norėdami pa
imti tą svarbią Prancūzijos 
tvirtovę, tačiau neįstengė 
tai padaryti. Dabar nutarta 
iš čia daugumą vokiečių ka
riuomenės atitraukti ir pa
siųsti į Balkanus.

•
Nutarta sutriuškinti Ru

muniją... Griežtai vokiečiai 
nusistatę sutriuškinti Ru
muniją, kad galėtų atmuš
ti rusus iš Bukovinos ir 
Graikijos.

•
Vilniuje 11 lietuviškų mo

kyklų... Merkinės valsčiuje, 
Trakų apskrity, įsteigta 20 
lietuviškų mokyklų. Lenkai 
labai žvairiai žiūri į mūsų 
mokyklas Vilniuje, Lietuvos 
širdy; yra 11 lietuviškų mo
kyklų, kuriose mokytojauja 
40 mokytojų.

• -*.'•
Trūksta maisto... Dėl jū

rų blokados Skandinavijos 
ir Olandija jaučia didelę 
stoką valgomųjų daiktų. 
Žada įvesti maisto korteles.

•
Nenori kariauti... Italijoj 

susekta didelė organizacija, 
kuri visoj šaly rengės su
kelti demonstracijas prieš 
karą. Suareštuoti keli žmo
nės, atimta daug proklama
cijų, kuriose kurstoma prieš 
karą.

Šv. Jurgio parapijoj, Chi
cagoj, susirinkimas, šv. Jur 
gio parapijoj įvyko gausus 
susirinkimas Lietuvos gel
bėjimo reikalais. Kun. dr. A 
Maliauskis ragino, kad a- 
merikiečiai lietuviai ištiestų 
pagalbos ranką Lietuvai, 
nualintai nuo karo audrų.

MII

Iš nepagedusių lapu
Gromata iš balšavikų 

rojaus

“Pietų Amerikos Žinios” 
įdėjo gromatą rašytą Mar
tinui Vilkeliui dar tuomet, 
kai ant Lietuvos švietė Sta
lino saulė, o gyventojai bu
vo besidžiaugią žydo Mark
so išmislytu, o kacapų prak 
tikon įvestu žemės “ro
jum.” Gromata tokia įdomi, 
kad neiškenčiu nepadėjęs 
jos ir ant savo delno:

Sveikas, mielas dėde, 
Martinai Vilkeli!
Užu stalo sėdęs —
Tau rašau laiškelį.

Jau senai norėjau 
Raug ką parašyti,
Lietuvos naujienas 
Smulkiai apsakyti.

Dabar pas mus rojus 
Dėl žmogaus kiekvieno,
O jau proletarui —
Betruks paukščio pieno.

Nenešam sunkumo 
Mes naštos Smetonos,
Nes nebėr skirtumo 
Tarp driskiaus ir pono.

Pasakyk, te visi,
Brazilijoj žino,
Kad mus išliuosavo 
“Genijus” Stalino.

Rojuj dabar darbo 
Niekam nebestoka . . . 
Tiktai, kad už darbą 
Ks:p ir nebemoka . . .

Bulvės tai pranyko, 
Kviečius konfiskavo, 
Rugiai, žirniai, pupos, 
Kažkur galą gavo.

O kiaulės sovehozuos 
Gretom išrikiavo.
Komisarai žąsis,
Vištas pasigavo.

Drobes, milus, kailius —
Mūs namų gamybą —
Ima raudonieji

garbės nariu. Kas paaukos bent $10.00 skaitysis nariu 
rėmėju. Visi nariai gaus Instituto leidinius.

Visi, kurie teiksis Institutui rašyti ar versti knygų 
ir straipsnių jo leidiniams bus užskaityti Instituto na
riais korespondentais, šiuo metu Instituto direktoriui 
labai būtų pravartu žinoti kas ir kokius plačiai supras
tos lituanistikos veikalus rašo ar planuoja rašyti. Insti
tuto direktorius maloniai juos prašo atsiliepti.

Instituto ofisui šiuo metu reikalingi rinkoje beveik 
nebegaunami šie veikalai: Lalio lietuviškai-angliškas ir 
angliškai-lietuviškas žodynas; Šapokos Lietuvos Isto
rija ir visokie istorinės Lietuvos seni žemėlapiai (ypač 
Radvilos žemėlapis 1613 m.), žemėlapius užtektų tik 
paskolinti, kol bus išleista Lietuvos istorinė geografija.

Visos redakcijos prašomos siųsti savo laikraščių, 
šiuomi pradedu sunkų darbą labai kukliose sąlygo

se. Norėtųsi, kad šitas darbas kitų mokslo žmonių bū
tų tęsiamas ištisas generacijas. Jei lietuvių tauta ima 
iš pasaulio kultūrinių sandėlių, tai ji turi nors po tru
putėlį ir savo dalies į kultūros lobyną įdėti. Karas vi
siškai izoliavo nuo Amerikos lietuvių mokslo ir meno 
žmones. Tad šiuo metu mūsų šis indėlis bus nepapras
tai kuklus. Bet tikėkimės geresnių ir laisvesnių taikos 
laikų, kuomet lietuvių talentai plačiau praskleis savo 
žiedus didžiajam pasauliui.

Prof. Kazys Pakštas, Ph. D.
Lietuvių Kultūrinio Instituto direktorius.

1941 m. rūgs. 10 d.
6017 South Kenwood Avė.
Chicago, HL

Už savo “tarnybą.”

Popierio neturim,
Nėr nei ką prašyti —
Sako, proletarams
Nėra kas rašyti.

Dar žinai, dėdytr
Kas pas mus įvyko:
Vagių ir pijokų,
Nė \ieno neliko.

Ūkininkai mūsų
Jau vagių nebijo,
Nes jie nebeturi
Grūdo nė galvijo.

Betgi protą mūsų 
Tai perdaug jau šviečia:
Tris sykius į dieną 
Mitinguoti kviečia!

O tenai mus moko 
Būt gerais piliečiais —
Nieko nebevalgyt,
Dirbt stachanoviečiais.

Dabar mes jau žinom,
Kaip Leninas mirė 
Ir kaip Leibą Trockį 
Jis vadu paskyrė.

Žinom, kokias bobas 
Stalinas mylėjo,
Kiek jis kartų “vedė,”
Kiek vaikų turėjo.

O tasai beraštis,
Pijokėlis Tadas,
Dabar pasakoja —
Stalinas jo vadas!

Ir vagilius Zigmas,
Linkiškių Kvadarų,
Dabar pačiam Vilniuj 
Sėdi komisaru. u
O jau Maušos, Sorės,
Abromai barzdoti,
Lietuvius tur šviesti,
Valdyt ir globoti.

Netikėjom, dėde,
Tokią laimę gauti,
Kad mums teks tik dirbti,

• O žydams ponauti.

Mat, dar visi lygūs,
“IšlaisvinU” broliai;
Liko tiktai špygos,
Kas buvo ikšioliai.

Nieks čia nebebijo,

Dievo anei velnio,
Vaikščiojam po “rojų”
Dažnai ir be kelnių.

Gaila tavęs, dėde,’
Kad tu ten tarp ponų 
Brazilijoj sėdi 
Ir klausai jų monų.

Gyvena kaip rojuj 
Ir namiškiai mūsų 
Alkani jie ginas 
Nuo maskolių blusų . . .

Tiktai mirė mama 
Per pat Devintinę,
Kai maskoliai vedė f -4
Karvę paskutinę.

Brolis Benediktas 
Sibirant išvyko; i
Mat, jam mūsų rojaus 
Oras nepatiko . . .
Tėvas už Uralo 
Ruskaims anglis kasa,
Ir prisiųst sausainių 
Bei drabužių prašo.

Aš belangėj sėdžiu,
Sesuo pas čekistus;
Taigi, rojuj darbus 
Visi turim “čystus” « . ,

"4

i
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Alis Rachmanova

•s
Studentai, Meilė Ir Ceka

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonls

i
n. TOMAS 

(Tęsinys)

Iš manęs, kai atsistojau prieš veidrodį, beliko tik 
aukšta, sulysusi mergytė, kuri, su trumpai kirptais 
plaukais, atrodė visai panaši į kokių 15 metų berniu
ką. Kažin, ar mane tebemylės Vadimas, kai tokią pa
matys?

