
DRAUGAS
Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudos 

Draugija.
2334 So. Oakley Avė., Clihago. Illinois 

Telefonas Canal I010-S011.

VlenlntPlis tautinas lr tikybinės rniniles 
lietuvių dlenraAtta pasaulyje.

Chicago, Illinois, Penktadienis, Rugsėjo-September, 9 d., 1941 m.

DRAUGAS 
The UUmanlan Daily L'rleml 

Pubiished by the Lithuanian Catholic 
Press Soclety.

2331 So. Oakley Avė., CliUago. Illinois

The a io s t lnfluentlal Lithuanian Daily 
ln America.

8c a Coov Kabia 3c von xxvNo. 207

LIETUVOJ VYKSTA NACIFIKACIJA
Išbando patrankas

“BEZPRIZORNIKI”
W. G. Krivitzky, buvęs 

Stalino politinių agentų Eu 
ropoję viršininkas, savo 
knygoje “In Stalin’s Secret 
Service“ rašo, kaip 193£> me 
tais Stalino nuosprendžiu 
Rusijoje čekistai išnovijo 
šimtus tūkstančių benamių 
vaikų, bernaičių ir mergai
čių, vadinamų “bezprizorni- 
kais”. Vaikų novijimas.vyko 
keletą metų. Nutrauktas tik 
1939 m., kai Stalinui nebu
vo reikalo toliau “bičiuliau
tis” su normalaus gyvenimo 
vaikais.

JUODŽIAUSIOJI DĖME
Krivvitzky rašo, kad visi 

kiti pasibaisėtini Stalino su 
kelti žiaurumai su gyvento
jais ir čekos vykdyti ateityj 
gal bus ir užmiršti. Bet jo 
sukeltos vaikų žudynės vi
sais amžiais pasiliks rusų 
tautos istorijoje juodžiau
sioj i neišdildoma dėmė.

KLAJOKLIAI VAIKAI
“Bezprizornikai” vaikai 

buvo klajokliai vaikai. Jų 
pulkai miestuose iškilo bol
ševikų revoliucijos laikais. 
Bolševikai nesirūpino nete
kusių tėvų vaikų likimu. Jų 
kadrai padidėjo, kai Stali
nas ėmė vykdyti raudonąjį 
terorą likviduodamas daug 
sau neištikimų darbininkų 
ir pasiturinčių ūkininkų 
(kulokų). Tėvai buvo arba 
sušaudyti, arba išvežti į 
sunkiuosius darbus kur miš
kus kirsti, arba kanalus kas 
ti. Paliktais vaikais nebuvo 
kam rūpintis. Jie virto val
katomis. Užsiimdinėjo va
gystėmis. Tarp jų ėmė plis
ti įvairių rūšių ligos. Daug 
vaikų pradėjo dėtis prie 
slaptų religinių organizaci
jų. < *’

STALINAS PABUNGA
Jautrieji čekistai, kurių 

pareiga yra griežtai kovoti 
su bolševizmo ir komunizmo 
priešais, račlo, kad klajok
liai vaikai yra pavojingi 
Stalino valdomai raudoną- 
jai imperijai. Apie tai pain 
formuotas pats diktatorius. 
“Bezprizornikai“ apšaukti 
bolševistinės santvarkos 
priešais. 1935 metais balan
džio 18 d. paskelbtus oficia
lus dekretas išnaikinti tuos 
vaikus. Čekai pavestas šis 
darbas atlikti.

(**Dr&ttgaa ’ Acme telephotol
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Kun. Navickas laidojamas 
Thompson, Conn.

CHICAGO, m., rugsėjo 4 
d. — Paskutiniosiomis žinio 
mis a. a, Kun. Dr. Jonas C. 
Navickas, TT. Marijonų 
Amerikoje provincijolas, 
bus laidojamas Thompson, 
Conn. Marianapolio Kolegi
jos žemėse, pirmadienį, rug

ČEKISTAI VEIKIA
Pasiremdami tuo dekre

tu, kurį pasirašė Kalininas 
ir Molotovas, čekistai ener
gingai ėmėsi darbo. 12, 13 ir 
14 metų amžiaus “beprizir- 
nikam8” labiausia kliuvo. 
Čekistai juos įkaitino išda
vikais, šnipais, trockinin- 
kais,. fašistais ir kitais rau
donojo režimo priešais, šim 
tai tūkstančiu jų suimta. 
Viena dalis išžudyta, kita 
pasiųsta į koncentracijų 
stovyklas ir pristatyta dirb 
ti sunkiuosius darbus ben
drai su politiniais kaliniais 
ir kriminalistais. Tenai, su 
prantama. neilgai jiems te
ko kentėti.

Japonija praleido
sėjo 8 d.

Iš Chicagos j laidotuves 
dar išvyko kun. Juozas 
Dambrauskas, MIC. Aušros 
Vartų parapijos klebonas ir 
Kun. Pranas Skrodenis, 
MIC., Kenoshos lietuvių pa
rapijos klebonas.

