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“MŪSŲ BIZNIS”
Mūsų komunistų spauda 

nesenai buvo paskelbusi ga
vusi iš Cvirkos telegrama, 
kad jis esąs Rusijoje svei
kas ir saugus, bet paskelb
dama apie telegramą toji 

‘spauda nepaskelbė, kur jis 
yra, nė telegramos turinio. 
Kai suabejota telegramos 
autentiškumu, komunistų 
“Laisvė” pareiškia, kad 
"jeigu “Laisvė” nepaskelbė 
Cvirkos kablegramos turi
nio, tai tik todėl, kad ji ne
matė reikalo tą padaryti. 
Čia jau buvo ir yra pačios 
“Laisvės” biznis!”

Taip, tai taip. Bet labai 
prastas “biznis”, jei skel
biama skaitytojams ir vi
suomenei žinia, bet nenori
ma apie tai patiekti plates
nių informacijų.

SULAIKĖ
Lietuviu komunistų spau

da jokių būdu negali atsi
peikėti, kad jų skelbtoji ne 
nugalimoji bolševikų armi
ja nėra nenugalima.

Jei tikėti, pavyzdžiui, 
“Vilnies” pranešimams, tai 
šiuo laiku ne vokiečiai žy
giuoja pirmyn ir ne Mas
kvai pavojus, bet rusų rau- 
doftoji aimtjt jau turėtų 
būti kur nors netoli Berly
no.

Deja... paskutinieji šios 
dienos pranešimai iš Londo 
no jau skelbia, kad vokie
čių kariuomenė kur nors 
apie 70 mylių nuo Maskvos.

RUSIJOS LIKIMAS
Tikėti, kad naciams pavy 

ktų Maskva skubiai paimti 
yra negalima. Tačiau ir da- 
leidus, kad vokiečiai jau'už 
ėmė Maskva, nėra pagrindo 
manyti, kad karas tuo ir 
baigtus.

Tiesa, labai gali būti, kad 
nusigandę Kremliaus ponai 
pasiūlytų Berlynui taikytis 
bet kokiomis sąlygonąis, bet 
taip pat yra galima, kad 
rusai gali pasitraukti už 
Uralo.

•
DVI VYRIAUSYBES

Tuo atveju, aišku, naciai 
skubiai sudarytų sau palan
kią vyriausybę Maskvoje, o 
kita rusų vyriausybe tęstų 
kovą iš už Uralo.

Kiek tos galimosios Azi
jos Rusijoje būti rusų vy
riausybės kovos prieš na
cius bus sėkmingos daugiau 
šia priklausys nuo karo to
limesnės eigos vakarų fron
te.

Tačiau tai yra dar tik la
bai tolimi galimumai apie 
kuriuos šiandie spėlioti dar 
ankstyva.

NESUPRANTA
“Laisvėje” Mizara per ke 

lis paskyrus straipsnius 
bandė Įrodyti savo skaityto 
jams komunistų neklaidin
gumą ir visų kitų lietuvių 
“pronaciškumą”. Jis pir
miausia dėjo pastangas įpa 
šakoti, jog Lietuvoje jokio 
sukilimo nebuvę, nes gi ne
galėję atsirasti žmonių, ku
rie panorę kovoti prieš bol-
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Bombarduoja Maskva
KOMUNISTINIO ŽIAURUMO AUKOS 
VIENAS IS TOKSTANCIO
Komunistai nesuskubo nužudyt ir 
ištremt daugiau Lietuvos kunigų

MASKVA TURĖS PASIDUOTI ARBA 
BUS VISAI SUNAIKINTA-VOKIEČIAI
Rusai neteko 6,000,000 kareivių 
Vokiečių kariuomenė prie Borodino

savininkams: arkivyskupo
rūmai, Kauno kunigų semi
narija, Jėzuitų namai. Apie 
kitus kol kas neturima ži
nių. Kauno seminarija gero 
kai apnaikinta. Manoma, 
kad ateinančiais metais se
minarijų darbai eis norma
liai..

Dėl ateities turima tokiu 
žinių, kas liečia bažnytinę 
sritį (viešą religijos prakti
kavimą, religijos mokymas, 
spauda) bus palikta, kaip 
buvo prieš 1940. 6.15. Gal 
būt, daug nulems santykiai 
tarp vokiečių atstovų ir dva 
siškijos.

CHICAGO, III., spalių 15 
d. — Paskutiniosiomis žinio 
mis iš privačių šaltinių su
žinota, kad bolševikams be
sitraukiant iš Lietuvos žiau 
riai nukankintų kunigų la
vonų surasta iki šiol aštuo
niolika. Nėra žinių apie še
šis jau senai areštuotus ku 
nigus, apie vieną kunigą ir 
tris klierikus, atbėgusius iš 
Lenkijos.

Tikrai žinoma, kad savų 
kunigų žuvo 30. Jų skaičius 
tikrai dar padidės.

• •
Žiaurumo aukos

Skaudžiausiai nukankinti 
trys Vilkaviškio vyskupijos 
kunigai — Marijampolė 
gimnazijos kapelionas Jonas 
Petriką, seminarijos profe
sorius Justas Dabrila ir 
Lankeliškių klebonas Vacio 
vas Balsys.

Juos bolševikai nukanki
no labai žiauriai. Nukryžia
vo, kaktose ir krūtinėse iš
degino kryžius ir dar gy
viems išplėšė vidurius.

Būtų buvę daugiau
Kauno miesto kunigai, iš

skyrus Vailokaitį, visi išli
ko. Iš kalėjimo laimingai 
išsigelbėjo šie žinomesni 
kunigai: broliai Petraičiai,
Mironas, dr. Čepėnas, Petrė 
nas, trys kunigai, lydėję per 
sieną dr. Maceiną. Gyvas ir 
laisvas ir Tėvas Bružikas, 
apie kurį buvo daug davi
nių, kad nužudytas. Jis la
bai netekęs sveikatos, da
bar kiek ilsis Pažaislyje.

Kunigų aukų būtų buvę 
dar daugiau. Bet, jų išveži
mas buvo atidėtas 24-28 bir 
želio. Vadinas, per vėlai.
Vienas iš tūkstančio

Katalikai ir kunigai per 
šiuos bandymo metus paro
dė labai daug heroj izmo. Iš 
1,100 kunigų tėra žinomas, 
kol kas, tik vienas, kurs bu 
vo nuėjęs dirbti pas GPU.
Jis dabar suspenduotas ir 
sėdi kalėjime.

Apie vyskupus vienas Jė-. gavę iš saviškių tremtinių 
zuitas iš Kauno rašo: “Per' Rusijon laiškų ar kablegra- 
šiuos istorinius metus labai, mų, kad jų turinį prisiųstų 
svarbią rolę suvaidino vysk.1 Lietuvai Gelbėti Fondui, 
Brizgy8. Jei ne jis, nežinia, i vardą, pavardę ir adresą, 
kaip viskas vykę. Bet užtat' Tai prašome padaryti tuo-

Nacių submarinai 
Meksikos uostuose

MEXICO CITY, spalių 14 
d. —.Sakoma, jog duejuor 
se Meksikos uostuose prie 
Atlanto du vokiečių subma 
rlnai paskutiniuoju laiku 
pasiėmė karo gamybai būti 
nų reikmenų: antimonijaus 
ir gyvojo sidabro krovinius 
ir jog netrukus šią savaitę 
vokiečiai pasiimsią kitus 
krovinius.

Vienas submarinas buvęs 
sustojęs Soto la Marina uos 
te ir kitas Nautia uoste.

Lietuvių tremtinių 
reikalu

Girdisi, kad gana daug 
Amerikos lietuvių yra gavę 
kablegramų, o gal ir laiškų, 
iš Sibiro ir kitų Rusijos 
kraštų, kur buvo ištremti 
jų giminės, draugai ar pa
žįstami. Lietuvai Gelbėti 
Fondas daro didžiausių pas 
tangų, kad lietuviąms trem- 
tiniama suteikti pagalbą ir i įjo ''įimkū
tai kuogreičiausia. Del tojark_fin-- 
prašome visų tų, kurie yra

Manoma, jog rusų karo 
štabas bus perkeltas iš Te
herano į Tabrizą.

Britams išsikėlus iš Te
herano, arčiausia anglų ka
riuomenės stovykla bus apie 
200 mylių nuo sostines. Tuo 
tarpu rusų karo štabas bus 
apie 50 mylių nuo Tehera
no.

žmogus gerokai 
savo sveikatą”.

nusilpnino

Grąžinta bažnyčios
Iš buvusių nacionalizuotų 

bažnytinių pastatų grąžinta

ševikus. Lietuva gi, pasak 
Mizaros, savu noru prisidė
jusi prie Rusijos.

Mes pilnai suprantam Mi
zaros galvoseną. Jau per 
metus įpratęs svetimiesiems 
tarnauti, negi galėtų jis įs
tengti suprasti bet kokias 
laisvo žmogaus aspiracijas

jau. Tremtinių vardus, pa
vardes ir kablegramų bei 
laiškų turinį siųskite tuojau 
L. G. F. sekretoriui, L. Si
mučiui, 2334 Bo. Oakley 
Avenue, Chicagoje.
• • .- « 
Vokiečiai skelbia

nuskandinę 6 laivus
BERLYNAS, spalių 14 d. 

— Vokiečiai skelbia, jog vo 
kiečių motoriniai laivai ata 
koje ant prekybinių laivų 
grupės netoli Anglijos pa
kraščių, nuskandinta šeši

, ir juo labiau visos tautos: ginkluoti prekybiniai laivai, 
laisvės troškimą. viso 18,000 tonų.

Išlaipinta anglų kariuomenė?

(“Draugas'* Acme telephoto)
Iš Skandinavijos pareina nepatvirtintų žinių, kad apie 

40,000 britų kareivių ekspedicija pasiųsta Rusijon per 
Archangelską, žemlapiu rodoma, kokiais keliais britai 
pasiųsti, jei tas tiesa.

NAUJI MILIJONAI
MASKVOS GYNIMUI

/
MASKVAS, spalių 14 d. 

— Sovietų^icftimai pareiš
kia, jog “nauji milijonai 
stoja Maskvos gynimui; 
žinome, kad vokiečiai nie
kados neužims Maskvos”.

Anglai ir rusai 
pasitrauks iš 
persų sostinės

TEHERANAS, spalių 14 d. 
— Anglijos pasiuntinybė 
šiandie paskelbė, jog Angli
ja ir Rusija sutikusios pri
imti Irano prašymą ištrau
kti savo kariuomenes iš sos 
tinės Teherano. Manoma, 
kad anglų ir rusų kariuome 
nė išvyks į 10 dienų.

Pasak pasiuntinybe šioms 
kariuomenėms buvę paves
ta atlikti vienas darbas — 
iškraustyti vokiečius. Tas 
darbas atliktas ir nebesą jo

Urugvajuj tyrinėja 

nacių veikimą

MONTVIDEO, spalių 14 d
— Naujai sudarytoji komi
sija tyrinėti priešvalstybi

Hessas saugiai 
anglų saugomas

9

LONDONAS, spalių 14 d. 
— House of Commons posė 
dyje šiandie kap. Margesson 
pareiškė, jog Hessą saugiai

nį veikimą Urugvajuj savo saugo žemesniojo rango ka 
darbą pradėjo pareikalauja ' rininkai ir jam teikiamas 
ma, kad vyriausybė pašalis toks pat maistas kaip ir 
tų Vokietijos spaudos aatta- sargybai.
che Jullo Daldorf. Į Jis taip pat pabrėžė, jog

Užsienio vicekomisaras 
Lozovskis pareiškė, jog dau 
gelyj vietų vokiečiai sulai
kyti ir vyriausybės iš Mas
kvos nepasitraukusi.

Tuo tarpu bolševikų ka
riuomenės laikraštis rašo, 
kad į vakarus nuo Maskvos 
vykstančios milžiniškos me 
chanizuotų kariuomenių ko 
vos ir vokiečiai buvę priver 
ati pasitraukti dešimtį my
lių.

Raudonoji armija rodanti 
aršų pasipriešinimą ir rusų 
aviacija pradedanti užimti 
pirmenybę ore.

Anglai atakuoja 
vokiečių miestus

LONDONAS, spalių 14 d.
ministerija

atnaujintose
— Aviacijos 
pranešė, jog 
atakose anglų bombonešiai 
pereitą naktį bombardavo 
Duesseldorfą ir Koelną. 
Taip pat apmėtyta bombo
mis ir kiti kariniai taiki
niai Vokietijoje.

Kiti aviacijos daliniai pra 
vedę atakas Boulogne ir ki
tose Prancūzijos ir Olandi
jos pajūros vietose.

Vakar anglai sunaikinę 
dvidešimt vokiečių orlaivių 
ir pereitą naktį Hjelte fior
de, Norvegijos pakraštyj su 
sprogdintas vienas vokiečių 
karo laivas.

BERLYNAS, spalių 14 d. 
— Nacių sluogsniai prane
ša, jog 6,000,000 rusų karei 
vių sunaikinę ar paėmę ne
laisvėn vokiečiai pradėjo 
didžiosiomis anuotomis 
bombarduoti lauku jas Mas-

Churchill atsisakė 
paaiškint apie 
paramą

LONDONAS, spalių 14 d.
— Šiandie Anglijos parama 
Rusijai laikoma didžiausioj 
paslaptyj ir ministeris pir
mininkas atsisakė duoti su
tikimą, kad House of Co
mmons posėdžiuose būtų 
svarstoma Anglijos parama 
rusams ir tuo pačiu laiku 
atsisakė ką nors pareikšti 
apie vykstančias kovas prie 
Maskvos.

Paklaustas ką nors paaiš 
kinti apie Anglijos teikiamą 
paramą Rusijai ministeris 
pirmininkas posėdyje parei
škė, jog jo manymu, tuo 
klausimu ne tik nepravartu 
dabar diskusuoti, bet ir ne 
patartina, nes tai “padary
tų daugiau nuostolio negu 
gero”.

Darbiečių atstovas Bevan 
pareiškė, jog kaikurie lordo 
Halifaxo pasisakymai Wa- 
shingtone davę priešui su
prasti, kad prieš jį nebus 
pravesta jokių atakų.

Churchillas pabrėžė, jog 
atstovo žodžiai esą įžeidi
mas asmeniui, kuris pasiųs
tas svarbiai misijai.

Panaikino čekų
sokolų organizaciją

BERLYNAS, spalių 14 d.
— Naujas Vokietijos pro
tektorius Bohemijai ir Morą 
vijai, gen. Heydrich įsakė 
panaikint garsiąją Čekoslo
vakijos tautinio sporto orga 
nizaciją Sokolus.

Pranešime nepažymima ar 
Sokolai jau panaikinti ar 
tik įsakyta juos panaikinti.

Sokolų panaikinimo prie
žastį, aišku, naciai pažymi 
jų pasipriešinimą okupan
tams. Girdi, šioji organiza
cija daiigiau buvusi susirū
pinusi opozicija Vokietijai, 
negu savo narių kūno lavi
nimu.

Dalinai debesuota ir vė
su. šiaurryčiai vėjai.

Saulė teka 7:02 vai., sau
lė leidžias 6:11 vai.

Hessas negaunąs jokio atly 
ginimo, nes jis nėra laiko 
mas tikru karo belaisviu.
Platesnių žinių apie Hesso 

gyvenamąją vietą ir užsiė
mimą nepatiekima.

k vos apsaugos linijas ir pa
brėžia, jog Rusijos sostinė 
būsianti visiškai sunaikinta, 
jei ji nekapituliuos.