Kovo 4 d.
Į mūsų miestą buvo atvykęs Kolčakas. Tai buvo 

neužmirštama šventė; už išvadavimą iš bolševikų jam

Kubiliūnas * Jurgutis - Germanas'
Švedų laikraščiai pranešė, taro laipsnį. Jis dar prieš 

kad vokiečių komisaras Lie- pasaulinį karą dalyvavo lie 
tuvai paskyrė Lietuvos ten- tuvių visuomeniniame gyve- 
torijai kažkokį administra- nime ir rašė lietuvių spau- 
cijos komitetą, žemiau pa- doje, ypač socialiniais klau-' 
teikiame kai kurių biogra- simais. V. Jurgutis buvo 
finių žinių apie asmenis, ku- krikščionių demokra i ų frak- 
rie esą paskirti šio komite- ei jos narys Steigiamajame 
to atskirų sekcijų šefais. Į Seime, o 1922 m. beveik iš

tisus metus išbuvo užsienių 
reikalų ministerių. V. Jur-

... . . . , , gutis vėliau buvo Lietuvos
sekcijos šefu esąs paskirtas _ . . .J „ . Banko organizatorius ir pir-gen. P. Kubihunas. Gen. ,, . . _L, v ..... 4 . .mas jo valdytojas. Tose pa-
Petras Kubihunas tun ape iįbuvo ,ki
48 metus amžiaus ir yra gi- 1929 tokicl bad(.

Pasak švedų laikraščių, 
administracijos — politikos

męs Rokiškio apskrityje, gai prisidėdamas prie Lie-
dėkojo visų tautybių ir luomų gyventojai be pažiūrų Skapiškio valsčiuje. Baigęs tuV0(^ yaįut^7 jve.
ir įsitikinimų skirtumo. Dvasios nuotaika pakilusi mil- realinę mokyklą Rygoje, P. dimQ įtvirtinimo Nu ’ 
Žiniškai, vėl šimtai vyrų rašosi savanoriais į armiją. Kubiliūnas įstojo dar rusų . aukatonias mo-

nua. . laikais į Vilniaus karo mo- Į£kloa _ unlversitet0 įatei.iĮstojo ir Griša Filipenka.
Kovo 5 d. kyklą, kurią haigė trumpai gimo, V. Jurgutis profeso-

■H-
Šiandien iš Omsko grįžo mūsų docentas. Aš iš įpra- prieš pasaulinį karą. Šiame riavo dėstydamas finansų 

timo jį vis dar tebevadinu docentu, nors jis jau seniai kare dalyvavo kaipo kari- •jj.^gj^ Yra parašęS kelis 
pakeltas į profesorius. Jis sako, kad Kolčako die- j ninkas, o paskutiniuoju lai [ veikalus iš savo
noš yra jau suskaitytos, Omske esanti baisi maišatis, ku tarnavo latvių šaulių pui- gpecįaiyĮjgg
Jis tvirtina, kad svarbiausią baltųjų nepasisekimo prie
žastį sudaro Entantos laikymasis. Nesą jokio abejo
jimo, kad Entanta nenorinti, jog baltieji laimėtų: bol
še vistinė Rusija jiems esanti daug malonesnė už naci- 
jonalinę. O be sąjungininkų baltieji vieni neatsilaikys, 
nes neturi net pačių būtinųjų daiktų. I

— Tik gaila, kad visai niekais turės nueiti tiek 
daug vertingų jėgų, tiek daug jaunatvės idealizmo! — 
kalbėjo docentas. — Nors dalimi dėl to kaltas ir pats 
jaunimas. Ne tie, kurie stačiai neįmanomomis sąlygo
mis herojiškai kovoja su raudonaisiais, bet tie, kurie 
Irkucke, Omske ir visoj eilėj kitų miestų tik valkio
jasi po gatves, tupi kanceliarijose ir flirtuoja, tesirū 
pindajni, kaip galėtų gauti gerą pajoką ir užsidėti nau- 
jilėlaitę blizgančią uniformą. Pagaliau, raudoniesiems 
kovoti lengviau ir dėl kitų pridžasčių: jie turi aiškius 
šūkius, gerai žino, ko nori, it tat primityviems žmo
nėms supraptama be didelių aiškinimų; ar tie jų svie- "yc ■ ••. -antį-* '

kuose. 1919 metais*grįžęs į! Kazys Germanas, kuris

1

Kubiliūnas buvo paskirtas 
Lietuvos generalinio štabo 
viršininku, kuriose pareigo
se išbuvo iki 1934 m. bir
želio mėn. Tuo metu kilus 
vad. voldemarininkų sukili
mui, gen. P. Kubiliūnas bu
vo iš savo pareigų atleistas 
ir apkaltintas už kariuome
nės prileidimą iki sukilimo, 

šieji šūkiai yra įgyvendinami, ar ne, ir ar, bendrai, jio , Nubaudus jį mirties baus-
yra apgalvoti į žmones paleisti, tai kitas dalykas -- 
to niekas neklausia! Ir baltieji neturėtų taip ilgai lauk
ti su tokiomis formulomis. Bolševikus reikia nugalėti. 
Tai yra savaime aiškus dalykas, bet kas bus toliau? 
Kas tikrai žino, kas bus po to? Kai jau bus iškovotas 
nepriklausymas? Ar gali paprasti žmonės suprasti, kad 
istorijos eiga yra tūkstantį kartų komplikuotesnė, ne
gu visi pasaulio šūkiai? Dėl to tauta greičiau įtikės 
tiems, kurie sako: visus, kurie turi daugiau, kaip jūs, 
reikia iššaudyti, o tada visas jų turtas atiteks jums . . . 
Be to, ir ta bjauri eserų banda! Jei tik ima sektis 
baltiesiems, žiūrėk, jie jau ir išsigąsta: girdi, bus ne
gerai, jei jie visai sutvirtės; o jei sekasi raudoniesiems,

Budriko Rudeninis 
IŠPARDAVIMAS

Specialis Išpardavimas - Rakandų- 
Parlor Setų - Karpetų - Pečių 

Radios ir Šaldytuvų

Milžiniškas stakas užpirktas kada kainos buvo 
žemos. Nieko nereikia laukti — tuojau pristatome.

į! I '■ “j,’?? -
B t. #?: <* ■
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Japonijos imperatorius 
Hirohito pasiskelbė tiesio
giniu kariuomenės štabo va
du, kad suvaržyti generolų 
karinę veiklą. Imperatorius, 
sakoma, darbuojasi išlaikyti 
taiką Sibire, nors ir reikėtų

Lietuyą, P. Kubiliūnas pir-. vądovaująg susisiekimo sek-
miausia tarnavo Lietuvos cįjai yra 1897
pasienio apsaugos pulke, ku- Paežerių
riam ir vadovavo. Vėliau jis T ,. , . . . .J Jo tėvas buvo dvaro darbi-
baigė Lietuvos aukštuosius 
karininkų kursus ir genera-
Tinio štabo karininku aka- vilniuje Didžiojo Kar0 . • 7. , , ’
demiją Prahoje. 1929 m. P.. . . „ . ... , Japonijai atsimesti r.rio Ro-

ninkas. 1915 m. jis. baigė 
“Saulės” mokytojų kursus

ta buvo Rusijoje, kur baigė 
iš Panevėžio evakuotąją re
alinę gimnaziją. 1918 m. grį
žo Lietuvon ir stojo Lietu 
vos kariuomenėn. 1920 me 
tais baigė karo mokyklą. 
1922 m. įstojo į Lietuvos 
universitetą, technikos fa
kultetą, kurį baigė 1929 į». 
statybos inžinieriaus laips
niu. 1923 nr: K. Germanas 
dalyvavo Klaipėdos sukili-

mos Berlyno ašies.

žinierium. 1937 m. pabaigo
je jis buvo paskirtas švie 
timo ministerijos specialinio 
mokslo departamento direk
torium. Jo žinioje buvo a- 
matų mokyklos. Nuo 1938 
m. pabaigos iki 1939 m. pa
baigos inž. K. Germanas bu
vo susisiekimo ministeris.

250 ĮVAIRIŲ PEČIŲ: Gazinių, anglinių ir aliejinių 
Vsii žymiausių išdirbysčių. Parduodame po

$28.50, $38.50, ir iki $98.50
590 RADIOS: 1942 RCA Victor, Zenith, Philco, 

Crosley ir kit. Visi prieinamomis kainomis, nuo
$9.95 iki $375.00

150 ELEKTRIKINIŲ LEDAI!NIŲ: kurios bus iš- 
parduotos už žemas kainas, po

$98.50 ir $148.50

me. Baigęs universitetą, inž. Jis yra rašęs specialinėje 
K. Germanas gavo paskyri-Į technikos ir savivaldybių 
mą Panevėžio apskrities in-l spaudoje.