Churchill reikalauja pilnos 
Jungtinių Valstybių paramos

LONDONAS, rugsėjo 4 d. tojo pajėgų”.
— Anglijos ministeris pir- Churchillas surišo savo 
mininkas Churchill ir Kana kalbą su kiek pirmiau paša 
dos premjeras W. L. Mac- kytaja Kanados premjero 
kenzie King šiandie, tiesa, King kalba.
diplomatiškai, . bet stipriais 
žodžiais kreipės į Jungtines 
Valstybes pilnos paramos 
kovoms prieš Hitlerį. 
Neįmanoma be paramos

Savo kalboje Churchillas 
pareiškė, jog “neįmanoma 
atsiekti pastovaus ir nuolati 
nio dabartinių sunkumų, 
kurie dabar yra prieš mūsų 
prieš viso pasaulio akis, iš
rišimo, negalima pakeisti to 
skaudaus likimo, kuris gra
so visam pasauliui be pil
nos ir visokeriopos paramos 
visų tautų, kurios šiuo tarpu 
ir yra nuošaliai nuo nugalė

Nori pasižadėjimo
Savo kalboje Kanados 

premjeras pažymėjo, jog 
Anglijos ministeris pirmi-

LIETUVOJE PASKELBTI ŽEMĖS ŪKIUI 
TVARKYTI NAUJIEJI ĮSTATYMAI

Suvalstybinti ūkiai paliekami vokiečių administracijos 
žinioje. Atidaromos pradžios mokyklos. Sudaryta nacio
nalistų partija, vadovauja Puodžius

WASHINGTONAS, rugsėjo
4 d. — Laivininkystės komi 
sija šiandie gavo praneši
ma, jog į Vladivostoką va
kar atvyko Amerikos tanke
ris su aliejum Rusijai. Ko
misija plačiau apie įvykį ne 
pranešė. . <.

Tačiau iš pranešimo gali
ma suprasti, kad Japonija 
dar nepaskelbė saugumo zo 
nos ir Amerikos laivą lais
vai praleido.

Japonai susirūpino 
orlaivių saugumu 

TOKIJO, rugsėjo 4 d. — 
Tuo tarpu iš Japonijos pra 
nešama, jog vyriausybės, 
kontroliuojama spauda pas
kelbė japonams, kad Jungti 
nės Valstybės ir Anglija

ninkas yra savo dekleracijo I akubiai deda Pa8ta"8“
je prfJU kad Tolimuose ! ■ I
Rytuose Anglija stovėsianti|» "\k*į “>*““soriaM 
kartu su Jungtinėmis Vals- ** tai8yRlea ael pnesonaivi

STALINAS APSIMETĄ

Vaikų noviiimas užsie
niams nebuvo žinomas. Anie 
tai tylėjo ir pati bolševikų 
spauda. Bet ta pati spauda 
plačiai skleidė žinias ir nuo 
traukas, kad Stalinas esąs 
“didis vaikų bičiulis ir glo
bėjas“. Stalinas tikrai apsi
metė vaikų “globėju“ klajo 
kliu vaikų novijimo laiko
tarpiu. Tai buvo priemonė 
jam apsidrausti nuo audros 
pavojaus. Ir tas apsimeti
mas jam pasisekė.

tybėmis.
“Panaši dekleracija“, kai 

bėjo premjeras King, “turė
tų būti pareikšta ir Jungti
nių Valstybių sąryšyj su na 
cių Vokietija. Aš manau ji 
sutrumpintų šį pavojingą 
konfliktą. Šioji dekleraciją 
būtų reikšminga vokie
čiams, jog Anglija yra ta 
kliūtis, kuri sulaikys nacių 
atakas ant naujojo pasau
lio”. |

i

Svarbi kalba
Tuojau po Kanados prem 

jero King pareiškimo Angli 
jos ministeris pirmininkas 
Churchill pabrėžė, jog prem 
jero kalba, pasakyta Londo
no griuvėsiuose esanti tuo reiškimą Jungtinėms Valsty 
svarbi, kad ji pareiškiant! bėms. nes visi dabv jaučią, 
visos Britanijos imperijos kad “kovos esančios sunkios 
nepalaužiamą valią kovoti, ir kad visi laisvieji žmonės

Churchillas tajj pat dėko turėtų vieningai pasireikš- 
jo premjerui už atvirą pa-ti“.

nes apsaugos. %
Bendrai plačioji spauda 

rašo vis dar apie Amerikos 
siunčiamą paramą Rusijai 
pro Vladivostoką.

•

VICHY, rugsėjo 4 d.— 
Pereitą naktį Paryžiuje per 
šautas vokiečių karininkas. 
Vokiečių vyresnybė, perėmė 
bylą iš prancūzų policijos ir 
veda platų tardymą.

Rugpiūčio mėnesį į vokie 
čių komendantas okupuotoje 
Prancūzijoje paskelbė, jog 
bus sušaudyta įkaitais laiko 
mi prancūzai, jei pasikęsini- 
mai prieš vokiečius nenus
tosią. i r

(Kablegrama)

Lietuva trečius karo me
tus pradėjo, jau nusikračiu
si bolševikų jungo naujose 
aplinkybėse.

Lietuvos generalinis ko
misaras von Renteln paga
liau paskyrė visų sričių (ge 
neralratus (generalinius pa 
tarėjus).•"(Šie patarėjai jau 
anksčiau buvo paskelbti 
“Drauge”)

Kadangi paskutinė išvada 
krašto tvarkymo reikaluose 
priklauso Ostlando Reichs- 
komisarui, tai patarėjų vai
dmuo pareis nuo to, kiek 
bus leista pasireikšti jų ini
ciatyvai.

Kartu su generalratų pas 
kyrimo passkelbimu general 
komisaras von Renteln pas
kelbė ir savo įsakymą dėl 
žemes ūkio tvarkymo. Šitas 
didelės Lietuvai reikšmės 
įsakymas čia perduodamas 
ištisai.