Oficialus vokiečių prane
šimas sako, jog tolimojo 
šaudymo armotų sviediniai 
jau sprogsta Maskvos prie
miesčiuose ir vokiečių pozi
cijos esančios tik per šešias 
dešimt mylių nuo Maskvos.

Sunaikinta 300 divizijų
Nuo karo pradžios birže

lio 22 dieną, pasak vokie
čių, esą sunaikinta 300 ru
sų divizijų. Karinių vokie
čių sluogsnių pareiškimu iki 
šiol užmuštų, sužeistų ir be 
laisvėn paimtų rusų skai
čius viršijąs 6,000,000.

Per paskutiniąsias 24 va
landas esą suimta 150,000 
rusų.

Veiksmai kitose fronto 
dalyse vykstą pagal nusta
tytą planą.

Praėjo Borodiną
Pranešimai iš Londono 

jau praėję Borodiną, kur 
prieš 129 metus Napoleonas 
laimėjo svarbiausįjį mūšį 
prieš rusus, šiuo metu vo
kiečių kariuomenė esanti 
prie Možaisko, 60 mylių nuo 
Maskvos.

Tie patys Londono šalti
niai pažymi, jog prie Možai 
sko vokiečiai turėję pasi
traukti, bet kovos tebevyks 
tančios apylinkėje.

Panamos buvęs 
prezidentas grįžta

CRISTOBAL, Kanalo zona, 
spalių 14 d. — Šiandie Hon 
duro garlaivių čia atvyko 
buvęs Panamos prezidentas 
Amulfo prezidentas Arnui- 
fo Arias ir esąs pasiryžęs 
grįžti Panamon, kur perei
tą savaitę įvykęs pervers
mas pakeitė jo vyriausybę.

Tačiau garlaiviui susto
jus uoste Arias pasiliko sa
vo kabinoj. Pirmiausia jis 
atsisakė priimti reikalavimą 
formaliai rezignuoti iš pre
zidentūros.

Rusai krausto 
į rytus mašineriją

ANKARA, spalių 14 d. — 
Ką tik atvykęs iš Rusijos 
Balkanų diplomatas pareiš- 
kia, jog Dono baseino rusai 
traukiniais gabena mašineri 
ją į rytus, kad tik ji nepa
tektų vokiečiams.

Pasak diplomato, šis in
dustrijos perkraustymas 
prasidėjęs prieš du mėne
sius. Kartu su perkrausto- 
mis dirbtuvėmis vyksta ir 
dauguma darbininkų.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
LIETUVIŠKA DAINA MUS 
NUNEŠĖ Į GIMTĄJĮ KAIMĄ...

Pas Indianos Harbor lietuvius. - Ten, kur 
skambėjo tautos himnas. - Gary, Ind. 
lietuviu jubiliejaus vakarienė. - Tauri 
lietuviai nesiduos vedžiojami už nosies.

Gražus spalių 12 d. rytas, 
dr. P. Vileišio vairuojama 
mašina mus neša į Indiana 
Harbor, Šv. Pranciškaus lie
tuvių parapiją. Malonus pa
rapijos šeimininkas kun. K. 
Bičkauskas per trumpą lai
ką visą energiją sumobili- į 
zavo, kad parapijiečiai gau-j 
siomis aukomis paremtų lie
tuvius tremtinius Sibire, o 
vikaras kun. J. Naudžius 
klebonui talkininkavo. Dar
bo vaisiai gražiausi: bažny
čioje ir klebonijoje aukų su-' 
mesta 76 doleriai ir 45 cen
tai ; pats klebonas paauko
jo 10 dol., jo vikaras 2 dol., I 
klebono giminaitė Gražina 
Steikūnaitė 3 dol., o jos 
draugė, mokytoja italiukė, 
įrašydama šiltus žodžius 
Lietuvos adresu, paklojo 3 
dol., klebono šeimininkė pa
aukojo 1 dol., o duosni pa
rapijietė Radienė 3 dol. Ki
tų aukotojų pavardes pa
skelbsime kitą kartą. Tik
rai duosnūs ir nuoširdūs 
Indianos Harbor lietuviai, 
kurių širdyse yra gyva Lie
tuva ir jautriai atjaučia sa

APSAUGOS
BONAI KAS REIKIA ŽINOTI

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

PIRKITE APSAUGOS BONUS!
K. Ką turiu daryti, kad A. — Jis stipriai koope- 

pagelbėti savo sunui, kurs'ruoja. A. F. of L., C. I. O.,
įstojo kariuomenėn?

A x A. — Jūsų sūnus turi bū
ti aprūpintas drabužinis 
maistu ir naujovine išran
da. Tam reikalingi pinigai.

geležinkeliečių organizacijos 
ir ir daug kitų darbo grupių 
visoj šaly indorsavo Pro
gramą.

Pastaba. įgyti Apsau- 
Pirkite Apsaugos Taupumo i gos Bonus ir Ženklus kreip-
Bonus ir gelbėkite vyriau • 
sybei, kad jūsų sūnus būtų 
viskuo aprūpintas.

K. — Kaip darbas atsine
ša į Iždo Apsaugos Taupu
mo Programą?

vo brolių lietuvių tremtinių 
Sibire vargus ir kančias.

Iš Indiana Harbor du
miam gražiu kun. K. Bič
kausko automobiliu į Michi
gan City, kur tarptautinia
me sode buvo atidarytas lie
tuviškas kampelis ir paso
dintas medis. Iškilmių me
tu prez. A. Smetona su gi
liu įsitikinimu pasakė, kad 
Lietuva bus vėl Laisva ir 
Nepriklausoma. Iškilmių 
metu viešpatavo lietuviška 
dvasia: lietuviškos dainos, 
tautiški šokiai ir gražiai po 
visą sodą nuaidėjo Lietu
vos himno žodžiai: Lietuva 
tėvynė mūsų, tu didvyrių 
žemė.... Pabaigoj ceremoni
jų kun. K. Bičkauskas žmo
nes ragino mylėti Lietuvą 
ir savo kalbą.

Medžių ošimas, lietuviška 
daina ir tautiški šokiai ne 
vieną nunešė į Lietuvos lau
kus, kur mūsų broliai kovo
ja už geresnį ir tauresnį gy
venimą.

Iš Michigan City pasukam 
į Gary, Indiana, kur tą die
ną Šv. Kazimiero lietuvių

kitės į artimiausį paštą, 
banką, arba taupumo ir sko 
linimo sąjungą; arba rašy- 
ktie U. S. iždininkui, Wa- 
shingtone, D. C. Taip pat 
ir parduotuvėse pardiodami 
Apsaugos Ženklai.

. UŽ LAIVŲ ĮGINKLAVIMĄ

* uiaugiu> Aciue iciephou»
Valstybės sekretorius Hull (kairėje) tariasi su kon

greso žemesniųjų rūmų komiteto pirmininku Sol Bloom. 
Sekretorius reikalauja, kad U. S. prekiniai laivai būtų 
įginkluoti.

parapija turėjo šaunią va
karienę paminėti 25 metų 
savo parapijos gyvavimo ju
biliejų. Pilna salė žmonių, 
jų nuotaika geriausia. Ma
lonus ir darbštus klebonas 
kun. J. Martis tik sukasi, 
kiekvieną užkalbina ir su 
kiekvienu pasidalina minti
mis apie parapijos reikalus, 
jam kiekvienas žmogus ma
lonus ir savas, todėl nenuos
tabu, kad šioj parapijoj tik
rų lietuvių dvasia tauri -ir 
graži.

Labai gražiai vakarienės 
programoj pasirodė lietuviš
kos mokyklos vaikučiai, gra
žiais balsais žavėjo susirin
kusius. Savo gražiomis dai
nomis bankieto dalyvius 
džiugino ir parapijos cho
ras, kuris, matyti, yra me
niškose ir muzikališkose ran 
koše.

Vieną kitą žodį apie lietu
vių tremtinių Sibire kančias 
teko mesti į susirinkusius 
ir šias eilutes rašančiam, 
kuris vakarienės dalyvius 
užkvietė į prakalbas, kurios 
įvyks š. m. spalių 22 d. 8 
vai. Gary, Indianos lietuvių 
parapijos svetainėje, kur 
kalbės žymūs kalbėtojai ir 
gerai nusimaną politikoje.

Ilgėliau pasikalbėjom ir 
su Gary, Indianos lietuviais, 
kaip Jok. Aukškalniu, dide
liu laikraščio “Draugas” 
prietelių, kuris tremtiniams 
paaukojo 1 dol., Ant. Nenie- 
ne, kuri nepaprastai daug 
dirba Lietuvos Nepriklauso
mybės ir Laisvės reikaluo
se, vieną kitą žodelį permė
tėm su Mikėnu, Grigoniu ir 
kitais Gary, Indianos lietu
viais, visi jie malonūs ir ge
raširdžiai žmonės.

»
. Bet nepaprastai nuliūdo 
mano širdis, kada sužinojau, 
kad Gary, Indianoj yra ke
letas lietuvių, kurie aklai 
garbina Staliną ir jo žiau
rumus. Kada kartą Gary, 
Indianoj įvyko lietuvių klu
bo susirinkimas ir tikrieji 
lietuviai įnešė rezoliuciją, 
kad reikia viską daryti, kad 
pagelbėti mūsų broliams 
tremtiniams Sibire, net bu
vo siūloma kreiptis į pre

zidentą Rooseveltą, kad jis 
tuose reikaluose pagelbėtų, 
kai kurie, aklai garbiną Sta
liną, pasiūlė atidėti šią re
zoliuciją ir buvo atidėta, 
nors dauguma buvo už tai, 
kad reikia dėti visas pastan
gas, kad mūsų broliams 
tremtiniams būtų ištiesta 
pagalbos ranka. O vienas 
Stalino simpatikas net ėmė 
rėkti: rūpintis tremtiniais
yra pronaciškas darbas, tai 
kriminalas.

Ponas Stalino garbinto
jau, rūpintis savo broliais 
tremtiniais yra žmoniškas 
darbas, o jų atsižadėti ir 
juos niekinti ir liapsinti tą, 
kuris ištisus metus Lietuvą 
teriojo, plėšė ir žmones pas
tumdėliais pavertė, tai yra 
daugiau negu kriminalas.

Mes manom, kad tikri ir 
tauri Gary, Indianos lietu

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklu rlaam gy
venimui. Saugokit Jaa. Įstodami 
itekaamln.iotl jaa modernUklaueta 
metodą kuria rea*1lmo mokalaa 

gaU antelkU.
99 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinto, kurie pašalina 
»isa akiq įtempimo.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lt-toe
Telefonas CAMAL 0538 — Ohicace 

OFISO VALANDOS 
Kaadlen 9:00 alm. Iki 1.10 p. tn. 

Treč. lr a m. Iki
7:99*9. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DKAUO1JOS NARIAI
Ree. 6958 So. Talman Ava.
Rea. TsL GROvehUI 0617 
Office teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedčliomi* aumtarua. 
2423 W. Marųuette Road

. OR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal au tartį.

Office tsL YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1980

TeJL YARda 5911.
Rea.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Ofiao vai. nno 1—8; nno 6:30—8:80
756 VVest 35th Street

viai daugiau nesiduos ve
džioti už nosies tiems, ku
riems rūpi tik Stalino rei
kalai, o ne Amerikos ir Lie
tuvos. Gary, Indianos lietu
viai elgsis taip, kaip reika
lauja protas, širdis, žmoniš
kumas ir tautos reikalai.

Iš Gary, Indianos buvo 
malonu parvažiuoti namo su, 
Galeckais ir Pakelčiais, ku-| 
rie nepaprastai daug sielo
jasi Lietuva ir tremtinių rei- 

j kalais. Važiuojant į Chica
gą, iš Galecko automobilio 
skrido dainos aidai:

—• Leiskit į tėvynę, leis
kit pas savus, ten pradžiugs 
krūtinė, atgaivins jausmus...

K. B.

Socializmas — tautos do
rovinio nupuolimo ir dvasi
nės didybės sumenkėjimo 
priežastis.

Karaliui garbės daro jo 
vertybė, mums — darbštu
mas. — Schilier.

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir ant | 
lengvų išmokėjimų. ■

RAKANDŲ KRAUTUVE

3049 S. Halsted Str. |
Telephone: YARds 3089

JOS. F. BUDRIK
Furnilure House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

•
Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

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

77

tsL OANai 6188

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

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

Ofise tel.: VIRglnla 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAM IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 ir 8-8:30 P. M.. 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniais pagal autartį.

TeL OANai 6867
Baa. tel.: PROapect 668

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street 

Reaidemcija: 6660 So. ArteMan Av< 
VALANDOS; U v. ryto iki 8 oopia

I iki B vaL ratam.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave ln 

24 Hours
Happy Days Ahead for Yoo

Think of lt—hnvz thia old world 
does make progresą—now comea a 
prescrlptton whlch is known to phar- 
maclsts as Allenru and wlthln 4S 
boura after you start to take thl:i 
fcrelft acting formula paln, agony and 
lnflammatlon caused by ezuess urlo 
acld haa atarted to depart.
• Allenru does Just what thia nuties 
aays lt wlll do—it la guaranteed. You 
tan get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 85 
centą and lf lt doean’t bring the Joy- 
bus results you ezpect—your money 
srhola heartedbr rat.iraad. *•

Asthma Mikus
(oughing, Gasping

Thanks to a Doctor’a prescrlption caUed 
Mendseo. thousands now palllate terrible re- 
currlng attaeks of choklng. gasping. cough- 
lng, wneezing Bronchial Asthma by helplng 
nature remove thiclųfcxcess mucus. No d op c s, 
no amokes, no lnjections. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapld. dellghtful pal- 
Ilative actlon commonly helps nature bring 
welcome sleep—a "Ood-send.” A printed 
guarantee wrapped around each pacuagę of 
Mendaro insures an immedlate refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
lsfled. You have everything to galn and 
nothing to lose under this posttive money 
back guarantee so get Mrndaeo from your 
druggist today for only 60c. * *

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka. 

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
TIANTTflTAfl

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas; CICero 4276

ŪR, F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

OflM tai. OANai 1848 
Ofiao VaL: 1—4 ix 7-6 
Tradladle&lato povai sutartį 
Rea. TOLi MRŽbA 81M

TaL YARda 8848

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

▼ai.: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefofna*; HEMIock 5A49

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. T Iki 9 

Nedėliomia pagal sutarti

Telefonas CANaI 4796

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halated St. 
Ofisas virš Boehm’s Drug store 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8 
ir pagal sutartį.

Rea. telefonas SEBisy 0434.
Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. I5tos gat Ir 49th Ct
OFISO VALANDOS: x 

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

Res. 1625 So. SOth Avenue 
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—9 vakare 

Taipgi
telefaOfiso

Taipgi pagal nutartį.

Klausykitės

Sophie Barčus
Rytinės Radio 
VALANDOS

IŠ STOTIES
W. G. E. S.

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto. 

Subatomis nuo 8:30 
iki 9:15 vai. ryto. 

Taipgi Pirmadieniais 
7:00 vai. vakare.

Išgirskite Vėliausias Žinias, 
Muziką, ir kitus Įdomius Pra
nešimus.

ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo l-mos Iki g-toe 

vai. vak.
Tel. CALumet 6877 

134 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 TeL State 7572

' REZIDENCIJA: —
S149 SO. HALSTED ST.

