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SOVIETAI APSIDRAUDŲ
New York Times prane

ša iš Washingtono, kad 
Amerikos ir Anglijos para
ma Sov. Rusijai atidėlioja
ma. Maskvon pasiųstos mi
sijos ir laukiama jų rapor
to. Misijos pasiųstos ištirti 
visą dalykų stovį ir praneš
ti Washingtonui ir Londo
nui. Misijos įpareigotos at
lankyti sovietų karo fron
tus ir karo reikmenų ga
mybos centrus.

Aiškėja, kad sovietų vy
riausybė yra priešinga 
tiems misijų įpareigoji
mams. Nenori leisti misijų 
ypač į karo frontus, kad 
jos nepatirtų sovietų be
tvarkės. Jei taip,. tai, sako
ma, kad Amerika ir Anglija 
tik paviršiniai paremsian- 
čios sovietus.

Nėra juk paslaptis, kad 
sovietai visą laiką yra ap- 
sidraudę nuo svetimųjų. 
Kaip naciai, taip ir bolševi
kai į karo frontus neįsilei
džia svetimų šalių kores
pondentų, kad jie nepaskel
btų tikrojo dalykų stovio.

BRITAI TURĖTŲ 
ĮSIVERŽTI
Anglijos vyria^syboA sluo

ksniuose rimtai svarstomas 
kanadiečių kariuomenės 
korpuso Anglijoje vado 
Įeit. gen. McNaughton pa

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

3c a Cooy Chicago, Illinois, Trečiadienis, Spalių-October, 1 d., 1941 m. Kaina 3c

DRAUGAS 
The Lithuanian Daily Frlend 

Published by the Llthuanlan Catholic 
Press Soclety.

23S1 So. Oakley Avė., Clilcago. Illinois

The most lnfluentlal Llthuanlan Daily 
ln America.

VOL. XXV

Rudolfas Hessas Nori Grižti Namo
Buvo paskelbęs 
bado streikus
LONDONAS, rugsėjo 30 d. 

— Londono laikraštis The 
Evening Star šiandie rašo,' 
kad Rudolfas Hessas, bu
vęs vienas didžiųjų Vokie
tijos nacių partijos vadų, 
kuris pereitą gegužės mė
nesį atvyko orlaivių škoti- 
jon, pareikalavęs jį tuojau 
grąžinti Vokietijon.» A

Net du kartus Hessas bu 
vęs paskelbęs badavimo 
streiką, kad tuo būdu iško
votų sau laisvę.

Pasiuntinys
Pasak laikraščio, Hessas kiną ten nuvykusių Anglijos ir Amerikos

PREKINIUOSE VAGONUOSE Į 
ŠALTĄJĮ SIBIRĄ

Rusai gabeno senus ir ligonius

Sovietų vadai Maskvoje pasitinka ir 
pareiškiąs, kad jis esąs i misijų narius tartis, kaip bolševikams gelbėti kare su vokiečiais. Iš kairės: Lordas 
specialus pasiuntinys, o ne 1 Beaverbrook; W. A. Harriman, U. S. misijos galva; K. Oumansky, sovietų ambasado- 
karo belaisvis. rius J. A. Valstybėms; A. Višinskį, sovietų komisarų tarybos ir užs. reikalų atstovas.

“Jis mano, jog jam turi 
būti leista grįžti Vokieti
jon tuojau”, rašo laikraš
tis.

Šis laikraščio praneši
mas niekur nepatvirtintas, 
nors kol kas niekur ir ne
patvirtintas, nors kol kas
niekur ir neužginčijamas.
* *’ • '
Taikos pasiūlymas

Tvirtinimas, kad Hessas 
laiko save specialiu pasiun-

Anglijoje svarstyta
invazija - Churchillas

Pirmenybe aviacijoj anglų rankose

Turkai atsisakę 
parduoti naciams 
kromijaus

reiškimas, kad karas gali i tiniu, lyg ir patvirtina ank-
būti laimėtas tik įsiveržus} 
Europos sausžemį. Šis ge
nerolas randa, kad vieno
mis lėktuvų atakomis nie
ko gera neatliekama. Sako, 
tik karas pratęsiamas.

Anglijos vyriausybės or
ganai atsako, kad įsiverži
mas į Europos žemyną ne
įmanomas. Sako, rasi, bus 
galimas kai vokiečiai bandys 
įsiveržti Anglijon. O jie to 
neišsižadėję.

stesniuosius pranešimus,

LONDONAS, rugsėjo 30 d. 
— Savo pranešime House of 
Commons posėdyje minis
teris pirmininkas Churchill 
šiandie pareiškė, jog Ang
lija perėmė pirmenybę avi
acijoje, sumažino savo lai-

jog jis atvykęs Anglijon su vyno nuostolius pusiau ir
taikos pasiūlymais.

Tačiau tuo laiku praneš
ta, kad jis bus laikomas 
paprastu karo belaisviu.

Pakartotini klausimai, 
kad oficialiai paaiškinta 
apie Hesso misiją visados 
buv8 griežtai atmesti.

“keletą kartų” svarstė in
vaziją vokiečių okupųoto- 
jon Europon.

Pasak ministerio pirmi-

šaukias Mokslininkų
Tarptautinėje mokslo ir

Pasauly
BERNAS. — Šveicarijos 

pasaulio santvarkos konfe- ministeris Londonui pareiš- 
rencijoje Londone kalbėjo i protestą sąryšyj, su an-
“ • ---- J ‘ * glų lėktuvų perskridimu

Italijon per Šveicariją.

BERLYNAS. — Pereitą 
naktį anglų lakūnai bandė 

Churchill ragina susirinku- Į atakuoti Berlyną, kai vo-

J. A. Valstybių ambasado
rius J. G. Winant. Be to 
skaitytas ministro pirmi
ninko Churchillio praneši
mas. Kaip Winant, taip

ninko, VoM&ja labai'jau
čia “didelį trukumą” avia
cijoje, bet kitose srityse ji 
vis dar “tebėra pirmoje vie 
toje ir mes neturėjom pajė
gos iš jos tai atimti”.

Tačiau tuo prisipažinimų 
Churchillas nepabrėžė, kad 
Anglija negalvoja apie in
vaziją Europos kontinen- 
tan, nes jis pridėjo, kad, 
girdi, Hitleris “nesako 
mums savo planų ir aš ne
matau, kodėl mes jam turė
tumėm pranešti savuosius”.

Daugiau paramos
Toliau savo kalboje prem 

jeras pažymėjo, kad tik 
Amerikos industrijai pris
tatant užtenkamai karo rei 
kmenų Rusija galės neri
botą laiką išsilaikyti prieš 
nacius.

Šiuo laiku Anglija, pasak 
ministerio pasiuntusi Rusi
jon nemažą kiekį orlaivių, 
alumino, vario, gumos ir

Italai nacionalizavo
nuosavybes

ROMA, rugsėjo 30 d. —
Italijos kabinetas šiandie 
patvirtino nuostatą, pagal 
kurį nacinalizuojama visa 
“priešo nuosavybėj esama” 
industrija, kuri jau ir anka 
čiau buvo suregistruota.

Premjerui Mussolini pir
mininkaujant savo pasėdy j 
kabinetas taip pat patvirti 
no nuostatus, kuriais bū- jr .. „
si«s padidintas Italijos der- tranaportacijai 0 ne noras 

ir galėjimas duoti” galįs
kiečių aviacija nuskandino 
nuskandino 8,000 tonų frei- 
terį,

sius mokslininkus darbuo
tis rasti metodų sutriuškin
ti Hitlerio jėgas. Sako, mo
kslas turi gelbėti' nugalėti 
Hitlerį. Nes kitų priemonių | MASKVA. — Raudonoji 
neturima., 1 | kariuomenė atsiėmusi iš ve

• į kiečių vieną miestą prie Le,

TAKSŲ NAŠTA
J. A. Valstybių Prekybos 

Rūmai pareiškia, kad kon
greso pravestas ir preziden 
to patvirtintas naujas tak
sų bilius bus sunkesnė naš
ta už Anglijoje imamus iš 
žmonių taksus.

Tas reiškia, kad Amerika 
nekariaudama labiau apsun 
kiną žmones, negu Anglija 
kariaudama.

Prekybos Rūmai randa, 
kad per vienerius metus 
kiekvienam Amerikoje žmo
gui teks apie 173 dol. tak
sų, o Anglijoje tik apie 165

ningrado ir keletą kitų svar 
besnių pozicijų.

HELSINKIS. — Suomijos 
karę vadovybė praneša, jog 
suomių kariuomenė sunaiki 
nusi tris rusų regimentus 
prie Petroskoje.

doleriai. Bet galimas daik
tas, kad ateityje Ameriko
je kiekvienam asmeniui 
teks iki 180 dol. taksų per 
metus.
Į šiuos taksus įskaitomi fe 

deraliniai, valstybių ir loka 
liniai taksai.

liūs.
Vienas šių nuostatų au

torizuoja kulti vazaci ją vi
sos nedirbamos žemės, o ki
tu paskiriami finansai bo- 
nams ūkininkams.

Italai sėkmingai
kovojg prieš rusus
BERLYNAS, rugsėjo 30 d. 

— Vokietijos karo komuni
katas šiandie paskelbė, jog 
Italijos kariuomene, kovo
janti su rusais į rytus nuo 
Dniepro 4 ‘sunaikino dideles 
pajėgas ir suėmė kelis tūk 
stančius belaisvių”.

šiauriniam fronte pėsti
ninkų divizija atakavo 210 
mažesnių tvirtovių, kai tuo 
pačiu laiku Vokietijos avi
acija sukoncentravo savo 
atakas ant geležinkelių prie 
Karkovo ir į rytus nuo Le
ningrado.

būti vyriausioji priežastis 
šio, karox laimėjimo. Kad 
palaikytų Rusiją kovoje 
prieš vokiečius Anglijos 
žmonės turės nuo daug ko 
atsisakyti, pareiškė prem
jeras.

■ i

Tayloro misija
Vatikane pavykusi

LONDONAS, rugsėjo 30 d. 
— Myron C. Taylor, Prezi
dento Roosevelto asmenis 
atstovas Vatikanui, pasak

ANKARA, rugsėjo 30 d. — 
Autoritetingi sluogsniai pa
reiškia, kad Turkija atsisa
kiusi parduoti Vokietijai 
karo gamybai reikalingą 
kromijumą.

Šie šaltiiai pareiškia, jog 
esą galima suprasti, kad šis 
Turkijos nuosprendis esąs 
galutinas. Tačiau vakar iš 
Istanbulio orlaiviu atvyko 
Vokietijos ambasadorius ir 
tuojau su Vokietijos ekono
mijos ekspertu Kari Clo- 
dius nuvyko konferencijoms 
pas Turkijos užsienio minis 
terį. Konferencijos nusitęsė 
per dvi valandas. Turkijos 
užsienio ministeris tuojau 
po konferencijų nuvyko An 
glijos ambasados suruoštan 
suėjime.

Anglija jau daug anks
čiau yra užsakiusi visą Tur 
kijos kromijumą, kurio di
delė dalis šiuo metu paten
ka Amerikon.

Čekai, rusai 
pasirašė sutartį

CHICAGO, UI., rugsėjo 
30 d. — Lietuvos piliečių 
Są-gos pirmininkas adv. 
Skipitis savo laiške prane
ša plačiau apie išgabentus 
Rusijos gilumon lietuvius, 
kurie buvo vežami preki
niuose vagonuose, išbuvo 
kelias dienas nevalgę ir 
kiekvienam vagone buvo 
tarp 40 ir 70 asmenų.

Pirmasis ešalonas
Štai kai kurios ištraukos 

iš adv. Skipičio laiško:
a) iš Kauno pirmasis tre

mtinių ešalonas 59 vagonų 
(vagonai visur suprantamai 
prekiniai) išvežtas birž. 15 
d. 6 vai. 45 min. Važtaraš
ty buvo pažymėtas jo toks 
maršrutas: Kaunas-Vilnius- 
Minskas — toliau, atskiru 
nurodymu.

b) iš Kauno ešalonas 54 
vagonų išvežtas 1941. VI. 16 
13 valandą.

c) iš Alytaus pro Kalva
riją, Marijampolę, Kauną 
birž. 17 d. 14 vai. praėjo 03 
vagonų tremtinių ešalonas.

d) iš Vilkaviškio atėjo į 
Kauną birž. 17 d. 18 vai. 14 
min. 81 vagono ešalonas,

NEW YORKAS, rugsėjo 
30 d. — Anglijos radio šian 
die paskelbė, jog Maskvoje 
sudaryta karo sutartis tarp 
Čekoslovakijos ir Rusijos. 
Sutartį pasirašė ištremtoji 
Čekoslovakijos vyriausybė 
ir Maskva.

Pagal šią sutartį čekoslo- 
vakams leidžiama sudaryti

Lenkams rusai 
duosią tikybos
laisvę

•
LONDONAS, rugsėjo 30 d. 

— Lenkijos atstovas dr. 
Josef Retinger pareiškė, jog 
Sovietų Rusija visai prie
šingai savo ankstesnei poli
tikai, sutiko leisti statyti 
lenkų katalikų bažnyčią ir 
gal net lenkų žydams sina
gogą Maskvoje.

Lenkų kariuomenė Rusi
joje būsianti nepriklausian- 
ti, jai bus skiriami jos ka
talikai kapelionai, mokyk
los ir kiti kultūros reikme
nys. Būsią leista tikėjimo 
laisvė krikščionims ir žy
dams.

šiuo metu Saratove ap
mokomi keturiasdešimt pen 
ki tūkstančiai lenkų karei
vių ir vis atvykstą^ naujų.

Giedra ir saulėta, šiaur
vakariai vėjai.

Saulė teka 6:46 vai., sau
lė leidžias 6:34 vai.

labai patikimų šaltinių, pa- į kariuomenę Rusijoje, kai
reiškęs ministeriui pirmi
ninkui Churchill, jog jo vi
zitas pas Popiežių pavykęs.

Šie sluogsniai taip pat pa 
brėžia, jog Taylor tikrai ne 
grįžtąs pas Prezidentą Roo- 
seveltą su bet kokiais tai
kos planais.

tuo pačiu laiku iš Pragos 
pranešama, jog vokiečiai 
paskelbę gyventojams, kad 
Vokietija nusistačiusi pasi
elgti su savo priešais vi
duje taip pat griežtai kaip 
su jais elgiamasi ir už Vo
kietijos sienos.

Kaune prikabinus dar 8 
tremtinių vagonus iš Kau
no išvyko 20 v. 15 min.
Lietuvos Raudonojam Kry 

žiui Naujosios Vilnios sto
ty pavyko ,nustatyti, kad 
pro ten praėjo 19 tremti
nių ešalonų, viso 871 vago
nas, būtent: i

1) Lokot 15—VI 35 va
gonai, 2) Kulundą 17—VI 
75 vagonai, 3) Bijsk 18 ir 
19—VI 277 vagonai, 4) Bar 
naul 17—VT 59 vagonai, 5) 
Začainovo 15—VI 5 vago
nai, 6) Novosibirsk 20 ir 
21—VI 159 vagonai, 7) Me- 
dvežja Gora 17 ir 21—VI 
67 vagonai, 8) Starobelsk, 
15, 19 ir 21—VI 145 vago
nai, 9) Makat Grenburg 
21—VI 29 vagonai, 10) Ba- 
bynino 16—VI 13 vagonų, 
11) Minsk (Zap) 18—VI 5 
vagonai, 12) Orša 22—VI 
12 vagonų.

L. Raudonojo Kryžiaus 
ekspedicija __ ____ _____

Liet. R. Kryžiaus 25— 
VH buvo pasiųsta tremti
niams ieškoti ekspediciją iŠ 
dr. čeičio, dr. Avižonio, ir 
stud. Šaulio. Ji grįžo liepos 
31 d. ir be kita ko pareiškė, 
kad buvo pasiekta Drysa 
(netoli Policko), kur sto
ties. tarnautojai pasakojo, 
kad savaite prieš karą pro 
Drysą praėję apie 13 ešalo
nų tremtinių.