Kaip bus tvarkomas ūkis

Bolševikų žemės reformos 
pasėkoje Lietuvos žemės 
ūkis atsidūrė katastrofiško- 
je būklėje. Kad aprūpinus 
gyventojus maistu, reikalin 
ga žemės valdymą perduoti 
į rankas tų, kurie šiuo me
tu jam geriausiai yra pasi
ruošę. Dėl to, palikdamas 
sau teisę sutvarkyti nuosa
vybės santykius vėliau, nu
statau iki atskiro potvarkio 
kas seka:

T |1 W

1. Kiekvienas buvusios 
Lietuvos Respublikos gyven 
tojas, kuris prieš 1940 m. 
birželio 15 dieną buvo savi
ninku ligi 30 ha žemės ūkio 
ir, bolševikams viešpatau
jant, pats vedė ūkį, šiuo 
tvirtinamas teisėtu tos že
mės valdytoju.

2. Tai netaikoma žydams,
komunistams ir neūkinin- 
kams. '

Teisėti valdytojai

n

komunistams ir 
kams.

Nepripažįsta bolševikų 
paskirstymo

m. '
1. Naujakuriai ir mažaže

miai, kurie 1940 m. rugpiū
čio 5 bolševikų ministerių 
tarybos nutarimu yra gavę 
žemės naudojimuisi, šitos 
teisės laikomi nustojusiais. 
Tai taikoma taip pat atskė- 
lusiems iš Vokietijos nevo- 
kiečių kilmės asmenims. 
Naujakuriams ir atsikėlu- 
siems iš Vokietijos duotieji 
žemės sklypai, išskiriant at 
sitikimus nurodytus ketvir
tame paragrafe, perduodami 
valdyti tiems, kuriems jie 
prieš nusavinimą priklausė,

neūkinin- tojai, kurie suėmimo ar sė
jos darbus iš blogos valu s 
ar apsileidimo tinkamai ne
atlieka, griežtai baudžiami 
ir pakeičiami kitais valdyto 
jais. Taip pat griežtai bau
džiami žemės ūkio darbinin
kai ir buvę naujakuriai, 
kurie atsisakys užimti jiems 
nurodytą darbo vietą ar pa 
sitrauks iš jos arba truk
dys patvirtintajam valy to
jui perimti ūkio valdymą. 
Ūkininkų delegacija

Tokia yra naujoji tvarka 
žemės ūkyje. Pas generalko 
misarą von Renteln lankėsi 

ūkininkų delegacija.

Esamomis žiniomis nuo 
rugsėjo 15 d. Lietuvoj veiks 
pradžios mokyklos ir gimnatai yra buvusiems savinin- .. ... e. J A , zijos. Del universiteto profe

kams. žydams. komums- del ija pir
tams w neukmmkams žeme generalkomisa
neperduodama. „,’von

2. Naujakuriai bei atsikė 
lūšie j i iš Vokietijos ir ma
žažemiai, kurie jų gautus, 
sklypus dirbo, atlyginami už 
tai naujųjų valdytojų natū
ra arba pinigais. Tai liečia 
taip pat ir jų suimtus javus 
ir pašarą, o lygiai ir perduo 
tinus gyvulius. Teisė į atly
ginimą galėtų būti pareikš
ta tik tuo atveju, jeigu nau 
jakūrys bei atsikėlęs iš Vo 
kietijos ar mažažemis yra 
prisidėjęs prie sėjos arba 
derliaus suėmimo. Jeigu dėl 
atlyginimo būdo ir dydžio 
nebus pasiekta susitarimo, 
reikalą galutinai sprendžia 
apskrities viršininkas arba 
jo paskirtas organas.

Naujakūriai grąžinami

3. Naujakuriai, buvusieji 
žemės ūkio darbininkai pa
gal galimybę grąžinami į jų 
anksčiau užimtąsias žemės 
ūkio darbininkų vietas. Nau 
jakuriam8, kurie sugebėji 
mą tvarkingai vesti savaran 
kišką žemės ūkį, jei jiems 
nėra taikomi šio įsakymo 
pirmame paragrafe antrame 
punkte numatyti suvaržy
mai, gali būti pavestos val
dyti tos žemės, kurių valdy 
mas dar nėra sutvarkytas.

1. Kiekvienas buvusios pavedimus atlieka apygar
Lietuvos Respublikos gyven 
tojas, kuris prieš 1940 m. 
birželio 15 buvo savininku 
daugiau kaip 30 ha žemės 
ūkio, kuriam vėliau bolševi
kų valdžios parėdymų pase 
koje buvo paskirta 30 ha 
arba mažiau ir kuris pats 
ūkį vedė, šiuo tvirtinamas 
jam paliktos ūkio dalies tei 
sėtu valdytoju.

2. Tai netaikoma žydams

I 1

Savo kalboje Kanados 
premjeras pabrėžė, jog An
glija be didesnės negu da-

dų komisarai.

Valstybiniai ūkiai '

iv
Administravimas ir valdy 

mas buvusių valstybinių 
ūkių įskaitant sovehozus, 
traktorių stotis ir irklų pun 
ktus su esamais prie jų že
mės plotais prihlauso betar
piškai man.

V.
Žemių, kurių valdymo šie 

parėdymai nėra patikrinę,
VI.
Žemės ūkio žemės valdy-

bar paramos negalinti laimė ! valdytojus skiria apygardų
ti karo. komisarai.

Vietoj Lietuvos kariuome 
nės dalinių, organizuojami 
pagalbinės policijos tarny
bos batalijonai, į kuriuos 
priimami savanoriais pus
karininkiai, grandiniai ir ei 
liniai iki 35 metų amžiaus 
ir karininkai iki kapitono.

“Elta“ pavadinta “Presse 
dienst Dės Generalcommi- 
sars”.