Tel.: Victory 2679

Tel. PROspeet 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chicago, UI.

TsL YARda 8146
VALANDOS: Nno U iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

Dr. Waller J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 ▼. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 8. Western Avė.

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

Ofise Tek: Teki

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 Weet Sfith Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 8d» iki 8.-08 v*L 

Trečiad. Ir Sekmad. tik suaitariua

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

(2-tros labos)
TsL IdDvray 8880 Chicago, UL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki • 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. rito.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 6994 
Rez. Tel. KENvrood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

TELEFONAI:
Offlre: HEMIock 5524 
EMERGENCY: call MIDvvay 0001 
Rea.: HEMIock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 West 63rd Street
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IŠREIŠKITE SAVO NUOMONĘ! 
"Jūsų laikraštis" siekia pažangos, 
prašo patarimo

Mūsų dienraščio redakcija ir administracija jaučia, kad
"Draugas” per pereitus mėnesius yra padaręs žymią pa
žanga, ne tik teknikoje, bet ir turiniu. Bet šiais ju
biliejiniais "Draugo” metais, dar labiau norime dienraštį 
pagerinti, ir formato ir turinio atžvilgiu.

Atsiekimui to tikslo, "Draugo” vadovybė sumanė kreip
tis į parinktąją Amerikos lietuvių visuomenę, prašydama 
jos nuomonių ir patarimų laikraščio pagerinimo klausi
mu. Jūsų patarimai daug mums pagelbės suformavime 
planų dienraščio "Draugo” pagerinimui ir sustiprėjimui.

Todėl tnaloniai prašome atvirai pareikšti savo nuomo
nes paduotuose klausimuose, ir kuo greičiausiai sugrą
žinti mums. Jūsų susidomėjimas mūsų pažanga ir talka 
yra mums labai reikalingi ir bus giliai įvertinami.

Žemiau dedame ankietą ir nuoširdžiai prašome kiek
vieno skaitytojo atsakyti į visus klausimus ir sugrą
žinti redakcijai. Redakcija ir administracija visiems bus 
labai dėkinga.

Dienraščio "Draugo ankieta

1. Ko, Tamstos manymu, dienraštyje "Drauge” dar 
trūksta? ...............................................................................

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

pirm.; P. Fabijonaitis, sekr.; kun. Ig. Albavičius, iž
dininkas, 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.; kun. A. Lin
kus, Prieglaudos Statymo Komisijos pirmininkas.

ATSIŠAUKIMAS Į PLAČIĄJA VISUOMENE
Kai šaltas rudens vėjas 

pro duris ir langus skver
biasi vidun, kai kiekvienas 
gyvas sutvėrimas ieškosi 
sau užu vejos, kai praeivis 
skuba į šiltą butą ir ieško 
šilto drabužio ir kai, paga
lios, žvelgi į krautuvių lan
gus prikrautus visokių ge
rybių, tai mintys neša į to
limą ir šaltą Sibirą, kur ne 
vieno mūsų giminės, arti
mieji ir pažįstami, kęsda
mi šaltį ir badą, telegramo
mis ir laiškais šaukiasi pa
galbos į mus šioje šalyje 
gyvenančius geresnėse sąly
gose.

Mes galime jiems tas kan
čias bent dalinai sumažinti 
pasiųsdami pagalbą, kuri 
jau dabar galima siųsti ap

linkiniais keliais. Tą at j aus
damas LGF Brighton Park 
skyrius rengia "bunco par
ty” trečiadienį, spalių 22 d. 
8 vai. vakare, Vengeliauskų 
salėj, 4500 S. Talman Avė. 
Pelnas to vakaro tuojau bus 
siunčiamas sušelpimui lietu
vių tremtinių Rusijoj. Tad 
nuoširdžiai kviečiame visuo
menę, o ypač brightonpar- 
kiečius, atsilankyti ir savo 
centais paremti taip kilnų 
badaujančių šelpimo darbą. 
Ateis diena kai gyvenimas 
ir valstybių tvarka pasikeis, 
ir kurie mūsų lietuviai išli
kę gyvi turės laimės grįžti 
į jauną prisikėlusią Lietu
vą, amžinai bus dėkinga sa
vo geradariams amerikie
čiams. Komisija

2. Ką manote apie dabartinius vedamus "Draugo” sky
rius?: sveikatos, moterų? ir t.t..........................................

Netekome veiklaus labdario

3. Ar reikia palaikyti specialų jaunimo puslapį “Drau
ge”? Kaip dažnai? Kartą į savaitę ar dažniau?.............

4. Ar nemanote, kad būtų tiksliau jaunimo puslapį re
daguoti anglų kalboje? Ar nereikėtų plačiau apimti spor
to sritį ir apskritai daugiau vietos duoti jaunimo veiki
mui? ....................................................................................

Užvakar pasiekė mus 
skaudi žinia, kad iš mūsų, 
labdarių, tarpo išsiskyrė 
tikrai veiklus ir nuoširdus 
veikėjas a. a. Karolis Raila. 
Ir taip netikėtai jisai su 
mumis atsiskyrė. Dar prieš 
savaitę laiko rūpinosi Lab
darių Sąjungos 10-tos kuo
pos reikalais, ragino West 
Pullmano draugijas rinkti 
delegatus į labdarių seimą 
ir, štai, vieną gražią dieną 
išvažiavo į svarbų susirin
kimą ir daugiau nebesugrį
žo į savo šeimos židinį. Ne
begrįš jis ir į mūsų labda
rių centro veisimą, kurį jis 
taip nuoširdžiai rėmė dar- 
bais, aukomis, savo atsilan
kymu. Ir tikrai jo pasige-

sime, nes velionis visuomet 
būdavo gerai nusiteikęs ir 
visus kitus gerai nuteikda
vo.

Velionis labai daug prisi
dėjo prie Labdarių Sąjungos 
10-tos kuopos išugdymo ir 
palaikymo. Nebuvo to pa
rengimo, prie kuriov jis bū
tų neprisidėjęs. Jis ir daug 
dirbo ir savo centų nesigai
lėjo, kad tik pavyktų, kad 
daugiau liktų našlaičiams, 
kad centrui daugiau pinigų 
nuvežti senelių prieglaudai 
statyti, ar kitam kuriam 
naudingam tikslui. A. a. Ka
rolio Railos mirtis — tai 
didis smūgis 10-tai kuopai 
ir taip pat labdarių centrui, 
kurio susirinkimus jis lan-

5. Atvirai kalbant, kokių sumanymų turite dienraščio 
pagerinimui? .......................................................................

"DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, UI.

PAC|/r^l — narnama statyti, remontuoti ar
■ pirkti. Ilgametis Umokėjlmo Planas.

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI_______________ *

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI I DVI/ITC įtaigoje. Indeliai rflpea- 
I nUl T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $6,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3H%. Pinigai greitai Umokami ant pareikalavimo.

MŪSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

46 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennakrlaadilant Nei 
Vieno KUJeatol

Keistu to Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia lr tvirčiausia lietuvių finansine įstaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago* I1L
Jos. M. Mozeris. Sec’y.

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

kydavo nors gyveno toliau
sioj Chicagos lietuvių pa
rapijoj.

Dėl velionio mirties reiš
kiama gili užuojauta jo ar
timiesiems ir taip pat lab
darių 10-tai kuo Dai. 1b.

Draugijos ir labdariai
Ketvertą savaičių netruks 

prabėgti. Nė nepajusim, kai 
reiks važiuoti į šv. Kryžiaus 
parapijos naująją salę, kur 
sekmadienį, lapkričio mėn. 
16 d. įvyks Lietuvių R. K. 
Labdarių Sąjungos 22-rasis 
seimas.

Mūsų draugijoms, organi
zacijų skyriams ir klubams 
pakankamai anksti išdalin
ti kvietimo į seimą laiškai, 
taip .kad jos visos laiku ga
li išrinkti į seimą atstovus, 
pasitarti, ką naujo įnešti į 
sąjungos gyvenimą ir net 
padėti vietinei labdarių są
jungai gauti garbės ir pa
prastų narių, kad atlaikyti 
parapijos ar kolonijos pozi
ciją. Dėl to ir pasitikima, 
kad šiemet seime bus atsto
vaujamos visos lietuvių 
draugijos, kurios susideda 
iš geros valios lietuvių, kad 
jos ne tik pačios iš savo iž
do skirs didesnę ar mažes
nę auką, bet kad ir šiaip 
jau įsikinkys į darbą pastū
mėti lietuvių senelių prieg
laudos namo statymą pir
myn.

Praėjusią savaitę šioj vie
toj buvo užsiminta apie kuo

pų lenktyniavimą. Kad tas 
lenktyniavimas eina, šiuos 
žodžius rašantis dar labiau 
įsitikino pasikalbėjęs su ke
lių kuopų veikėjais. "Tik 
nepranešk, sako, kitoms kuo 
poms, kad mes seimą nuste
binsime savo stambia auka 
ir gausingu atstovų skai
čium!” Po tokių “grąsini- 
mų” aš ir nedrįstu tai da
ryti. Tesižino. Aš asmeniš
kai maniau, kad vis dėlto 
reiktų visuomenę supažin
dinti su tuo, kas dedasi da
bar atskirose labdarių kuo
pose.

Jei jau "slaptos” lenkty
nės, tebūnie ir taip. Dirb
kim visi. Tose lenktynėse 

i draugijos gali svarbų vaid
menį suvaidinti. Juk ir jų 
atstovams tikrai bus sma
gu, kai seimo vadovybė pra
neš jų kolonijos stambias 
aukas, eilę garbės narių ir 
šimtus vardų, įrašytų į lab
darių kuopą, įtrauktų į šven
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MILLIONS AORII—Miracle Whip does work tconders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

********* *.* *-*.* ** * *.*

tą artimo meilės darbą. Kad 
"lenktynėse” laimėti koloni
jai garbingą vietą, nepa
kanka vien tik sąjungos 
kvietimą į seimą susirinki
me perskaityti, atstovus iš
rinkti, auką paskirti. Rei
kia visiems nariams nuodug
niai išaiškinti labdarių są
jungos tikslą, jos nuveik
tus ir užsibrėžtus darbus; 
reikia paraginti, kad labiau 
pasiturintieji draugijos na
riai taptų labdarių sąjungos 
garbės nariais, o visi nariai 
paprastaisiais nariais.

Tokiu būdu dirbdami, 
daug nudirbsime ir savo pa
rapijos bei kolonijos vardą 
aukštai iškelsime seime ir 
įrašysime į sąjungos istori
ją. lb.

Smulkūs "Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko- 
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go’ "Classified” skyriuje.

—--------- -- ----------
Everybody ravės aboutyour

salads, Peg.What's the secret?
♦ •

MIRACLE WHIP!
? Its "different” flavor 

alv/ays makes a hit.

DRAUGO
Sidabrinio

TICKLE ? Jubiliejaus

TRAO

Soothe that throat rickle whicb cotnes from a 
cough due to ■ cold! Quick—get a Smith Bros. 

Cough Drop. (Black or Menthol-)f.)
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raitė* the retittance of 

mucou* membraoe* of oo*e and throat to 
cold iofection*. wheo lack of raišt

is due to Vitamin A dehcieocy.

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. JSIGYK

GERIAUSIĄ IR STIP- QTOKFRT
RIAUSIĄ MŲ DIENŲ A |

LINK-BELT, VifllSkal Automatifikaa

ŠLEGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. Western Avė. REPubllc 3713
Ą JVEDU AIUUMĄ * BOILERIUS • IR SUTAISAU SENUS

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

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IT1APCUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VienintSUa ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehill 2242

BANKIETAS
KURIAME DALYVAUJA

I o Ekscelencija 

ARKIVYS. SAMUELIS A. STRITCH, D. D.

— ĮVYKSTA —

Kristaus Karaliaus Šventėje

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

4416 So. Western Avenue, Chicago
z ■ \

Įžanga • • • • įėjimas lr 18c U.-S. Def. Tax) .... $2.00

Pradžia 6-tą valandą vakare.
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Mūsų visuomenė ir prez. Smetona
Atvykęs į Ameriką prez. A. Smetona galėjo daug 

prisidėti J>rie mūsų, Amerikos lietuvių, vieningumo su
stiprinimo. Bet, pasirodo, kad, kaip Lietuvoj jam ne
rūpėjo lietuvių vienybė, taip ji nerūpi ir čia. Dabar 
amerikiečiai dar labiau gali suprasti, kodėl p. Smetona, 
per kelioliką metų stovėdamas valstybės priešakyje, 
protegavo vieną tik politinę partiją — tautininkus. 
Kitas politines partijas visai likvidavo ir darant Lie
tuvoje rinkimus nė vienai kitai grupei nedavė statyti 
savo kandidatų. Jis tik vienas tegalėjo būti kandida
tas į prezidentus ir tik tautininkų partijos žmonės te
turėjo teisę statyti savo kandidatūras į Seimą.

Taip p. Smetona elgėsi, nes, matyti, jam nepakeliui 
buvo tautos vieningumas, jis, bent mums taip išrodo, 
nepakentė netautininkų veikėjų, netautininkiškų orga
nizacijų ir netautininkiškos spaudos.

Kaip p. Smetona elgėsi Lietuvoj, taip lygiai jis el
giasi čia, Amerikoj. Jisai nė piršto nepajudino, kad 
visas lietuvių grupes įtraukti į bendrą ir vieningą 
darbą dėl atstatymo laisvos ir nepriklausomos Lietu
vos. Jis, tiesa, gal ir nori -pritarimo, bet neieško susi
tarimo.

Praėjusią vasarą kelios didelės lietuvių organizaci
jos kvietė p. Smetoną atvykti į jų suorganizuotas lie
tuvių dienas ir ten pasakyti kalbą, tačiau p. Smetona 
griežtai atsisakė, kuomet jisai mielu noru dalyvavo 
Rivervievv parko, Chicagoj, jomarke, nes, mat, jį su
rengė kad ir visai negausinga, bet vis dėlto tautinin- 
kiška grupelė. Dabar matome tautininkų laikraščiuose, 
kad iš paskirų asmenų sulipdyta L. V. S. ir jos val
domas fondas rengia p. Smetonai prakalbų maršrutą. 
Vadinas, jis dirba su viena ta maža tautininkų gru
pele, bet visai nesitarė ir nesitaria, kad į Lietuvos 
vadavimo ir šelpimo darbą įtraukti visą Amerikos lie
tuvių organizuotą visuomenę. Toks prez. Smetonos nu
sistatymas yra daugiau negu keistas. Taip dalykams 
esant, ir nenorint prieini prie išvados, kad jam rūpi 
tik sava garbė, savi interesai, kad jis rūpinasi ne tau
tos reikalais, bet savo partijėlės stiprinimu.

Vis dėlto gaila, kad ir didžiausio mūsų tautos pa
vojaus valandomis prez. Smetona nepakeitė savo nu
sistatymo. Gaila, kad ir dabar jis nemato reikalo skai
tytis su plačiaisiais visuomenės sluoksniais, bet dirba 
užsidaręs ir pasiremdamas keliais paskirais asmenimis.

Vieno blogo nekeis kitu blogu.
Daug kas galvoja, kad po šio karo Vokietijoj ir kitur 

gali įsigalėti komunizmas. Bet neišrodo, kad tokių pa
vojų yra.