šveicaruos spauda apie laikinosios
LIETUVOS VYRIAUSYBĖS PASITRAUKIMĄ

me, generolui P. Kubiliūnui 
ši bausmė buvo pakeista ka
lėjimu, kuriame išbuvo apie 
du ir pusę metų. Išėjęs iš 
kalėjimo, P. Kubiliūnas gy
veno savo ūkyje Pasvalio 
valsčiuje. Bolševikų okupa
cijos pradžioje P. Kubiliū
nas huvo suimtas įr išlai-Į Ziuricho laikraščio “Neue įįu būdu Vokietijos reicho 
kytas kalėjime beveik išti-1 Zuricher Zeiting” rašo, kad “šalutinės šalies” (Neben- 
sus metus. Šių metų birže |/laikinoji Lietuvos vyriau- iand) pobūdį.

sybė, susidariusi sukilimo 
prieš bolševikus pasėkoje ir

lio 23 d. prasidėjus lietuvių 
sukilimui prieš bolševikų o-

jie vėl būgštauja, kad bus taip. pat negerai, jei prie vai- kupantus, gen. P. Kuhiliū-I paskelbusi Lietuvos valsty- Dauguvos pavestos reicho 
stybės vairo atsistos raudonieji. Tuo būdu jie armijoje nas buvo išlaisvintas iš Kau- bės nepriklausomybės stata- komisarui kaipo “Ostland.”

Atidaryta NAUJA DIDELE KRAUTUVE

3239-41-43 South Halsted Street« •
Didžiausias pasirinkimas visokių rakandų už pri

einamas kainas ir lengvais išmokėjimais.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted Street

Tel. YARDS 3088
Lietuva ir Latvija iki

tik varo destruktyvų darbą ir prieš vyriausybę kiršina 
kareivius. Ir tie lėkštagalviai nė kiek nesupranta, kad 
tuo būdu jie patys sau kasasi duobę. Tikėkit man, jei 
bolševizmas Rusijoj galų gale įsigalės, — o tai bus tik
rai, — tai už viską prieš istoriją bus atsakingi eserai!-

no karinio kalėjimo — IX 
forto.

Gen. P. Kubiliūnas ligšiol 
nėra aktingai pasireiškęs 
Lietuvos politiniame gyve-

Po tų docento žodžių pasidarė gūdi tyla, nes žymi nime, tenkindamasis dau-
pas mus susirinkusių svečių dalis priklausė prie eserų 
partijos. Tačiau visi jie ir jų simpatikai, iš kitos

ginusia veikimu kariuome
nės srityje. Pažymėtina, kad

tymą, yra pasitraukusi. Pa- Reicho komisaru dar liepos 
skyrus Lietuvoje Vokietijos d. Hitleris paskyrė buv. 
reicho komisarą, Lietuvos Šlezviko - Rolsteino gaulete- 
vyriausybė, matomai, buvo ri Lohse. Galima laukti, 
priversta pasitraukti, ta- artimiausiu laiku šiam 
čiau prieš pasitraukimą ji reicho komisarui, kaip tik 

leis karinė padėtis, bus pa
vesta likusi Latvijos šiaurės

Budriko Radio Programai:

WCFL — 1000 k., Sekmadienio vakare, 6:30 
WAAF — 950 k., Sekmadieniais, 4:30 po piet. 
WHFC — 1450 k., Ketvirtadieniais, 7 vai. vak.

pusės, stingo iš pasibaisėjimo jau tik nuo vienos min- gen. P. Kubiliūno šeima š.

‘i

ties, kad mūsų mieste vėl kada nors turės prasidėti rau 
donasis teroras. Dėl Dievo! Argi tikrai docentas kai 
bėjo tiesą?

Kovo 6 d
šiandien pirmą kartą nuėjau į universitetą. Dau; 

naujų profesorių, kurie pabėgo iš raudonųjų užimti 
miestų.

Kovo 7 d
Tėveliui netikėtai atėjo į galvą mintis, kad me*

išvažiuotume į N ... , kur gyvena mūsų teta. Jis nori 
iad aš kiek pabuvočiau kitokioj aplinkoj, ir tuo budi 
tikisi mane greičiau pasveiksiant taip pat iš savo psiebi 
nės depresijos. Taigi, šiandien vakare išvažiuojame.

Kovo 8 d
N . . . miesas tuoj kritnta į akis savo nepaprastai 

gyvu, sūkuringu viešuoju gyvenimu. Vakarai, baliai 
teatras, koncertai. Jaunoms damoms peršasi čekai, ku 
įiems ir pats Gaida daro neblogą pavyzdį. Tetos na
muose žmogus tuojau pajunti, kad čia susidūrė du prie 
šingi pasauliai. .Jos dukterys šoka ir linksminasi kiek 
begalėdamos, tuo tarpu abu sūnūs, kurie įstojo į baltąjf 
armiją kareiviais ir abu buvo sužeisti, daugiausia kiurk
so kur įlindę į kampą ir sėdi nusiminę.

JBu* daugiau.)

yra įteikusi protestą.
Minėto laikraščio kores-

pondento iš Berlyno prane- daHs' Estiia ir milžiniška 
Šimas skamba taip:

“Sprendimai, vis la
biau aiškėja ryšium su vo-

netiją. paties gen. P. Ėi-Sietlu užkariavimu žengimu didžiule teritorija kuri, te- 
Biliūno, kuris irgi norėjo iš- Sovietų Sąjungos teritorijo- Sallma lyginta au J4"10 at
vykti Vokietijon, bolševikai je. OTicialinių pranešimų istorine Lietuva. Tuo
.teišleido. P. Kubiliūno imo- tuo reikalu nedarom, ir jų sprendimu yra ma.r.sgs gm 
na yra pulk. Liormono, buv. ilgesnį laiką dar netenka ««• tarp VokmUjos .r
Klaipėdos Krašto karo ko- lenkti. tariau tuo įdomeanėa Lretuvos vyr.ausybes, kur. 
mendant-j, sesuo. Puik. Lior- J™ )a“ paskelbtos atskiros spontaniškai ausie are mm 
menas irgi yra išvykta v- priemonės, kurių visai ne- vok.eėrų okupac:
kietljon kartu su vokieėių slepiama. !»• . S. vynausybė parelš-

*. . . I i j v kusi protestą, susilikvidavorepatnantais. Kaip jau buvo pranešta „ a .
Prof. Vladas Jurgutis, ku- rugpiūčio pradžioje, Rytų Ie u J* su arytos įs

ris esąs paskirtas ekonomi- Galicija yra sujunkta su ^°S greičiausia a ei yje va.
nės sekcijos šefu, turi apie Lenkijos generaline guber- , .. .1 
55 metus amžiaus. Jis yra natūra. Tenka laukti, kad r 1J°^e ir &-n®ra ineJe
kilęs iš Darbėnų, Kretingos generalinė gubernatūra pa- rnat r°je v’etini? _gyvP”
apskr. Baigęs Kauno dvasi- tirs kai kurias sienų ko- toj'* at8toval ° a in®Je a
nę seminariją ir Petrapilio rektūras ir praplėtimus, pir nunl8tra®U®Je- %C.°. °
dvasinę akademiją, V. Jur- moj eilėj Voluinėje. Šitos mi8aras 8t an U1 ° 83
gutis vėliau studijavo Miun- pirmiau lenkiškos, vėliau rezi^u°ia aune, ta iau j
cheno universitete, kur įsi- rusiškos ir dabar Vokietijos ^iau P®1,81*6 8 i R.VK4
gijo ekonominių mokslų dak užkariautos sritys įgaus to-į (Nukelta į d pusi.)

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 

matote “Drauge”.

m. kovo mėn. išsigelbėjo iš 
bolševikų, išvykdama su vo
kiečių repatriantais į Vo-

Gudijos teritorija ties Dnie
pru ir Pripete. Tokiu būdu 
būsimasis “Ostland” pavirs

PACI/r^l — narname statyti, remontuoti ai
rnjKvLvJj pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IB 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI IPYI/ITP įstaigoje. Jftaų Indeliai rūpes-
I AAvzI I l\l I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap-
irauati per Federal Savings and Loan Corporation. 

Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
Mokame

HUSŲ PASITIKftJIMO IB IATVERMfiS REKORDAS

45 Metai Sėkminga Pataraavlma, Nenuakrlaudžiant Ne» 
Vieno Klljentol

Ketotuto Savingh and Loaa Anauclauon yra tynnauala, seniau 
*ia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

KEISTUTO SAVINOS and LOAN ASS'N.
TsL CALumet 4118

3236 So. Halsted St. Chicago, IIL
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Lietuvis, kuriam atiduoda pataisyti išdykusius 
amerikoniukus

(Atkelta iš 2 pusi.) 
sta kunigas, klauso išpažin
čių, atlaiko pamaldas, pa
mokina savo tikybos vil
kus.

— Jei kuriam vaikui nu
sibosta, ir jis slaptai išdu
nda, kaip tada?

—Dažniausia sugaunamas 1 
ir tada turi šešius mėnesius 
ilgiau išbūti. Iš viso čia 
mes statome punktus už ge
rus ir už blogus darbus. Už 
pabėgimą gauna 300 blogų 
punktų. Jei radęs kokį daik 
tą, sakysime peilį, tuojau 
atiduoda, gauna 50 gerų 
punktų. Negerai elgiasi, 
pastatai pastovėti. Dar ne
gelbsti — gauna 50 blogų 
punktų. Rūkyti pas mus už
drausta. Jei pamatome, gau 
na blogų punktų. Už kiek
vienus 50 blogų punktų turi 
mėnesį ilgiau pabūti, o kiek
vienas 50 gerų punktų mė
nesiui sutrumpina buvimo 
laiką.