Nacionalistų partija

Aktyvistai susijungė su 
Geležiniu Vilku ir išėjo na
cionalistų partija, kuriai va 
dovau  ja majoras Puodžius.

Provincijos valsčiuose te- 
besitvarko partizanai.

Apskritai bolševikų vergo 
vės neišgyvenusieji žmonės 
negali suprasti tų nuotaikų 
kuriomis gyvena iš bolševi
kų siaubo išlaisvintieji. Vie 
nas žinomas lietuvis tuo rei 
kalu rašo šiaip: “Jums, emi 
gruntams,> sunku suprasti tą 
siaubą, kuri kraštas pergy
veno, — tuo labiau, kad 
esamais duomenimis turėjo 
būti pusė Lietuvos gyvento
jų išvežta Rusijon, o čia (tu 
rėjo būt) atgabenta gruzi
nai, turkmėnai, armėnai ir 
kiti mongoloidai“.

Apie Smetoną

žinomas tautininkų veikė 
jas Bronius Dirmeikis, vie
nas stipriausių Smetonos 
ramsčių, dabar iš Lietuvos 
vienam savo draugui rašo, 
kad dargi patys tautininkai 
Smetoną laiko mirusiu lietu 
vių tautai visiems laikams, 
nes niekas negali pamiršti 
jo bailaus pabėgimo iš Lie
tuvos kritiškuoju momentu, 
apleidžiant tautą ir neįspė- 
jant dargi savo idėjos drau 
gų ir netgi artimiausiųjų 
bendradarbių. Sąjungos avi 
dyba pasiuntė, išvežtųjų pa 
vardžių eilę. Tarp kitų yra 
išvežti Prunskio tėvai.

i
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Amerikos lietuvių gyvenimasir veikimas
TARP GRAND RAPIDS LIETUVIU

Lankėsi svečiai.
Sekmadienį, prieš Labor 

Day, buvo atvykę svečiai iš 
Detroit, gerai žinomi biz
nieriai Matt Šimonis, įvai
rių daiktelių (novelty) par
davėjas, ir Kaz. Samson, 
fotografas ir laikrodinin
kas. Jie pirmą sykį, rodos, 
lankėsi mūs kolonijoj tik
slu pasiteirauti apie Drau
go reikalus. Šimonis yra 
Detroit “Draugo” korespon
dentas. Abu viešėjo pas 
Juozą ir Agotą Naudžius, 
'taipgi pas Kazimierą ir Ro
zaliją Rinkus. Naudžius 
yra SLRKA. 54 kp. pirmi
ninkas, o Rinkus fin. rašt. 
Svečiams buvo suruošta pie
tūs pas Naudžius, o per
nakvojo pas Rinkus. Ant 
rytojaus, Labor Day, malo
nius svečius išleido namų 
link.

Iš jaunimo tarpo.
Grįžo iš atostogų Albina 

Kajnsickaitė ir Regina Sa
kalauskaitė. Savaitę atosto
gavo prie Big Crooked 
Lake. Taipgi sugrįžo ir ke
letas vaikinų, kurie buvo 
išvykę į Chicago kelioms 
dienoms, būtent Jonas Tu- 
ruta, Jonas Kamsickas, Er
nest ir Albert Bernotai ir 
jų draugas iš Muskegon, 
Julian Wezyslo. Abu Jonai 
viešėjo pas Turuto gimines,

angelas išplėšė iš šeimos 
dar jauną vyrą ir tėvą. Tu
rėjo vos tik 41 m. Velionis 
Petras gimęs Lietuvoj 1900 
m. Atvyko į Ameriką 1908 
m. Buvo apsigyvenęs su tė
vais Pittsburgh, Pa., iš kur 
prieš 21 metus atvyko į 
Grand Rapids. Po Pasauli
nio Karo įstojo į U. S. ar
miją, kurioj išbuvo saržan- 
tu 3 metus prie Meksikos 
sienos. Jis buvo kapitonu 
Reserve army. Pargrįžęs iš 
tarnybos apsivedė su Pet
ronėle Eičiūtę. Paliko nu
liūdime jauną žmoną ir dvi 
mažas dukreles, taipgi se
nus tėvus, brolį Joną ir dvi 
seseris, Mrs. Anthony Ged- 
ris ir Madelon. Kūnas buvo 
pašarvotas 'pas graborių 
Stasį Barto. Karstas buvo 
apdengtas vėliava, o aplink 
apstatyta daugybė gėlių. 
Laidotuvių dieną gedulin
gas pamaldas atliko svečias 
kun. Ant. Dexnis. Vargoni
ninku buvo Adolfas Mon
deika iš Cicero. Kariškas 
(military) patarnavimas 
velioniui buvo suteiktas va
dovystėj Col. Arthur Shaw. 
Grebnešiais buvo Ben Wai- 
vol, Antanas Kareckis, Bill 
Sherwin, Bill Bakhan, Wal-( 
ter Morris ir L. W. Gopp, 
nariai Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų dr-jos, prie ko ir 
velionis priklausė. Buvo na-

SUOMIŲ LAIMĖJIMO PARADAS

MI:

T« V ~T<**įį*• *>'

fc » V fįį

("Uraugas” Acme telepnutol 

Suomių kariuomenė atkovojusi iš bolševikų Viborgo (Viipuri) miestą, ten surengė 
laimėjimo paradą, kurį priima gen. Įeit. Oesch (kairėje).