Daugpilio stoty patirta, 
kad 15—VI pro ten praėjo 
2 ešalonai lietuvių tremti
nių.

Liet. R. Kryžius be kitą 
ko rašo:

“Mes norėtume, kad apie 
ištremtuosius žinotų Ame
rikos tremtuosius žinotų 
Amerikos lietuviai, gal jie 
kreiptųsi į Amerikos Rau- 
doną j į Kryžių ir per jį pas
paustų rusus, kad mūsų iš
tremtieji nebūtų žudomi.

O gal Amerikos Raudo
najam Kryžiui pavyks juos 
paimti savo globon per sa
vo atstovus, jei tokie Rusi
jon būtų siunčiami. Nes iš
vežtiesiems gresia ir nužu
dymo ir bado, šalčio, ir vi
sokių kankinimų pavojus.

Nukentėjusi Lietuva
Be to, Lietuva daug nu

kentėjo- nuo rusų valdymo 
ir nuo Jcaro. Yra išdegę vi
sai ar dalinai Jonava, Aly
tus, Marijampolė, Vilkaviš
kis, Raseiniai, Tauragė, 
Kretinga, Gargždai, Rieta
vas, Kražiai, Varniai, Kel
mė, Andrijavas, Skuodas, 
Tryškiai, Zarasai, ir daug 
kitų miestelių, kaimų, ir 
vienkemių.

Atstatymo darbui ir Šel
pimui visų nukentėjusių sa 
vų lėšų ilgam neužteks ir 
bus reikalinga pagalba iš 
šalies. Pirmoje eilėje tos 
pagalbos lietuviai tikisi iš 

savo brolių Amerikoje”.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
1$ LOS ANGELES LIETUVIŲ GYVENIMO

Senai jau rašiau į “Drau
gą” apie lietuvių - katalikų 
gyvenimą.

Praleidęs auksinio jubi
liejaus iškilmes, rūpinausi 
ypatingai sutvarkyti baž
nyčiai užpirkto namo do
kumentus.

Namas buvo nupirktas 
vieno asmens vardu, nes 
neturėjome pinigų, bet šian 
dieną jis yra nupirktas var
du Šv. Kazimiero Romos 
Katalikų bažnyčios. Tą ga
lėjau padaryti dėka Oma
hos, Nebraska, Namų Sta
tybos Lietuvių Klūbo, kurs 
paskolino du tūkstančius do
lerių išmokėjimais per se- 
šius metus, ketvirtu nuo
šimčiu. Viešai dėkoju 
tiems lietuviams,' kurie už
jaučia mūsų vargingą padė
tį ir mus sušelpia. Dabar 
nenustojame vilties, kad, 
turėdami savo bažnyčią ir 
kleboniją, galėsime ramiai 
gyventi ir aprūpinti lietu- 
tuvių - katalikų dvasios rei
kalus. Aš tikiu, kad atsi
ras ir daugiau lietuvių, ku
rie rems mus, kad galėtu
mėm išmokėti $4,500.00 sko 
lą, nes, kaip sako mūsų pa
tarlė: Skola ne žaizda, ne- 
užgys. Vietos lietuvis i- 
katalikai pasiryžę skolą ma
žinti pagal savo išgalę. Vie
tinių žmonių tarpe atsiran
da ir stambių aukotojų, kad 
mūsų bažnyčiai nieko ne
trūktų. štai, vienas asmuo 
nupirko dar vieną kieliką, 
vieną turėjome — (auka 16- 
Westville, III.) ir šv. Sakra
mentui laikyti kūbką. Tai 
auka virš šimto dolerių. Ki
tas asmuo paaukojo žalią 
arnotą 35 dol. vertės, o dar 
vienas asmuo paaukojo juo
dą arnotą ir juodą kapą 60 
dol. vertės. Dėka aukau
tojams mūsų bažnytėlė ne
tiktai turi užtektinai inven
toriaus, reikalingo kiekvie
nai bažnyčiai, bet dar yra 
gražiai papuošta viduj ir 
lauko pusėje. Turime vari
nį, meniskai padarytą, kry
žių, kuris ištolo matomas 
ir žmonėms rodo, kur Die
vo namai.

Čia turiu, su pasigėrėji
mu, paminėti apie mūsų me 
nininką Mykolą Jasaitį, 
kurs daug savo gabumų, ir 
net piniginių aukų, įdėjo į 
mūsų bažnyčią. Jis turi 
sūnų chemiką ir marčią taip 
pat gabią chemikę, tad ben

drai dirbdami netiktai pa
puošė mūsų bažnyčią, ypa
tingai gražiai nudažė šv. 
Marijos Panos stovylą; to
liau pridavė lietuvišką cha
rakterį (išvaizdą) mūsų 
bažnyčiai įrengdami prie 
presbiterium - krotelių už
dangas ir tt. Dar įamžino 
bažnyčios pašventinimą, įdė 
darni į bažnyčios sieną vari
nę lentą su meniškai pada
rytų parašu:

“Anno D-ni 1941, mensis 
junii 1 die. Sub Pijo XII 
Pontifice, Joanne J. Cant- 
vell civitatis * Angelorum 
Archiepiscopo, Praelato Ju- 
lio Maciejauskas primo litu 
anorum curato, ejusųue 
aurei jubelei anno, haec do
mus ad maj orėm Dei glo- 
riam destinata et sub titu
lo Sti Casimiri benedicta.”

(Lietuviškai: Viešpaties 
1941, metais, birželio mėne
sio 1 dieną Pijus XII esant 
Popiežium, Jonui J. Cant- 
well Los Angelos Arkivys
kupu, prelatui Juliui Macie- 
jauskui esant pirmutiniu 
lietuvių klebonu, jo auksi
nio jubiliejaus metais tie 
rūmai didesnei Dievo garbei 
paskirti ir po titulu Šv. Ka
zimiero pašventinti).

Turėdamas nors mažoj 
parapijoj tokius žmonės, vi
sai ramiai žiūriu į ateitį ir, 
nors mano amžius neleidžia 
man svajoti apie pragyve
nimą dar antrų penkiasde
šimts kunigystės metų, bet 
žinau, kada ir manęs nebus, 
bet lietuviška bažnyčia Los 
Angelese bus ir kaskart di
dės, nors velnias ir jo tar
nai šėlsta, net ir šmeižtus 
pavartoja, kad sutrukdyti

PLĖŠIKŲ AUKA

Marion Miley, garsi gol- 
fininkė, kuri plėšikų nužu 
dyta country klube Lexing- 
ton, Ky.

augę ‘ ‘svetimtaučiais.” Gi 
dabar mūsų bažnyčia atga
vo jau keletą lietuviškų šei
mų ir galime tikėtis, kad ir 
vaikai jų bus netiktai kata
likai, bet ir lietuviai.

Čia mano viltį stiprina se tai kenksmingi 
serų Pranciškonių pažadai Pažįstu keletą

gražiai atrodo ir nemano užtektinai kambarių, o 
apie tuberkulus, arba kitus ypatingai senesni žmonės 
parazitus, kurie žmogui gy- i gali labai pigiai išnuomuoti 
vybę atima. Los Angeles, kambarį ilgesniam laikui, 
net su žvake nerasi tų gy- Susisiekimas su miestu cen- 
vių, kurie žmogaus sveika-j tru ir su vandenynu (mau

dynėmis) yra patogus, nes 
jaunų as- tik vienas blokas nuo strit-

atvykti į Los Angeles auk- menų, kurie atvyko iš ryti- į kario ir tik tai trys blokai

FlItM NEGU MUKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAM 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI.
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų pastatymų ai 
pataisymą — Nieko įmokėti — > 
metai Išmokėti — Apkalnavlmaa 
dyluii.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Litvrtuaa — Vedėja*

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St 
VIC. 1272

MostMIDDLEAGEWomen
38-52 Years 

,Suffer Distress At This Time!

If this period ln a vvoman’s llfe 
makes you eranky, restless, 
nervous, irritable, tired, blue at 
times, suffer weakness, dizzi- 
ness, hot flashes, distress of 
“irregularities”—

Start at once—try Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com
pound. It’s one medicine you 
can buy today made p.vpeciall]/ 
for women—it helps relieve 
distress due to this functional 
disturbance. Lydia Pinkham’s 
Compound has helped hun
dreds of thousands of vvomen

U
m

to go smiling thru trying “mid
dle age.”

Taken regularly—Lydia 
Pinkham’s Compound helps 
build up resistance to such an- 
noying symptoms that may be- 
tray your age faster than any- 
thing. Also very effective for 
younger vvomen to relieve 
monthly eramps. Follovv label 
directiona. WORTH TRYING!

mūsų darbą. Į ateitų aš žiū
riu ramiai ir su džiaugsmu, 
ypatingai dėl to, kad mūsų 
kolonija auga ,o tas prie
auglis netiktai iš vietinių 
žmonių, kurie jau čia gyve
na 10 ir daugiau metų, bet, 
kadangi nebuvo lietuviškos 
bažnyčios, tai nebuvo cent
ro lietuviams suseiti, pasi
matyti, bendrai pasimelsti, 
lietuviškas gražias giesmes 
pagiedoti. O dabar, kadan
gi yra centras, tai ateina į 
bažnyčią ir tie žmonės, ku
rie nors pasiliko katalikais, 
bet lietuvybė pradėjo tirpti, 
o vaikai, lankydami nelie
tuviškas mokyklas, būtų už-

I lėti jaunimą katalikiškoje 
lietuviškoje dvasioje.

Mūsų pozicija tvirtėja 
dar iš vienos priežasties. 
Atvažiuoja į Los Angeles iš 
rytinių Amerikos kraštų 
lietuviai geri katalikai, čia 
nuperka pigiai namus ir iš 
jų daro pragyvenimą. Vie
nas lietuvis nupirko mažne 
miesto centre didelius na
mus už aštuonis tūkstan
čius dolerių, įmokėjo tiktai 
vieną tūkstantį ir dabar 
turi tiek pajamų iš to na
mo, kad negalvoja ieškoti 
darbo, tiktai apie namus 
darbuojasi, o gyvena daug 
geriau negu eidamas į dirb
tuvę, arba “šinkorium,” bū
damas. Yra ir tokių, kurie 
gerokai pražilę, jau virš 50 
metų pragyvenę, panorėjo 
tyru oru alsuoti ir nenori 
sunkių kailinių žiemos me
tu dėvėti, atvažiavo į Los 
Angeles ir paliko geriausi 
“pentoriai.” Nors iki šiol 
“penzelio” rankoje neturė
jo, o šiandien gauna 6-8 dol. 
į dieną ir sau gražiai su šei
ma pragyvena.

«' ’ t • ... /y
O kiek yra tokių, kurie 

gyvendami rytų kraštuose 
sirguliavo, net džiova būvo 
prisikabinus, o šiandieną

Gerb. kunigai, norėdami 
praleisti atostogas, ypač 
žiemos arba vasaros metu, 
galite visados atrasti pas 
mane pastogę ir pigiau at 
seis pragyvenimas, negu 
viešbuty. Jai kas norėtų 

negalėjo kojo-laišką man, rašy- 
o dabar, pasi- kitę tuo adresu: 2511 — 3rd 

ave., Los Angeles, Calif. O 
telefonas: PA-rkway 7645. 

Prelatas Julius Maciejauskas

nių Amerikos valstybių nuo autobosų stoties, 
sveikatos pataisyti. Dabar 
niekas jų neišvilios, kad 
grįžtų į tuos Amerikos mie
stus, kuriuose vien dūmais 
reikia alsuoti.

Yra čionai atvykusių, ku
rie reumatizmo ir kitų ligų 
nuvarginti
mis paeiti,
maudę vandenyne, arba šal
tiniuose, iš kurių išteka 
įvairių mineralų sumaišytas 
vanduo, vaikščioja be lazdų 
ir per parengimus šoka lie
tuvišką suktinį.

Patyriau, kad į mūsų “že
miškąjį rojų,” kaip mes va
diname Los Angeles, Calif., 
atvažiuoja nemažai žmonių 
atostogų ir patėmijau, kad 
labai buvo patenkinti, jog 
galėjo nors trumpą laiką 
paragauti to “rojaus vai
sių”; oro, gamtos grožio ir 
žemės produktų. Girdėjau 
iš tų žmonių pareiškimą, 
kad atvažiuos gyventi į Los 
Angeles, kaip tiktai , par
duos savo namus. Aš iš 
savo pusės norių pagelbėti 
tiems, kurie atvažiuoja į 
Los Angeles gauti darbo ir 
kurie neturės kur apsigy
venti, gali visados rasti 
pas manę vietą, nes turiu

PLATINKITE “DRAUGA’

rLL MAKII - N!W ... RIBUILT

TYPEWRITPRS

A D D 1 N G MACHINES

— SMALL MONTHLY PAYMINTS —

AU MAKIS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

1

GM IIMILTB (UIT •NB.ItAa •UABAMTM

TYPEWRITER 
COMPANY

KOBUT C. OOLO.IATT. M......
1W W. MADISON IT.

★STAR
Phone DEARBORN P444

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena, pora aktų vlaam rr- 
vanlmut Saugokit taa. leladaml 
i*ekaamln>iotl Jaa modernUklauala 
metodą, kurta regėjimo mokėta* 

gali eateiktl.U METAI PATYRIMO 
pririnkime akintu, korte

vtaa akly įtempimą.
Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampa* lS-toe
relefooao CANAL 063» — Ohlcage 

OFISO VALANDO8 
Kasdien 1:00 a. m. Iki S.SO p. m. 

Treč Ir *eSt: S:SO a. m. Iki 
r-to o m

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvj daktarą.

•
Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yard* 8068.

Budriko Radijo Progoramal:
VVCFL I0b0 K. Sekmadieniai* 6:30 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniai* 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS ^NARIAI
Be*. 6968 So. Taimaa Ava 
Bea Tek GROvehilI 0617 
Office tek HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

Vak: 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliotai* suaitaru*.
2423 W. Marguette Road

OR. STRIKOLIS
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office tek YABds 4787 
Namą tei. PBOspect 1930

Tek YARda 6921.
Bea: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GTDTTOJAS IB CHIBUBGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 
756 West 35th Street

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Liąten to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Prog ram of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 P. M. 

STATION WHIP
1520 kilocycle* (Top of tho Dial)

ADVOKATAS
VVHITNEY E. TARUTIS 

ADVOKATAS
CENTRINIS OFISAS:

3133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos Iki 8-tos
vai. vak.

Tel. CALumet 6877 
134 NO. LA SALLE ST., r

Boom 2014 TeL Stote 7572z'
REZIDENCIJA: —

8149 SO. HALSTED ST.
Tel.: Victory M7S

Tel. PROapect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Ave.
Chicago, III.

r

TELEFONAI:
Office: HEMiock 5524

EMERGENCY: call MIDway 0001 
Bes.: HEMiock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SUBGEON 

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

2408 West 63rd Street

LIETUVIAI DAKTARAI

tek OANal 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDTTOJAS IB CHIBUBOAB 
2201 VVest Cermak Rd. 

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

6631 S. California Ave. 
Telefoną* BEPubllc 7868

Ofiso tel.: VIRginia 0036 
Rezidencijos tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

4157 Areher Avenue
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. ML, 
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniai* pagal sutartį.

Tek OANal 0267
3es. tek: PBOspect 665*

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB OHIRURaAS 
1821 So. Halsted Street 

Besddencija: 6600 So. Artealan An 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popie 

< iki 0 vai vakar*

DINING ROOM 8EBT8 — PAR
LOR SETS — BEDROOM 8KT8 
— RUOŠ _ RADIOS — RE-

IGRRATOR8 — WASHERS — 
MANOKIA — irroVKJB.

Alf X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Weatern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

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 427*

Tek TABd* 8146
VALANDOS: Nno U iki 12.

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Sekmadieniaia 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Taipgi akiniai pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. F. C. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips
PHYSICIAN AND SUBGEON
2158 VVest Cermak Road 

OfiM tek OANal 04*
OfiM Taki 2—4 ir 7—* 

idlanl*
Tėti

TaL TABd* 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nno 9 vaL ryto iki 6 vai. vak 
Seredoj pagal antartį.