— Iš kokių šeimų dau- 
giau vaikų patenka į šią 
pataisos įstaigą?

— Daugiausia iš šeimų, 
kurios persiskyrę, kuriose 
nėra geros priežiūros vai
kams. Vaikui reikalinga 
ir tėvo, ir motinos globa. 
Pas mus vaikai gali gauti 
visus laiškus, kurie jiems 
ateina, bet rašyt gali tik du 
laišku per mėnesį. Tai la
bai daugelis ir rašo vieną tė 
vui, kitą motinai, nes jie ne
gyvena kartu. Vien dėl vai
kų tėvai labai turėtų saugo
ti moterystės ryšį.

— Tai čia tik berniukai, 
o kaip su nusikaltusiomis 
mergaitėmis?

— Joms mūsų valstybėje 
yra atskiri namai. Jų ma
žiau, rodos, apie šimtą.

— Ar daug berniukų 
įstaiga jau perleido per sa
vo namus?

— Kiekvienas naujai at
vykstantis gauna numerį. 
Dabar jau turime numerių 
virš 12.000.

— Kur dedate juos, kai 
išbūna teisėjo nustatytą lai
ką?

— Kai baigia savo, pasa
kysime, bausmę, investigei-

teriai nuvyksta į namus ir 
patikrina, ar ten tokios są
lygos, kad vaikas galėtų 
grįžti. Jei ne — laikome 
įstaigoje, kol rasis darbas 
pagal mokykloje įsigytą 
specialybę.

— Ar pasitaiso pabuvę 
šioje įstaigoje?

— O taip. Bet pasitaiko, 
kad ir vėl sugrįžta. Žinau 
vienas išbuvo apie 9 metus. 
Išeina, išsigeria ir vėl pas 
mus sugrąžinamas. Galiu 
dar pridėt — patenka ir in- 
dijonukų iš rezervatų, bet 
jie gana geri vaikai.

Su tuo mielu lietuviu mo
kytoju — oficieriumi perė
jome per visą įstaigą. Visur 
švaru. Turima gražių gal
vijų. Jaunieji linksmi dar
buojasi tvartuose, pieninė
je, laukuose, sportuoja kie
me. Maišosi tarp baltųjų 
juodukai, bet jie gan suta
ria.. Juos čia globoja apie 
90 tarnautojų. Skalbykloje 
moderniškiausios * mašinos 
ir malonus skalbėjas prisis
pyręs mums rodo, kaip per 
kelioliką vandenų išskalb
tas, išlygintas drabužis 
švariai atrodo. Nepapras
tame karštyje prakaitas 
bęgte bėga per nugarą, bet 
žiūrime — įdomu.

Nemaža valgyklos salė, 
kurion ateina vaikai išsiri
kiavę po du. Vienoje sie
noje aiškiai šviečia įrašas:

— God Bless America.
— Valgydami vaikai turi 

tylėti. Mat, sunku vaikams 
įsakyti, kad jie kalbėtų lik 
pakuždomis, o jei trejetas 
šimtų vaikų imtų rėkauti, 
kieno ausys atlaikytų?

Gavau pamatyti instrukci
jas tarnautojams ir\ vai
kams.. Viskas iki smulk
menų numatyta. Vaikams 
išdėstytos visos gražaus, 
tvarkingo elgesio taisyklės. 
Tarp jų įpinta gražių afo
rizmų (vertingų posakių):

— Tas, ką žmonės daro, 
kada jie neturi ko daryti, 
parodo kas jie yra.

— Laimė mėgsta apdova
noti tuos, kurie gyvena ap- 

i sigalvodami.
— Tdli nenuvažiuoja tas

KIMBROUGH TUOKIASI

Buvęs All-American žaidėjas John Kimbrough, šian
die dirbąs muviuose, tuokiasi Barbara Golding, 18 m. 
amž., iš Houston, Tex.

jaunimas, kurs automobily 
sudegina vidurnakčio benzi
ną. i

— Charakterį sukuria Į 

daug gerų veiksmų, bet jį 
gali sugriauti vienas blogas.,

— Kiekviena jaunatvėje , 
apleistų pareigų minutė, su
augus virsta nelaiminga 
valanda.

— Pagarba sau pačiam 
yra daug vertingesnė negu 
tie daiktai, kuriuos slapčia 
rengiamasi pasiimti iš kitų.

K. J. Prunskis.

Did “Diamond Jim” Havo 
Stomach or Ulcor Pains?
Tt ls hardly likely that Diamond Jim 
Brady eould have eaten so vora- 
cloualy if he suffered after-eating 
paina. Sufferers who have to pay 
the penalty of stomach or ulcer

Šalna, Indigestlon, gaa palna. heart- 
urn, .burning sensatlon, bloat and 
other condittons oaused by exeess 

acid should try a 25c box of Udga 
Tablets. They baust help or money 
refunded.

INDIGESTION
may affeet the Heart

Ou trippod ln th, atooiarh or gullat ra., art Ilk, • 
hilr-tnuer on tho hoort. At tho tint ai m ot dlatraaa 
•mirt auo and .oram deoond on Ball-aoa Tabiau to 
aet (ll free. No linttra but mada ot tha tau aat- 
antine medicina, knnwn for acid lndlgettlon. It tha 
FIRST DOS K doaan't proao Bali-ai. better. rotum 
bottle to ui and recalro DOUBLE Mone, Back. 2Sc.

THINGS THAT NEVtft' HAPPEN
By GENE BYRNES

Off£oT TD
TOO — »

T CARE. FO« 
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Tokiu būdu buvusios Rytų 
Galicijos atskyrimas nuo li
kusios Ukrainos daugelį 
žmpnių nemažai parbloškė, 
tuo labiau, kad Rytų Galici
ja buvo ukrainiečių nacio
nalizmo lopšys. Tad tenka 
didžiausiu susidomėjimu ste 
bėti, kokiu būdu Vokietija 
spręs politines problemas 
šiame krašte, kuris karo 
ūkio atžvilgiu sudaro ver
tingiausią sritį”

KUBILIŪNAS, JURGUTIS, 
GERMANAS

(Atkelta iš 5 pusi.)

liau jis persikelsiąs į Rygą. 
Lietuvai ir Latvijai jis jau 
paskyrė generalinius komi
sarus. Nuo rugpiūčio 1 d. 
Rygoje išeina laikraštis 
“Deutsche Zeitung im Oat- 
landZ.”

Ryšium su greit žygiuo
jančia vokiečių kariuomene 
į Ukrainą kyla klausimas, 
kaip manoma politikai 
tvarkyti ši sritis. Nežiūrint 
to, kad Ukraina tiktai tarp 
1917 ir 1921 metų vedė sun
kiai kovojamą laisvą gyve
nimą, po to kai ji 17-tam 
šimtmetyje buvo Maskvos 
užkariauta, tuo tarpu kai 
Pabaltijo valstybės išbuvo 
nepriklausomos 20 metų, vis 
dėlto Ukrainoje liko stiprus 
nacionalizmas. Iki pat pa
skutinio laiko vokiečiai šį 
ukrainiečių nacionalizmą pa 
laikė ir visokeriopai rėmė.

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
alv/ays makes a hit

Eyerybody ravės about 
alads, Peg. What’$ the secret?

MILLIONS AMU—Miracle Whip does work uronders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America's favorite saled dressing. 

A************. ******

SICK, NERVOUS: 
CRANKY Mom ?

Thm Read WHY 
Lydla E. Plnkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real“Wonian’s Friend”!

why not tako Lydla g. Plnkham'a 
Vacatabia Compound mada aapaeiaUv 
to help tlrad, ran-doam. narvooa nota
ru to fo amlllnr thru "dlAeult daya.'* 
Plnkham'a Compntmd ccntalna no opi- 
atas er hablt-farmlnc inrredlanu. It

b made from natūra', oam baneflrlal 
roota and herbą - each „Ith Ita own 
apaetaf parpta. to HELP WOMEN.

Famoua for orar M yaara—Plnkham’a 
Comnound la tha baat knoirn and ona 
of tha m»at atfartlva "„oman'a" tonic. 
obtainable. Try U t .

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi 
sekimų Jūsų biznyje arba profesijoje.

Apart Apsaugos, Turime CCAft fiAfi (1(1 
ATSARGOS FONDĄ Virt JjVVrVVV.UU 

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.

Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai. 
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

LOAN AS30OATI0NofCU«r.
JUSTIN MACKIEWICU, Prea.
4192 Archer Avenue

VlRginia 1U1
Dėl tamsumo blogai mums 

sekasi. Mūsų pačių žmonės 
klauso priešininkų kalbų, 
dedasi prie jų kenksmingo 
mums darbo arba, kas liūd
niausia, nutausta. Valdy S.

Kristus šiandie katalikų 
visuomenėje dažnai pasigen
da, kas Jį išpažintų prieš 
žmones. Kun. K. Č.

.t

STANISLOVAS
ADAMOVICZ

Gyveno 4548 S. Albany Ave. 
Mirė rūgs. 14, 1941, 8:20 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ > ' 
Raseinių apskr., Kražių par., 

Amerikoje iSgyveno 29 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

motinėlę Antaniną, (po tėvais 
Btcknewicz), 3 brolius: Anta
ną, brolienę Eleną, Kazimie
rą, brolienę Julijoną, Vincen
tą, brolienę Anelę ir Jų Sei
mas; 3 seseris: Mikaliną Jag- 
min, SvogerJ Stanislovą, Oną 
Micjtewicz. SvogerJ Joną. Bro- i 
nisRtvą Valutkiewicz, SvogerJ 
Vladislovą ir jų Seimas, bro
lienę Johanną ir jos dukterj 
Eleną. 4 dėdes ir 4 dėdienes 
Ir kitų giminių lr pažjstamų.

Kūnas paSarvotas John P. 
Eudeikio kopi., 4G05 8. Her
mitage Ave.

laidotuvės Jvyks trečiadieni, 
rūgs. 17 d. IS koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Kryžaus parap. bažnyčą. ku
rioje įvyks gedulngos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J Šv. Kazimie
ro kapines.

NuoSirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Motinėlė, Broliai, 
Brolienės, Seserys, ftvogertal, 
Dėdes, Padienės lr Giminės.

laidotuvių direktorius Jo
hn F. Eudeikis. Tel. YARds 
1741.

SPREADS! SLICES! TOASTSl 
' MELTS PEKFECTLYI *

cheese 
that’s digestibte 

os milk itselfl

CAKT. IND. LAIDOTUVIŲ DZRBKT0R1AI

KELNER - PRUZIN
OenaniiM Patamavlnuui — Moteria patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS 

Z . ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. VVestern Ave. Tel. See. 6103

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFąyette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMi Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir fieAtadlenlo rytais, 
iš 8totles WH1P (1620), su P. ftaltlmieru.

I KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE Į DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJO8
P. J. RIDIKAS 

3354 Sonth Halsted 8treet

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2100 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehUl 0142

J. Ll ULEVIČIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFąyette 3572

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

S*

t

>

7

Skyrius: 710 W. 18th St. 
Visi Telefonai: YARda 1419
LACHAWICZ IR SUNAI 

2314 Weat 23rd Place 
Tel. CANai 2515 

42-44 Eaat 108th Street 
Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
3319 Litnanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Onutė darbo ir 
mokslo bitelė

Bridgeport. — Jau praėjo 
tie laikai, kada moterys vie
šame gyvenime buvo mažai 
bojamos. Buvo sakoma, kad 
mergaitei mokslas nereika
lingas, nes ji kunigu nebū^ vi 
sianti, o kam jai tas moks ” 
las. Jai tik virtuvė, šeima 
ir kiti namų rūpesčiai. Da
bar ta nuomonė mums keis
ta ir svetima.

Dabar reikia džiaugtis, 
kad ir mes jau lavinamos, 
šviečiamės, kad ir mes ga
lime naudotis mokyklos — 
spaudos bei organizacijų tei
kiamomis žiniomis; reikia 
džiaugtis, kad mergaičių 
šiandien ne mažesnis skai I
čius mokyklose, nemažesnė 
jėga organizaciniame darbe, 
kaip vyrų.

Taip, mes jau paleistos iš 
tos tamsybės, kurioje per 
amžius glūdėjome. Jau 
mums atviras kelias į gra
žųjį pasaulį. Reikia tik pro
tingai ir sumaniai juo nau 
dotis.

mis, šitaip išreiškė džiaugs
mą ir padėką joms: “Eida
ma į Šv. Kazimiero Akade
miją rengiaus į rytojaus gy
venimą. šiandieną džiau
giuos, galėdama pasakyti, 
kad ši mokslo ir šviesos 
šventovė išmintingai ir rū 
pestingai vedė mane prie 
vertingų siekimų”. Nevien 
ji, net ir visos akademikės 
džiaugiasi, turėjusios laimės 
baigti mokslą, šioje lietuvių 
šventovėje.

Onutė su mamyte 19,38 
metų vasarą praleido Lie
tuvoje. Viešėdama mylimo
je tėvų žemėje, greit susi
gyveno su gražiais papro
čiais. Su kaimo jaunimu, 
linksmai dainuodama liau
dies dainas, praleisdavo gra
žiuosius vasaros vakarus.

Lankant lietuviškas-kata- 
likiškas mokyklas, viešint 
Lietuvoje — brendo ir ug
dė Kristaus ir Tėvynės mei 
lę savyje. Priklauso prie 
mergaičių Sodalicijos ir Šv. 
Kazimiero Alumniečių. Tą 
viską įgijo mamytės dėka 
kuri yra nuolatine “Drau-

Taigi ir Onutė Zaksaitė, *>’’ “ ',Laiv0” skaitytoja.
3322 So. Wallace St., nepa
siduodama kitoms moterims, 
kurios yra pasiekusios moks 
lo viršūnes, stengiasi per 
mokslą susidaryti tinkamą 
pasaulėžiūrą į gyvenimą.

Jos mamytė K. Ūsienė- 
Zaksienė būdama gera ka
talikė, stengėsi išauklėti 
vienturtę dukrelę Kristaus 
ir Tėvynės meilės dvasioje, 
leisdama į lietuviškas-kata-

Onutė, nepasitenkina įgy
tu mokslu, bet stengiasi pa
siekti jo viršūnę. Stoja į 
Rosary College, River Fo
rest, IU. Gilins žinias per 4 
metus; mokslo šakoje Sočiai 
Science.

Laike mokslo metų, paro
dyk seselėms mokytojoms 
savo aktyvumą moksle ir 
lietuvišką patVarumą. Lik

ūkiškas mokyklas. Onutėj**1 Uetuvaite; Neleisk 
baigė Sv. Jurgio parapijos UŽgeSt‘ T6v’Fnes ku’

mokyklą. Nenorėdama užsio- rią įskiepijo mielosios lietu
vaitės seselės — kazimierie 
tės!

Svečias iš Brazilijos 
Sv. Kaz. Akad. rėmėją 
"pantry party”

Bridgeport. — Buvo vi
siems malonus nustebimas, 
kai š. m. rugs. 5 dieną taip 
gausiai susirinko žmonių į 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 2 skyriaus suruoš
tąją “pantry party”. Rėmė
joms šiemet gražiai vado
vauja Ona Kazlauskaitė. Ji, 
o ir kitos dvi komisijos na
rės — Rudminienė ir Giz 
žaitienė atvykusius maloniai 
pavaišino rudbyriu ir kitais 
skanėsiais, nepagailėdamos 
tam reikalui papurtyti sa
vus kišenius. Šioje pramo
goje dalyvavo ir svečias iš 
Brazilijos: kun. P. Raga- 
žinskas, susirinkusioms pa
pasakojo įdomių dalykų a- 
pie Brazilijos lietuvių gyve
nimą. Kun. Lukošius susi
rinkimą pradėjo, o į pabai
gą atvyko ir kun. Prunskis, 
kurs per lošimą laimėjo 
raudoną purse ir dabar tur 
būt turi trubelių, ką su ja 
daryti.

Pantry party praėjo labai 
linksmai. Sunešta maisto ir 
kitų dovanėlių parapijos 
mokykloje dirbančioms se 
serims.

Rėmėjų 2 skyrius yra pa
siryžęs paremti bendrą pik
niką, tam surinko aukų — 
produktų. Išrinkta bendro 
pikniko komisija: Jonaitie
nė, Vaicekauskienė, ir Sma- 
gurienė.

Piknike pagelbės darbuo
tis Kazlauskaitė, Giržaitie- 
nė, Kripienė, Mačeikienė, 
Jdilašienė, Runelienė, Pui- 
šienė, Savickienė, Gudienė, 
Zableckienė. Cindra

Daug lietuviu gavo darbus per "Dr.” skelbikus
Daug lietuvių per “Drau- Jeigu daugumai pagelbė- j

go” darbų skelbimus surado jo, “Draugas” pagelbės ir
sau gerus darbus. Džiaug- Jums, kurie reikalaujate
damies savo geros laimės, darbo. Skaitykite “Draugą”
daugumas iš jų kas dien kas dieną ir tėmykite dar-
praneša mums tai per tele- skelbimus. Paraginkite
foną, laiškais ir asmeniškai . ,y , savo draugus, kaimynus ir
atsilankydami į mūsų rasti- .. x . . ,.