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO I# ■ ■ ,
SulaukluviŲ vakarėlis n^8pralei^:^ °m,e°SUS'maS

Alex Telyčenas, o kiti pas i ry® taipgi ir Army ir Navy 
savo pažįstamus draugus kliubo. žmonių prisirinko 
kitur. Frances ir Stella I Pilna bažnyčia iš kur -visi
Gregor (Grigaliūnaitės),
taipgi buvo išvykę kelioms 
dienoms su keletą savo 
draugių į Spring Lake. 

Vestuvės.
Per Labor Day 9 vai. ry

to, 6v. Petro ir Povilo baž
nyčioj buvo vestuvės Elea
nor K&rsokiūtės su Donald 
Arszylowicz. Jaunoji yra 
duktė Alekso Karsoko. 
Taipgi per Labor Day ap
sivedė ir kita jauna porelė 
išvažiavę į Toledo, Ohio: 
Eleanor Jadwin (Jadvin- 
skiūtė), duktė Viktoro ir 
Katarinos Jadvinskų su 
Pranu Pariauku, sūnum r 
Antano ir Kazimieros Pa- 
riaukų.

Leidimus apsivedimui ga
vo sekantieji:. Juozas Sut
kus iš Chicago su Anele 
Alksniūte, dukterim Prano 
ir Marijonos Alksnių, Chas. 
Simmons, sūnus Tarno ir 
Uršulės Simanavičių su 
Anne Mikulskį. Jaunas Sim
mons yra brolis gerai ži- ’ 
nomo mūs tarpe spaustuvi

ninko John Simmons.

Liūdnos žinios.
Rugp. 23 d. anksti rytą, 

einant namo pavojingai su
žeistas gerai žinomas biz
nierius Petras Norkus. Nu
vežtas į ligoninę, kur išgu
lėjo veik 8 dienas be žado 
iki mirties. Sulaukus nedėl- 
dienio rugp. 31 tuoj popiet 
mirė.

Negailestingas mirties

giminės ir draugai išlydėjo 
velionį į amžinus namus — 
į SŠ. Petro ir Povilo para
pijos kapus. Lai jam būna 
lengva šios šalies žemelė! ,

Likusiai šeimynai, se
niems tėveliams, kaipo ir 
broliui, seserims, ir visai 
giminei, reiškiame gilios už
uojautos lūdifoj valandoj.

Korespondentė.

Moterų Sąjungos 64 kp. 
narės buvo surengusios sa
vo atstovei Mortai Kiselie- 
nei, dalyvavusiai M. Sąjun 
gos 20 seime, Baltimore, Md.

Į Onos Rimienė® aamus 
susirinko skaitlingas būrys 
narių ir keletas viešnių.

Atvykus M. Kiselienei na
mų šeimininkė visas pakvie
tė prie kauliukais lošimo, 
laimėjusios gavo gražias 
dovanas.

Po visam R. Miknienė pa
kvietė visas prie vakarienės, 
po kurios R. Miknienė pa
aiškino vakaro tikslą ir pa
kvietė kalbėti M. Kiselienę.

Racine, Wis. — Bendro 
Draugijų Komiteto posėdis 
šaukiamas rugsėjo 5 d., 7 
vai. vakare, parapijos salėj. 
Kviečiu dalyvauti visų drau
gijų atstovus. Sykiu prašau 
tų draugijų, kurios dar ne
prisidėjo, savo susirinkimuo 
se išrinkti po du atstovus 
ir atsiųsti į kitą posėdį. Geis 
tina, kad prisidėtų šios drau 
gijos: Ražančinė lr Altorinė, 
taip pat Lietuvos Brolių dr- 
ja. M. Kasparaitis

Pranešimas ir 
užuojauta

Philadelphia, Pa. — Ka
da bolševikai buvo įsibrio- 
vę į Lietuvą būnančią lenkų 
okupacijoj, tai iš ten tada 
mūsų čia vietinės, dabar jau 
eks-biznierkos, Jadvygos če- 
rebėjutės Čiurlionienės bro
lį ir senelį tėvą išvežė į Si
birą. O nūn, kaip teko suži
noti, jos tėvas-senelis yra
pasimiręs. i Hikėsi, tai

niekad neprasigyvensi. 
, Tad jai’ kaip į Į“ ferb- Dirbki „esidairyk ir nuo 

Dievo pagalbos prašyk.tinajam vyrui, viengenciui 
Atpasakojus seimo eigą, dė- Antanui Čiurlioniui, pareiš-
sioms. Ant galo buvo dar 
pakviesta pakalbėti Valeri
ja Stepulionienė, Michigan 
vai. direktorė.

kiu vieąą, širdingiausią už
uojautą.

Kazys Vidikauskas

Rontgen, X spindulių iš
radėjas, — buvo katalikas.

ADVOKATAI

whoCesale
FURNITURE

BROKER

į

MILUONS AORII—Miracle Whip does work u/onders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America's favorite salad dressing.
**★**★***♦*. ******

erybody ravės about your , 
ads, Peg.What's the secrel?

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
always makes ą>hit. r

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Boa. 6968 8o. Talman Avo.
Raa. ToL GROvabill 0617 
Offiea taL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
K stvirtaH ir Nedėliomis susitarus.
2423 W, Marguette Road

ra OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 YVest Cerniak Rd. 

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubiic 7868

DON’T
NEGLECT 
A COLD

Krūtinės alogna, kurios gali Ifet- 
vystyti | nelaimę, pA.pra.sfai 

pavartojus
fflą Musterole. Musterolc nė

ra tiktai mostė. Jinai yra “Ooua- 
tcr-lrrlUuit.” Milijonai yra varto
je 1* per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima »uU

lenitvcja
Šildančia

MIME

DINING ROOM SEKS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— BLG« — RADIOS _ RK- 
nUOERATORS — WA. HERA — 

MANGELS — STOVĖS.
AU Koik—lly Advertiaed IImm.