Telefofnaa; HEMiock 884*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandoe:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki I 

Nedėllomls pagal sutarti

Telefoną* OANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IK OHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-0

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

Nuo 7 Ud 8:30 v. vakarais 
ANTRAS OFISAS 

2017 S. VVestern Ave.
Tel. Canal 7171

Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Ofiao TaL: Betod. Teki
VIRginia 1816 PBOspeet MM

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IB OHCBUBGAfl 

1853 VVeat S5th Street
LIGONIUS PRIIMA t
Kaedien ano 2:00 iki 8:00 vak
Trečiad. Ir Sekmad. tik ausltarlu*.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenus
Telefoną* LAFayetto 3659 

Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 
Pan k tad i an iai a.

4631'So. Ashland Ave. 
Tek TABd* 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais.

Be*. && įjr, CHARLES SEGAL
TeL Cicero 14*4

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB 0HIRUBGA8 

Kamp. 15tos gat lr 40th Ct 
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vaL 
ir pegal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietnvia)

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno 7—0 vakare 

Taipgi pegal antartį.
Ofiso telefoną* PBOapeta *787

GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-troe luboe)
Tek MIDvay 2880 Chicago, ūk

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vak ryto, nue 2 iki I 
vak popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vaL

Sekmad. nuo 10 i|i 12 vai, ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB OHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave.

Tek TABda 0904 
Rez. Tek KENvrood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vak dieną

PLATINKITE “DRAUGĄM



Trečiadienis, spalių 1, 1941 DBAUGAI

LIETUVIŲ, APIE KURIU NUŽUDYMĄ 
AR IŠVEŽIMĄ RUSIJON GAUTA

ŽINIŲ, SARASAS
(Tęsinys)

64. Juozas Milvydas Univėrsiteto lektorius žuvo 
partizanu Kaune.

65. Kazys Matulis Univ. docentas žuvo partizanu 
Kaune.

66. Antanas Norkūnas studentas žuvo partiz. Kaune.
67. Povilas Vaškelis stud. žuvo partiz. Kaune.
68. Andrius Radvilas stud. žuvo partiz. Kayne.

69. Antanas Gurevičius stud. žuvo partizanu* Kaune.
70. Inž. Viktoras Lapas žuvo partizanu Kaune.
71. Jonas Dženkaitis lakūnas žuvo partizanu Kaune.
72. Daukšys buv. policininkas žuvo partizanu Kačergi

nėje Kauno aps.
73. Linkevičius buv. tarnautojas žuvo partiz. Kačerginėj.
74. Seniūnas ūkininkas žuvo partizanu Kačerginėje.
75. Kun. Petrikas bolš. nužudytas Lankeliškiuose Vil

kaviškio aps.
76. Kun. J. Dabrila bolš. nužudytas Lankeliškiuose.
77. Kun. Balsys bolš. nužudytas Lankeliškiuose.
78. Kun. Vitkevičius bolš. nužudytas Skoruliuose Kau

no apskr.
79. Kun. Vegelė bolš. nukankintas Skoruliuose.
80. Kun. Paulavičius bolš. nukankintas Alytuje.
81. Kun. Mazurkevičius bolš. nukankintas Alytuje.
82. Kun. Tuminas bolš. nužudytas Palemenėje.
83. Kun. senukas Andrius Juknevičius bolš. nužudytas 

Kaišedoryse.
84. Kun. dekanas Lajauskas bolš. subadytas Maletuose 

Utenos aps.
85. Malevičienė telefoninkė bolš. nužudyta Jonavoje 

Kauno aps.
86. Gyd. dr. Žemgulys bolš. nužudytas Panevėžyje.
87. Gyd. dr. Gudonis bolš. nužudytas Panevėžyje.
88. Gyd. dr. Mačiulis bolš. nužudytas Panevėžyje.
89. Gail. sesuo Kanevičienė bolš. nužudyta Panevėžyje.
90. Kun. Bikinas bolš. nužudytas vežant iš kalėjimo.
91. Majoras Opulskis bolš. nužudytas vežant iš kalėjimo.
92. Vytautas Rudminas Taupomųjų kasų inspektorius 

žuvo partizanu Kaune.
93. Danilevičiųą su šeįma išv. iš Salantų vals. Žeimių km.
94. Lenkauskas su šeima ūkininkas išv. iš Salantų vals. 

Skaudalių km.
95. Baltušis su šeima ūkininkas išv. iš Salantų vals. 

Leliūnų km.
96. Mankauskas su šeima ūkininkas išv. iš Salantų vai. 

Šateikių km.
97. Bražiūnas mokytojas išv. iš Salantų vai. Tūzų km.
98. Stankūnas C. mokytojas išv. iš Salantų vai.
99. Mikalauskas ūkininkas iš Lieplaukės Telšių aps. 

bolševikų nužudytas.
100. Petravičienė ūkininkė iš Lieplaukės Telšių apskr. 

bolševikų nužudyta.
101. Gyd. Br. Sipavičius išv. iš Rokiškio.
102. Gyd. A. Čerškus išv. iš Rokiškio.
103. Gyd. žemaitis ligoninės direktorius išv. iš Rokiškio.
104. Sasnauskas buv. Raseinių pol. vadas su šeima

išvežtas. **'
105. Kviklys buv. šaulių būrio vadas su šeima išvežtas.
106. Semaška su šeima išvežtas iš Raseinių.
107. Budrys su šeima išvežtas iš Raseinių.
108. VI. Kaveckas iš Šiaulių nužudytas Telšiuose.
109. VI. Petronaitis privatinis gynėjas iš Kretingos 

nužudytas Telšiuose.
110. Robertas Arideris karininkas gim. 1910 m. išvež

tas iš Vilniaus kalėjimo.
.'111. Antanas Adomkus tarnautojas gimė 1905 m., iš

vežtas iš Vilniaus kalėjimo.
112. Andriuškevičius g. 1917 kareivis išv. iš Vilniaus kai.
113. Jonas Almonaitis gim. 1917 kareivis išvežtas iš 

Vilniaus kalėjimo.
114. Karolis Borkertas g. 1894 šaltkalvis išvežtas iš 

Vilniaus kalėjimo.

115. Cėsys Butkevičius g. 1918 buhalteris išvežtas iš 1 
Vilniaus kalėjimo.

116. Vladas Bingelis g. 1918 kareivis išv. iš Vilniaus kai.
117. Zigmas Butkevičius g. 1910 stud. išv. iš Vilniaus kai.
118. Juozas Blažys g. 1909 buhalteris išv. iš Vilniaus kai.
119. Juozas Blindrius g. 1897 raštininkas išvežtas iš 

Vilniaus kalėjimo.
120. Edvardas Brazdauskas g. 1919 kareivis išvežtas 

iš Vilniaus kalėjimo.
121. Kleopas Budrys g. 1911 tarnautojas išvežtas iš 

Vilniaus kalėjimo.
122. Narbutas Baikus-Blusis 1908 batsiuvis išvežtas iš 

Vilniaus kalėjimo.
123. Juozas Balčiūnas 1909 tarnautojas išv. iš Viln. kai.
124. Antanas Breimelis 1908 karininkas išv. iš .Viln. kai.
125. Kostas Baublys 1915 darbininkas išv. iš Viln. kai.
126. Stasys Ceičys g. 1891 technikas išv. iš Viln. kai.
127. Arturas Cenfeldas 1917 tarnautojas išv. iš Viln. kai.
128. Adolfas Česnulevičius 1918 kareivis išv. iš Viln. kai.
129. Andrius Dzegcorius 1912 darbininkas išv. iš Viln. k.
130. Andrius Deltuvas 1895 buhalteris Kaune išvežtas 

iš Vilniaus kalėjimo.
131. Juozas Dvareckas 1919 kareivis išv. iš Viln. kai._ •
132. Antanas Dikšaitis 1919 darbininkas, kareivis, iš

vežtas iš kalėjimo.
133. Antanas Griganavičius 1917 mokinys, kareivis, iš

vežtas iš kalėjimo.
134. Bronius Gudinskas 1912 puskarininkis išvežtas iš 

Vilniaus kalėjimo.
135. Jonas Gedminas 1903 tarnautojas išv. iš Viln. kai.
136. Ona Girnienė 1916 siuvėja išv. iš Vilniaus kalėjimo.
137. Vytautas Gvazdaitis 1908 mechanikas išv. iš kai.
138. Povilas Gaštoldas 1893 buhalteris išv. iš kalėjimo.
139. Juozas Gerbickas 1894 siuvėjas išv. iš kalėjimo.
140. Juozas Gruzdys 1912 darbininkas išvežtas iš' kai.
141. Pranas Grigonis 1918 ūkininkas išv. iš kalėjimo.
142. Kajetonas Gaidys 1918 ūkininkas išv. iš Viln. kai.
143. Vladas Giedraitis 1905 iš Kretingos muzikas išvež

tas iš kalėjimo.
144. Jonas Bliudzukis iš Vilniaus darbininkas išv. iš kai.
145. Zigmas Balčiūnas 1917 iš Būblelių ūkininkas iš

vežtas iš kalėjimo.
146. Bronius Griešius 1913 iš Vilniaus tarnautojas iš

vežtas iš kalėjimo.
147. Benys Garbenčius 1914 iš Švenčionėlių išvežtas iš 

kalėjimo ūkininkas.
148. Jonas Avižonis 1902 inžinierius iš Kauno, išv. iš Kai.
149. Antanas Aleliūnas 1918 kareivis išv. iš Viln. kai.
150. Valerijonas Antušas 1912 karininkas išv. iš kai.
151. Povilas Stelmokas 1918 darbininkas kareivis iš

vežtas iš kalėjimo.
152. Juozas Slavinskas 1918 darbininkas iš Tauragės 

išvežtas iš kalėjimo.
153. Vincas Straganavičius 1920 darbininkas iš Kauno 

išvežtas iš kalėjimo.
154. Pranas Kirulis 1905 iš Švenčionėlių raštininkas iš

vežtas iš kalėjimo.
155. Petras Genys 1918 darbininkas iš Vilniaus išvež- 

• tas iš kalėjimo.
156. Pranas Davidavičius batsiuvys kareivis išv. iš kai.
157. Bronius Bapys 1906 milicininkas išv. iš kalėjimo.
158. Andrius Jurevičius 1917 karo telefonistas išv. iš kai.
159. Jurgis Kavaliauskas 1902 darbininkas iš Šilavoto 

išvežtas iš kalėjimo.
160. Aleksas Kraunevičius 1918 kareivis išv. iš kalėjimo.
161. Antanas Kriščiūnas 1902 dažytojas iš Kauno iš

vežtas iš kalėjimo.
162. Juozas Jurėnas 1907 monteris iš Švenčionėlių iš

vežtas iš kalėjimo.
163. Aleksas Targonckis 1918 kareivis muzikantas iš

vežtas iš kalėjimo.
164. Pranas Trukauskas 1911 darbininkas iš Kretingos 

išvežtas iš kalėjimo.
165. Vaclavas Valatka 1917 karininkas iš Vilniaus iš

vežtas iš kalėjimo.
166. Jurgis Vereckis 24 m. ūkininkas iš Žiežmarių iš

vežtas iš kalėjimo.
167. Aleksas Varanavičius 1917 stalius išv. iš kalėjimo.
168. Klemensas Katilius 1917 kareivis išv. iš kalėjimo.

(Bus daugiau)

LABDARYBĖ
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K. Sriubienė, 

pirm.; P. Fabijonaitis, sekr.; kun. Ig. Aib&vičhis, iž
dininkas, 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.; kun. A. Lin
kus, Prieglaudos Statymo Komisijos pirmininkas.
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f y the boys 
ĮrARE ON THE 
SĖT, \VATCHING 
A GANGSTER PIC- 
TURE BEING MADE]
...THERE IS A

TERRinC AMOUHT] 
OP SHOOTING 

GOING ON , AND 
THE BOYS.VVHO 
ARE UHFAMM-IAR 
t/lTU UOLIVW0D. 
ARE a TPIFLE -- 

Į-ER-AH-SHALL WE 
SAY.UNNERVED. 
AU----------------- -------

Labdariu veikla

Praėjusį trečiadieni šv. 
Kryžiaus parap. mokykloj 
buvo Lietuvių Labdarių Są
jungos mėnesinis susirinki
mas, i kuri atvyko kuopų 
atstovai, centro valdybos 
nariai ir direktoriai. Susi
rinkimą vedė pirmininkė Ko- 
trina Sriubienė, sekretoria
vo Petras Fabijonaitis. «

Išklausius centro, direk
torių ir prieglaudos staty
mo komisijos narių rapor
tą, susidarė gražus įspūdis 
apie sąjungos veiklą. Ir 
centre ir kuopose kruopštūs 
labdariai darbavosi ir savo 
darbui susilaukė ir palan
kumo ir paramos. Visur pa
stebima susidomėjimas prie
glaudos statybos eiga, vi
sur reiškiama noras, kad 
kuo greičiausia prieglauda 
būtų pastatyta. Dėl to la
bai daug dėmesio buvo kreip 
ta į statybos komisijos ra
portą, kuris buvo platus. Jį 
išdavė komisijos pirminin
kas kun. Anicetas Linkus. 
Raportą papildė kiti komisi
jos nariai ir į paklausimus 
atsakinėjo.

Prieglaudos sienos, kaip 
raportavo komisija, baigia
mos mūryti. Dar šį rudenį

STVTEMENT OF THE OWNEK- 
tOUP MANAGEMENT. CIRCULA- 
TION, ETC., RKQFIRED BV THE 
ACTS OF CONGRESS OF AVGF8T 
24, 1»12) AND MARCH 3. 1933

Of "DRAUGAS" (The Lithuanian 
Daily Friend) publlshed datly ex- 
cept Sundays at Chicatro. Iii. for 
Oct. lst, 1941. State of III., Coun
ty of Ccok.

Before me. a Notary Public in 
ind for the State and ocunty afore- 
sald, personally appeared Rev. Pe- 
ter ’ P. Cinikas who havlnr been 
dūly sivorn accordlne to law. de- 
poses and says that he is the busi- 
nesa manager of the “Draugas" and 
that th6 folowlng is, to the best of 
his knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment, clrculatlon, etc., of the afore- 
sald publicatlon for the date shown 
in the above caption, reųuired by 
the Act of August 24, 1912, as a- 
mended by the Act of March 3, 193 3 
embodled ln sectlon 537. Postai Law 
and Regulatlons, printed on the re
verse of this f orui. to wlt:

1. That the narnės and addresses 
of the publiehers. editor, managing 
edltor, and buslness managers are:

Editor; Leonard Simutis, 6916 So. 
Mapiewood Avė., Chicago, Illinois.

Managing Editor: None.
Publisher: Lithuanian Catholic

Press Society, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois.

Business Manager: Rev. Peter P. 
Cinikas. 2334 So. Oakley Avė., Chi
cago, Illinois.

2. That the owner is: Lithuanian 
Catholic Press Society, 2 334 S. Oak
ley Avenue. Chicago, Illinois; 
Rev. I. Alba vidus, Pres., 1515 So. 
50th Court, Cicero, Illinois; Rev. 
G. Raškauskas, Vlce-Presldent. 10809 
So. State St., Chicago. III.; Rev. J. 
Mačiulionis, Treas., 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago. III.; Peter P. 
Cinikas, M. I. C., Secretary, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, III.

3. That the known bondholders. 
mortgagees, and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent 
or more of totai amout of bonds; 
mortgagce, or other securities are: 
none.

There are no morgagees or stock 
holders ln the Corporation. The Li- 
thuanlan Catholic Press Society is 
incorporated ln the State of Illinois 
as of 1941, as a Corporation not for 
profit.

4. That the two paragraphs next 
above, gtving the narnės af the own- 
ers, stockholders, and security hold
ers, if any. contaln not only the lįst 
of stockholders and security holdedrs 
as they appear upon the books of 
the company būt also, in cases where 
the stockhoider or security holder 
appears upon the books of the com
pany as trustee or in any other fi- 
duciary relation, ln the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is actiri, is glven; also that 
the said two paragraphs oontain 
statements embracing afflant’s full 
circumstances and conditions under 
which stockholders and security 
holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capa- 
clty other than that of a bona fide 
owner; and this affiant has no rea- 
son to believe that any other person, 
assoeiation, or Corporation has any

7 kp., Aušros Vartų parap.,
— $30.00; 8 kp., Brighton 
Park — $50.00 ; 23 kp., Mar
ąuette Park, savo uždarbį 
priduos kitame susirinkime.