• pažjstamus, kuriems žinotenę. Dėkojame jiems uz jų
gražius komplimentus ir darbas yra įeikalingas, kad 
“Draugui” linkėjimus ir ve- *r Pe skaitytų “Draugą . 
lijame visiems geriausio
pasisekimo naujuose dar-1 
buose. i

V. Ed. Pajaujis,

“Dr.” Skelb. Vedėjas.

dovanos atstovėms. Ištikrų- pos narės! Jūsų gerumas 
jų, trūksta žodžių išreikšti pasiliks su mumis kol bū- 
dėkingumui. Te Dievas vi- sime gyvos. Dėkojame nuo- 
sas Laiko sveikas ir šimte- širdžiai.
riopai užmoka. Komisijoj!
buvo J. Klapatauskienė, E. 
Barkauskienė, E. širvinskie
nė, J. Kukštienė ir J. Kil- 
kienė.

Prašau sąjungiečių nenu 
leisti rankų ir ant toliau, 
bet visos prie ateinančio 
kontesto vajaus, kad Laimė- 
tumėm kon testą, nes 20-ta 
kuopa yra visuomet pirmu
tinė narių vajuj ir visuose 
darbuose. Valio, mūsų kuo-

E. Statkienė, 
M. Paukštienė 
M. Petrošienė.

Tel. PROspect 3325

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

6158 So. Talman Avė.
Chicago, III.

CLASSIFIED
į “DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
HELP WANTED — VYRAI

MAKQETTE PAKE IK APYLINKEI 
KA* KĄ T L UITE MAINYTI AUKA 

NORIT PIGIAI PIRKTI:

«8th lr S. Campbell Avė. 5 kam
barių mūrinis oottaae kaina 53,506, 
Įmokėti 5600.

Ant Rockwell St. lr 64th 6 kam
barių mūrinis bungalour, 2 kam 
mūrinis guradžtus, kana 56.350.

6 kambarių medinis cottage — 
reikia pataisyti, kaina 5C15O.

4 fletų kampinis mūrlQle namas 
po 4 kambarine, kaina 5 '‘2,600.

2 fletų po 4. kambarius — 2 bol-

VAIKINAI, įvalrtema spaustuvės dar
bams ofise, nuo 12 Iki 20 metų. Tū
li būt tvirti ir vogos turėti tarpe
126 ir 150 svarų. J. M. UUNDSCHO, I, . , . _
lite., 65 E. South W»U-r St., Kan- , į"** ~ J”“**1®" k,dB*
dolph 7262. Matykite Mr. RnU>., 6 kambarius, ant 2 lotų jastatytaa,
_______________________ ' Įmokėti 51.400.
• ki ACKMMITH'I kiNNHkHS" orte* BlsnUvas namas, randasi tarp dt- BLACK3M TH8 r 1N1SHEKS prie de„ dlrbtUvlų — taverno lr lunch 

bl’n‘a ~ 6 rzv-namlejl kambariai, a’’ * SONS VO., 54,500. Savininkas priims i
10a E. uraua Avė. mainus lotus arba didesnį a*m»—

pridės pinigais.
Taipgi turime dideli pasirinkimųTHE MARQ11S CO., priims i darbų

patyrugus 'counter men" ir porte- visokių namų po visa Chicagų: prl- 
rius. Algos yra aukščiausios šioje vatidkų lr bisniavų r. r*.,,,j mair 
darbo srityje ir progos geresnių dar- akelių, galima pigiai pirkti arba 
bų ir aukštesnių algų yra rekor- mainyti
duose mūsų veikimo per 24 metus. Jelgu‘ <reltal parduoti ar-
Mes tik norime jaunų vyrų aune g* plgU1 plrktl> įmainyti bUa k« 
yra Svaras, energingi ir kurte yra JQ> turite. kreipkitės paa: 
pasirengę atlikti lygių porcijų dar
bų pagal savo piniginę eigų. lr ku- CHARLES F. SUROMSKIS A OO. 
rie yra paairytę susirasti nuolatini gggy g, Wectem Avė.
darbų restauranto bUnyje. Atsieau- TeL R^p. g1ls _ v*k- PnM. U11 
kitę dėl pasitarimo nuo 9 iki 1 , »
vai, popiet. 2*52 Mestuose Avė. | rehduOJASZ kambarys apšildy

mas garo sistema. Pavieniui arba 
vedusiai porai. Matyt galima tiktai 
vakarais.
1613 No. Kostncr Avė., ant i>ini«o 
aukšto. Tel. SPAltttng 7452.

THE MARULIS CO. priima lr iš
mokys jaunus vyrus prie restauran
to darbų. Pradedantis darbas, tai 
prie apvalymo, kuris algos moka 
(mokinantiems) daugiau negu kur 
kitur. Mes labiausia norime Svarių, 
energingų vyrų, kuriems rūpi pa
sikėlimas pirmyn savo darbo srity
je i geresnius darbus ir aukštesnes 
algas, — kurį obalsį nies jau išlai
kėme per 2 6 metus veikimo. Mes 
priruoštame darbui ir laike moki
nimo, kiekvienoj darbo klasifikaci
joje, valgius, uniformas ir atosto
gas su užmokesčiu, kurie yra at
skirai nuo davimo aukštų algų. Dėl 
pasitarimo kreipkitės nuo 11 iki 1 
vai. popiet. 2652 Moužrose Avė.

STORŲ KEI KM ENGS 
Ylenas 9 pėdų stikliais "show

case" ........................................ 51».0»
Vienas aštuonkampis "counter" 8.4# 
Viena 'roll top" deska, aržuo-

linė ............................................... 1&.0O
Kriaučiaus elektros lr gazo pro sau 
ir kitokios reikųienos prieinamomis 
kainomis.

Pašaukite telefonu AUSTIN

"SQUEEZER" MOLDER1AI, prie 
breso Ir alumino. ' Taip pat "core

. • , j___________ makers” ir paprasti darbininkai.to gyvensi, niekad ramumo i ueidenmiller founduy co., 
s . I 5315 K»ven,HWOM<l Avė.neturėsi.

Jeigu su baime ant svie-

MG C S IR GERI 
6 kambarių moderniška naujų

mūro rezidencija.
2 fletų 4 lr 4 kambarių naujas 

moderniškas mūro namas.
2 fletų 5 lr 5 kambarių mūro 

namas, geram stovyje.

pinti įgytų kilniųjų idealų 
pradžios mokykloj, stoja į
aukštesniąją Šv. Kazimiero! Onute, neatbok vėtrų, nei 
Akademiją, kurią pasekmin-1 audrų, nei nutiktų painiavų, Koks tai brang-us žmogui 
gai baigė, per keturius me- bet sukaupus jaunystės jė- turtas tikras ir geras drau- 
tus pereitą pavasarį. gas, siek kilniųjų idealų:

Atsisveikindama su gero-1 blaivumo, mokslo ir doros, 
siomis seselėmis mokytojo-1 Nevėžio Banga

Vieša padėka

FINANCE AND 1A1ANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokėjimais
Mutual Federal 

Savings
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Rd.

EEN. J KAZANAUSKAS. Sec. 
Tl hTAS VYRA $1,100,000.

" ---------- --- 1■

r •.

REIKALINGI 8TIKLIORIAI ir ap- 
kalinėtojai. Turi būt patyrę. Nuola
tiniai darbai, geros algos, MORGAN 
SASH Q DOOR CO., 22S7 Bhie Is- 
toml Avė.

WHOLESALE
LIQUOR 
(STAIGA

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Mollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

HELP WANTED — MOTERYS

die visi namai randasi jferose via- 
tose Marąuette Park lr tavininkal 
parduoda už žemas kat.ss.

Rašykite ur matykite:
JOSEPH KLIMAI Co.
6753 So. Reckvell Sk 

Tel. HEMiock 2323

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - EN01ewood 5883 

Rez.: - ENGIewood 5840

THE MARQUIK CO. priims J dar
bų aunas merginas ar moteris, ma
žiau 27 metų amžiaus, prie valgyk
loje darbų. Valgyklų įstaigos, o y- 
patngai Marųuis Co. siūlo dabar ' 
jums progų, kuros interesuojatės 
tokiu darbu. Dabar siūlomas darbas 
tik valgykloje, kur gausite aukštes
nes alg -s negu kitur ir kur turėda
mos progų gerai išsimokyti prisi
rengsite prie geresnių valgyklose

1 darbų. Mes interesuojamės tik ga
vimu gerų darbininkių, švaraus bū- | 
do, energingų lr kurios tikrai nori | 

.žengti pirmyn progresinėje organi
zacijoje. Atsišaukite dėl pa&Larlmo 
nuo 9 iki 11 vai. rytais. 2632 Mont- 
rose Avė. ♦

VVOLK SILUIO
1945 VVest 35"’ Street 

’Zre*

.IP EI) PHtKTOt KA H V 
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CARDS CUT DODGERS’ LEAD TO ONE GAME

gas. Nėra pasaulyje gėrės 
nio daikto, kaip turėti tikrų 
draugių.