' ALB ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

4

PIRM NEGU PIRKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų paatatym< at 
pataisymu — Nieko Jmokltl — S 
metai Umokėtl — Apkalnavlmaa
7 Lietuviu Pardavėjas 

Stanley lJtwinaa — Vedėjai

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St 
VIC. 1272

Būkite Malonus 
SAVO AK IMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jaa. leisdami 
lėskaamlnuotl jas modsrnUklausla 
metodą, karia rsgillmo m tkl. S 

■ait sutelkti.
*2 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinta, karte pabalina 
vis< akla Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

• Kampas ll-toe
Tnlnfonas CANAL 0528— Chkoca 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 8:00 a. m. Iki 8.10 p. m. 

Treft. Ir Sekt; »:#0 a. m. 1M 
7:30 p. m.

V • «' 4- j

UR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offleo taL YARda 4787 
Namų teL PROspeet 1930
TeL YARda 6921.
Rea.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 
756 YVest 35th Street

Ofiao teL VIRginia 0036 
Roaidencijos tel.: BEVerk- 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. OANal 0257
Ros. tel.: PROapect 66\

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rasidencija: 6600 So. Arteaian Avt 
VALANDOS: 11 v. ryto iki S sopia 

6 iki B vaL vakaro.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeitadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas; CICero 4276

TaL 8146
VALANDOS: Nuo ii iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
TDYTOJ

Taipgi
3343 Sc

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Taipgi akinius pritaikau.

>o. Halsted Street

YVfflTNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8188 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS:. Nuo 1-mos iki 8-tos 

vai. vak.
Tel. CALumet 6877 

184 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 Tel. State 7572 

REZIDENCIJA: —
3140 SO. HALSTED ST.

Tel.: Victory 2.70

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniai* 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma- 
dlonyjo 4:80 po plotų.

*> ** • *7 * * *6/ Tr *

DR. F. G. WINSKDNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 YVest Cermak Road 

Ofiao ML OANal 8846 
Ofiao VaL: S—4 ir 7—6

MUaolala pegal sutartfc 
TM.: MM n A »1M

IM. YABda 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Beredoj pegal sutartį.

Telefoftuut: HEMIock 6M4S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 iki I 

Nedaliomis pagal sutarti

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEIey 0484.

TaL Oioero 14M

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki B vak. 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
Tel. Oioero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

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

Taipgi pegal autartį.
Oftoo telefonas PROspeet 2787

||k> č*

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

2155 YVest Cermak Roac* 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir f M — 6-M vakar* 
it pagal aatartį.

Ofiso TaL: Reaid. TaLi
VIRgtnla 1886 PROspeet 8684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 Weat 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartu*

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenus 
Telefonas LAFayetta 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ic 
Penktadieni ai*.

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
feeėtadieniais.

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

(2-troa lubos)
TeL MIDvay 2880 Chicago, HL 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, uuo 2 iki t 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai, ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland A ve. 

TaL TARds 0994 
Rez. Tel. KENwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. die4

Kautynėse per nepriklau* 
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lala
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Komunistų rojaus kalėjimo baisenybės
Šiurpulingas papasakojimas politinio kalinio, 
išsėdėjusio Kauno sunkiųjų darbų kalėjime 
11 mėnesių ir 12 dienų.

(Pabaiga.)
Prižiūrėtojai kankindavo 

kaip įmanydami: visą laiką 
įkyrius pamokslus sakyda
vo, leisdavo sėdėti koją 
ant kojos susidėjus arba 
ranka pasirėmus galvą, 
įstrižiau į sieną atsirėmus, 
taip pat apie savaitę laiko 
kai kurie neleisdavo sėdėti 
ant čiužinių, o galėdavome 
tik ant grindų arba vaikš
čioti, kiti, kaip Pranas Ci- 
žinauskas, neleisdavo net 
leidžiamu laiku gulti, .aiš
kindamas skyriaus vyres- 
niajama “tegul pabūna, nu- 
ramdysiu liūtus,” o keiks
mų visokiausių — keikdavo 
kaip kas įmanydamas.

Kratas kamerose, išėjus į 
išvietę, darydavo du kartu3 
per dieną ir grįžtančius iš
krėsdavo kiekvieną sykį, 
žinoma, tai parėjo nuo pri
žiūrėtojo. Dienos metu 
nuo 5 vai. iki 9 valandoj 
miegoti ar snausti nedavė, 
niekur negalima* pasiskųsti, 
nes prižiūrėtojas atsakyda
vo: “Aš esu jūsų valdinin
kas, ką aš duodu ,tai turite, 
o kito negausite.”

Naktimis būdavo patikri
nimai, sąrašų sudarymas ir 
vedimas tardyti ,tai kartais 
miegoti visai nebuvo kada. 
Prižiūrėtojui kišant raktą į 
skylutę, reikėdavo visiems 
išsirikiuoti ir ramiai sto
vėti.

prižiūrėtojų parašytus pra
nešimus. Todėl karceriuose, 
kai buvo šalta, nušaldavo, 
susirgdavo ir pamėlynavę 
grįždavo. Galėjo bausti iki 
7 parų be pertraukos, o vė
liau iki 20 parų. Šiaulių 
kalėjime karcery laikydavo 
tik baltiniais apsivilkusius.