Garbės nariai. Pirmosios 
kuopos atstovai pranešė ga
vę garbės narę — Karoliną 
Petkelis. 3 kp. — garbės na
rį — Juozą Matukaitį.

Prleglaudon kandidatų, 
kaip pranešta susirinkime, 
jau atsiranda. Net iš pačios 
Labdarių Sąjungos veikėjų, 
viena buvusi garbės narė 
kreipiasi į sąjungą ir pra
šosi, kad būtų priimta į 
prieglaudą, nes atsirado di
deliame varge ir nebeturi 
nei iš ko gyventi nei kur 
gyventi. Prašymai neatmes
ti. Kol kas jie sąjungos 
šiaip jau globojami, o kai 
prieglaudos rūmai bus pa
statyti, ten bus perkelti.

Suprantama, kad tokie 
atsitikimai labdarius ragina 
daugiau dirbti. Jie ragina 
ir vis/uomenę būti duosnes- 
ne.

Pažymėtina dar ir tai, 
kad praėjusiame susirinki
me sąjunga nutarė į stato
mos senelių prieglaudos rū
mus įmūryti šiuos žodžius:
•‘Lietuvių R. K. Senelių Prie
glaudos Namas.”

• • t-k • w ———•-*••vui^zvianuu iicus cvny
Kuopų parengimai. Pnes interest direct of indlrect in the

ir stogas bus uždengtas. Jei sąjungos seimą, kurs bus
būtų ižde pinigų, statyba 
galėtų būti tęsiama toliau 
ir netrukus visas darbas bū
tų baigtas. Bet sąjungos ižd. 
kun. Ig. Albavičius pranešė, 
kad pinigai jau yra išsibai
gę ir dėl to šį rudenį, stogą 
uždėjus ir langus lentomis 
užkalus, darbai bus sustab
dyti.

Tad, visiems susirinku
siems buvo aišku, kad, no
rėdami baigti prieglaudos 
namo statymą greičiau, rei
kia daugiau padirbėti ir pra
šyti, kad visuomenė būtų 
duosnesnė šiam svarbiam 
reikalui. Kuopos atstovai ir 
neabejoja, kad taip ir bus. 
Daugiau veikimo, daugiau 
žinių apie statybą ir sąjun
gos veiklą, visuomenė, aiš
ku, pasidarys žymiai duos
nesnė.

Kuopos raportavo, kiek 
jos uždirbo rugpiūčio 31 d. 
buvusiame sąjungos išvažia
vime labdarių ūkyje. 1 kp., 
Šv. Kryžiaus parapijoj, pel
nė $65.10; 3 kp., Cicero, — 
$83.70 ; 4 kp., Dievo Apvaiz
dos parap., — $80.00 ; 6 kp., 
šv. Mykolo parap., — $40;

lapkričio 16 d., visose kuo
pose eina veikimas. Rugsė
jo 21 d. labdarių 5 kp. buvo 
surengusi išvažiavimą į lab
darių ūkį, kuris, kaip ra
portavo Jonas Dimša, davė 
gražaus pelno. Pinigai hus 
priduoti seime. 3 kp., Cice
ro, rengiasi prie didelio va
karo lapkričio 30 d.

Seimo rengimo komisija 
pranešė, kad jau atspauzdi- 
no draugijoms kvietimus, 
mandatus ir taip pat laiškus 
biznieriams ir profesiona
lams. Spauzdinius pasiėmė 
kuopų atstovai, kad perduo
ti draugijoms. 1d.

said stock, bonds, or othar securi
ties tnan as so stated by him.

5. That the average number of 
eopies of each lssue of this publi- 

• cation sold or distributed through 
the mails or otherwise. to paid sub- 
scribers durlng the twelve months 
precedtng the date shown above 
is 22,050.

Peter P. finikas. M.I.C., 
Bus. Manager

Swom to and subscribed before 
me this 25th day of September, 
1941.)

BoleskULs A. T^u-hawlch
(My term expires Dec. 20, 1942.)

By Irv Tirmaft
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Daugiau nariu - 
daugiau veikimo

Labdarių seimas netoli. 
Svarbu, kad jis būt gausin
gas draugijų atstovais. Svar 
bu taip pat, kad kuopos ga
lėtų pasigirti ir garbės na
rių (sumokančių labdarybei 
po šimtą dolerių) ir papras
tų narių (mokančių po 10 
centų į mėnesį) gausumu. 
Tuoj turi prasidėti naujų 
narių gavimo vajus. Palenk
tyniaukime ! Neužmirškime, 
kuo mūsų sąjungos kuopos 
bus gausingesnės nariais, 
tuo jose bus daugiau veiki
mo, kuris reikalingas, kad 
įgyvendinti užsibrėžtuosius 
planus. ld.

Laisvamaniai subartomis 
eilėmis stumia tikėjimą iŠ 
viešojo gyvenimo: mokyklų, 
teismų, spaudos, šeimų, o 
katalikai ramiai žiūri ir lau
kia kas iš to bus. Kun. K. C.

Wiv«, mothers, sisters— they’re often 
forced to point the way to hair 
health to their men folkl For women1 

know that a healthy head produces 
handsome hairl And that's why 

l^omen everywhere are pointing to 
Fom-ol. the remarkable foaming oil 
fhompoo which first nourishes the 
•colp, then takes the dūli, parched 
hair and brings it back to glowing 
health. Fom-o( i« so economical; a 
****** Ooes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c size. 
Or, write for a generous trial bot- 
***' enclosing 10c to cover packing 
and postoge.

fom-ol
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lašo vandens.'’
Reikia tik įsivaizduoti, kiek kančių pakėlė nelaimin

gieji tremtiniai. Daug iš jų tų baisių kančių neiškentė.
Siunčiant sąrašą norima, kad apie ištremtuosius ži

notų Amerikos lietuviai. Reiškiama vilties, kad |us 
kreipiamasi j Amerikos Raudonąjį Kryžių ir per jį bus 
paspausta rusus nežudyti ištremtųjų. Išvežtiesiems 
“gręsia ir nužudymo, ir bado, šalčio ir visokių kanki
nimų pavojus."

Tad, ir šie tremtiniai ir nuo bolševikų okupacijos ir 
karo baisiai nukentėję Lietuvos žmonės turi atkreipę 
savo akis į mus, Amerikos lietuvius, šelpimo darbas 
yra gigantiško didumo. Jis verčia mus ir daugiau dirb
ti ir daugiau aukoti.

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiiname, jei ne- f\ ■ I
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. rAVOIMCldS OdlVBlBS 
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, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo" ršmtjama ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus tr geriausius Unkfijimusl

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apla {vairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tlkSjlmo tio 
sas, gina ir saugo jas nuo amšlnojo Išganymo priešų.

Daugoriopal tspadaugšja 10«ų katalikiško dienraščio skaitytojų skal- 
Oins!

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI. 
laodioea Arkivyskuitas,
Apaštališkas I>elrxatas

Tremtinių kryžiaus keliai
Adv. Rapolas Skipitis, pabėgėlių Lietuvos piliečių 

sąjungos pirmininkas, prisiųsdamas Sovietų Rusijon 
išvežtųjų ir nužudytųjų mūsų brolių lietuvių sąrašą, 
parašė ir laišką, kuriame nušviečiama pasibaisėtina 
tremiamųjų padėtis. Jisai tas žinias paduoda ne iš 
piršto išlaužęs, bet pasiremdamas Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus surinktais daviniais.

Pasirodo, kad dar prieš rusų-vokiečių karą, birželio 
15 — 19 dienomis bolševikai išvežė iš Lietuvos virš 
penkiasdešimts tūkstančių žmonių. Pro Naujosios Vil
nios stotį praėję 19 tremtinių ešalonų, viso 871 vago
nas. Laiške pažymima, kad pilną išvežtųjų sąrašą ant 
greitųjų sudaryti nepavykę. Prisiųsta tik maža tremti
nių vardų dalis.

Apie trėmimo sąlygas tremtinė Juzė Sadauskaitė iš 
Raseinių Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovybei, be 
kitko, pareiškusi;

“Suimta buvau birželio 15. Nors sirgau ir gulėjau 
lovoj, bet be jokių ceremonijų buvau suimta ir tre
miama. Už ką trėmė, nežinau. Esu paprasta darbi
ninkė. Raseinių kalėjime išlaikė parą, kol surinko 
daugiau tremtinių. Viduklės stoty talpino į traukinį, 
kuris stovėjo Viduklėj iki birž. 17 d. Čia nedavė nei 
gert, nei valgyt. Birž. 18 d. leido atsigert vandens. 
Birž. 18 d. vakare atvežė į Naują Vilnią, kur išlaikė 
iki 20 d. nakties. Per tą laiką nedavė nei vandens, 
nei valgyt. Žmonės troško, šaukė, daužės. Viena mo
teris, už tai, kad šaukė vandens, buvo išvilkta iš 
vagono, ir prigrasinta būsianti tuoj nušauta, jei dar 
šauks. Vagonų langai visą laiką užkalti. Savo gamti
nius reikalus tremtiniai atliko pro vagono grindų 
skylę. Birž. 20 d. naktį ešalonas vyko toliau.” 
Komunistų spauda tuoj čia suriks, kad tai priešso-

vietiška propaganda, kad tos žinios prasimanytos. Bet 
pasiskaitykite, ką rašo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas dr. Garmus, kuris, bolševikams okupavus 
Lietuvą, buvo ištikimiausiu ir patikimiausiu Maskvos 
tarnu. Jį Maskva buvo paskyrusi Kauno burmistru ir 
bolševikų “seimo” atstovu. Dėl to jis turėjo geros pro
gos prisižiūrėti okupantų terorui, kas atidarė jo akis 
ir jis šiandien neranda žodžių kaip besmerkti komuniz
mą.

Tas pats dr. Garmus apie trėmimo sąlygas praneša:
“Nepadarę jokio nusikaltimo, neteisti ir nieku ne

kaltinti asmens, lietuviai vyrai, moters, vaikai, išti
somis šeimomis buvo suimti 13—17 birželio ir išga
benti iš savo gimtinės priverstinai į tolimus Rusijos 
kraštus.

“.Tiems buvo leista paimti tik truputį maisto ir 
reikalingiausių daiktų. Susiruošti į kelionę jiems bu
vo duota tiktai apie 1 vai. laiko. Nebuvo leista nė 
atsisveikinti su giminėmis, nė sutvarkyti reikalų. 
Buvo vežami į sunkią tolimą kelionę ir žili seneliai: 
vyrai ir moters, ir maži vaikai, ir ligoniai net gu
lintieji patale.

“Jie buvo suimami į prekybinius vagonus, kurių 
durys buvo aklai uždaromos, langeliai buvo užka
lami lentelėmis, paliekami juose tik plyšiai pro ku
riuos nebuvo galima matyt ir pro kuriuos į vagonus 
pateko tik truputis šviesos.

“Į vagonus buvo talpinama apie 40—70 žmonių, 
buvo tvanku, trūko oro. Iš tokių vagonų, kol jie sto
vėjo Lietuvos surinkimo stotyse, suimtieji nebuvo

Charles Sears, buvusis New Yorko valstybės vyriau
sias teisėjas, kuriam buvo pavesta tardyti vieno unijos 
vado Harry Bridges deportavimo byla, surado, kad 
lasai vyras, Harry Bridges, yra komunistas ir priklau
so prie komunistų partijos Jungtinėse Valstybėse. Kai
po toksai, jis turįs būti deportuotas Australijon, ku
rios piliečiu jisai yra.

Savo pareiškime teisėjas Charles Sears pažymėjo, 
kad Bridges yra nepageidaujamas ateivis dėl to, kad 
jis priklauso komunistų partijai, siekiančiai jėga nu
versti Jungtinių Valstybių vyriausybę. Be to, savo veik
la Bridges padaręs daug nuostolių. Jis organizavęs 
streikus tuo tikslu, kad kenkti krašto apsigynimo stip
rinimui.

Šioj byloj iškelta ir daugiau svarbių faktų iš komu
nistų partijos veikimo, kurie aiškiai rodo, kad komu
nistai veržiasi į darbininkų unijas tuo tikslu, kad kelti 
klasių kovą, kiršinti darbininkus, kelti riaušes ir ki
tokiais būdais eiti prie nuvertimo šio krašto demokra
tinės santvarkos.

Harry Bridges ir kitiems panašiems ponams geriau
sia bus keliauti į Sovietų Rusiją arba nacių Vokietiją, 
kur jau seniai nebėr demokratinės santvarkos, kur jau 
veikia diktatūra, kurią jie ir čia norėtų įvesti. Vyrai, 
jei norite diktatūros, keliaukite ten, kur ji jau yra. 
Amerikos žmonėms ji nereikalinga* — jie pilniausia 
patenkinti dabar esančia santvarka.

Spėliojimai
Vokiečių' rusų karo atžvilgiu “Darbininke” daroma 

tokių spėliojimų: *
“Karo, žinovai Londone ir Washingtone juodai žiūri 

į Sovietijos ateitį. Menkos pramonės kraštas, aišku, 
negali atsilaikyti stiprios pramonės kraštui, nežiūrint 
rusų kareivių drąsos ir skaičiaus.

“Daroma dvi išvados: Sovietiją, kaip Prancūzija, ne
užilgo paprašys paliaubų ir pradės gyventi kaip mar
šalo Pętaino naguose vargšė Prancūzija. Arba, Sovie- 
tija atsilaikys Uralo kalnuose ir Sibire iki Anglijos ir 
Amerikos teikiamoji pramoninė parama plauks tikru 
Niagaros kriokliu. Tada prasidės Sovietijos ir Vokie
tijos diktatūrų mirtinas vienas kito “dziravimas” pa
rašus tam, apie kurį mūsų piemenų dainelė sako:

Šeimininkė Elena 
Piovė žąsį balana:
Netiek piovė, kiek dziravo 
Pakol žąsis galą gavo.

“Rusų ir vokiečių imperijoms susilpnėjus, Lietuva 
gavo laisvės valandėlę pereito karo metu. Nežmoniš
koms ir nekrikščioniškoms rusų ir vokiečių diktatū
roms po šio karo susilpnėjus, ne tik Lietuva, bet visa 
žmonija ilgai laisvai kv.ėpuos.”

Viens kitą rija, bet...
Savo laiku Lenkija norėjo per daug apžioti — buvo 

paklupdyta; Sovietų Rusija užsimojo pavergti savo ma
žesnius kaimynus — šiandien mirtiną kovą veda su 
užpuoliku; naciškoji Vokietija užsimanė visą Europą 
pasiglemžti, praryti, tačiau jau matosi ženklų, kad tai 
perdidelio būta kąsnio, kad yra pavojų paspringti.

Gaunama pranešimų iš įvairių nacių pavergtų kraš
tų, kad ten žmonės nebenurimsta ir rimtai kelia savo 
balsą prieš okupantus. Ir Čekoslovakijoj, ir Jugoslavijoj, 
ir Lenkijoj, ir Norvegijoj susekami suokalbiai prieš 
nacius. Suokalbininkai, žinoma, yra baudžiami mirti
mi. Tačiau, tai dar labiau sukiršina pavergtuosius žmo
nes ir, galima laukti, sukilimų banga nemažės, bet 
augs. ,

Tokia, mat, taisyklė — perdidelis apetitas niekam 
neina į sveikatą. Nesveika jis ir diktatoriams.

Užvakar gavom naują lietuvių tremtinių Sibire są 
rašą, kurį jau pradedame skelbti. Kas kart ateina vis 
liūdnesnės žinios, kurios pasako, kad mūsų broliai lie
tuviai prievartos kelia buvo bolševikų išvežti į Rusijos 
gilumą. O lietuviški komunistai, gyveną Amerikoje vis 
renori tikėti. Kada galy gale jie praregės?

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 1 d.)