Po karų ir militarinių susmukimų, paprastai radika
liai pakrypstama į kairę. Bet tai galėdavo atsitikti 
prie aristokratinių ar monarkinių santvarkų.

Bet, nesant didelių esminių skirtumų tarp komuniz
mo ir nacizmo, nebus žmonės linkę pakeisti vieną blo
gą kitu blogu.

Jei nacizmas bus sutriuškintas, reikia manyti, kad 
Vokietijos žmonėms iki gyvo kaulo bus įgrisęs bet 
koks centralizuotas biurokratinis režimas. Jie bus pa
linkę pasitikėti ir pasiremti vietos vadais ir veikėjais 
— miestų pareigūnais, pagarbos užsipelniusiais ūki
ninkais, ar, pagaliau, kad ir populiariais generolais. 
Galimas dalykas, kad Vokietijoj susmuks visoks cen
tralizuotas autoritetas. Visuomenė tikriausia nusisuks 
nuo socializmo, nacionalizmo ir visokios kitokios val
džios santvarkos, kuri remiasi tik propaganda ir dur
tuvų pagalba.

Išsilaisvinę Europos žmonės iš nacizmo ir fašizmo, 
nenorės pakliūti į dar kruvineanėa komunizmo dikta
tūros nagus, -

Lietuvių Kultūrinis Institutas žengia pirmyn
(Tęsiny b)

6. Pulkininkas K. Grinius, sūnus labai žymaus Lietu
vos valstybės vyro buv. Prezidento Griniaus, gerai per
sunktas Vakarų Europos mokslo ir šaunios kultūros, 
jau prieš pusę metų mane ragino panašią įstaigą kurti. 
Jis maloniai įsitraukia į Instituto darbus savo vertin
gais patarimais ir brangia medžiaga (istoriniais Lietu
vos žemėlapiais), kuriuos jam pavyko laimingu būdu iš 
Europos čion atsigabenti. Jam priklauso Instituto gi
lus dėkingumas. Drįstu manyti kad ir daugeliu kitų 
atžvilgių šis aukštų kvalifikacijų Lietuvos karininkas 
ir džentelmenas bus naudingas mūsų kukliai įstaigai.

7. Ponia Denie Jonaitis iš moteriškojo pasaulio pir- 
moji atsiliepė: “I was very proud to read in. the “Vie
nybė” of your plans for the Lithuanian Cultural Insti
tute and I wish you vvell-deserved success in its pro- 
posed projects”. Ponia Jonaitienė buvo leidėja “Voyag- 
er” ir “Travelore” žurnalų ir yra patiekusi angliškai 
spaudai gražių straipsnių apie lietuvių dainas ir tauto
saką. Šiuo metu ponia Jonaitienė ruošia porą 'mums 
labai rūpimų veikalų:

1. The Natūrai Folk Drama in the Old Lithuanian 
Wedding and Funeral Songs.

2. Duonelaitis and his relation to the “Season” school 
of poetry.

Ponios Jonaitienės šaunios pastangos atskleisti pa
sauliui didįjį Lietuvos genijų, apsireiškiantį jos ne
mirštančiose dainose ir Duonelaičio nepalyginamoje 
kūryboje yra ypatingai karštai sveikinamos ir džiaugs
mingai sutiktos.

8. Advokatas K. Jurgėla, visuomet susirūpinęs Lie
tuvos reikalais ir patiekęs angliškai spaudai jau ne
maža labai naudingų informacijų apie lietuvius, prisi
pažino Institutui, kad ruošiąs spaudai knygą

apie senąją lietuvių imigraciją Amerikon (prieš “Auš
rą”). Jo veikalas būtų tikrai pageidautinas ir svei
kintinas.
0. Ponas K. Baltromaitis, studijavęs lituanistiką Vy-•• • - • - • • ...

tauto Didžiojo Universitete ir neseniai grįžęs iš Lie
tuvos yra jau paruošęs stambų veikalą, kurs mums 
būtų labai pravartus, tai:

angliškoje rašliavoje pasirodžiusių lituanistinių kny
gų straipsnių pilną bibliografiją, nuo 1918 iki 1941 m.
Šita knyga būtų labai naudinga visiems, kurie norės 

rasti bet kurios medžiagos apie Lietuvą ar lietuvius 
anglų kalba. Daugeliui tai būtų tikras raktas į lietu
viškas studijas. Jei lėšų būtų, ši knyga tikrai vertėtų 
išleisti ir pagerbti autoriaus kruopštumą ir pasišven
timą atliekant šį didelį ir brangų darbą.

10. Kun. Juozas Bogašas, prieš porą metų buvęs Pa
langos gimnazijos kapelionas, dabar studijuoja socio
logiją Fordhamo Universitete ir ruošiasi rašyti moks
linę studiją tema

The Lithuanian Family in the United States.
Taigi iš viso, su anksčiau žadėtais, jau ruošiama 

spaudai net septyniolika veikalų. O Institutas per šį 
trumpą laiką juk toli gražu dar nesurinko visų bendra
darbių ir nesuregistravo visų užsimotų darbų. Bet ir 
ši pradžia teikia mums gražių vilčių, žinoma su ta są
lyga, jei atsiras pakankamai mecenatų, mokančių pa
gerbti savo tautos talentus ir jų kūrybą.

Suprantama, šie visi puikūs projektai negalės būti 
įvykdyti vienerių metų bėgy. Juk ir lėšų tiek per me
tus nesurinksime, kad išleisti tiek daug mokslinių vei
kalų, nes visuomenės duosnumas kultūros reikalams 
visgi labai mažas.
3. Kas pavaduos senovės kunigaikščius?

Lietuvoje ir kituose kraštuose senovėje muziejus, 
bažnyčias, universitetus, palocius statė ir spaustuves 
įrengdavo bei vertingų knygų išleisdavo kunigaikščiai 
ar kiti didikai, nes jie kai kada greičiau suprasdavo 
aukštosios kultūros reikalus, negu eiliniai piliečiai. 
Moderniškoje Amerikoje kultūrinius reikalus gausiai 
paremia tie gana skaitlingi žmonės, kurie greta įgytų 
turtų kartais dar turi širdies ir smegenų. Ir Amerikos 
lietuviai turi bent keletą šimtų palyginti praturtėjusių 
piliečių, bet lieka klausimas kelinta jų dalis bus pakan
kamoje aukštumoje, kad atliktų mūsų kultūrai aukš
tas senovinių kunigaikščių pareigas. Jei jie tas pareigas 
tinkamai atliktų, tuomet pranyktų iš mūsų tarpo ta 
begėdiška disproporcija tarp materialinių ir dvasinių 
gerybių.

šiuo atžvilgiu pirmasai talkon ateina ne koks tur
tuolis, bet gerb. kunigas Juozas Karalius, šenadorio 
lietuvių klebonas. Jis užsisako savo parapijai du šimtu 
egzempliorių pirmojo Instituto leidinio: “The Destruc- 
tion and Resirrection of the Baltic States”. Knygelė bus 
arti 45 pusi., vieno egz. kaina bus 30 centų, ogi už šim
tą egz. bus $20, t. y. savykaina. Institutas labai laukia 
daugiau panašių užsakymų, kad žinotų kiek reikia 
spausdinti minėtos knygelės, kuri jau atiduota spaudon. 

Kazys Pakštas, Lietuvių Kultūrinio Instituto direk.
6017 So. Kenvvood Ave.z Chicagot III.

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 15 d.)

Lietuva laukia pagalbos... 
Artinasi svarbi diena — 1- 
oji lapkričio diena, kurią 
Jungt. Amerikos Valstybių 
prezidentas Wilsonas pasky
rė aukoms rinkti po visą 
Ameriką, kad sušelpus Lie
tuvą, nuo karo nukentėju
sią. Tąją dieną lietuviai lai
kys egzaminus, per kuriuos 
parodys kokie jie yra lietu
viai ir kiek myli savo arti
mą.

Lietuva turi būti laisva... 
Lietuva po šio karo turi bū
ti Laisva, Nepriklausoma ir 
suvienyta.

Švedija neprekiaus su An- 
lija.,.. Švedija nutarusi atei
ty jokių prekių nesiųsti į 
Angliją.

Rusiška meška nukando 
keleiviui ranką.... New York 
žvėryne garsus keleivis Ger- 
bert norėjo papenėti rusiš- 
ką mešką, bet ši tuoj capt 
už rankos ir įkando Gerber- 
tui į ranką, žaizda buvo pa
vojinga ir ranką reikėjo nu
plauti.

Kaunas... Kaune įvestas 
vokiškas laikas. Iškabos su 
rusiškais parašais jau išny
ko. Jų vieton pakabintos iš
kabos su lietuviškais ir vo
kiškais parašais.

Atsiminkite tris svarbius 
faktus: 1. “Draugas” dien
raštis švenčia 25 m. jubi
liejų sekmadienį, spalių 26 
d.; 2. “Draugas” dienraštis 
minės jubiliejų bankietu Da
riaus ir Girėno salėje, 4416 
S. Westem Avė.; 3. “Drau
go” bankiete dalyvaus Jo 
Ekscelencija Samuelis A. 
Stritch, D.D., Chicagos ar
kivyskupas.

i
I
i

Trr>x,ad'en<n. spaliu 15. 1041

iš aptrūnijusių lapų Spicpirvirvio Dumkos
Pageltusiuose lapuose 

(“Draugo” No. 35, 1916)
radau tokią naujieną:

“Saliune ant kampo 34 
gatvės ir So. Halsted st., 
tarp šalininkų vokiečių ir 
rusų ištiko smarkios mu
štynės. Rusų pusę atsto
vavo du lietuviai: Silvestras 
Jurgis ir Antanas Vagas. 
Vokiečių gi pusę — Ben 
Smith. Įniršę priešinin
kai mušėsi įvairiais gink
lais. Nebuvo tik nuodijan
čių dujų ir 42 santimetrų 
armotų. Mūšį pralaimėjo ir 
daugiausiai nukentėjo naba
gas vokietukas. Nors, jei
gu policija nebūtų įsimai
šius, nežinia kas būt gavęs 
viršų. Suv. Valstijos tame 
mūšy paėmė į nelaisvę du 
rusus”: Silvestrą Jurgį ir 
Antaną Vagą.”

Tavorščiai, pasakysiu 
jums atvirai.: sakote, lietu
viški balšavikai labai stiki- 
na už Staliną. Bet ar gir
dėjote, kad kuris balšavikų 
būtų kur susimušęs su vo-, 
kiečių? O matot, kas dėjo
si anoj Vainoj. Jeigu jau 
atsirasdavo lietuvis, kuris 
stikino už carą, tai jis už jį 
galvą guldė! O balšavikai 
ne tik kad nenori važiuoti į 
Sov. Rusiją nacių mušti, ale 
ir čia nedrįsta bet kokį fu- 
rerio stikerį pakibinti. Tai 
tau ir balšavikai. O, gal, 
permažai čia yra ragavę 
Stalino saulės.

Motina: — Vytautėli, ar 
tu norėtum savo vardadie
niui gražų pyragą su pen
kiomis žvaigždutėihis?

Vytautas: — Aš bevely
čiau gražią žvakutę su pen
kiais pyragais.

Skaudi istorijos ironija! 
Kaip karštai mūsų ebolševi- 
kai dirbo, kad Amerika “im 
perialistinin karan” neįsivel 
tų ir kad karo medžiagos 
Anglijai negamintų!

O dabar jų narsioji “sau
lė” kone ant kelių priklau
pusi maldauja Amerikos ir 
Anglijos siųsti tankų, lėk
tuvų, patrankų “Niagaros 
kriokliu.”

Darbininkai, tikėkite ir 
ateityje mūsų raudonla- 
piams — jie tikrai jus, kaip 
tą plikį, į dilgėlyną nuves.

Mūsų raudoni zvimb-va
balai Ancevičiaus praneša
mas žinias nuolatos peikia 
kaip “nacių smalą,” bet pa
tys, matyti, toms žinioms 
šventai tiki, nes jomis atsi
rėmę visokias išvadas da
ro.

Ai duku, tai-dai duku, 
šaudą, boba dų gaiduku.

Prašau Nesijuokti
— Antanai, sakyk man, 

kaip yra su tomis telegra
momis, kad viename gale 
barškina, o kitame telegra
mos gaunama?

— O gi taip, kaip su šu
niu. Kai jam užmini uode
gą, tai jis priešakyje cy
pia.

Girtas žmogus, apkabinęs 
stulpą, samprotauja:

— Tie automobiliai turi 
jėgų, kaip velniai. Įpili 
jiems benzino, tai ir nešasi 
šimto mylių greitumu,
čia žmogus įsimesi puskvor 
tę, tai ir iš vietos pasijudin 
ti negali.

O

Ko išmoksi — ant pečių 
nenešiosi. — Patarlė.

HEALTHY, WEALTHY AND WISEJ

\§EVERE HEADACHES, 
GENERAL*BAD FEELING* 

AND GROUCHINESS 
MAY RESUIZT FROM

“TO AYOlD EMERGENCY STOPS 
AND UNNECESSARY WEAR ON 
BRAKES, FORM THE HABtT 
OF WATCHINQ FOR TRAFFIC * 
LIGHT CHANGES AND OF # 

ANTCIPATING THE ACTtONS 
OF OTHER DRtVERS AND 
PEOBSTRIANS. ALVVAYS 
STOP THE ENGINE AND 
SĖT THE HAND BRAKE 
WHCN LEAYING VOUR CAO 

(JNATTENDED...,
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U. TOMAS

(Tęsinys)
Balandžio 8 d.

Jau užėjo raudonieji, ir mes dar tebesame gyvi. 
Niekam dėl mūsų neskauda galvos. Kalbama, kad jie 
nori pasirodyti kaip kilnūs, viską užmiršę nugalėtojai. 
Bet mus vis dėlto sunku įtikinti.

1920 m. birželio 3 d.
Omskas. Pilkas, pavargęs Irtišius. Mes vėl gyve

name vagone. Tai ištisas vagonų miestas. " Mūsiškis 
pastatytas prie pat sienos kažin kokio didžiulio statinio, 
kuris nepraleidžia nė vieno saulės spindulėlio. Išilgai 
vagono sienų stovi narai, vidury — geležinis židinys. 
Motina visą laiką guli, nes po dėmėtosios šiltinės dar 
vis negali kaip reikiant atsigauti. Vakarais aš atsisė
du ant šio vagono, seniau vežiojusio ledus, laiptų ir 
žiūriu į šį nelaimingą miestą, liūdnai dunksantį ant be
galinių milžiniškos stoties bėgių.

Birželio 10 d.
Valgyti gauname 14 sovietų valgykloje, kuri laiko

ma viena iš geriausių visam mieste. Menu kasdien vis 
ta pati: kažin kokia sriuba, tikriau sakant, šlykštus, 
dvokiantis skystimas, kurį valgyti gali nebent tik tas, 
kas visiškai miršta iš bado. Ir beveik kiekvieną kartą 
šitam “kolektyviškam” valgyje užtinkame vis naujų 
“siurpryzų”: vienąsyk randame galvijo akį, kitąsyk — 
dantį, paskui vėl šerių arba pakaitalo iš kareivių unifor
mos sagų, nes jie daugely tų valgyklų verda valgius. 
Antras valgis susideda iš grikių kruštienės, aplietos 
smirdančiu žalsvu aliejum. Ta košė, kaip ir sriuba, taip 
pat turi “priedų,” bet čia jau eina daugiausia medžio ga
baliukai, akmenukai, nagai ir siūlai. Mėso3 niekuomet 
nematom. Jos gauna, kaip žmonės sako, tik komunis
tai. Na, bet nieko nepadarysi — gera turi būti ir tai.