žinias gaudavom iš nau
jai suimtųjų arba iš laikraš
čių, pavogtų iš prižiūrėtojų,
ar tardytojų. Nuo spalio 
mėnesio su daugumu kame
rų buvo galima sienomis 
morzės abėcėle susikalbal- 
bėti, bet daug kas leisdavo 
neteisingų apie karo eigą 
žinių.

Nuotaika pradžioje dau- i 
gurno buvo bloga, nes apie 
bolševikų kalėjimą ir suim
tųjų sušaudymą gandus leis 
davo kriminaliniai kirpėjai, 
o mes nežinodavom, kur 
naktį išveždavo iš kamerų 
suimtuosius. Gavome žinių,

ARRANGE WORLD SKRIES DETAILS

apbona°s kas reikia žinoti
Apie Saugumo Bonus

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

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

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

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

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

Kalinių maistą

("Draugas" Acme telepnoto* 

National and American league leaders at New York meeting in which the agreed
on Oct. 1 and Yankee Stadium for World Series opener. Left to right: Presidents 
Larry McPhail of the Brooklyn Dodgers and Sam Breadon of St. Louis Čardinals; 
Judge Kenesaw Mountain Landis; and Pres ident Ed Barrow of the New York Yankees.

plaudavo.
Rusai kalėjime pasirodė 

praeitų metų liepos mėn. 22 
dieną ir pradėjo tardyti 
apie pabaigą liepos. Jų tar
dymo būdas yra visai kito
kia, bet labai vienodas ir

kais pataikūnai, biauriai ką 
žinodami, ar daugiau tikrai 
nežinodami, ar tik spėdami, 
apie kitus priplepėjo — tiek 
apie organizacijas, tiek apie 
atskirus asmenis. Manė, 
kad juos paleis, bet ir jų ne-

kad rugpiūčio mėnesį buvo šabloniškas. Pradžioje rei- paleido ir jų nurodytus are-
sušaudyti gen. Skučas ir Po
vilaitis ir daug kitų, bet tai 
pasirodė netiesa, nes š. m. 
balandžio 22 dieną jų abiejų 
parodymai buvo duoti kitų 
bylose. Pasirodė vėliau, 
kad pradžioje rugpiūčio mė
nesio du transprotus išvežė 
į Minsko ir Maskvos kalėji
mus. Grąžintieji pasakoja, 
matę ir buvusį ministerį Ta
mošaitį, atvežtą į rampą 
Aleksote surakintomis ran-

pradėjo komis. Vėliau, įpusėjus tar-
valgyti ir kai kurie prižiūrė
tojai, tai visus riebalus ir 
tirštumus išgraibydavo, o ati 
duodavo tik skystimą, kai 
kuriuose skyriuose buvo ka- 
lifaktoriai (maisto dalyto
jai) kriminalistai, kurie vi
sus tirštimus išpildavo į iš
vietę, o pripildavo į bakus 
šalto ir nevirinto vandens.

Už tvarkos nesilaikymą 
bausdavo karceriu, kuriame 
būdavo langai atdari, nežiū
rint šalčio didumo .turėda
vai gulti ant nešvarių grin
dų netoli lango, tik su mi
line ar savo viršutiniu pal
tu. Per dieną duodavo 600 
gr. duonos ir 2 stiklus šalto 
vandens, vėliau duoną su 
mažino iki 300 gr. Karceriu 
bausdavo viršininkas paga

dymams, nuotaika pasitai
sė, persilaužėm ir prisitai- 
kėm prie kalėjimo režimo; 
jradėjo mūsų jis taip ne
veikti. Nuo lapkričio mėn. 

d. gaudavom mėnesiui nu-

kalaudavo: “Papasakok sa
vo darbus, kurie atvedė į 
kalėjimą.” Jeigu kas nepa
sakodavo, tam statydavo 
klausimus apie turto padėtį, 
savo ir tėvų, brolių ir sese
rų užsiėmimus, savo biogra
fiją, organizacinį ir politinį 
savo ir kitų jų narių veiki
mą. Kai kuriuos tardė la
bai mandagiai, bet daugu
mą labai žiauriai. Žinoma, 
to aprašyti neįmanoma 
trumpame rašinyų visas 
rusiškas biauriauslų keiks
mų leksikonas buvo varto
jamas sakiny, daug buvo 
mušama rankomis, guminė
mis lazdalėmis iki apsvai-

štuodavo, o tų areštų siau
bas kankino visus laisvėje 
gyvenančius. Kiti net pra
nešinėdavo apie jų kamero
je sėdinčių darbus ir kalbas 
tardytojams ir prižiūrėto
jams. Keletas pamišo ka
lėjime.

Teismai prasidėjo sausio 
mėnesį tiems, kurių buvo 
aiškesni įrodymai ir.“nusi
kaltimai,” padaryti prijun
gus Lietuvą prie SSSR, o

Paskutinį sekmadienį dar 
buvo kalėjime nuteistų mir
ti žmonių 40, bet naktį iš
vežė apie 34 žmones ir iš 
ketvirto skyriaus apie 80 
tardomų žmonių, kur išvežė 
— nežinia.

Negalima įsivaizduoti, 
kiek žmogaus sveikata gali 
ištverti. Kurie dar savųjų 
nematė — nenusiminkit 
per daug — gali iš netyčių 
dar susirasti. Kai ką liki
mas išgelbėjo.”

— Laikraščiai rašo, kad 
iš Kauno miesto savivaldy
bės išgelbėjo apie 300 tar
nautojų, pastaytų į tas vie
tas bolševikų okupantų. Sa
vaime miesto savivaldybės

Są-gos seimą laikyti šv. Kry 
žiaus parapijoj. Seimo ren
gimo komisijon, be valdy
bos, dar įėjo S. Cibulskis ir 
Z. Gedvilą.