Rusijoje gyvena 182,182,- 
600 žmonių.... Dabar Rusija 
turi 182,182,600 gyventojų. 
Nuo 1897 metų iki 1915 m. 
skaičius Rusijoj gyventojų 
padaugėjo 53,000,000.

•
Žemaičių vyskupas grįžo 

į Lietuvą... žemaičių vysku
pas Karevičius jau sugrįžęs 
į Lietuvą. Vokiečių valdžia 
iškilmingai pasitikusi.

Lietuvos autonomijos rei
kalai.... Neseniai atvažiavęs 
į Ameriką dūmos atstovas 
M. Yčas pasakoja, kad lie
tuviai veikėjai vis labiau i- 
ma klabinti rusus Lietuvos 
autonomijos klausimais. Lie 
tuviai veikėjai net išdirbę 
Lietuvos autonomijos pro
jektą, kurį įteikė konstitu
cinių demokratų rusų par
tijai. Lietuvos autonomijos 
projektas maždaug toks. 
Autonomiška Lietuva turi 
turėti 1) seimą Vilniuje, 2) 
savo administraciją, 3) sa
vo teismą su senatu, 4) mi-t . t • ’ I 5 A
nisterių taryboj' savo minis- 
terį stats-sekretorių, 5) sa
vo iždą, 6) tikėjimų laisvę.

•
Kai rusų kurie miestai 

nebeturi cukraus... Kai ku
rie Rusijos miestai jau ke
lintas mėnuo gyvena visai 
be cukraus. Prie kavos ir 
arbatos vartojami saldai
niai.

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

Klausimai ir atsakymai
Vožnas profesoriau.
Prašau patlumočyti ant 

savo delno porą man nesu
prantamų rokundų.

Pirma:
Chicago lietuviškų balša

vikų gazieta, apgarsinus, 
kad pianistas Bacevičius 
New Yorke atidarė muzikos 
škulę, rašo: “Chicagie-
čiams labai malonų, kad pa
skubęs muzikas perduoda 
kitiems muzikos žinojimą.” 
Aš esu chicagietis ir nefili- 
nu jokio malonumo. Kaip 
tą suprasti? Pervirvytis.

Atsakymas. Tamsta, ma
tyt, neturi jausmo ypatin
gai muzikai filinti. Kad 
pianisto Bacevičiaus muzi
ką Bruklyne filinus Chica
goj, reikia būti balšavikų.

I

Antra:
Koks tai M. Š. šešupis 

toj pačioj gazietoj ištlumo- 
čijo, kad Kijevo, Khymo tr 
Leningrado paėmimas ne
reikštų Sov. Rusijos sumu
šimą. Sov. Sąjunga “turi 
didelius žem£s plotus, daug 
žaliavos ir daug žmonių.” 
Jei taip, tai kokiems zui
kiams Sov. Rusija šaukias 
kapitalistų, kad ją gelbėtų 
nuo Hitlerio? Kodėl ji, tu
rėdama daug žaliavos ir 
daug žmonių nepasigamino 
visko, kaip kapitalistinės 
kontrės? Man tas nesu
prantama. Pervitvytis.

Atsakymas. Sov. Rusi-

Stalino saulė. Kad ką pasi
gaminti, pirmiausiai reikia^ 
fabriko. O kur tik yra fa
brikų, ten yra ir dūmų, kaip 
kapitalistinėse kontrole 
Sov. Rusijoj nesteigia fab
rikų, dėl to, kad nebūtų du
rnų, neterštų darbininkų ro 
jaus oro ir netemdintų Sta- < 
lino saulės. Gi žaliavą Sov. 
Rusija taupė Hitleriui, ku
ris dabar ja naudojasi. Dėl 
to Sov. Rusijai dabar ir 
reikia šauktis kapitalistų, 
kurie visko turi, kad gelbė
tų ją- r

Spicpirvirvio Dumkos
Vokietijoje, sakoma, orga 

nizuojama liaudis “išdavi
kus” gaudyti. Jurgis Pus- 
politikas sako, Fricai neuž-' 
ilgo bus kaip tas šuniukas, 
kuris savo uodegos vaikosi: 
visi Fricai bus “išdavikai” 
Hitlerio akyse.

M

Sueigose, arba šiaip kur, 
dažnai pasitaiko ginčų tarp 
vyrų ir moterų apie ženy- 
bas. Suprantama, vyrai 
kalba prieš ženatvę, o mo
tely ą už. Geriausias mote
rims argumentas yra tas,
Kurį sykį panaudojo Mery 
Pakutentienė. Kai ~ Jonas 
Kurmis išdrožė, kad ženy- V./ 
bos yra durnas daiktas, Pa
kutentienė šitaip jam atsa
kė:

— Kreizis esi ir dacol. 
joj, kaip žinote, buvo užve- Saliamonas buvo koks man
stas cicilistinis darbinin
kams rojus, ir užžibinta

dras, o turėjo tūkstantį pa
čių . . .

IR VĖL LO UIS LAIMĖJO

("Draugas“ Acme teiepnot»» 

Bokso čempijonas Joe Louis šeštąjam rounde parmušė savo priešininką Lou No
va. Jam greit pakilus Louis jį vėl užataka vo taip, kad kova sustabdyta ir Louis pa
skelbtas laimėtoju. Rungtynės įvyko girma dienio vakaru New Yorks.

■-•A-*
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Alla Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant Pauliukonis 

U. TOMAS

(Tęsinys)

Jo apakinti, jūs pasidarėte panašūs į tuos gyvulė
lius, kurie knisasi po mėšlą, jūs, nepaprastai pamilę sa
vo pinigų krepšius, kuriuos dabar, nieko nelaukdami tu
rėtumėt tučtuojau paaukoti, vis dėlto nematote, jog šita 
auka gal ir išsipirktumėt sau teisę tuos pinigų maišus 
ir rytoj turėti!

Kodėl yra žmonių, kurie ištroškę gerti kitų žmonių 
kraują? Tik'dėl to, kad atsiranda tokių, kuriems vie
na aukso uncija sveria daugiau, negu viso žmonijos 
kraujas.

Liepos 18 d.
Didesnę dienos dalį prabūname stotyje. Ten ieško

jome savo pažįstamų ir stengiamės sužinoti, kas naujo 
girdėti, kas gero fronte. Ką mes jau matėme visam ke
ly, tat čia dabar dar ryškiau krinta į akis, būtent, kad 
visur įsakinėja tik čekai, amerikiečiai, japonai ir k., bet 
tik ne rusai, kuriems iš tikro kraštas priklauso. Su ru
sais šitie užsieniečiai elgiasi labai šaltai, o į mus, pabė
gėlius, žiūri iš aukšto ir su panieka.

Liepos 19 d.
Mūsų vagone utėlių ir vabalų tiek priviso, jog mes 

naktį negalime jame miegoti. Kad nors mieste kur ga
lėtume susirasti sau mažytį kambarėlį! Jį susiieškoti 
stengiamės ir dėl to, kad užėję raudonieji gali pirmiau
sia be jokios atodairos iššaudyti visus pabėgėlius, ku
riuos ras ešalonuose.

Liepos 20 d.
Daugumas pabėgėlių stengiasi važiuoti toliau, į Vla

divostoką, kdd iš ten per Japoniją galėtų parvykti atgal 
į Europą. Bet mes turime čia pasilikti, nes į užsienį iš
važiuoti neturime pinigų.

Bet kas bus, kai Irkucką užims raudonieji9
Stoty, valgomajame, stovi didžiulė iš gipso nulieta 

figūra, vaizduojanti negrą, kuriam kažin kas numušė zū- 
bus. Jis laiko rankoje vazą, kurioje seniau būdavo vai
siai. Dabar ji pilna pridėta raštelių — tai pabėgėlių 
paštas. Beveik visi pranešimai toki patys: Važiuojame 
į Vladivostoką., Bėgame į užsienį, etc. Mes į jį įdė
jome tokio turinio raštelį: “Daktaras Rachmanovas ir 
Rachmanovas ir šeima gyvena ant 24 atsarginių bėgių, 
vagone 72.532 Nr.”.

Liepos 24 d.
Šiandien stotyje sutikome vieną buvusią tėvelio pa- 

cijentę, paprastą geležinkelio darbininkę. Ji, mus pama
čiusi, iš džiaugsmo ko nepravirko ir pradėjo tuojau iš 
širdies apie viską teirautis: kaip čia patekome, kur gy
vename etc. O ypač jai mūs pagailo, kad mes neturė
jome nė virdulio.

Mums vos spėjus pareiti “namo,” vėl pasirodė ge
roji Fiokla Semionova ir kartu atnešė virdulį. Tiesa, jis 
buvo jau pasenęs, daug kartų taisytas, bet visiek virti 
dar tiko.

Liepos 21 d.
— O jūs, juk jūs taip pat negalite be virdulio likti? 

— įtarė tėvelis.

— Ach, niekis. Aš gyvenu pas gimines, tsi galėsiu 
iš jų atsigerti!

Kai ji atsisveikino, tėvelis su dideliu kartumu mums 
pastebėjo:

— Matote, vaikai, kaip yra pasaulyje. Tik vargšai 
žmonės turi širdį, o turtingieji visai nežino, kas yra už
uojauta. Mūsų giminės, pas kuriuos buvome užėję, turi 
mažiausiai penkis virdulius, bet jie, nors mes būtume jų 
ir prašę, būtų mums nė vieno nedavę. Jie būtų pasiten
kinę paprastu pasiaiškinimu, kad ir jiems patiems jų 
visų reikia. ą i ? f* i

Liepos 25 d.
Galų gale sau šiokią tokią prieglaudą vis dėlto su

siradome. Gavome vieno inžinieriaus bute mažytį kam
barėlį, bet valgį gamintis turime eiti į telegrafisto virtu
vę. Pirmiausia, ko mūsų naujieji šeimininkai paklausė,
tai:

— Ko jūs nuo raudonųjų bėgote? Mes čia negalime 
sulaukti, kada jie mus nuo baltųjų išvaduos. Jūs nega
lite sau įsivaizduoti, kaip jie mus balsiai spaudžia!

Bus daugiau.).1 ~

DRAUGAS

IEŠKO PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ

("Draugan" Acme tei’epnot*..

Country klube, Lexington, Ky., aur plėšikų nušauta golfininkė Marion Miley ir jos 
motina sunkiai sužeista, sekliai ieško piktadarių rankų pirštų antspaudų.

KIEK ŽVIRBLIŲ IŠMAITINA 
ČIKAGOS JAUNAVEDŽIAI?

- Kaip kas linksminasi vestuvėse. - 
Už kvoterį gali pašokinti jaunėja... 
Policininkas už 5 dolerius išvaiko peštukus.

Staiga mano pasakotojas 
sustojo ir paklausė:

— O kam, kažin, tas kruo
pas, pupas pilia?

— Kas čia gali žinoti, gal 
tai nuo senų laikų užsilikęs 
paprotis, kurs reiškia linkė
jimą, kad pasidaugintų šei
ma, kad priaugtų nacijų na
rių kaip kruopų, kaip pupų, 
— šnekėjau vėl užklausda
mas kaip praeina vestuvių 
linksmybės.

— Jei vestuvės svetainė
je, — pasakojo mano prie
telis, — tai reikia man visą 
laiką būti drauge. Linksmi
nasi žmones gražiai. Gėri
mo, žinai, būna pusėtinai. 
Gauna vakarienę, pavalgo, 
rūko, gurkšnoja kokį gėri
mėlį, šoka. Merginos ir vy
rai, šoka iki kokiai pusei 
po dvylikos. Nebūtų vėlu, 
bet kol žmonės išsiskirsto, 
kartais jau ir trečia-ketvir- 
ta valanda ryto, o jau šeštą 
reikia skambinti. Jei ant ry
tojaus vėl vestuvės, tai pri
seina man daugiau pajudėt 
už pačius šokėjus.

Nepasitaikė, kad per ves
tuves sukeltų kokią labai 
didelę netvarką, kad kas, 
sakysime, užsimuštų. Kiti 
tvarkos palaikymui pasi- 
samdo policininką. Už va
karą jam reikia mokėti 5

Pasitaikė toks atsitiki
mas: einu sau per švento
rių, gi žiūriu — vyras tem
pia arti desėtko svarų kruo
pų, sumaišytų su žemėmis.

— Kas gi čia dabar?
— Veselia.... Tik ką išėjo 

jaunieji iš bažnyčios. Api
bėrė juos kruopomis, kaip 
smėliu. ShišlSviau ir nešu. 
Čia jau pas mus toks pa
protis.

— Ar visus jaunavedžius* ♦ > 
taip ir apiberia.

— Visus, kiekvienose ves
tuvėse. Kai tik iš bažnyčios, 
tai ir pasipila ant jų ryžiai, 
kruopos, spalvoti popierė 
liai, komai ar pupos. O vie
nose vestuvėse, tai pasitai
kė, kad bėrė kruopas sumai
šytas su centais. Oi puolėsi 
vaikai rinkti tų centų. Dar, 
regis, ir nikelių buvo pri
maišyta.

— Ir daug tų kruopų pri- 
sėja?

— Pirmiau prisivydavau 
net kartais po du kibiru. O 
dabar mažiau — po puski- 
birį.

— Oho. Iš tiek kruopų 
būtų galima gerokai kosės 
padaryti. Nors apsiženiju- 
sieji dažnai ir be kruopų 
tiek košės turi, kad oi, oi.

Kur gi tas Kruopas dedi?
— Seniau turėjau pažįsta

mą farmerį, atvažiuodavo, 
tai jam ir atiduodavau. Jis 
sunaudodavo ūkyje. Dabar 
priseina išpilti į “garbičių”. 
žiemą pasidžiaugia jomis 
paukščiai. Čikagos gatvėse 
kiti paukščiai, gali sakyt, 
nelaksto (be “naktinių 
paukščių”), kaip tik žvirb
liai. Tai pasikapsto žvirble
liai po tas jaunavedžių kruo
pas.

Seniau buvo prasimanę 
berti kruopas nuo “vyškų 
Pribarsto būdavo bažnyčią, 
prišiukšlina. Ateina būda
vo mergaitės į bažnyčią ves
tuvių pažiūrėt krimsdamos 
“čuingum", tų kruopų rišu- 
lėlį pasideda į suolus, pri
barsto.... Dabar jau šitie iš
krypę papročiai nyksta, žmo
QdS mAnHfl.gftflnl.11

doleriai. Jis prižiūri, ne
kviestus svečius išprašo. Iš 
lietuvių mažai kas samdo
si policininką, daugiau iš 
lenkų.

Per vestuvių vakarą jau
niesiems dovanaę duoda. 
Lietuvių vestuvėse jaunuo
sius pasodina vidury salės, 
apdainuoja. Jaunoji dalina 
keksą, o svečiai tuojau, ar
ba atsisveikindami paduoda 
konvertėlį su dovana. *

Lenkai savo vestuvėse su
stoja po du ties jaunaja, 
kuri dalina keksą, o jie do
vaną duoda.

Tarp lenkų būna ir tokių 
vestuvių, kur baigiantis pa

PASKOLOS numanu statyti, remontuoti at 
pirkti Ilgametis lAmokėUmo Planas

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBO8 DARBUS ATLIKTI

Tapkite Finansiniai NepriklausomiUl
TAI IPYI/ITP U’u,ų ištaigoje indeliai rūpes-I I M l t tingai globojami lr Ilgi 15,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. 

Pinigai greitai Išmokami ant pareikalavimo.
Kokam*

M jSU PASITIKBJIMO IR MTVKRMBH REKORDĄ'

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo NenvMkrtau<lttain 
Visno KlUsato!

\e.