Aš dabar visą dieną vaikščioju basa, taip einu ir 
į miestą. Mes turime tik kelias batų poras, ir jų turi 
užtekti visai šeimai. O antra, čia jau tokia mada, nes 
su batais, matyti, yra lygiai kaip su mėsa: juos nešioti 
dera tik komunistams. Mūsų pajoko kortelėje yra daug 
kuponų visai eilei ir kitų gerų daiktų, ne tik batų, bet 
ligi šios dienos iš jų dar nė vieno, išskyras vieną kartą 
tuziną manketinių sagučių, negavome.

Birželio 15 d.
Darosi visiškai negalima sovietų maistu toliau be

misti; reikia ką nors pradėti. Aš nutariau imtis pre
kybos duona. Beveik visi mūsų vagono gyventojai vis 
kuo nors verčiasi. Kaimynas inžinierius net išsirūpino 
“patentą” ir, vos baigęs darbą, tuojau bėga į rynoką, 
(prekyvietė), pardavinėti ten pieno, virtų kiaušinių ir 
kolači (tam tikra duonos rūšis).

Pirmą kartą išėjusi į ten su kašele rankoje, kurioje 
buvo sudėtas visas mano pagrindinis kapitalas — 10 
keptų karbonadų ir keli kepaliukai kolači, — aš jaučiu 
nepaprastą baimę. Prekyvietė buvo pilna kareivių, kir
gizų ir visokių skarmalių valkatų. Kadangi neturėjau 
jokio “patento,” todėl savo prekių negalėjau išstatyti nė 
vienoje iš tų medinių būdelių. Tad reikėjo tenkintis kam
peliu ir ten kukliai kiurksoti; šalia manęs buvo ponia 
geremetevskaja, buvusiojo ministerio žmona, kuri atsi
nešė parduoti blėtiniam kibire raugintų agurkų. Ties 
mano kojomis kokios dešimties metų berniukas iŠBitie- teles vargonininkas, kuris Hnktelia uip t 16
sė pundą iškarpytų iŠ “Nivos” paveikslų ir ėmė, kiek tik M mutiką trumpai operai'1 ‘ 8 pnal
gerklė įkabina, šaukti:

— Naletaite (eikite šen), tovarišči, naletaite! Gra
žių paveikslų, reginių, damų su kostiumais ir be kos
tiumų !

Mano kiti kaimynai buvo apiplyšęs kareivis, kuris 
iš praeivių kaulijo duonos, ir brilę užsidėjęs su ilga barz
da “avstrijecas” (austras), kuris iš pajuodusio medinio 
čemodano traukė Kanto, Schopenhauerio, Fichtės ir k. 
veikalus ir juos siūlė cigaretų popieriui.

Vadinasi jau galėjom pradėti . . . Tik susyk pasi
girdo nežmoniškas riksmas. Ėmė vieni per kitus klykti,
prasidėjo stumdymasis ir peštynės: mat, vienas vaikas garbės, pasisekimo, meilės 
pavogė nuo lavkos (prekių stalelis) riestainį, ir už tai'— jos būta karštos ir ro 
jį savininkės tinkamai “mokė.” Tuo pačiu momentu su
syk pajutau, kad ir mano kašelė palengvėjo. Apsidai
riau — trūko dviejų kolači. Paskum pamačiau du dris
kius, kurie su jais rūko kiek įkabindami tolyn. Dar 
nespėjus gerai iš tos baimės atsigodoti, pasirodė ir 
pirmieji pirkėjai. Du kareiviai pasiėmė kelis iš mano 
karbonadų, pradėjo juos stovėdami valgyti, o su manim 
krėsti juokus ir meiliai man takšnoti per petį. Užkan
dę, paskum sau ramiausiai apsisuko ir neužmokėję nu
ėjo šalin.

Bus daugiau.)

DRAUGAS

A. Vaičiulaitis

Vyras, kurs žavi visą Italiją
Pietro Mascagni, apkurtęs žemiškoms 
melodijoms, prisišaukia savo jaunystės 
dienas, pilnas jėgos ir našios kūrybos

Pernai metu vasara Ro
moje dar nebuvo sunki, nore 
visas kraštas jau gyveno Ka
ro potviny. Buvo duonos, 
buvo mėsos,1 gi vynuogių,

tro: jis diriguoja! Tie žo
džiai, kad Pietro Mascagni 
diriguoja, žmones nuteikia 
iškilmingai. Visi pritilę, su
sitelkę laukia, kada pro šo-i

kriaušių ir kitų vaisių ga-! nines duris įžengs jis. Dar
Įėjai gauti, kiek tik sotus, 
ir tai geriausių, nes nebuvo 
kur jų išvežti. Laikydamie
si seno principo “parer. et 
circenses”, romėnai ir pra
mogų nepamiršo. Daugiau
sia tai buvo koncertai, ari Pietro Mascagni. 
ant Pincio, ar Konstantino 
bazilikos griuvėsiuose, ar 
salėse. Nors negėrei kavos, 
nors cukraus mažiau gavai,

vienas antras smuikininkas 
čirpina ir derina stygas, dar 
ten atsiliepia fleita ir violon
čelė, kai susyk visa salė nu
rimsta, ir pro tą rimtį pa
byra pirmos katutės: įeina

Lyg į šviesą įstumtas žvė
ris, jis sulig pirmu žings- aavo jaunystės dienas, pil 
niu stabtelia, tartum kuo nas jėgos, aistrų, našios kū- 

... . . . suabejodamas ar žiburių ap- rybos, prisišaukia tas dai-
nors re a įais, gi ną ta- ( akintag ĮsįvįiRęs į fraką, iš i nas, tas neapykantas, tas
įjos na j, per amzinąų kurio didelig jo kūnag tar. meilėg drama8i tuos prastus
miestą perskrisdavo anglų 
lėktuvai, kurie bombų ne- 
mėtydavo, tik žmones suva
rydavo į rūsius linJėti, ar 
į kiemus tų vėlyvų paukš
čių pasižiūrėti, nors daug 
sūnų ir tėvų kovėsi fron
tuose ir žuvo, vis tiek ro
mėnai buvo mažiausia gąz- 
dinami ir skriaudžiami. Tur
tingesnieji italai iš kitų 
miestų net gi važiavo į Ro
mą gyventi sakydami, kad 
tai saugiausias Italijos mies 
tas. Jie čia galėjo dykinėti, 
sustatinėti anekdotus apie 
didžiuosius savo vyrus, pa
doriai užkąsti ir išsimiego
ti, o taip pat ir muzikos pa
siklausyti. Ne kulkosvai
džių, ne bombų ir šiurpaus 
lėktuvų burzgimo muzikos 
klausytis, bet visų tų Mo- 
zartų, Verdi, Wagnerių, 
Ponchielli su jo ištraukomis 
iš “Lietuvių” operos, ir dau
gybės kitų, — rusų, ispanų, 
vengrų. Kas čia juos suskai
tys!

.Vienas koncertas buvo 
skirtas Pietro Mascagni kū
riniams. Jūs girdėjote šito 
kompozitoriaus istoriją. Se
nas jis šiandien, prie aštuo
niasdešimt metų slenksčio 
žengiąs, garbe aptekęs, per 
visas pasaulio scenas perė
jęs. Prieš kokia keturiasde
šimt su viršum metų jis 
niekam nebuvo žinomas. Bu
vo sau kaimo, mažos bažny-

iš tų pat kaimiečių gyveni
mo. Mažytė toji opera, ta
čiau ji nustebino visus: lai
mėjo konkursą, laimėjo Ro
mos sceną, o po metų jau 
skardėjo Londone, Philadel- 
phijoj, Paryžiuj. Taip nuo 
kuklių kaimo bažnytėlės var 
gonų Pietro Mascagni su 
“Cavalleria Rusticana” pa 
šoko į svaigias viršūnes —

tum drimba, bent kiek link
telėjęs nuo ilgų metų ir šlo-

kaimiečius, kuriuos sudėjo i 
pirmąjį savo veikalą, dar lr

vės, sunkiu žingsniu jisai šiandien tokį gaivų, tokį 
artinasi prie pakopos, nuo kraujo ir Sicilijos kaitrų pil- 
kurios diriguos savo muzi- ną, kaip prieš keturiasde-
kai. Žmonės gi ploja, stoja
si pagarbai ar norėdami ge 
riau įsižiūrėti į tas mėlynas 
jo akis, į šviesius plaukus, 
į visą tą vyrą, kuris tokių 
gražių melodijų yra išga
vęs. Jisai tuo tarpa jau pa
siekė dirigento estradą. Ne
lengva jam, senam, tokiam 
kūningam, užkopti į ją. Kai

šimt metų. Gal tai jau pas
kutinis jo lazdelės mostelė
jimas savo jaunų metų sva
jonėms, tiems ugnies ir 
liepsnų, putojančio vyno 
pilniems balsams, tam kai
mo bažnytėlės varpų vaka
riniam skambėjimui...

Anksčiau buvau girdėjęs 
Cavalleria Rusticana” — irjis lipa į savo sostą, prie tos ..___ , , .. • , tada man visa kas ten atro-magiskos lazdelės, kuria jis

savo garsus, savo melodijas 
šauks į pasaulį, prie tų gai
dų, kur gilieji jausmai, ne
migo naktys ir slapčiausios 
svajonės sudėtos, pribėgę 
orkestrantai gelbsti jam pa
kilti, paremdami jį už ran
kų.

Dabar Pietro Mascagni 
jau savo aukštybėje. Iš čia 
jis atrodo pusiau milžinas 
savo sunkiu stuomeniu, pu
siau komiška figūra savo 
lėtais judėsiais, savo dram- 
balotu kūnu. savo balta fra
ko krūtine, į kurią pliskina 
elektros šviesa ir pribėgęs 
fotografas savo aparatu. 
Vaizdas iškilmingas, pilnas 
rimties, pagarbos ir nuošir
džių jausmų. Maestro gi lė
tai kelia ranką, bet nepa
kelia jos aukštai, nes ir ji 
atrodo lyg per sunki jo se-

dė nublukę, nereikšminga. 
Dabar gi, giedant chorui ir 
solistams, be jokių dekora
cijų, be vaidinimo, šis kūri
nys tiesiog žydėte pražydo. 
Išvydau jį savo aplinkoje, 
savam ore, savo žemėj, ir 

(Nukelta į 6 pusi.)
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Pietro Mascagni diriguos

mantiškos. Tas mėlynakis, 
šviesiaplaukis, stambaus su
dėjimo senis savo galybės 
dienose ne vieną atdūsį. su
kėlė.

Koncerto dieną salė buvo 
pilna pilnutėlė. Tiek daug 
juodakių romėnių ir žvitrių 
romėnų sutraukė ne vien 
tik muzika, bet ir pats maes-
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K. Barassėdėdamas. Jis per senas iš
turėti dvi valandas ant ko
jų. Visa Roma, visa Italija 
šitai žino, ir niekas nesiste
bi. Kai jis taip sėdasi, aš 
galvoju, kaip gražu pačiam 
kompozitoriai savo kūrinius 
diriguoti: savo mieliausius 
kūdikius jis pasauliui išve
da tokius, kokius pats sva
jojo, kokius savo slaptose 
mintyse išaugino, savo gilių
jų naktų sapnuose išsapna
vo. Jis savo tuos širdies vai
kus žmonėms gali pastaty
ti švarius, skaisčius, nesu 
terštus, lygiai tokius, kokie 
jam pasivaideno jie pirmą 
kartą, kūrybos, įkvėpimo, 
dievų kibirkšties valandą. 
Ir dar gražu, kad senas jau, 
už metų kitų amžinai ap
kurtęs žemiškosioms melo
dijoms, jis štai prisišaukia

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų 

(Tęsinys)
Keli tūkstančiai lietuvių savanorių kovose prieš bol

ševikus paguldė galvas ir apšlakstė lietuviškąją žemę 
karžygiškuoju krauju. Tas kraujas sakyte sako: Lietuva 
verta Laisvo ir Nepriklausomo gyvenimo. Užtat šian
dien tikras lietuvis su poetu B. Brazdžioniu ir sako:

— Tikiu, kad Tu, o Dieve, iš karo ir žudynių 
tautų tautas vedi,
Kaip kūdikį, pro prarają ir manąją tėvynę 
išvedęs, tarsi: augk, žydėk!
Neužtenka tik tikėti, kad Lietuva bus Laisva ir Ne

priklausoma, bet reikia viską daryti, kad ji tokia būtų, 
kur visiems užtektų duonos, kultūros ir sąžinės laisvės. 
Mūsų užjūrio broliai lietuviai tuo keliu ir eina, kurie 
šiandien kovoja su ekonominiais sunkumais, kuriuos at
nešė bolševikų plėšikavimai ir praūžusi per Lietuvą karo 
audra.

23. Bolševikai lietuvius žudė ir trėmė 
į Sibirą

Lietuviai per ištisas rusų bolševikų okupacijos dienas 
išgyveno baisias ir šiurpias valandas. Tauresnis ir šva
resnis lietuvis sų nerimu ir netikrumu ėjo poilsin, nes 
jis jautė, kad šiąnakt, o gal ryt ateis nakties metu ir
pagrobs jį ir išvež kur ten toli toli.... ne tik pagrobs,
bet ir išplėš iš savosios tėvynės ir atskirs nuo savųjų, 
kur tiek išgyventa malonių ir gražių dienų, kur gra
žioji jaunystė subrendo ir viens kitam gražią meilę pa
žadėjo...

Bolševikuose meilės ir neieškok, nes visur sutiksi žiau
rumus ir terorą, ten viešpatauja prievarta ir žmogaus 
teisių ir pareigų mindžiojimas. Ar tu būsi profesorius, 
ar gydytojas, ar advokatas, ar inžinierius, ar ūkininkas, 
ar kunigas, ar eilinis darbininkas, į tave žiūrės ne kaip 
į žmogų, bet kaip į kokį daiktelį, kuris aklai turi tar
nauti Stalinui ir jo klikai, jei netarnausi ir nešliaužysi 
kaip kirminas po Stalino “santvarkos” kojomis, tave su- 
trėkš kaip vabalėlį ir dar žiauriai pasityčios. Bolševikiš
koj sistemoj žmogus neegzistuoja, o tik daiktų krūva. 
Tai baisi žmogaus problemos paniekinimo tragedija. Nie
kur taip žmogus nebuvo paniekintas kaip bolševikiškoj 
santvarkoj. Todėl tikras žmogus, kuris pažino savo ver
tę ir aukštumą, verčiau bevelijo mirti negu gyventi bol
ševikiškoj “santvarkoj.”

Tauriems žmonėms bolševikai ir neleido gyventi. Jie 
buvo kišami į kalėjimus, žudomi arba tremiami į Rusi
jos gilumą. Rusai bolševikai buvo pasiryžę iš Lietuvos 
išgabenti pusę lietuvių tautos gyventojų, o į jų vietą 
atvežti visokius totorius, kalmukus ir kirgizus. Bolševi
kai buvo nusistatę lietuvių žemėje, kur lietuvis prakaitą 
ir kraują liejo už tautos laisvę, apgyvendinti tuos žmo
nes, kurie jokių ryšių nėra turėję su lietuvių tautiniais 
ir religiniais papročiais.