Parvažiavome iš Moterų 
Sąjungos 20 seimo ir girdi
me, kad kuopa rengia at
stovėms priimtuves rugpiū
čio 30 d. puošniuose J. Kla
patauskienės namuose. Skei 
sai stalo buvo žibančiomis 
raidėmis iškaba: “20-to sei
mo atstovės”.

Pirmiausiai vakaro vedė
ja E. Barkauskienė prisegė 
visoms atstovėms po gėlę, o 
komisija prisegė gėlę ir na
mų šeimininkei E. KLapa- 
tauskienei.

Vakaras, ištikrųjų, buvo 
ir galima pavadinti bankie- 
tn. O kas nežino 20 tos kuo
pos sąjungiečių vaišingumo.

Po vakarienės išdalinta

•OCTOTS AMAZMG LIQUIQ
hT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES
ternally ca

B

No mat ter whst you’ve trled arithent 
•urreas for unsif ntly surface pimplee, 
hlemhhea snd similar skin irritstsina. 
hare’a aa smesiogly aurremful doc- 
tor’s formule—powerfully aoothing 
Ltęuid Žemo—wnlrh ųuickly relieves 
itehing aoreoem and starta right ia to 
help natūra promote FAST healing. 
80 yesra continuous succeM! Let 
Zemo’a 10 different marvelotisly effec- 
tive ingredienta help YOUR i 
Alao otatment form. Severe _ 
msy need Eztr* Strength Žemo. ,

(external*y caused)

». <_ PMISED 
FROM 
COAST

t "Draugas" Aome teiepnoto!

Dixie Walker, Cardin&ls’ left fielder, slides back to 
first after Owen lined to Brown ir fourth inning of St. 
Louis battle between league leading Brooklyn Dodgers 
and the St. Louis Cardinals. The Cards won, 4 to 3, 
eutting Dodgers’ lead to one game.

K. KANTER. Sav.

I5vežl<»Jame 
po visų 
Chicago

REMKITE
8ENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOK CO.
4707 S. Halsted St 
TeL BOULKVARD 6014

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius 

Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, III. 
valdžios darbų — dabar užsiima 

visokiais namų darbais 
Turi 43 metų patyrimo 
2223 West 23rd Place 

Tel. Canal 5014

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsą Specialybė

VEITERKOS, patyrimas nereikalin
gas. Atsišaukite kas dien nuo 2:30 
iki 4:30 vai. popiet.

CHILDS RESTAURANT,
165 W. .Madison St. Chicago.

HELP WANTED 
AD — DEPT 

127 No. Dearborn (St. 
Tel. .Randolph ®4S»—*4«9

SAVI A ŪKIAS PASUUNVJMAS 
SUKNKLTŲ

BLIU H KEI JŲ 
FIKATTNIŲ

KOJINIŲ
POOKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEI&IENfi, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 VV. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

Dievas mato tiesą, bet ne
greit tepasako. (Rusų pa
tarlė).

Laikas — tai nematomas 
ir negirdimas vėjas, kuris 
negailestingai naikina mūsų 
sodus, blaškydamas baltus 
žiedu lapelius.

Remkite “Draugą’*, nes jh 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
ir Jūsų reikalams.

Kvailys skundžia kitus, 
pusgalvis skundžia save, iš
mintingas tyli visame.

• *• v ,
PItkIDECH'S ' 

TlteOSL II-IM EBICH
RiDIO BROADCUI

Bnrj tatnrday, ItM JiJO PJL

STATION WHIP4a 
| ' 14M kflecyehi

• a fra^raa •< •
Yuffoalav Folk Music

Gerą'darbą artimui pada
rysi, jei prikalbinsi jį užsi 
sakyti “Draugą”.

AR IEŠKOTE DARBO? 
Jeigu taip. —

Skaitykite “Draugo” 
į “Help Wanted” skelbimus!

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajevrski

’ “Shorty**

MUSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

933 West 33th Street 
Chicago, Dl.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 3STH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



DRAUGAI

Chicagoj apsigyveno žymus lietuvis gydytojas AKERMANAS LINDELL RAGINA
Gražiai ir moderniškai į-l 

rengtame kabinete j&"i pri
ima pacijentus plačiai Ame
rikos lietuvių tarpe pagar
sėjęs gydytojas dr. Albertas 
4. Valibus, prieš keletą sa
vaičių atvykęs Chicagon ir 
<Čia su savo šeima apsigy
venęs. Tasai jo kabinetas — 
ofisas yra 2408 Wesx 63rd 
Str.

Dr. Valibus iš jaunų die
nų darbuojasi lietuvių tar
pe. Plačiau pagarsėjo 1932 
metais, kai Lietuvių R. K. 
Susivienijimo Amerikoj sei
me buvo išrinktas tos orga
nizacijos vyriausiuoju gy
dytoju kvotėju. Tas parei
gas rūpestingai ir gabiai ė- 
jo per du metus.

Savo mieste, Edwards- 
ville, Pa., kur gyveno su sa
vo šeima ir praktikavo me
diciną, buvo sveikatos ko- 
misionierium ir taip pat 
miesto mokyklų sveikatos 
prižiūrėtoju.

Jo draugai ir politikos vir 
šūnės, pastebėję dr. Valibus 
gabumus ir rūpestingumą 
visuomeniškuose ir žmonių 
sveikatingumo dalykuose, 
prikalbino jį statyti savo 
kandidatūrą į Pennsylvani- 
jos legislatūrą, į kurią di
dele balsų dauguma buvo 
išrinktas.

Ieškodamas platesnės dir
vos savo profesijoje, dr. A. 
J

Dr. A. J. Valibus

Chicago aldermenų tary- tatoma 198 milijonai svarų 
bos kainų komiteto pirmi- pieno.
ninkas aid. A. G. Lindell ra- Be kitų jau iškeltų pieno 
gina miesto tarybą kovoti pabrangimo priežasčių, sa- 
prieš pieno pabrangimą ko Krueger, yra dar ir pa- 
Chicagoj kadangi padidinta siryžimas panaikinti' vaikų
iki 15l/žc. kvortai pieno kai
na nieku būdu nepateisina
ma.

Chicagos sveikumo boar- 
do pieno skyriaus galva 
Paul Krueger tarybom komi
tetui išaiškino, kad 94 nuo
šimčių pieno į Chicagą pri
statoma iš farmų 100 mai- 

I lių miesto apylinkėse. 17,- 
600 farmose šis miesto sky
rius patikrina melžiamųjų 
karvių sveikumą. Iš šių far-

gą ir čia pradėjo praktiką.
Dr. A. J. Valibus medi

cinos mokslus ėjo žinomam
Pennsylvanijos universitete, 
kurį baigė 1925 m. Prakti
ką atliko Mercy ligoninėj 
1926 m. Gimė ir augo 'Mi
nersville, Pa., “lietuviškame 
miestelyje”, kur kitados kle
bonavo garsus bitininkas 
kun. J. Dumčius ir energin
gasis kun. J. Karalius, o da
bar klebonauja kun. Kle- 
Vinskas. Dr. Valibus brolis 
taip pat yra gydytojas.

Simpatingam ir gabiam 
medikui linkime geriausio 
pasisekimo Chicagoje — “di- 

Valibus atvyko į Chica- džiajame lietuvių mieste.”

NUOŠIRDUS VISIEMS AČIŪ
F. Čerkauskas iš Cicero.
O. Rašinskienė iš Cicero.
J. Bernotas iš So. Boston,

Mass.
C. Suromskis iš Chicago.
P. Varakulis iš Chicago.
P. Šmitas iš Chicago.
V. Laurinaitis iš Chicago.
G. Chernauskas iš Chica

go.
A. Vaickunas iš Chicago. 
Miss A. Petkus iš Chicago 
F. Pareštis iš Chicago.
V. Mičienė iš Chicago.

’St. Valiulis iš Rockford.
P. Gintautas iš Chicago.
O. Vaitkienė iš Melrose

Park, DI. ' '
P. Ozukienė iš Wilkes- 

Barre, Pa.
J. Grigas iš Chicago.
C. Druktenis iš Chicago.
A. Leščinskienė iš Chica

darbą farmose. Šiandie 
karvių melžimui jau pra p 
plitusios mašinos.