Keistuto Savingu ano Loaa Aeaouiatiun yra žymiausia Hemai* 
da lr tvirčiausia lietuvių flnanainč ištaiga

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Tel. CAJLumet 4118

3236 So. Halsted St Chicago. III.
Joa. M. Moaorls, Sec'y.
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K. Baras

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų 

(Tęsinys)
Kauno gatvėse pasipylė tūkstančiai žmonių su Stalino, 

Molotovo, Lenino, Požėlos ir kitų komunistų paveikslais. 
Įvairiausius plakatus ir raudonas vėliavas darbininkai 
nešė savo rankose. Tuose plakatuose buvo baisūs ir šiur
pulingi užrašai: mes reikalaujame, kad Lietuva būtų pri
jungta prie Sovietų Rusijos ir tam panašūs užrašai. Kur 
ne kur buvo matyti ir Justo Paleckio paveikslai. O lietu
viškų vėliavų nė su žiburiu nerasi. Tuos baisius plakatų 
įrašus pagamino ne patys darbininkai, bet Maskvos agen
tai, bet tik mūsų darbininkai turėjo savo rankose nešti, 
nors daugelio jų širdys buvo toli toli nuo Maskvos. Gau- f 
singa minia pasipylė į gatves demonstruoti ir dalyvauti 
mitinge ne savo valia ir noru, bet griežtai komunistų bu
vo įsakyta visiems fabrikų ir įmonių darbininkams daly
vauti demonstracijose ir mitinguose; kas nedalyvautų 
mitinguose ir demonstracijose, tuč tuojau buvo žadama 
atleisti iš fabrikų ir įmonių. Ir aiškiai buvo pasakyta: 
kas nedalyvauja demonstracijose ir mitinguose — tas 
yra liaudies žmonių priešas.

Keletas tūkstančių darbininkų lietuvių susibūrė į vie
ną vietą ir į savo rankas paėmė lietuviškas tautines vė
liavas ir rengės drąsiai žygiuoti Kauno gatvėmis, tarsi, 
sakydami:

— Mums yra svetimas dalykas rusiškas bolševizmas, 
mes norime būti laisvi ir nepriklausomi Lietuvos pilie
čiai. — Iš tų drąsių ir energingų darbininkų rankų lietu
viškas tautines vėliavas išplėšė komunistai žydai ir bru
ko į jų rankas bolševikiškas vėliavas ir plakatus. Keli 
tūkstančiai tikrų lietuvių darbininkų pasišalino iš gretų, 
nedalyvavo demonstracijose, grįžo į namus, nors juos 
laukė neaiškus rytojus, bet jie turėjo švarią sąžinę ir 
nesuteptas rankas, bolševikiškomis vėliavomis ir išdavi
kiškais plakatais.

Mačiau darbininkus, kurių rankose buvo Stalino, Mo
lotovo, Lenino ir kitų bolševikų paveikslai, mačiau taip 
pat ir tuos darbininkus, kurie savo širdyje troško Lietu
vos Laisvės, bet savo rankose nešė plakatus, kuriuose 
mirgėjo šūkiai, atsižadą Lietuvos Laisvės ir Nepriklau-

silinksminimui atsistoja jau somybės. Užtat tų darbininkų rankos virpėjo, veidai pa
balę, akys nuleistos žemyn ir jose glūdėjo didžiausias 
nusiminimas. Daugelis iš jų ir nedrįso pakelti akių aukš
tyn ir pažvelgti į stovinčius šaligatviuose, nes nebūtų 
galėję pernešti skaudžių priekaištų tų lietuvių, kurie 
dar turėjo drąsos neįžengti į judošiškas eiles. Tai buvo 
Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės laidotuvių proce
sija, kurioj daugelis nesąmoningai dalyvavo, o kiti iš 
fabrikų ir įvairių įmonių prievarta ir baisiais gązdini- 
mais suvaryti.

noji, dalina keksą ir renka 
duodamas aukas. O kartais 
lenkų vestuvėse kai dovanų 
kas duoda kvoterį ar dau
giau, tai tas pašokina jau
nąją, lenkiškai šaukdamas: 
“Dar ji mūsų.”

—• Tai ir skambini kas
dien?

— Pasupu, pasiūbuoju 
varpą.

— Ir nepavargsti?
— Nėra sunku. Kiek blo

giau žiemą — užpilam mat 
ant varpo ašies alyvos, su
stingsta ji nuo šalčio.

Būna darbo, kai tenka 
kas penktadienį plauti baž
nyčios takus, bet kai sukim- 
bam tryse, visi vyrai, tai 
padarom kaip mat.

— Ar patenkintas savo 
darbu?

— Bažnytinis žmogus, tai 
ir patinka...

Pasikalbėjimą baigėm
K. J. Prunskis

Vėliau, liepos mėnesy juo daugiau buvo ruošiama mi
tingų ir prakalbų, tuo mažiau darbininkai ir šiaip įvai
rių profesijų žmonės juose dalyvaudavo, nors ir buvo 
grąsinama. Žmonės pamatė bolševikų tikrąjį veidą ir dau
gelis įsitikino, kad bolševikai žmones tik pažadais ir gra
žiomis kalbomis maitina, o patys darbininkai diena iš 
dienos patyria ant savo kailio kas kart skurdesni ir bran
gesnį pragyvenimą.

Lietuvą užplūdo kokia 300,000 raudonarmiečių, jie ska
niai mūsų pagamintus valgius drožia, bolševikų komi
sarai ir jų pataikūnai turtuolių ir kai kurie darbininkų 
nusavintuose namuose apsigyvena, mūsų auksą paglemžė 
ir išvežė į Maskvą, o daugelis juodadarbių darbininkų 
turėjo misti likučiais, kas likdavo nuo raudonarmiečių 
ir gyventi skurdžiuose nameliuose. Bolševikai vienus po
nus nušlavė, bet į jų vietas atsisėdo dar didesnį ponai 
bolševikai, atsibastę iš Maskvos ir tie, kurie gražiai mo
kėjo laižyti Stalinui ir jo pataikūnams čebatus, o juoda- 
rankiui darbininkui nė kiek nepagerėjo gyvenimas, bet 
kelis kartas pablogėjo, nes kaskart Kaune ėmė stokuoti 
lašinių ir sviesto. Užtat drąsesni darbininkai atvirai sa
kydavo :

— Stalino saulė karšta ir besoti — visus mūs lašinius 
ir sviestą ištirpdė, geriau jau lietuviškoji saulė, negu 
maskoliškoji....

(Bus daugiau.)

VI.IAkal AntnmaMAIuM

ŠLEGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. Western Avė.
♦ įvedu šiluma o boilerius

REPubiic 3718 
IR SUTAISAU HEMUS

SUTAITRYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATA IfUOTKj 
GERIAUSIĄ IR STIP- CTf^VT'PT 
RIAŲNią MŲ DIENŲ 1 |

IJNK-BKT.T,

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.
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(SPŪDŽIAI IŠ EKSKURSINĖS KELIONES 
Į MOTERŲ SĄJUNGOS ŠEIMA

Rašo Albina A. Poškienė

(Tęsinys)
Sekmadien’ sutarė (vie

na pasiliko namie kated
roj Mišių šv. klausyti) va
žiuoti į Broo^'yn į Apreiš
kimo bažny či-į Mišių šv. iš-

apie mūsų atsilankymą, ta
čiau ne tik mus maloniai 
priėmė, bet ir pakvietė su 
juo ir asistentais papie
tauti. Po malonių vaišių 
klebonui kviečiant, pasili-

klausyti. Reikėjo važiuoti kom truputį pakalbėti, apie 
požeminiu geležinkeliu (sub Chicago lietuvius. Mums
ways). Aš nieko apie va- besikalbant, suskamba du-
žiavimą jais nenusimaniau, rų varpelis ir, štai, dar du 

kadbet kitos dvi ramino, 
žino visą subway transpor- 
taciją. Tad ir atsidavem jų 
“globai.” Traukiniui vieną 
sykį sustojus, sekdamos 
tas dvi žinančias gerai iš
lipom. Sėdus į kitą trau

chicagiečiai. prel. M. Kru
šas ir “dėdė” kun. A. Deks- 
nis, kurie tuo pačiu laiku 
lankėsi Rytuose. Visai ne
tikėtai chicagietės susiti
kom chicagiečius. Kadangi 
mūsų laikas buvo trumpas, ;

PLfAIKŲ AUKOS MOTINA

("Drauga?)'' Acms telephoto)

Mrs. Fred Miley plėšikų’

APSAUGOS KU RE|K|A Z|N0T|
BONAI

\<F

kinį ir privažiavus reikalin- tad ir negalėjom ilgiau vai-! sunkiai sužeista. Jos duktė 
sintis; atsisveikinom su ma- golfininkė Marion Miley nugą “stop,” nei nepajutom, 

kai mūs palydovės jau lipa, 
išsigandusios, vietoj išeiti 
pro priešakines duris, ku
rių kaž kaip ir nepamatėm, 
iki priėjom užpakalinių vi
sas tris nežinančias atsky
rė, duris uždarė ir trauki
nys pradėjo eiti. Iš pra
džių nusigandom. Bet pa
tyrusios, kad subvės trau
kinys stoja už mylios, nuta
rėm lipti prie pirmo “stop." 
Čia išlipusios, nutarėm at
gal važiuoti iki tos vietos, 
kur anos dvi liko. Atsi
klausus laukiančių trauki
nio žmonių, kaip sugrįžti, 
sugrįžusios radom tik vie
ną mūs gelaukiančią, o kita 
nuvažiavus mūsų ieškoti. 
Dabar jau keturios laukėm 
tos vienos sugrįžtant ir ner- 
vuojamės dėl laiko, nes jau

loniu bei vaišingu klebonu 
kun. Pakalniu, jo atsisten- 
tais bei chicagiečiais ir 
grįžom į savo viešbutį.

Apreiškimo parapijos ba 
žnyčia yra labai graži. Di
dysis altorius taip gražiai

šauta. Plėšikai jas užpuolė 
•country klube, Lexington, 
Ky.

□c

Apart Apsaugos, Turime tCOfl (1(1 
ATSARGOS FONDĄ ViH J J U U r V V V -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.

Uun AS^ocunoNoickfear
JUSTIN MACKIEVVICH, Prra.

4192 Archer Avenue 
yiRginia IU1

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

>,

•▲BT, HfD, LAIDOTUVIŲ DIUKTOKIAI

KELNER - PRUZIN
•otuumIm Fatanunrtaua — lfotoria patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

juodai ir geltonai spalvuo
tų apvalų sienų, randasi 
veidrodžiai nuo lubų iki pat 

išpuoštas bei nuauksuotas, žemės didumo, taip kad ne- 
kad įėjus išrodo lyg visas žinai nei per kurias durį s

reikia įeiti bei išeiti. Gra- 
sur malonu, visur tvarka,' žūs oda apmušti suoleliai 
visur pažymėtina švara, atsisėsti subendrinti su virš 
Klebonija ir gi didelė, regis, { minėtomis spalvomis. Atsi- 
3 ar 4 aukštų, gražiai įreng- j lankiusieji teatran gauna ir 
ta. Reikia pažymėti ir tą lapų programą, kuria gali

būtų aukse paskendęs. Vi

faktą, kad iš Brooklyne lie
tuvių parapijų, tik šioj ran
dasi parapijinė mokykla, 
kurioj mokytojauja sese
rys. Kun. Pakalniui pri
klauso didelė garbė. Iš vi
so matyti, kad parapijos 
reikalai rūpestingai ir pa

sekti kas dedasi scenoj. Be 
judamų paveikslų, geros or
kestros dar esti ilgas vode
vilis. Nors įžanga nepigi, 
bet jautiesi, jog verta tiek 
užsimokėti, kad viską pa
mačius.

tikrai pasivėluosimai- TaipVyzdingai tvarkomi, nes pa 
bešnekučiuojant, atvažiavo rapija neturi skolos. Dabar 
ir mūsų ieškotoja. daromi viens po kito page-

Pagalios atsiradom Broo- rinimai. Tos parapijos žmo

DOCTOR’S ft MAZWG LKJUID 
great success for

K. — Ar vyriausybė turi 
nustačiusi kvotas sukelti 
reikiamas sumas parduo
dant Apsaugos * Taupumo 
Bonus ?

klyne. Ieškom bažnyčios.
Randam vieną, regis, ant 
tos pačios 5th gatvės. Jau 
buvo beeinančios į vidų, bet 
paklausus bestovinčio žmo
gaus, ar tai Apreiškimo 
bažnyšia, atsakė, kad ne, ir 
nurodė eiti dar kokius du 
blokus. Nors skubinam, 
visgi pasivėlavom: šios Mi
šios baigėsi, tad, pasilikom 
sumai. Per sumą gėrėjo
mės Jankaus vargonų val
dymu bei Jankienės solo ir 
choro giedojimu. Po Mišių 
malonu buvo pasimatyti su 
kaikuriomis pažįstamomis.
Nutarėm aplankyti ir šios 
bažnyčios kleboną ir chica- 
giečiams pažįstamą kun. N.
Pakalnį. Nors jis nežinojo viską gražiausias. Tarp

nės tikrai gali džiaugtis sa
vo klebonu, kuris, matyt, 
parapijai neša gražių vai
sių.

Sugrįžusios namo ir kiek 
pasilsėjusios, nutarėm ap
lankyti garsiąją Radio Ci- 
ty’s Music Hali, kuri rodosi 
tik- už 2 blokų nuo mūsų 
viešbučio. Tai didžiausias 
teatras pasauly. Jo sienos 
išklotos gražiausių spalvų 
brocatelle medžiaga. Teat
re yra 6,200 vietų. Samdo
ma net 600 darbininkų. Ne 
tik jo orkestrą, bet ir 
“screen” yra didžiausia pa
sauly — 70x40 pėdų, Kai
navo $400,000. Moterų pa- 
sigražinimo kambarys už

SKIN TROUBLEŠ
lly <(aztemally caused)

pmised 
from

TO
COAST!

No matter what you’ve tried withaut 
success for unsiphtly stirface pimpics, 
blemishes and similar skin irritations, 
here'a an amazingly successful doc- 
tor’g formula—powerfully soothing 
Litruid Žemo—wnich ųuickly relieves 
itehing soreneee and atarta right in to 
help nature promote FAST nealing. 
30 yeara continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec
tive ingredienta help YOUR akin. 
Also ointment form. Severe ca 
may need Extra Strength Žemo.

I,
A. — Ne; nėra jokių • 

kvotų, nė apriboto laiko. 
Vyriausybės programa yra I 
ta, kad žmonės nuolatos1 
ir reguliariai pirktų Apsau
gos Bonus ir ženklus.

K. — Kodėl visoj šaly- 
parduotuvės prašytos par
davinėti Apsaugos Taupu
mo Ženklus?

A. — Parduotuvės nepra
šytos, jos savanoriai per 
savo nacionalines organiza- 
jas susimetė plačiai parda
vinėti Apsaugos ženklus.

Pastaba. Įsigyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į artimiausį paštą, 
banką, arba taupymo ir 
skolinimo sąjungą; arba ra

ARTHRITIS

šykite U. S. iždininkui, Wa- 
shington, D. C. Taip pat ir 
parduotuvėse parduodami 
Apsaugos Ženklai.

^Scratchin&
Forųuickreiiei t’om itehing of ecz.rna, ptmpiea. 
athlete's foot. seabies. nshes and other ex- 
temally caused skin trouN • i. ase world-f.-.mous, 
cooling, antiseptic. liquid D. D. D. Pre-jcription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritai-or. and 
ąuiekly stops intense itehing. 3f ~ .r: .1 bottle 
proves it. oryour money ba. k Ask vout 
druggist today for O. 3. O. FUtSCRiPl IOH.

A. +

DAFFY VRA MA S
fĄĄ NAME I6\ WUOOCE 
REGiNALD LOClFEmvSvZ. 
alabaster. onymI vP^L-.

DON'T POKE \/ MIKO'S
fUN AT MA NpOMNfi? 
cognomashuh,! v/ ho $ 

0OYj—-ĄpOKINčr

/man:;
1MAH-

*<A5-SUH 
PAT'J v/HAT 
AH COMES 
FROM »

Yo’ 5ho 19 A LONG|
WAY FROM HOME •!

ReHtve

ItzhFasi 

•5otNonf)BjJi

A.
t

A

LAURINAS VILKAS
Mirė rugsėjo 30 d.. 1941 m.. 