Bolševikai nesnaudė, 1941 m. birželio 15 d. sumobili
zavo masinį ablavą, gaudė lietuvius ir visai nepasiruošu
sius grūdo į prekinius vagonus ir vežė į Sibirą ar kitas 
Rusijos vietas. Net seneliai, senutės ir ligoniai nebuvo 
aplenkti. Lietuviai tremtiniai kelias dienas vagonuose 
išbuvo nevalgę ir kiekviename vagone buvo tarp 40 ir 70 
asmenų. Iš Kauno pirmasis tremtinių ešalonas 59 vagonų 
(vagonai visur suprantami prekiniai) išvežtas 1941 m. 
birželio 15 d. 6 vai. 45 min. Važtarašty buvo pažymėtas 
jo toks maršrutas: Kaunas — Vilnius — Minskas — to
liau, atskiru nurodymu. Iš Kauno ešalonas 54 vagonų 
išvežtas 1941 m. birželio 16 d. 1 vai. Iš Alytaus pro Kal
variją, Mariampolę, Kauną 1941 m. birželio 17 d. 2 vai. 
praėjo 63 vagonų tremtinių ešalonas. Iš Vilkaviškio atė
jo į Kauną 1941 m. birželio 17 d. 6 vai. ir 14 min. 81 va
gonų ešalonas, Kaune prikabinus dar 8 tremtinių vago
nus iš Kauno išvyko 8 vai. ir 15 min.

Lietuvos Raudonajam Kryžiui Naujosios Vilnijos sto
ty pavyko nustatyti, kad pro ten praėjo 19 tremtinių 
cšalonų, viso 871 vagonas, būtent:

1) Lokot 15-VI 35 vagonai, 2) Kulunda 17-VI 75 vago
nai, 3) Bijsk 18 ir 19-VI 277 vagonai, 4) Barnaul 17 VI 
59 vagonai, 5) Začainovo 15-VI 5 vagonai, 6) Novosibirsk 
20 ir 21-VI 159 vagonai, 7) Medvežja Gora 17 ir 21-VI 
67 vagonai,, 8) Starobelsk, 15, 19 ir 21-VT 145 vagonai, 
9) Makat Grenburg 21-VI 29 vagonai, 10) Babynino 16- 
VI 13 vagonų, 11) Minsk (Zap) 18-VI 5 vagonai, 12) 
Orša 22-VI 12 vagonų. Tiek dabar Liet. Raudonajam Kry
žiui pasisekė sužinoti apie lietuvių tremtinių ešalonus, 
bet jų kur kas buvo daugiau. Skaičiuojama, kad bolševi
kai per prievartą niekam nekaltus lietuvius išplėšė iš 
Lietuvos ir ištrėmė į Rusijos gilumą daugiau kaip 30,000 
žmonių. t

(Bua daugiau, i.
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Vyras, kurs žavi 
visą Italiją

(Atkelta iš 5 pusi.) 
buvo jis kaip netikėtai sa
vo gražumą praskleidęs žie
das. Iš tų melodijų pajutau 
Sicilijos bažnytkaimio dva
sią, jos dirvų kvapą, žmo
nių šiurkščias aistras, jų 
staigius sielvartus, ir visa 
tai skambėjo, ir pylėsi, kaip 
svaigus pietų vynas, kaip 
citrinų kvepėjimas, kaip 
spalvingi italų žemės žiedai. 
Saulė, kraujas, aistros, vy
nas, meilės sielvartai mušė
si ir putojo kaimietišku 
šiurkštumu ir gyvumu.

Jau praėjo metai, o kai 
atsimenu, tai ir šiandien tie 
“Cavalleria Rusticana” gar
sai toki švarūs, toki gaivūs 
ir jauni skamha man ausy
se: su pietų saule, su kaimo 
varpų vakariniais aidais, su 
vyno puta, su meilės aistro
mis ir krauju. Praėjo me
tai, praeis ir kiti, gi tos me
lodijos vis skambės ir ne
tils. Grožio dalykai amžinai 
yra džiaugsmas, sako poe
tas.

Lygiai matau ir patį Piet- 
ro Mascagni, kai jis pasku
tinį kartą išeina į sceną, 
sunkiai lenkiasi prie pakraš
čio ir spaudžia vieną po ki
tos rankas: moterys, vyrai, 
grūsdamiesi salės kertėje, 
stengiasi bent prisilytėti 
prie maestro, jeigu jau ir 
negaus įsprausti savo ran
ką į jojo delną.

Jis gi nuvargęs atsitiesia 
ir iš lėto kelia ranką, lyg 
laimintų paskutinę kartą vi
sus juos, toks didelis ir sun-

Tavernuose draudžia 
gambleriavimą

Illinois valstybės svai
giųjų gėrimų komisija to
mis dienomis griežtai už 
draudė ta Vernams turėti vi
sokius gambleriavimo prie
taisus, pradėjus kauliukais 
ir baigus vadinamomis 
“slot” mašinomis. Komisi
ja grasina panaikinti “lais- 
nius,” jei nebus klausoma.

Bus paskirti agentai lan
kyti tavernus ir pranešti 
komisijai apie nusižengu
siuosius.

Sulaikytas jaunas 
indijonas

Sioux Falls, S. D., auto
ritetų prašoma Chicagos po 
licija sulaikė čia atvykusį 
indijoną Dale Packard, 21 
m. amž.

Jis kaltinamas dviejų ar
klių pavogimu iš indijonų 
rezervacijos. Vieną arklį 
už 90 dol. pardavęs, o kitą 
paleidęs, ir atvykęs į Chi
cagą.

U. S. komisionierius jį 
apklausinėjo. Matyt jis bus 
grąžintas į So. Dakotą.

kus, panašus pusiau į mito
loginį milžiną, pusiau į juo
kingą senelį. Ir visas šitas 
mišinys yra iškilmingas, nuo 
širdus ir atminimų eilėje ne- 
dilstantis.

Socializmo idealai teorijoj 
labai gražiai skamba, bet 
jie labai toli nuo gyvenimo 
praktikos. — Gintautas.

UŽUOJAUTA

Reiškiame giliausią užuojautą mirusio KARO- 
LIAUS RAILOS žmonai, vaikams, broliui ir gimi
nėms. Per ilgus metus Karolis Raila buvo dienraš
čio “Draugo” uolus agentas ir nuolatinis platinto
jas. Jo asmenyje netekome uolaus bei nuoširdaus 
katalikiškos spaudos platintojo.

“DRAUGO” REDAKCIJA.

UŽUOJAUTA

Mirus KAROLIUI RAILAI, kuris per ilgus me
tus nuoširdžiai bendradarbavo TT. Marijonų Ben
dradarbių Draugijoj ir buvo savaitraščio “Laivo” 
platintojas, reiškiame giliausią užuojautą jo žmo
nai, vaikams, broliui ir giminėms.

TĖVAI MARIJONAI.

UŽUOJAUTA

Mūsų pavyzdingam ir daug žadėjusiam nariui —

KAROLIUI RAILAI

Tragingai žuvus, jo šeimai ir visai giminei gilios 
užuojautos reiškia —

“Draugo” Korespondentų Kliūbas.

DR. P. VILEIŠIO IR KUN. K. BARAUSKO 
PRAKALBU MARŠRUTAS

Dr. Petras Vileišis, žymus 
politikas ir kun. K. Baraus
kas, buvęs “Mūsų Laikraš
čio” redaktorius ir geras 
kalbėtojas apsilankys šiose 
kolonijose ir laikys prakal
bas svarbiais Lietuvos ir 
lietuvių tremtinių reikalais. 
Kalbėtojai patieks naujau
sias žinias iš Lietuvos ir 
tremtinių gyvenimo

North Side, Šv. Mykolo 
lietuvių parapijos salėje š. 
m. spalių 17 d. 8 vai. vaka
re.

Waukegan, Sv. Baltramie- 
|aus svetainėje, š. m. spa
lių 19 d. 4 vai. po pietų.

Chicago Helghts, šv. Ka
zimiero lietuvių parap. sve- į 
tainėje š. m. spalių 24 d. 8 
vai. vak.

So. Chicagoje, šv. Juoza
po liecuvių parapijos svetai
nėje bus prakalbos s. m. 
spalių 31 d. 8 vai. vakare.

Cicero, šv. Antano baž
nyčioje kun. K. Barauskas 
š. m. spalių 2G d. pasakys 
pamokslus svarbiais šių die
nų klausimais.

VVest Pullman, šv. Petro 
ir Povilo lietuvių svetainėje 
š. m. lapkričio 2 d. 8 vai. 15 
min. vakare (po pamaldų).

Kankakee lietuvių koloni
joje bus prakalbos š. m. lap
kričio 2 d. 1 vai. po pietų 
Forester salėje.

Gary, Indiana, šv. Kazi
miero lietuvių parap. sve
tainėje, š. m. spalių 22 d. 
8 vai. vak. įvyks svarbūs 
pranešimai apie Lietuvą ir 
lietuvius tremtinius Sibire.

TURTAS VIRS .. $6,000,000
APART APSAUGOS, TURIME flCOC nflD 
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................$OoO,UUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MES MOKAME 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai. 
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

tXUN AUOCUnONafOtar
JUSTIN MACKKWICH, Pree.
4192 Archer Avenue 

VIRginia 1U1

[HRINE,
E Ves

Murinę Joothes, deanses and refreshej 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
close work, late hours. free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

Gelling Up Nighls
MakesManyFeelOld

Do you feel older than you are or eufler 
Irom Oetttng Up Nights. Baekache. Nervous- 
ness, Lee Pains, Dlzzlness, Svollen Anklea, 
Rheumztle Pains, Burnlng, scanty or fre- 
guent passages? If so, remember that your 
Kldneyg are vltal to your health and that 
these symptoms msv be due to non-organio 
and non-systemlc Kldney and Bladder trou- 
blee—ln such cases CY8TEX (a physlclan's 
preacrlptlon) uaually glvea prompt and joy- 
oua rellef by helplng the Kldneya flush out 
polaonous ezcesa aclda and waatea. You hava 
everything to galn and nothlng to loae ln 
trylng Cystez. An Iron-clad guarantee 
vrapped around each package aaaureg a re- 
funa of your money on return of empty 
package unleaa fully aatlsfled. Don't take 
chances on any Kldney medlclne that la 
not guaranteed. Don't delay. Oet Cyztez 

(Sisa-tez) from your 
druKgist today. Only 
SSe. The guarantee 
proteeta you.

Cystex
Ilaib IKaeji

TYPEWRITBRS
A 0 D I N G MACHINES

—SMAll MONTHIY PAYMINTS- 
AU MASU

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

H T1AM4N AUOVAMa —
•va tiMHtt catav em.viM niw.macimm« evaiAMTii

xCTAD typewritir "□IMIV COMPANY
ZOMBI C eOlMlAn, Makager 

IM W. MADISON SY.
Phone DEARBORN P444

Įjistimatis- FREE — DtMONSTflABOtJ

tA. T A.
PETRAS ZANAUSKAS
(Gyveno; 3150 S. Halsted St.)

Mirė spal. 14. 1941. 10:50
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš Tel
šių apskr., šatių par.. Vabalių 
km. Amerikoj išgyveno 33 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Barborą (po tėvais Ka
linauskaitė); •dukterį Kazimie
rų ir žentų Henry Schulz; 2 sū
nus — Louis ir Phillip; seserį 
Jennie ir švogerį Pranciškų 
Kambautus ir jų šeimų; pus- 
seserį Jievų Mineikienę ir jos 
šeimų ir kitas gimines Ameri
koje.

Lietuvoje paliko motinų Jie
vų: 2 seseres — Barborą ir Jie
vų Žvaginienę ir kitas gimines.

Kūnas bus pašarvotas Anta
no M. Phillips koplyčioje, 3307 
S. Lituanica Ave., šiandien 3 
vai, popiet. laidotuvės įvyks 
šeštadienį, spal. 18, 1941. Iš
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nu-oširdžiai . kviečiam© visus 
gimines, drangai ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Mi >teris, Duktė. 
Žentais Sūnai, Stfiuo, Pussese
rė ir Giminės.

Laid. direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. YAIids 4908.

PLATINKITE "DRAUGĄ

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

■ RANTER. Ha.

Išvežiotame 
po vis© 
Chicago

REMKITB)
SENA

LIETTTVTŲDRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Im H<H'I.X'VARIt (Ht14

A. j
ANTANAS L. MAZELAUSKAS 
(Gyveno: 6185 South Rockwell Street)

Mirė spalio 14 d., 1941 m.. 4 vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kila iš Tauragės apskr., Kviedamos pa

rapijos. Amerikoje išgyveno 41 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Marijoną (po tėvais 

Katauskaitė); 5 dukteris, vienuolę seserį M. Gabrielę iš šv. 
Pranciškaus vienuolyno, Bronislavą, Emiliją ir žentą Joseph 
Shaniro, Stefanija ir Sylvia; 2 sūnus, Antaną ir marčią Oną, 
ir Viktprą; 3 anūkus: brolį Joną ir brolienę Rozaliją Maze- 
lauskus; pusbrolius, Juozapą Mazelauską ir šeimą iš West- 
ville, III., Antaną ir Bronislavą Bitautus, Petrą Andrijauską, 
Vincenta Račkauską ir Petrą ir Marijoną Aitučius iš St. Jo
seph, Mich.; giminaičius, velionių Vincento ir Kazimiero Žem
gulių šeimas; švogeri Antapą ir švogerka Petronėlę Kataus- 
kus ir 1ų šeimą, ir kitas gimines Amerikoje. Lietuvoje paliko 
brolį Aleksandrą, seserį Amiliįą Kentrienę, jų šeimas ir gimines.

Velionis nriklaustė prie D.L.K. Vytauto draugijos ir Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Ave. Laidotuvės jvvks šeštad., spalio 18 d. Iš 
koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Sūnai, Anūkai, Brolis, Pus
broliai Ir Giminės.

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

Wive», mothers, sister*—they'ra often 

forced to point the way to hoii 

health to their men folkl For women 

know that a healthy head producet 

handsome hairl And that's why 

women everyvvhere are pointing to 

Fom-ol, the remarkable foaming oil 

thampoo which first nourishes the 

scalp, then takes the dūli, parched 

hair and brings it back to glowing 

health. Fom-ol i< so economical; a 

little goes a long way. Ask your 

druggist for the regular 50c size. 

Or, write for a generous trial bot- 

tle, enclosing 10c to cover pocking 

and postage.

FOM-OL
More than a thampoo 
—e troatmontl

Marijonų Misijų 
tvarkraštis

3. Spalių 19 — 26 dd. — 
Lowell, Mass., Šv. Juozapo 
parap. bažnyčioje — kun. 
Kazimieras Rėklaitis, M.I.C.

4. Lapkričio 24 — 30 dd.
— Chicago, UI., Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčioje
— kun. Antanas Mažukna, 
M. I. C.

Tas daiktas nčra sunkus, 
kurį su noru dirba žmogus

Pasilsėt bus gana laiko 
ir kape. — Philaletas.

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

Remkite “Drangą”, nes ji« 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
ir Jūsų reikalams.