Aid. Lindell pareiškia, 
kad nė vienam Chicagos apy 
linkių mieste nepadidinta 
pieno kaina. Tik Chicagai 
užrioglinta našta. Taip ne
turėtų būti. Anot jo, rei
kia kreiptis į žemės ūkio 
departamentą Washingtone 
ir griežtai reikalauti, kad 
jo pastangomis pieno kaina

PRISIPAŽINĘS

mu

mų kas mėnesį į miestą pri1 būtų sumažinta.

go.
N. C. Poczulp iš Chicago. 
A. Leščinskienė iš Chica

go.
M. Minai iš Chicago. Į 
J. Rupšlaukis iš Chicago. 
Mr. Vaičekauskas iš Chi- 

cago.

Rev. Gaučas iŠ Chicago
U. Vičkus iš Chicago.
P. Gailius iš Chicago.
V. Černienė iš Chicago. 
Mr. Petkus iš Chicago.
F. Gubista iš Chicago.

go.
P. Varakulis iš Chicago. 
A. Petrovicz iš Chicago. 
C. Barkauskas iš Chicago. 
K. R. Baliauskas iš Chi

cago.
J. Liakas iš Chicago.
A. Sadauskas iš Chicago.

Areštuouti vaistininkai, 
gydytojai

Federaliiniai priešnarko- 
tiniai agentai susimetė ko
voti Chicagoj prieš gydyto
jus ir vaistininkus už par
davinėjimą dideliais kie
kiais vaistų, vadinamų “pa- 
regoric” (opiumo tinktūra). 
Šiais vaistais slopinami 
skaudėjimai.

Seniau šie vaistai buvo 
parduodami vien uncijomis 
(mažais kiekiais) ir viskas 
buvo tvarkoje. Bet pasku
tiniais laikais kai kuriose 
vaistinėse imta pardavinėti 
net galionais.

Ryšium su tuo agentai 
areštavo keletą vaistininkų, 
ir gydytojų.

Dingusi tarnaitė 
su nemažu grobiu

Mrs. P. Lordo, 6939 Chap- 
pell avė., pranešė policijai, 
kad ji grįžusi iš miesto na
mo nerado savo tarnait- 
tės. Su tarnaitę dingę apie 
6,000 dol. pinigais, drabu
žiais ir kitokiais daiktais.

To jos tarnaitė yra Mrs. 
Frances Murray, pusantrų 
metų pas ją ištarnavusi ir 
buvus patikima.

Joseph E. Foltz, Mount 
Carroll, III., prisipažino po
licijai rašęs grąsinančius 
laiškus savo tėvui, 70 metų 
amž., ūkininkui.

X Vaikų spiečius. Teko 
pakliūti į vaikų spiečių prie 
Gimimo Panelės šv. parap. 
mokyklos per pertrauką. Čia 
pat ir klebonas. Užkalbinau. 
Džiaugiasi padidėjusiu mo
kinių skaičiumi. Vienok, sa
ko, dėl kai kurių čia pat gy
venančių lietuvių reikia raus 
ti. Net ir Greenwood kas
dien vaikai atvyksta į mū
sų mokyklą, tuo tarpu “pa
nosėj” gyvenantiems lietu
viams sava* mokykla pasi
rodo “pertoli”. Jų vaikai ei
na į “publikškulę”.

Mažina personalius 
asesmenhis

Cook apskrities turtų įkai 
notojas J. S. Clark pranešė, 
kad trijose Chicagos miesto 
srityse — Lake View, North 
ir Rogers Park, apie 20 
nuoš. sumažinti personali
niai asesmentai.

Mandagumo savaitė
Chicago mayoras Kelly 

miestui paskelbė “Manda
gumo” savaitę nuo rugsėjo 
28 iki spalio 4.

Be to, nuo spalio 6 iki 
spalio 10 d. paskelbta “1941 
Saugumo Kongreso” savai
tė.

Šių savaičių minėjimo 
tikslas yra mieste sumažin
ti automobilių nelaimes.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

X Kun. J. Stankevičius ir 
K. Zaromskis dalyvavo L. 
V. 36 kuopos jaunamečių 
susirinkime ir pažadėjo sa
vo moralinę ir materialinę 
paramą. Kun. J. Stankevi
čius pasakė gražią, jaunimą 
paraginančią prie organiza
cinio veikimo, kalbą.

X L. V. 36 kp. jauname- 
čiai vyčiai nutarė kito mė
nesio pabaigoje surengti va
karą. Vasaros metu 36 kuo
pos jaunieji vyčiai daug 
aktingiau veikė negu vyres-

Pirmadienis, rūgs. 15, 1941

nieji, susirinkimai buvo tri
gubai skaitlingesni. Atrodo, 
kad ir rudenį jaunieji nepa
siduos vyresniesiems.

X Varg. Sąjungos Chica
go Provincija trims Šv. Ka
zimiero seserims, vykstan
čioms Argentinon steigti 
lietuvių vaikams mokyklą ir 
darbuotis augusių švietimo 
darbe, paaukojo 100 egzem-> 
pliorių savo išleisto “Gies
myno”.

X Šv. Jurgio parapijos 
muzikos kambarys naujam 
veikimo sezonui puošiamas 
ir gražinamas. Pamokos Šv. 
Jurgio parapijos choro, Mo
terų choro ir Mažosios Gė
lelės choro prasidės nuo 
rugsėjo 15 d., o Pirmosios 
Simfonijos *— kiek vėliau.

X Albinai Poškienei šį 
vakarą sąjungietės ruošia 
pagerbtuves Sully’s salėje, 
4400 So. Washtenaw Avė. 
A. Poškienė pastarame Mo
terų Sąjungos seime atsto
vavo M. >S. Chicago apskri
tį, kuriam taip pat ir pir
mininkauja.

Viskas rodo Dievo buvi
mą: dangus, žemė, naktis ir 
diena; mažiausi sutvėrimai 
ir menkiausi judesiai rodo 
Dievą ir pasakoja jo garbę.

Gratry

“THAT LITTLE GAME” THE WINNER YAWNS

Nutrauktas darbas
Pereitą penktadienį buvo 

laikinai nutrauktas darbas 
American Can Co. fabrike, 
kur dirba apie 1,200 darbi
ninkų (So. Western avė. ir 
60 gat). I

Anot darbininkų unijos 
viršininkų, pati kompanija 
sulaikė darbą atsisakiusi su 
unija tartis dėl naujo kont
rakto. p |l<

Kompanija vengia dery
bų, nes darbininkai reika
lauja didesnio atlyginimo.

Getfing Up Nights
MakesManyFeelOld

Do you teel older than you are or mifter
Trnm Oettlns Up NI(hU, Backache, NerTOua- 

Leg Palna, Dlaalneaa, Bvollen Anklea, 
matle Palna. Burnlnf, acanty or tre- 

ouent paaaagea? lt to, remember that your
Kldney. are Titai to your bealth and that
Si aymptoma may be due te non-or.cn lc 

non-aystemle Kldney and Bladder trou- 
-In such caaea CY8TXX (a physlclan'a 

prescription! usually .Itm proapt and Joy- 
ous relief by helpln. the Kldneys fluah out 
poleonous ezoeee aeMe and eastea. You

S. Gedminas iš Chicago. J
> Titai to your bealth and that 
omą may be dtJ. Gričiūnas iš Chicago.

K. Žostautas iš Chicago. 
P. Petraitis iš Chicago. 
V. Domkus iš Chicago.
C. Bango iš Chicago.
J. Petrošius iš Chicago. 

A. Veidmontas iš Chica-

rou hare

cha; 
not guarani

unleaa fully sStlsfled Don't U 
on any Kldney medlclne that 

________ anteed. Don’t delay. C '

Cystex S5®
<1.1,1 lint iismii protecta 3

) from your 
today. Only

guarantee
you.

RUDENINIS PIKNIKAS
KUBAIČIO GRAŽIAME SUNSET PARKE

(Vilniaus Kalneliuose, 135th and Archer Avė.)Su įžangos tikietais bus proga laimėti dovaną
Į šį pikniką “Draugas“ kviečia atvykti savo skaitytojus, rėmėjus, 

biznierius, organizacijų ar draugijų veikėjus, kad pasigerėti miškų 
ir laukų savotiškais rudens gražumais ir drauge pasižmonėti ar pa
silinksminti.

Be paprastų piknikiškų dalykų rengėjai planuoja programon į- 
traukti tai, ko neviename piknike šiemet dar nebuvo. 1

' Užkandžiai, gėrimai, šokiai ir dainos — be jų neapsieisime. Bet 
šiuos jubiliejinius dienraščio “Drango“ metus baigdami, prisimin
sime praeitį, planuosime ateitį, Apie nepaprastus dalykus šiame 
piknike, bus pareikšta vėliau atskirame rašinyje. Tuo tarpu visi 
Rugsėjo-Sept. 21-mą d., 1941 rezervuokite dienraščio ekstra rudeni
niam piknikui. ' Nuoširdžiai užkviečia RENGĖJAI