2:40 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

G i mes Lietuvoje. Kilo 18 
Traku apskr.. Stakliškių par.. 
NarelkiSktų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Rozaliją (po tėvais Bri- 
caltė); dukterj Stanislavą ir 
žentą Kazimierą Mernikiis; 2 
sūnus — Vaclovą lr jo žmoną 
Margaret. Ir Eduardą: 3 anū
kus — Lawrence lr Rose Ma
rle Vilkus ir Margaret Mer- 
nikus; brolj Zlgmontą lr bro
lienę Jozefą lr Jų Seimą; Svo- 
gerj Stanislovą Bricą; Svoger- 
ką Emiliją ir Švogerj Boleslo
vą Aumsklus tr jų Seimą, ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažjstamų.

Velionis priklausė prie Tei
sybės Mylėtojų Draugijos ir 
Susivienymo Brolių Ir Seserų 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas paSarvotas namuose: 
8638 So. Ix>we Ave.. tel Yards 
67S6. Laidotuvės Jvyks penk
tadieni, spalio S d. IS namų 
8:80 vai. ryto bus atlydėtas J 
flv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į flv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Dūk'ė, 
Kentas. Kūnai, Anūkai. Brolis, 
ftvnfferiai. Avogerkon, Glmhiėm 
ir Drangai. '

Laidotuvių direktorius Ant. 
M. Phillips, tel. Yards 4908.

Don't despair 
of relief nom 
terrible Arthri- 
tis aches or 
pains. The 
NEW Colioidal 
lodizedSulphur 
capsules called 
BULPHO-KAPS 
often bring wel-

come relief in 
Arthritis due 
to Sulphur de- 
ficiency. Small 
dailv cost. Mon
ey back if uo 
relief after 30 
daya* dosage. 
Bėgio taking 
TODAY.

Your Drugglat haa SULPHO-KAPS

■f

JONAS POVILAS 
ŠUKEVIČIUS

(gyveno: 6550 S. Talman Ave.)

MirS rūgs 28 d., 1941, 12:10 
vai. popiet, sulaukęs pusės am
žiau?.

Gimęs Lietuvoje. Kilo IS Vil
niaus apskričio.

Paiko dideliame nuliūdime: 
moterj Eleną (po tėvais Kruc- 
zynski); sūnų dr. John Szu- 
kiewiez ir Jo žmoną Pauline 
lr Jų valkutj Jaekie; seseres — 
Charlotte. Bertha lr Julia; 
Svogerius —. Konstant Droz- 
ky. Pątrlek Thomas ir Frank 
Cappetta. ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažjstamų.

Kūnas paSarvotas Peter H. 
Patka koplyčioje, 1258 West 
Slst Street laidotuvės Jvyks 
ketvirtad., spalio 2 d. IS ko
plyčios 9:80 vai. rvto bus at
lydėtas J Gimimo Švenčiausios 
Panelės parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Resur- 
rectlon kapines.

NuoSlrdžIal kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Sūnus, 
Marti. Anūka«. RpspryR, flvo- 
g»Tial ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Peter 
H. Patka. tel. Boulevard 5257.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monumenf Co.
5Z/ N. Western Ave. Tel. See. 6103

ONA GRAVIENft
(po tėvais Nanortonaltiė)
Gyveno 4177 Archer Ave.

Mirė rūgs. 28, 1941, 11:50
vai. ryte, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kijo iŠ 
Trakų apskr., žežmarių pa
rap.. Kibučių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nliliūdime 

vyrą. Jokūbą, dukterj Julijo
ną Ir Jos sužiedotlnj Praną Že- 
lis, brolj Zigmontą, iŠ Far- 
mingham, Mass., 2 pusbrolius 
Juozą Savicką ir Raymond lr 
brolienę Konstanciją Nanorto- 
nius, puseserę EmUiką lr Švo
gerj Vincentą Palionlus IS 
Hobart, Indiana, lr daug kitų 
giminių lr pažjstamų.

Kūnas paSarvotas koplyčio
je. 4348 So. California Ave.

Laidotuvės jvyks ketvirta- 
dienj, Spalio 2. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Nekalto Prasidėjimo Svenč. 
Panelės parap. bažnyčią, ku
rioje (vyks gedulngos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J Sv. Ka
zimiero kapines.
- Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Duktė, Bro
lis, Pusbroliai. Brolienė. Pus
seserė, ftvogeris ir Giminės.

Laidotuvių Drektorius An
tanas M. Phillips, Tei. YARds 
4908.

VISOSE MIESTO DALYSE

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayetto 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadlenlo rytala 
iš Stotiea WHIP (1520), su P. Saltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

-i'’' A •. »

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARds 1419

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

J. LIULEVICIUS 
4848 S. California Ave. 

TeL LAFayetto 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. W esto m Avenne 

Tel. GROvehiU 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Litnanica Avenne 

Tel. YARda 4908

S. P. MAŽEIKA 
8819 Litnanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LACHAWICZ IR RUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East lORth Street 

Tel. PULIman 1270
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
"Draugo" Jubiliejaus Bankietas Rengiamas 
Dariaus-Girėno Auditorijoje!

Aplinkybės taip susidarė, Chicago lietuviams Dariaus
kad nebuvo galinia jubilie
jaus bankietą rengti “Drau
go” gimtinėje — Sv. Kry
žiaus parapijoje. Dėl to 
išnuomuota viena naujau
sių salių, būtent Dariaus ir 
Girėno legijono salė. Tad 
“Draugo” dienraščio jubi
liejinis bankietas įvyks 
Dariaus ir Girėno salėje, 
spalio 26 d.

Centralinė vieta

Dariaus-Girėno salė yraI
Chicago lietuvių centre. Ji 
yra arti Bridgeport’o, Brigh 
ton Park’o, Marąuette Par- 
k’oT" Town of Lake, West 
Side; lengvai privažiuoja
ma iš Cicero, North Side, 
West Pullman, Roseland ir
South Chicago. Visiems tern ave.

Džiaugsmingas sukaktuvių pokylis
Bridgeport. — Gražus iš-1 si tėvynės gerovei. Ypatin- 

aušo rytmetis rugsėjo 24 gai dabar daug dirba, visą
dienos prieš 35 metus, kada 
du jaunuoliai, jaunystės sva 
jonių kupini, pasižadėjo 
prieš altorių vienas antram 
amžiną meilę — J. ir R. Ma- 
aeliaūskai. Nemažiau, o gal 
ir daugiau dabar laimingi 
jaučiasi ir šviesiau spaulutė 
šviečia sulaukus drauge ve-

širdį įdėję į LGF 1 skyrių, 
kad pagelbėti broliams už
jūry. Jųjų skurdą ir vargą 
jautriai pergyvena savo šir
dyse.

Jubiliatams visų reikšti 
kilnūs linkėjimai padarė ne
išdildomų įspūdžių, kurie il
gai nebus pamiršti.

J. ir R. Mazeliauskai, at-,
Savo laimei ir džiaugsmui sidėkodami svečiams už do- 

išreikšti, iškėlė šumnų po- vanas ir linkėjimus “iki gai- 
kylį, sukviesdami gimines, dėlių” ilgai visus vaišino, 
draugus ir pažįstamus. Sve- Geriems savo prieteliams 

/ čių dalyvavo apie 100. Zy-.J- ir R. Mazeliauskams lin
mesnieji: “Draugo” žinių re
daktorius Ig. Sakalas, “Mo
terų Dirvos” red. S. Saka- 
lienė, kun. J. Prunskis, adv. 
L Kučinskaitė, prof. A. Po
cius, dain. I. Aitutytė, Keis
tučio “spulkos” sekr. J. Mo
zeris, su jos direktoriais, 
biznieriai Bertiuliai, Gautai, 
Rizgiai ir t.t.

Jubiliatai susilaukė daug 
gražių sveikinimų ir bran
gių dovanų nuo pavienių as
menų ir nuo organizacijų.

Po vaišių, kurias skaniai kri{io 11 iki laPkriiio 30 
pagamino pati jubiliatė, sve- enos’ 
čiai reiškė džiaugsmą, kad 
garbingi jubiliatai ne vien 
remia mūsų kat. įstaigas, tus mokyti būti vadais. —
bet nenuilstančiai darbuoja-' Foersteris

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

M v eile tame 
po vtaų 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUDA

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 8. Halsted 8L 
Tet BOULEVARD 0014

Girėno salė yra “netoli” iri 
lengvai pasiekiama. ' 1

Kodėl ne viešbuty
Kiek teko patirti, lietu

viškoji visuomenė daugu
moje neturi didelio noro va
žiuoti i viešbučius tokioms 
iškilmėms, nes juose jaučia
si suvaržyta, svetimose 
aplinkybėse.

O “Draugo” jubiliejus juk 
yra lietuviškos visuomenės 
šventė. Dėl to ir norime, 
kad toji visuomenė galėtų 
švęsti tą šventę nesivaržy
dama, priprastose aplinky
bėse.

Bankietas rengiamas Ma
šinų Fondo naudai. Jis bus
spalių 26 d, Dariaus-Girėno VeikifTIO pIcMSI 
auditorijoje, 4416 So. Wes-

LA GUARDIA ASISTENTE

« LilaugiUI A.CLUO toiepnoto,

Mrs. Roosevelt, prezidento žmona, paskirta Civilian De
fense direktoriaus Fiorello La Guardia asistente imasi 
savo naujų pareigų.

Jaunųjų Vyčių Padėka

1

Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
jaunučiai išplėtė savo vei 

.! kimą. Paskutiniame susirin- 
! kime, kuriame dalyvavo virs 
40 narių, nutarė po dviejų 
savaičių surengti Hay Ride 
party, o lapkričio 9 d. šo 
kių vakarą su bunco laimė
jimais. J. Brazauskas paža
dėjo duoti dovaną, kas dau
giausia išplatins vakaro bi
lietų.

Po kiekvieno susirinkimo 
Krukaitė paskambina piano, 
o nariai pasimoko šokti. Na
riai dėkoja Krukaitei už 
skambinimą.

Taip pat po kiekvieno su
sirinkimo J. Brazauskas lei- 
džia laimėjimui kokią nors 
dovanėlę nariams, o po su
sirinkimo visiems užfundija 
ko tik nori už nikelį.

Savo šokių vakarą iš spa 
lių 26 d. dėl “Draugo” ju
biliejaus nukelta į lapkri
čio 9 d. (nors jau tikietai 
buvo atspausdinti).

Į jaunųjų Vyčių kuopelę 
gali įstoti kiekvienas be 
pakvietimo, reikia tik at
vykti į susirinkimą ir su
mokėti 5 ct. mėnesinio mo
kesčio. Sk.

kiu nuo savęs sveikiems su
laukti saulėto auksinio ju
biliejaus. Kaimo Rūtelė

Raudonojo Kryžiaus 
kampanija

Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus skyrius Chicagoj pla
nuoja kampaniją tikslu 
įgyti daugiau metinių na
rių.

Kampanija bus vykdoma 
nuo Paliaubų dienos, lap- Vagys įsilaužė į E. Ritt- 

meyer namus, 4433 Stewart 
*ave. Pagrobė 2,100 dol. pi
nigais ir keletą kitų vertin- 

Bfiti vadu — reiškia ki- gų daiktų. Rittmeyer yra
namų dažymo kontrakto- M 0 K 8 L © LAIBAS: 
rius.

DRAUGAS

Cicero. — Šiuo reiškiu 
širdingą padėkos žodį vi
siems geradariams, kurie 
man surengė “bunco party”. 
ir visiems, kurie taip nuo
širdžiai parėmė darbu ir 
atsilankymu.

Sekančios buvo rengėjo
mis: Ona Stanaitienė, Mari
jona Šileikienė, Petronėlė 
Stanaitienė, Ona Bukauskie
nė ir Agota Dainilienė.

Širdingai ačiū Sheme-aciu
tams, kurie užleido dykai

-t-

PRANEŠIMAS
tl \ .................... .

Šiuomi nraaešu, kad mano 
DUONOS KEPYKLA vėl atida
ryta dėl biznio.

Iš priežasties susižeidimo, bu
vau priverstas laikinai biznį su
stabdyti. Pilnai pasveikęs, vėl 
atidariau savo kepyklą.

Dėkoju visiems savo kostu- 
mieriams už jų malonu atjauti 
mą per 34 metus. Stengsiuo- 
siu dabar kogeriausiai visiems 
patarnauti.

LLDVVIK GOTOVVTT
2803 So. Emerald Ave.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 

Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
Pilietybės

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

816 VV. 33rd Place,z
Chicago, Dl.

salę. Ačiū sekantiems biz
nieriams, kurie, gausiai pri
sidėjo :

Paugams, Zajauskams, 
Ignatavičiui, Petkams, Jaš- 
kunams, Anglickams, Mi
liauskams (duonkepiai), 
Losorella Fruit Mart ir John 
Kriaučiūnas. Taipgi širdin
gai ačiū už gausias aukas 
J. Mozeriams ir Simon Si- 
leikiams.

Antanas Kuizinas,
Oak Forest, III.

* Chicagos bankuose turi
mi milžiniški žmonių indė
liai. Rugsėjo 24 d. jie su
darė 4,531,840,000 dolerių 
sumą. Tokių didelių nebū
ta Chicagos bankų istori
joje.

CONRAD
Fotografas

8tudlja įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
do mir ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIetvood 5883 

Rez.: - ENGIetvood 5840

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokė j imals

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd.
EEN. .T KAZANAUSKAS. See. 

TURTAS VIRS . $1,100,000.

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS rASUUNKIMAS 
SUK1TI 

BLIU8I
1 NELIŲ 
LI (IŠKELTU 
PIRŠTINI^ 

ROJINIU 
POOKETT"BOOK Ų 

KORSETU
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

6922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2*99

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rodinas 
Jonas Jasinskas

Ant. Labanauskas
H. Rajewskl 

“Shorty”

MUSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 VVest 351 h Street 
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

CLASSIFIED
į “DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
UKLP WANTED — VYRAI

OFFICE BOYS
Nuo 17 iki 19 metų amžiaus. Bai
gusieji aukštesnę mokyklų pageidau
jami. Aplikacija* priimame kasdien 
8:80 vai. ryte arba 1:30 vai. po pietų 
pradedant pirmadienį per savaitę, 
įskaitant penktadienį lr šeštadienio 
rytą.

SPIEGEL, INC.,
1040 West 38th Stroet

PORTERS IR 
STOCK BOYS

Pilno laiko darbai dabar atdari pa
tyruslems vyrams. Atsišaukite į 
Central employment ofisų, ant 4-to 
aukšto, nuo 9:80 vai. ryte iki pietų.

VVIEBOLDT’S 
Aahlaud. Mourue and Ogdeu

VYRAI — dirbti “sandwlcb shop'* 
valgykloje. Atsivaukite 11 vai. ryte.

UIXIK SYSTEM 
4105 So. Halsted St.

----■!

HELP WA.M’ED — MOTERYS

CLERICAL VVORKERS
Darbo patyrimas nereikalinga. Turi 
būti baigusios aukštesnę mokyklų ir 
nuo 17 iki 2 5 metų senumo. Atsi
šaukite asmeniškai 8:30 vai. ryte ar 
1:80 vai. popiet nuo pirmadienio 
per savaitę įskaitant penktadienį ir 
šeštadienio rytų.

SPIEGEL, INC.,
1040 West 33th Street

i -
“CHOCOLATE DIPPERS”, dienos ir 
nakties darbo šiltai. 2 ir 1 rankos 

į darbus. Taip pat PAKERKOS ir 
I VYNIOTOJOS. Nuolatinis darbas
I geriausias užmokestis. Kreipkitės j 

3512 CARROLL AVENCE

VEITERKOS — “BUS BOYS” ir 
“PANTRY“ MERGINOS reikalingos 
gražiausiame restaurante pietinėje 
dalyje miesto. Geriausia užmokes
tis.

ISREIA/S PICCAD1LLY 
RĘSTAI R ANT,

1435 Hyde Park Uoulevanl

VEITERKOS reikalingos. Tiktai pa
tyrusios atsišaukite. Dienų ar nakti
mis dirbti. Geras, užmokestis, geri 
tipai. Nuolatini darbai.