> A. M 'j

•A1T, DTD. LAIDOTUVIŲ DZUUETOUAI

KELNER - PRUZIN
•ertanriae Fotenarlmae — Moteria patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venelian Monument Co.
527 N. Westem Ave. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMn Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programa. — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1520), au P. Šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

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

Visi Telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIU8 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572

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

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CIČERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehilI 0142

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 West 2Srd Place 

Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
* Sekmadienį į 

Vytauto parką
Brighton Park. — Spalių 

8 d. įvyko susirinkimas rei
kale paskutinio šįmet para-Į, 
pijos pikniko Vytauto par
ke, spalių 19 d. Į susirinki
mą atsilankė klebonas kun. 
A. Briška su kun. J. Stan
kevičium; trustisai, parapi
jos komitetas ir kiti darbi
ninkai parapijos piknikuo
se.

Nustatyta pikniko tvarka 
ir paskirstytas darbas. Visi 
darbuotojai žadėjo iįe tik 
patys piknike smarkiai pa
sidarbuoti, bet ir savo pa
žįstamus ir gimines iš kitur 
pakviesti. Dėl to galima ti
kėtis gerų sėkmių, šeimi
ninku ir tvarkdariu pikni-

geruosius prietelius į darbą 
tų tikietų platinimui. Mažai 
jų beliko, bet būtų labai gra
žu, kad juos visus išleiBtumė- 
te, kas padidintų pramogos 
žymesnį pasisekimą. Jei kas 
norėtų šių knygučių gauti, 
malonėkite kreiptis į Aušros 
Vartų parap. mylimą ir gerb. 
kleboną kun. J. Dambraus
ką, telefonu arba atvažiuo
kite pas jį, jis nuoširdžiai 
bus dėkingas ir jūsų talką
giliai įvertins.

Pavyzdingos
vestuvės

J. K.

Y

Atžymėjo gimtadienį

West Pullman. — Spalių
4 d. Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioj mišiose šliūbą ėmė dcntė ir pavyzdinga įetu 
pavyzdingi jaunuoliai: Vera

' Lapė su Stanislovu čeka- 
ke klebonas paskyrė vieną nausku iš Brighton Park. 
savo pagelbininkų — kun. | Jaunieji, palydovai, tėvai ir
J. Stankevičių.

Rudenį esti dažnos oro at
mainos: tai saulė pasirodo, 
tai lietus lyja, tai atšaLa, 
tai sušyla.

Nepaisant oro atmainų, 
visi važiuosim į pikniką.

Neužilgo pasibaigs visi iš
važiavimai. Todėl brighton-

giminės jaunųjų intencija 
priėmė šv. Komuniją, kas 
darė didelio įspūdžio. Vaka 
re parapijos svetainėj įvyko 
vestuvių puota. Dalyvaus 
keletas šimtų žmonių, jų
tarpe kun. S. Jonelis. Jau-Į Bridgeport. — Šv. Vin- 
niesiems sudėta linkėjimų ir] cento De Paul draugija bu- 
dovanų. Jaunųjų tėvai yra

SPALI019 DIENA CHICAGOJ BUS
KATALIKŲ MISIJŲ SEKMADIENIS

Ateinantį sekmadienį, gų ir brolių misionierių abi- 
vyskupijoje bus minimas tais, o mergaitės — įvairių 
misijų sekmadienis. Apie seserų vienuolių kongrega- 
spalio 19 d., Chicagos arki- cijų abitais.
tai praneša Tikėjimo Plėti-l ______________
mo dr-jos arkivyskupijoje |(llrja nsmil TiHini direktorius prelatas James Zia‘ni

1 J. Horsburgh. Tą dieną 
misijų sekmadienis bus mi
nimas visose J. A. Valsty-1 — ---------
bėse ir visam katalikiškam PLATINKITE 
pasauly.

Švč. Vardo katedroje,
Chicagoj, popiet įvyks įspū
dingos pamaldos. Bus kal- 

specialės mišijinės

Joseph Lesauskis — Fran 
ces Janicke.

“DRAUGĄ*

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
HELI* VVANTED — VYRAI

tf ---
mų. Patyrę vyrai. Nuolatini darbai.
KRANKI,IN P1CTVRE KRAME CO. 

1209 South M lik t

• Wl«»l) VVORKERS — "MACHINE 
HANP8” ir "CABINET MAKERS". 
Nuulatini darbai. Kreipkitės prie:

ONOHB1LT, INC.,
4438 licliiiont Avenue

GENEVIEVE BURBAITE 
Žinomų Tovvn of Lake karnos 

biznierių Gregory ir Stellos, maldos. J. E. Arkivyskupas 
Burbų duktė neseniai minė- S. A. Stritch kalbės. Pamal- 
jo gimtadienį. Yra gabi stu dos baigsis šv. Sakramento 

benedikcija.
vaįĮg t Prieš pamaldas įvyks pa-

Biznieriai Burbai yra sa-.rapijų mokyklų vaikų pro- 
vininkai didelės moteriškų cesija. Berniukai bus ap- 
rūbų (furkautų ir suknių) rengti įvairių ordenų kuni
siuvyklos adresu 
47th Street.

1857 W. 
Koresp.

Atgijo Šv. Vincento 
Paaliečio draugija

parkiečiai ir kviečia visus pavyzdingi katalikai, mūsų
į savo paskutinį šįmet pik
niką. Brightonparkiečiai sve 
tingi žmonės. Jie lanko ir | 
kitų kolonijų piknikus, taip Į 
gi neatsisako pasidarbuoti 
katalikiškų organizacijų pik 
nikuose. Namiškis

Ant. LeščinsKTerie? 
sumanymas

Jau pora kartų pasirodė 
spaudoje, kad nuoširdi visų 
katalikiškųjų įstaigų gerbė
ja ir mylėtoja, Antanina 
Leščinskienė organizuoja 
geradarius į talką, kad su
rengti pramogą parėmimui 
dar labai mažai žinomai į- 
staigai, būtent — Nekalto 
Prasidėjimo P. Švč. Varg
dienių seselių vienuolijai, 
kuri įsisteigė savo motiniš
kąjį namą Rytuose, Thomp
son, Conn., ir darbuojasi
prie Tėvų Marijonų abiejų) U. S. tarnybą. Bet padrą-

^ItčhintfSs
Forqu,ckrelief from itching of ecscma. pimpio, 
athlete’s foot. seabies, rashes and other ex- 
temally caused akiu trouhles. ūse world-famous 
cooling. antiseptic, liąuid D. D. D Prescription 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
ųuickly stops intense itch.ng. 35c triai bottle
proves it. oryour money back. Ask vour 
dr-ggist today for D. D. D. PNCSCRIPTION. 
. • *

CONRAD
Fotografas

Studija jrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

ReikalingC. patyrę “BU8HELMEN” 
vyrų drabužių krautuvėje. Nuolati
ni darbai. Pašaukite Cmuiord 3300. 

J. V. C1ZEK & SONS 
3259 Wet>t 26tli Street

HELP WANTED — MOTERYS

"ASSEMBLEItS" prie "Venetian 
bllnds”. Patyrimas nereikalingas. — 
Nuolutini darbai.

THE NOR.VIAND1E CO.
515 So. Welh> Street

HELP VVANTED 
AD — DEPT 

127 No. Dearborn S». 
Tel. Randolph 9488—9489

įstaigų rėmėjai, 
skaitytojai.

‘Draugo”

Dalyvis

Vienas sūnus grįžo, 
kitas išeina

OUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Cive Your CHILD 
This Šame Expert Carel

At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’s 
Mild Musterole — a product made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
product made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
vvarming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger product.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio 

Rez.:
ENGIetvood 5883 
ENGIetvood 5840

NAMAI — FARMOS
Kas kų. turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitu! parduoti, nauja 
namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suromskls Company. 
Taipgi turime didelj pasirinkimų se
nesnių namų, ’ ant lengvų Išmokė
jimų:

13 cottagiai nuo $2,500 ir uukšjl.
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $8,500 ir aukšč.
U 3-fletų nuo $0,500 ir aukšč.
16 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
3 8-fletų nuo $16,500 ir aukšč.
7.10-fletų nuo $22,500 ir aukšč.
Taipgi turime visokių blsniavų na

mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų. 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie; —
CHARLES P. SCROMSKIS & CO., 

6921 Su, VVestern Avenue,
Tel. REP. 3713 — Vuk. PRO. 1111

PARDAVIMUI LKIS
Parsiduoda 73 akrų ūkis, ar mai
nomas ant mūrinio namo ar bun- 
galow. Netoli Paw l‘aw, Michigan. 
geras kelias; elektra ant vietos. 
Gražus sodas lr ukėje gražus te
kantis upelis. Galima pirkti Įmo
kant tik $2,500, balansas lengvais 
išmokėjimais. Kreipkitės telefonu: 
VANburen 2069.

Nesekime tų, kurie išsiža
da savo kalbos ir katalikų 
tikėjimo, nes ir Dievas jų 
išsižadės paskutinę teismo 
dieną. — L Leščius

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

Būk sau draugas, tuomet 
ir kiti bus tau draugai.

Jeigu su baime ant svie
to gyvensi, niekad ramumo 
neturėsi.

Būti vadu — reiškia ki
tus mokyti būti vadais. — 

Foersteris
Kvailys skundžia kitus, 

pusgalvis skundžia save, iš- 
i mintingas tyli visame.
' Jeigu kurčias staiga iš
girstų šimtabalsę daugybės 
instrumentų simfoniją, jisai 
negirdėtų melodijos, nei vio
lončelių raudos, nei triūbų 
vaitojimo, nei bubnų dūzgė
jimo, bet girdėtų vieną di
dingą harmoniją, lr jam 
veržtųsi iš krūtinės širdis, 
pažadinta tų garsų didybės.

Pasisekimo paslaptis yra 
ne tame, kad niekad nesu- 
klydus, arba neapsivylus, 
bet tame, kad nenupuolus 
dvasia. — Aistis.

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

Niekados nesigailėjo tas, 
kuris mažai valgė ir mažai 
kalbėjo.

Blaivi tauta išaugs tiktai 
iš blaivaus jaunimo.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd. 
EEN. J KAZANAUSKAS, Sec. 

TURTAS VIRS ,*1,100,000.^Scratchin? Relieve 
' ItchFait 
-arMoneyBadi

Forųuickrelieifram itching ofeesema, pimples. 
athlete’s foot, seabies. rashes and other ex- 
temally caused skin troubles. usc world-famous, 
cooling. antiseptic, liąuid D. D. D. Prescription. 
Greaseless. stainless. Soothes irritation and 
ųuickly stops intense itching. 35c triai bottle 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRISCRIPTIOH.

vo kaip ir nutraukus savo 
veiklą. Bet spalių 10, po pa
maldų, kun. P. Lukošius su
šaukė susirinkimą ir drau
gija pradėjo veikimą.

Išririko ir naują valdybą 
iš pirm. J. Simonas, vice 
pirm. K. Kakta, rašt. V. Ma- 
tuliokas, ižd. S. Punkauskis. 

Draugijos tikslas gelbėti
.jPteyo Apvaizdos..parap. - neturtingus. Valdyba, pade 
Trys mėnesiai atgal susirin- dama narių, galima tikėtis, 
kęs būrys giminių ir pažįs- į daUg nuveiks šioj srity. Lai- 
tamų į Bukantų namus iš-1 mįngos kloties
leido U. S. tarnybon Po- Į
vilą Bukantuką. Tai buvo i! * _______
begalo liūdna valanda. Bet,
ačiū Dievui, spalių 12 d. Po
vilas jau grįžo visai, links
mas, pilnas gyvumo. O kiek 
džiaugsmo jo mylimai ir se
nai motinėlei, tėtukui, sesu
tei broliams ir visai eilei 
giminių ir pažįstamų, ištik- 
rųjų, sunku apsakyti.

Tiesa, vienas sūnus grį
žo, už tai trumpoj ateity, 
jaunesnysis sūnus išeina į

Pranešimas
Reporteris

Šv. Antano Parap. Namų 
Savininkų Klubo svarbus su
sirinkimas įvyks spalių 15 
d. po pamaldų. Iš priežas
ties parapijos bazaro, susi
rinkimas bus 8-tam kamba
ryje. Yra daug svarbių rei
kalavimų, paduota miesto 
valdybai kas link pagerini
mo lietuvių kolonijos. Kvie- 

_ , čiami viBi skaitlingai atsi-
ištaigų - Thompsone ir .intaa savo brolio Povilo, lankytl „usirinkiman ištrins- 
Hinsdale, III. P-nios Leščins- ■ kad kariuomenėje buvo la- - » S
kienės užsimojimas pilnai bai gerai, drąsiai ir pilnas
pasisekė ir vykdomas. Ne- pasiryžimo pasirengęs išeiti, 
gana garbingos geradarės Spalių 12 d. beveik tas 
sumanymo pramogą suruoš-! pats būrelis, kuris Povilą iš-

ti komisijų raportus. Taip 
pat prašomi atsivesti naujų 
narių. Kaip žinote, šis klu
bas darbuojasi visų lietuvių

, gerovei ir yra visų lietuviu
ti, p-nia Leščinskienė kad leido, susirinkę į sutiktuves, priedermė šią organizaciia 
daugiau naudos padaryti ir. visi maloniai dalinosi įvai- remti. A F P i • J4 
sumažinti kiek galima dau-J riais iš U. S. tarnybos įspū- °c us, pirm.
giau išlaidų, tam tikslui dar 
aukoja $25.00.

Brangiosios lietuvės bei 
lietuviai!. Matydami tokį 
gražų užsimojimą, būkite 
taip malonūs šiame darbe 
mums pagelbėti. Kaip jau 
gal žinote, kad pramogk į- 
vyks spalių 25 d., Aušros 
Vartų parapijos salėj, ku
riai klebonas kun. J. Dam
brauskas mielai pritarė ir 
patsai kviečia į talką.

Turime atspausdinę laimė
jimui 100 knygučių, kiek
viena po vieną dolerį ver
tės, tikietukas tik 10 centų. 
Dovana sulyg laimėjimo — 
SI0.00, kurią aukojo malo
nūs geradariai p nai Pleč
kaičiai iš Mayvvood, III., di
deli viršminėtų seselių prie
teliai. Užtat prašome visus

džiais. Džiaugėsi visi, bet 
užvis daugiausiai džiaugs 
mo ir malonumo turėjo Po
vilo geroji motinėlė, kuri, 
nors ir išleidžia kitą savo 
sūnelį, bet šiuo kartu jau 
taip nesijaučia spaudžiama 
liūdesio, nes žino, kad Dėdė 
Šamas pašauktus į tarnybą 
tikrai gražiai visokeriopai 
aprūpina.

Susirinkę sveteliai pilni 
džiaugsmo 
malonią 
p-nų Bukantų pavaišinti pui 
kia vakariene, pilni dėkin 
gurno už vaišes ir turėtą 
malonumą, skirstėsi kas sau 
linkėdami jaunesniam sūne
liui geriausio pasisekimo, o 
motinėlei ir visai Bukantų 
šeimai, nuoširdaus susira
minimo. J. K.

REMKITE IR PLATINKITB 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

THANKS

TELllNG ME
lAlkkCVl

AND for
ABOUTl

V/HOLE 
lOVES

famhyi 

ITI

įkę sveteliai pilni l ‘ia/1
■o. turėjo begalo 
ir jaukią valandėlę.
^antų pavaišinti pui- • //c****"' ' v

iMix Lemon Juice 
AT HOME

TO RELIEVE
^RHEUMATIC PAINS

Money Back—If This Recipe Fails 
Oooa new« trsvels fast—many ot the thou- 

ssnds of folks who nov take lemon julce 
for rheumatie pain—have found that by 
addlng tvo tablespoonfuls of Allenru to one 
tableapoonful of Lemon Julce ln a glass of 
vater, they get faater reilef for the achaa 
and palna cauaed by rheumatlem. lumbago. 

It s no surprlse either, for Allenru is a
15 year old formula to relieve rheumatie 
aches and palna. In fact—if lt does not help 
—your money back. What could be falrer? 
Oet Allenru today at any Uva druggist. Only 
85 cents—Do it Nov.

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

FOR
ITCHING 

SKIN
kenčiate tueziejuną, 

nudegimą, arba odos lig*? 
JTekentėkitl Žemo per 30 
metų gelbėjo įmonėms. Pa
teliu* eczema. išbėrimu*, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko- 
se. 85c. 80c. *1.00.žemo

FOR S K. 1M I P H n n T l Q N s

I-

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie
Charles Yushas

Lietuvis Kontrakv»rius 
Ir Karpenterys

*

X>

.this cheese 
fooJ that’s digestible

as milk itselfI

SPREADSI SLICES! TOASTSI 
" MELTS PERFECTLY! *

Tafcfng your g/rl to the 
movies?

WATCH OUT!
Watch out that your breath doea net 

offend ... you yourself probably don’t 
y now whether lt's ofTenalve or otherwlse. 
If you want to make a hlt wlth your 
giri frlend, there’i a way to make your 
breath more agreeable. And lt's easy. 
Slmply rlnae the mouth wlth Llsterine 
Antiseptic before you start out. Llsterine 
halts food fermentation ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
Ing to some authorltles, then over- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Loti lt, Mo.

Beforo Affy Data Uaa
LISTERINE ANTISEPTIC

To Make Tovr Breath Sweeter

9AVL4C8IA8 PASCRENKIMAN 
SUKNELIŲ 

BLIUSKEUIŲ 
PIRŠTINIŲ 

KOJINIŲ
POCKET’ ROOK Ų 

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRAIHŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt IM. 
TeL AUSTIN 1175

VVOLk STLDIl)
'945 Weit 35** 5»-ee? I

ADVANlED PHOTOGRAPHY 

fl»WKST POSSIRt.E PKK ES

PHONF I SEKS ET T E 2813

Nesenai sugrįžęs iš Ellvvod, I1L 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

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

Tel. Canal 5014

Rez. Tel. VICTORY 2*»9DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rodinas 
Jonas Jasinskas 

Ant. Labanauskas
H. Rajewski 

“Shorty”

3r>
MUSŲ

NAUJAM VARTOTŲ 
KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, UI.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022
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"Draugo" Bankieto Bilietai Platinami 
Kiekvienoje Lietuvių Kolonijoje

Besiartinančio “Drau
go” bankieto bilietai yra 
platinami kiekvienoj kolo
nijoj. Bilietų platintojai 
yra arba “Draugo” agentai, 
arba kolonijų žymesnieji 
veikėjai ir veikėjos.

Šiandien paduodame pla
čiajai visuomenei vardus tų 
asmenų, pas kuriuos galima 
gauti “Draugo” jubiliejinio 
bankieto bilietus. Kaip jau 
žinome šis bankietas įvyksta 
spalių 26 d., Dariaus ir Gi
rėno Auditorijoje.

Kaip buvo pirmiau minė
ta, galima savo grupei re
zervuoti stalą, prie kurio 
bus dvyliką vietų. Būtų 
labai gražus daiktas, jeigu 
draugijos, klubai sau rezer
vuotų ir “incorpore” daly
vautų šiame istoriškame 
bankiete. I

Bankieto bilietus platina 
sekantieji:

Mrs. Mozeris
1603 So. 50th Avė.
Cicero, III.
Mrs. Sriubas
1315 So. 50th Avė 
Cicero, UI
Mr. Vladas Shemetulskis 
1440 So. 57th Ct.
Cicero, III.
Miss Betty Plekavičintė 
371 E. Kensington St. 
Roseland, ūl.I *
Mr. Sęrzickas
2320 So. Hoyne Avė.
West Side

i ■’ ‘
Mr. Maskolaitis
1651 No. Claremont Avė.
North Side.
Mr. Vaicekauskas 
4242 So. Maplewood 
Brighton Park.

• • A, . . • 7
Mrs. Samlenė
3751 So. California
Brighton Par.■
Mrs. Rudienė
2511 W. 45th PI.
Brighton Park.
Mrs. Aleliūnas
3251 So. Union Avė. 
Bridgeport.

Mrs. Gudas 
901 W. 33rd St.
Bridgeport.
Mrs. P. Snarskienė 
601 E. 88th St.
So. Chicago.
Mrs. Turskienė 
4639 So. Hermitage 
Town of Lake.
Mr. Stanulis 
6651 So. Talman 
Marąuette Park.
Mrs. Stucinskienė 
671 W. 18th St.
18th St

' Mrs. A. Baalukas 
'254 W. 118th St 
iWest Pullman.
Mr. J. Aukskalnis 
Gary, Indiana.
Mr. K. Gubista 
4355 Bo. Mozart Avė. 
Brighton Park.

Jeigu kam būtų sunku, 
nepatogu pas platintojus 
įsigyti bilietus, būtų galima 
visuomet kreiptis į “Drau
go” raštinę — 2334 South 
Oakley Avė.

Apsimetė karininku 
pakliuvo kalėjiman

Thomas A. Cotter, 27 m. 
amž., federalinio teismo nu
teistas vienerius metus ir 
vieną dieną kalėti.

Jis įsigijo laivyno kari
ninko uniformą ir, apsime
tęs karininku, dalyvavo net 
vienoj tikrųjų karininkų 
vakarienėje ir nebuvo įtar
tas Tik paskiau susektas 
jo apsimetimas.

•' '••• " • • ‘"T:... t
Traukinis sumalė 
automobilį

Rock Island geležinkelio 
keleivinis traukinys ties 119 
gat ir Vipcennes avė. su
daužė automobilį. Žuvo 
Frank Fahrenwald, Fahrol- 
loy Co., Harvey, priziden- 
tas.

Nelaimė įvyko jam iš fa 
briko važiuojant namo.
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ŠEIMININKES DŽIAUGSMAS

\ x/raugus" Acme telepnoto) 

Ši jauna šeimininkė džiūgauja radusi, kad naujovinė 
kedro skrynia, tokia, kaip čia vaizduojama, yra ne vien 
kambariui papuošimas, bet dar joje yra pakankamai vie
tos susidėti vilnonius daiktus. Kandims joje nėra vietos.

Daug piliečių
pakeitė adresus

Rinkimų komisionerių bo- 
ardo vyriausias klerkas 
Rusch praneša, kad praei
tą savaitę Chicagoj visuose 
pririnktuose atlikti balsuo
tojų gyvenimo vietų (adre
sų) patikrinimai. Apie 
300,000 piliečių nerasta se
nųjų adresų. Matyt, nusi- 
kėlę kur kitur. Jiems pa
siųsti senaisiais adresais 
įspėjimai, kad rinkiny ko- 
misionierių boardui praneš
tų savo tikrąsias gyve’nmo 
vietas. Tas turi būti at
likta iki šio spalio mėn. 21 
d., jei jie nori dalyvauti tei-

mu
X Kun. D. Mozeris, cice

rietis, dabar studijuojąs 
aukštus mokslus Katalikiš
kame Universitete, Wash- 
ingtone filosofijos daktaro 
laipsniui įgyti rašo mokslo 
veikalą apie lietuvių vaid
menį Lietuvos nepriklauso
mybei įgyti.

, X Lietuvio sukaktį pa
gerbė lenkų laikraštis. Prel. 
Maciejausko sukakties pro-

CIO IMASI ŽYGIU VISUS 
DARBININKUS ĮTRAUKTI

Steel Workers Organiz- 
ing Committee (CIO) imasi 
griežtųjų priemonių Carne
gie Illinois Steel kompani
jos, Gary, Ind., visus iki 
vieno darbininkus ir darbi
ninkes įtraukti unijon. Kas 
nenorės priklausyti šiai uni
jai, tas bus pašalintas iš 
darbo.

Unijos vadai nusprendė 
šią kampaniją vykdyti pra
dėjus šiandie rytmečiu. Ne 
tik kompanijos fabrikai 
bus piketuojami, bet ir dar
bo laiku unijos agentai pa-

UNIJON
čiuose fabrikuose apklausi
nės darbininkus. Darbi
ninkai turės dokumentais 
įrodyti, kad jie priklauso 
unijai ir užsimokėję duok
les. Kas to neįrodys, tas 
neteks darbo.

Praeito kovo 31 d. fede
ralinis teisėjas Thomas W. 
Slick išsprendė, kad toksai 
unijos žygis yra priešingas 
įstatymams, nes varžo pa
vienių darbininkų teises Bet 
unijos vadai nepaiso to iš
sprendimo. w • .

VASARIO MĖNESĮ BUS MOKAMI 
TAKSAI UŽ AUTOMOBILIUS

1942 m. vasario mėnesį 
automobilių savininkai pra
dės mokėti federalinius tak 
su už vartojamus automo
bilius ir sunkvežimius — po 
penkis dolerius per metus. 
Taip nusprendė kongresas 
pravezdamas visą eilę nau
jų taksų. Nepaisant koks 
automobilis būtų — naujas, 
ar senas, brangus, ar pigus, 
visiems lygūs taksai — pen
ki doleriai metams.

Tik vienoj Illinois vals
tybėje yra apie 1,800,000 ke 
leivinių automobilių ir apie 
240,000 sunkvežimių. Jų 
daugumas yra Cook apskri
ty — Chicagoj.

Taksus rinks U. S. vidaus 
reikalų kolektoriai. Chica
goj kolektorius yra Harri-

son. Jis iš valstybės sek
retoriaus Hughes gaus au
tomobilių ii sunkvežimių 
savininkų sąrašus ir prieš 
vasario mėnesį visiems pa
siųs laiškus. Kas užtruks 
su mokėjimu, sakoma, bus 
pasiųstas paraginimas. Jei 
tas negelbės, kolektoriaus 
agentai imsis žygių traukti 
tieson išsisukinėjančius. Už 
nemokėjimą įstatymu numa 
tyta 30 parų kalėti ir 25 
dol. baudos. Nuo taksų 
bus atleidžiami tik tie, ku
rie dokumentaliai įrodys, 
kad jie savo automobilių, 
arba trokų per ištisus 
metus nevartoja

Liepos 1 d. prasideda fis
kaliniai metai, tai pirmieji 
taksai už automobilius bus

PTRM NEGD PIRKSITE
MATYKITE MUS!

sėjų rinkimuose lapkričio ga Amerikoje išeinąs laik 
4 d.

Keletas asmenų 
sukrėsta

State ir Polk skersgatvy 
du gatvėkariai susidaužė ir 
nušoko nuo bėgių. Keletas 
asmenų sukrėsta. Ėmė il
giau vienos valandos atida
ryti liniją.

raštis “Przewodnik Katolic- 
ki” įsidėjo Kazio Vidikaus- 
ko lenkiškai parašytą ilgą 

; eilėraštį, specialiai pritai
kintą sukakties pagerbimui.

X A. Snarskienė, So. Chi
cago veikėja, DKK narė, grį 
žus iš Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų Dr-jos sei

mais. Prakalbos įvyks šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
svetainėje spalių 22 d. 8 vai. 
vak. Kalbės kun. K. Baraus
kas ir dr. P. Vileišis. Abu 
prakalbininkai yra šaunūs 
kalbėtojai ir gerai nusima
no politikoje.

X Indiana Harbor, spalių 
12 d. Šv. Pranciškaus lietu-' k
vių parapijos bažnyčioj kun. 
K. Barauskas pasakė du pa
mokslus ir bažnyčioj surin
ko lietuvių tremtinių reika
lams 76 dolerius 45 centus. 
Labai daug prie sėkmingo 
aukų rinkimo pasisekimo 
prisidėjo malonus ir simpa
tingas lietuvis klebonas kun. 
K. Bičkauskas ir jo vikaras 
kun. J. Naudžius. Kai kurių 
aukotojų pavardes pasisekė 
sužinoti, todėl jos bus pa
skelbtos ir spaudoje.

X Gimimo Panelės Šv. 
bažnyčioje sekmadienį, spa
lių 19 d. bus teikiamas Sut
virtinimo Sakramentas va
kare 7:30 vai. Tarpe šimto 
vaikų ir augusių šį Sakro-

mo, dabar darbuojasi pla
tindama “Draugo” dienraš
čio jubiliejaus bankieto ti- 
kietus. Galima ją pašaukti 

imami tik iki tos dienos ir įr telefonu: Vincennes 8068. 
bus tik 2 dol. 9 centai. Pas-
kiau gi bua imama tiesiog. . x AuSros Vart,» bažny-
metiniai taksai - 5 dol. I ciai nauji Kryžiaus Keli” 

(Stacijų) paveikslai jau at- 
Užsimokėjusiems taksus • gabenti ir sekantį penkta- 

autoistams bus išduodami I dienį per ražančiaus pamal- 
ženklai, kuriuos bus galima i das bus pašventinti. Apeigo- 
priklijuoti prie automobilių■ se dalyvaus daug tikinčiųjų.
stiklų.

Kolektorių biurai visoj 
šaly turės padidinti tarnau
tojų skaičių. Nes išrinkti 
taksus yra daug darbo.

X Gary, Ind. šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebo
nas J. Martis maloniai su
tiko leisti prakalbas svar
biais mūsų tautos klausi-

mentą priims ir žinomų vei
kėjų J. ir E. Mickeliūnų jau
nesnis sūnus Robertas.

X Religinis koncertas 
Aušros Vartų bažnyčioj į- 
vyks sekmadienį, spalių 19 
d., 7:30 vai. vakare. Be pa
rapijos choro, kurį stropiai 
koncertui ruošia muz. J. 
Brazaitis, programoj daly
vaus svečių — solistų ir so
lisčių.

X Pranas Balčiūnas, sū
nus senų ir veiklių Aušros 
Vartų parap. parapijonų ir 
biznierių užvakar išvyko į 
Dėdės Saftio kariuomenę. 
Sykiu išvyko ir J. Zalatoris.
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Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių 
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ 

KALĖDOMS!
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PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

816 W. 38rd Place, 
Chicago, III.

MDMAFSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBA],
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Plntnmiojtm. namų partatymų ai 
pataisymų — Nieko (mokStl — t 
metai lAmokėtl — Apkalnavtmaa 
dykaL

IdetoiTle Parda.AJaa 
Stanley Utwtnaa — VedAJaa

Carr-Moody Lumber 
Company

8039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Šie įvairių spalvų Kalėdų sveikinimai, 21 iš viso — 14 lietuvių kalboje 
ir 7 anglų kalboje — už savaitės kitos bus užbaigti, sudėti į dėžutes ir siunčia 
mi “Draugo” skaitytojams. *

Šiame “Draugo” Kalėdinių kortelių rinkinyje visi sveikinimai yra skir
tingi, ypatingo stiliaus, vaivorykštės spalvomis spausdinti, gražioje dėžutėje 
sudėti, ir visais atžvilgiais katalikiški. Tai bus pirmas sykis, kad kokia nors 
lietuviška įstaiga tokius puikius ir stilingus Kalėdinius sveikinimus yra at
spausdinus lietuvių visuomenei.

Atsiminkite - 21 KORTELIŲ už..................... $1.00
Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu —

DRAUGAS"//I
2334 S. Oakley Avė. Chicago. III.