PERE MAROUETTE 
6258 So. YVestern Avenue

HELI’ VVANTED 
AD — DEPT

127 No. Dearborn Sv. 
Tel. Itaiulolph 9188—9489

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

n\ s\Ii \TY0l P HISTOFFICEORRANK,

America ON Gvard!
Above i* a reproduetion of the 

Treaaury Department’a Defense 
Savings Poeter, showing an cxact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Cheeter French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post offiee, are a vital part 
ef America’a defense preparauons.

ia

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
Parsiduoda automobilius. 1 ontiac, I 
puss., 1937 metų mod. Atredo lr bė
ga kup naujas. Parduodamas ne
brangiai. Kreipkitės į —

830 We*t 35tli Street, aliieago

NAMAI — FARMOS
Kas kų turit mainyti arba norit p; 
giai pirkti, greitai parduoti, naujų 
narnų pastatyti, senų pataisyti, krolĮu 
kitės pus C. P. Suroiuskts tAMiųmug. 
Taipgi turime didelį pasirinkimų 
senesnių namų, ant leng/ų išmo
kėjimų;

13 cottaglal nuo 32,500 & aukš^ 
18 buiigalų nuo 34.700 tr aukSĄ, 
12—2 (lėtų nuo 39,500 Ir aukš.
9—3 fletų nuo 39,500 ir uukšė. 
16—4 fletų nuo 313,500 |r aukš& 
3—8 fletų nuo 316.500 Ir aukšti 
7—10 fletu nuo 322.500 Ir auk*. 
Taipgi turim visokių bizuisvų na

mų, visokio didumo su visokiais uli
niais. Kam reikalinga gerų farmų, 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie —
CHARLES P. SUROMSKIS ft OO. 

•921 S. Western Ave.
Tel. Rep. 8713 — Vak. Prus. 1111

PAILSI DUODA NAMAS PIGIAI
Dvejų fletų. 5 ir 6 kambarių mū
rinis namas, karšto vandens šilu
ma, 2 karų garadžius. Randasi lie
tuvių apgyventoj kolonijoje po a- 
dresu: 1220 So. 49th Ave., Cicero, 
Iii. Vienas fletas dabar yra tuščia* 
ir galima pirkėjui tuojaus ten apsi
gyventi. Kaina tiktai 35,500., ir tik 
31,000 įmokėti. Kreipkitės telefonu; 
LAVVndulc 7182.

DUONOS KEPYKLA .RENDUOJASI
Duonos Kepykla renduojasi, pilnai į- 
rengla. Randasi lietuvių apgyven
tam krašte tarp North Chicagos ir 
VVaukegan, Iii. Atsišaukite sekan
čiu adresu;
717 - lotli St., No. dffltago, Iii.

Tas daiktas nera sunkus, 
kurį su noru dirba žmogus.

Blaivi tauta išaugs tiktai 
iš blaivaus jaunimo.

Remkite “Draugą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
ir Jūsų reikalams.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kon t r aku r ius 

Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, IIL 
valdžios darbų — dabar užsiima 

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

Tel. Canal 5014
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ILLINOIS DARBO FEDERACIJA 
SUSIMETĖ PRIES GUBERNATORIŲ GREEN

Mandagumo
savaitė

Iš Illinois valstybės dar
bo departamento direkto
riaus vietos 'gubernatorius 
Green atleido Martiną P. 
Durkin. Jo vietoje paskyrė 
Francis B. Murphy, anglių 
prekybininką iš Chicago.

Dėl šio paskyrimo dabar 
Illinois Darbo federacijos 
vadai sukėlė triukšmą, nu
kreiptą prieš gubernatorių. 
Tikėtasi, kad gubernatorius 
į Durkino vietą paskirs ko
kį nors darbininkų vadą, 
gi dabar jis paskyrė įmoni- 
ninką, nieko bendra netu
rintį su darbu.

Illinois Darbo federacijos 
prezidentas R. G. Soders- 
trom ir sekretorius iždinin
kas V. A. Olander pareiš
kė, kad jie tuo gubernato
riaus žygiu nepaprastai su
krėsti. Paskirtas Murphy, 
sako jie, nepriklauso jokiai 
darbininkų unijai. Per pra
eitus 27 metus Illinois darbo 
departamentas visados tu
rėjo unistus direktorius. Da
bar gi tas nusistatymas pa
neigiamas. Nė vienas gu
bernatorius nedrįso ko pa
našaus atlikti.

Soderstrom ir Olander 
pareiškia, kad gubernato
rius Green prieš pat savo 
inaguraciją buvo sakęs, kad 
jis Durkiną paliksiąs savo 
vietoje. Per aštuonerius 
metus prie gub. Hornerio

Durkinas buvo darbo de
partamento direktorius. Jis 
yra demokratas, o Murphy 
yra respublikonas.

Illinois Darbo federacijos 
viršininkai šaukia savo 
boardą į posėdį pagaminti 
protesto rezoliuciją.

Artimi gubernatoriui žmo 
nės pasakoja, kad guberna
torius neturėjo pasirinkimo. 
Sako, prieš jį būtų kilęs 
triukšmas, jei jis būtų pas
kyręs vyrą iš III. Darbo fe
deracijos, arba iš CIO, ku
rios tarpusaviai kovoja už 
pirmenybę. Dėl to jis pas
kyrė nė vienai organizacijai 
nepriklausomą vyrą. .

Autoistas nuteistas 
kalėti

Thomas West, 27 m. amž., 
balandžio 10 d. Normai avė. 
ir 103 gt. sankryže suva
žinėjo ir užmušė Robertą 
Newman, 63 m. amž., ir pa
spruko. Praėjus keletai 
dienų įx>licija Westą susekė 

ir areštavo.
Teisme West išpažino, 

kad jis suvažinėjo žmogų. 
Savo pasprukimą teisino 
nusigėrimu.

Jis nuteistas nuo 1 iki 2 
metų kalėti. Autoistai po 
įvykusios nelaimės neturi 
pabėgti. Retam atsitikime 
pabėgusieji nesusekami.

ši visa savaitė Chicagoj 
minima kaip ‘ ‘Mandagumo 
savaitė.” Ją paskelbė mies
to mayoras Kelly. Ji bus 
uždaryta ateinantį šeštadie
nį, spalio 4 dieną.

Autoistai ir žmonės vaik
ščiotoj ai paraginti tarpusa
viai mandagiai elgtis, sau
gotis gatvėse nelaimių, ne
kenkti trafikui.

Ateinantis penktadienis 
bus “Mokinių ir dviratinin
kų diena.” ši diena specia
liai nužymėta įsisąmoninti 
dviratininkus, kad jie at
sargiai važinėtų dviračiais, 
kad dviračiai nebūtų suga
dinti, kad jie nebūtų gatvė
se nelaimių priežastimi, kad 
gerbtų vaikšiotojų teises 
gatvėse.

“Mandagumo savaitė su
rengta pirmoje vietoje su
mažinti nelaimes miesto 
gatvėse.

Plentų tiesimas 

vyriausybės rankose
Illinois Road Builders 

Ass’n ekzekutyvis sekreto
rius Taylor G. Soper pra
neša, kad per du ateinan
čius metus tik pati šalies 
vyriausybė spręs, kokie nau 
ji plentai Illinois valstybei 
bus reikalingi ir plentai bus 
tiesiami tik vyriausybės lei
dimu, ne kitaip. -

Dalykas tame, kad plen
tams tiesti medžiagą vy
riausybė yra paėmusi savo 
kontrolėm Visokia medžia
ga reikalinga šalies apsau
gą stiprinti. !

Savo rėžtu Illinois valsty
bė reikalinga naujų plentų 
tiesimo.

Trečiadienis, spalių 1, 1941

rus. Pamanai, koks menkas x E. Vienažindienė, 2441 
žmogus: galvoji, rūpinies, W. 43 St., praeitą sekma-
kaip ir a. a. Gravienė apie dienį iš Wilkes Barre, Pa., 
duktės vestuves, kurios ne- gavo liūdną žinią, kad ten

Mirė žinomas 
Chicagoj advokatas

Mirė Thomas Maclay Hoy 
ne, žinomas Chicagoj ilgus 
metus advokatas ir dalyva
vęs miesto politikoje, 98 m. 
amž.

Nuo 1912 iki 1920 metų 
velionis buvo Cook apskri
ties prokuroru. Buvo de
mokratas.

Pats palindo
po traukiniu

J važiuojančio South 
Shore elektrinio traukinio 
priešakį pasišokėjo ir už
muštas Louis Delardes, 19 
m. amž., 276 Harrison gat.

Žuvusiojo tėvas policijai 
pranešė, kad jo sūnus Louis 
buvo nesveiko proto ir jį no
rėta paduoti ekzaminacijai. 
Bet jis Šiam žygiui prieši
nosi.

Girtas valdė 
automobili

X Rytoj, spalių 2 d. 9 va
landą ryto, Aušros Vartų 
bažnyčioje bus mėnesio at
minimo pamaldos už a. a. 
kun. Joną Navicką, M.I.C. 
Šv. Mišias laikys kun. J. 
Mačiulionis, MIC., asistuo
jant kun. M. Jodkai, MIC., 
diakonu ir kun. A. Mažuk- 
nai, MIC., subdiakonu. Pa
mokslą sakys kun. J. Dam
brauskas, MIC. Visi kvie
čiami į šias pamaldas pasi
melsti už a. a. kun. Jono 
sielą, nes jis savo darbuote 
ir Chicago lietuviams yra 
daug gero padaręs. Tegul 
jo siela mūsų maldų lydima 
džiaugiasi amžina j a laime.

X D- Gerb. Prel. M. L. 
Krušo gimimo diena iškil
mingai paminėta. Iš ryto 
buvo bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos, kurių metu sole- 
nizantui asistavo visi trys 
vikarai.

Mokykloje buvo graži spe
cialiai pritaikyta programa, 
kurios metu įvairių skyrių 
vaikučiai eilėraščiais, dai
nomis ir vaidinimais pager
bė nusipelnusio lietuvio var
dines. Prelato pasveikinti į 
Šv. Jurgio parap. kleboniją 
buvo suvažiavę Čikagos lie-

Safety teisme teisėjas M.
Tremko nuteisė dešimtimi . . , ..., ibj.< n » tuviai kunigai ir vikarai.parų kalėti Virgil C. Ro- 6 .
binson, 35 m. amž., 840 W.

DRAUGO
X Oną Gravienę, 4177 Ar- 

34 gat. Jis’ pripažintas Į cher Avė., mirties angelas 

kaltu, kad būdamas girtas į paiįetė staiga. Rytą buvo 

smagi, triūsėsi, tik atsisė-vairavęs automobilį ir dėl 
neatsargaus važiavimo vie
nam skersgatvy trys kiti 
automobiliai strsidaužę.

užilgo turėjo įvykti, o už va
landėlės viskas baigta.

X M. Aukštakalnytės su 
F. Lausas vestuvės įvyko 
Nekalto Prasid. P. Š. baž- 
nyčidj per Mišias rūgs. 20 
d., o puota Vengeliąusko sa
lėj. Tarp svečių matėsi ir 
kun. Stankevičius su kun. 
Valucku. Jaunosios tėvai y- 
ra ilgamečiai B. P. gyven
tojai. Jaunojo tėvai gyvena 
Penna. vai. Sūnaus vestuvių 
proga buvo atvykus Chica- 
gon jaunojo motina ir se
suo. Ta pačia proga moti
na aplankė savo dukterį Šv. 
Kazimiero vienuolyne.

X Rudžių, žinomų brigh- 
tonparkiečių, sūnus pašauk
tas Dėdės Šamo tarnybon. 
Nors ištarnavęs paskirtą 
laiką grįš prie savųjų, bet 
tas laikas sudaro daug per
gyvenimų, ypatingai moti
nai. E. Rudienė yra ARD 6 
skyr. pirmininkė ir uoli Šv. 
Kazimiero vienuolyno rėmė
ja.

X A. Leščinskienė, A. 
-Juškienė, R. Mazeliauskie- 
nė ir J. Pukelienė, žinomos 
Bridgeport veikėjos, atei
nantį penktadienį vyksta į 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų Dr-jos seimą, Pitts
burgh, Pa.

X A. Šerpetytės, brigh- 
tonparkietės su F. Vimenu 
šliūbas įvyko rugsėjo 27 d., 
Nekalto Prasidėjimo P. Š. 
bažnyčioj, o vestuvių puota 
Vengeliąusko salėj.

mirė jos sesuo E. Marekie- 
nė. Tą pačią dieną išvyko ‘ 
į laidotuves.

X Spalių 4 d. B. Ambrose 
namuose, 6800 So. Artesian 
Avė., 7 vai. vakare būrys 
prietelių ir bičiulių pagerbs 
Rapolą ir Elzbietą Andreliū- 
nus. Norintieji dalyvauti, « 
prašomi nuvykti ir pagerbti 
nuoširdžius biznierius.

X Rašytojo A. Vaičiulai
čio vieną novelę, kaip pra
neša laišku iš Madrido, iš- 
sispauzdino išsivertęs į is
panų kalbą vienas Ispanijos 
laikraštis.

X Tėvas Kipas, jėzuitas, 
kurs ilgą laiką sėkmingai 
darbavosi Kaune, paskutiniu 
metu gyveno Vokietijoje. 
Kaip tenka patirti vokiečiai 
jį daugiau kaip mėnesį iš
laikė kalėjime.

X Ed Krause, treneris 
futbolo tymo Holy Cross 
College, Worcester, Mass., 
pakeliui į Baton Rouge, La., 
futbolo reikalais buvo susto
jęs Chicagoj, pasimatė su 
savo mamyte ir broliu Phil. 
Ed. Krause yra žinomas fut
bolininkas.

IVOLK STLIDt
^.1945 VVest 35* Street

\S< Ll) l’IK* Mrt.R M-m 
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Sidabrinio
Jubiliejaus

dus pradėjo kalbėtis su duk

rele, pasijuto blogai, pulta 

šaukti gydytoją ir, valan

dai nepraėjus, jau buvo mi-

Ma

DIEVO 
IR

TAUTOS 
I TARNYBOJ)

BANKIETAS

ly . ■ ■
Kuru seimus židinį

Rocco Provenzano —
4 ■ • t ’. .
rie Bagdonas.

Peter P. Stirbis — Berni
ce Menzer.

Chester J. Pietrzyk — 
Mary M. Ražaitis.

Charles Petronis — Anna 
F.<Zickus.

Leo Myslinski — Stepha- 
nie Gedrillas.

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptiy Relieves Torturei

i Pirmas nžteptmaa an stebėtinai 
l ŽEMO—daktaro lArastaa—tuojau 
sustabdo nepakenčiama niežėjimą 
galvos lr tuojau pradeda augM- 

i ma Jautrios odos. Stebėtinai sek- 
mlngas per virš SO mėty! Gauna- 

. mas visose vals- __ _____

--------tZEMO
RI lTE IR PLATINKITE

KURIAME DALYVAUJA

Io Ekscelencija 

ARKIVYS. SAMUELIS A. STRITCH. D. D.

— ĮVYKSTA —
V
Kristaus Karaliaus Šventėje

Sekmadienį, Spalio (October) 26-tą d., 1941
DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE 

4416 So. Western Avenue, Chicago

Įžanga ($1-82 įėjimas Ir 18c U. S. Def. Tax) .... $2.00 

Pradžia 6-tą valandą vakare.

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. | SKAITYKITE “DRAUGĄ 1
.• ■ <

BUY
* United Statas *

DEFENSE 
SAVINGS 
BONDS and 
STA M PS

Ii

v

He Stands for 
SAFETY and 
FREEDOM

Every time you »ee the Minute Man 

—etnblem of America arming for 

defense—think hotv good it is to 

live in the land whcre there štili is 

liberty to defend.

Think. (M. h«w YOU

U» tk. MIbum Wu i

>*4 buy Mmm

Th«, —III h»(p your
to4.y.

T*n —ttl UHy malt. ,b. lunn

< •» L. .tjy Dryt

“DRAUGAS”

JUBILIEJAUS PROGA
I

10 Savaičių Pienumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ .

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą” 
už vieną dolerį.

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių 
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams 
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANaI 8010

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKfiS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mAPGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehilI 2242