Labdarių išvažiavime pe
reitą sekmadienį biznį turė
jo visos kuopos. Kai kurios 
padarė gėrokai pelno.

P. Fabijonaitis

Chicagoje
Iš Labdariu centro 
susirinkimo

Labdarių centro mėnesi
nis susirinkimas įvyko rug
piūčio 27 d. Visos kuopos 
pranešė iš savo veikimo: 
ruošiasi prie paskutinio ru
deninio išvažiavimo 31 d. 
rugp. Kun. Linkus pranešė, 
kad senelių namo statymo 
darbas eina: jau antras 
aukštas murinama. Dirba
ma, kaip galima. Kun. Al
bavičius pranešė, kad reikia 
rūpintis gauti pinigų staty
bai. Labd. iždas baigiasi iš
sisemti. Kad šįmet būtų sie
nos išmūrytos ir stogas už
dėtas, taip pat langai sūdė- ĮYugoslav Folk Mūšio 
ti. Centras pageidauja Lab.

• LUttn to e
PALAHDECH'S 

TOBOSLAV-AMERICAI 
RADIO BROADGAST

|fory Saturday, lt30 ta 2i30 P-M.

liai veikia senelių

kitus baudė NKVD kolekty
vo nutarimu. Baudžiami • dirba normaliai. Jų darbą

Seneliai maistu aprūpinami. 
Sveikatos skyriuje darbas 
vyksta normaliai. Medicinos 

įstaigos nėra daug nukentė- pagalba reikiama, nors jau 
jusios. Daugelis jų jau

namai. įmonės veikia visai gerai. 
Produktai teikiami ligoni
nėms ir prieglaudoms.

Kaune yra daug paliktų
butų — išvežtųjų ar kitur 

čiamas didelis specialistų dingusių Likusį išvežtųjų

buvo daugiausia nuo 8 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo iki 
10 ir sušaudymu. Daug nu
teistų išvežė į SSSR kovo-

sipirkti už savo pinigus pu
sę kg. sviesto, nuo gruodžio 
mėn dar pusę kg., o kai ka
da ir 1 kg. cukraus ir šoni
nės. Užtat kalėjimo mais
tas tąsyk buvo visai pa
blogintas: ryte juodos ka
vos podžiukas su šiek tiek 
cukraus ir juodos ruginės 
duonos visai dienai 600 gr., 
pietums'— arba kopuūstai, 
arba gyvuliniai runkeliai, o 
vakare — kruopos. Porcija 
sriubos — vienas litras, bet 
visai liesa: šaltu vandeniu 
dubenėlis labai gerai išsi-

DAFFY DRAMAS

gydytojų trūkumas. Ligoni 
nės ir poliklinikos veikia. 
Ligonių lankymą namuose 
labai sunkina susisiekimo 
priemonių trūkumas. Vete
ranuos is kelių įmonės vei
kia. Gatvės prižiūrimos ir 
taisomos. Žymiai nukentė
jusių gatvių nėra. Kuro 
įmonės dėl transporto prie
monių stokos normaliai 
dirbti negali. Kūra teks 
taupyti. Kanalizacija ir 
vandentiekis — tvarkoj, iš
skyrus Aleksotą. Vandens 
analizės daromos kasdien, 
ir gyventojams teikiamas 
geras vanduo. Darbo sky
rius registruoja neturinčius 
darbo. Norintieji gauti 
dabo ar darbininkų gali ten 
kreiptis. "

Miesto sodininkystė ne- 
nunkentėjo. Daržų ir ūkių

turtą visi geros valios lie
tuviai turi sąžiningai saugo
ti, kol jį perims globoti ati
tinkamos įstaigos. Namų 
savininkai ar kiti namų glo
bėjai turi išvežtųjų turtą 
sunešti iį atskirą kambarį 
ir užrakinti. Visi turi pa
dėti bolševikų nuskriaus
tiems tautiečiams. Pabė
gusiųjų turtą, kol jį perims 
įstaigos, irgi reikia saugoti 
nuo išgrobstymo.

labai sunkina ryšių priemo
nių neturėjimas. Grobsty
dami susisiekimo priemo
nes, rusai suardė ne tik gy
ventojų, bet ir savivaldybės 
įstaigų susisiekimą. Norma-

gimo (rankos kitų būdavo | birželio mėnesiais, kur — 
surakintos užpakalyje), api- * nežinia, 
pildavo šaltu vandeniu ir at 
sigaivinus vėl mušdavo 3-5 
sustoja. Badydavo ada
tomis panages, veidą, ge
ležiaus mušdavo į tarpupir- 
štes. Pasodinę ant tabure
tės vienoj padėtyj laikyda
vo iki trijų parų suvirš, ne
duodami snausti, vis muš
dami ir jau ištinusias kojas 
spardydami, vėliau pagul
dydavo, duodavo užvalgyti 
ir, išnešę į automobilį, nu
veždavo į kalėjimą. Vai 
kams įbauginti naudojo dre
siruotus šunis: Žinoma, to
kiu atveju vaikas duodavo 
tokius atsakymus, kokių iš 
jo reikalaudavo. Įvairiausių 
kankinimų ir gąsdinimų nau 
dodavo ir moterims.

Kaikurie išsigandę, kai 
kurie patikėję pažadais, 
ypač buvę anstyvesniais lai-
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' CRAYON.

Pirmasis viešasis knygy
nas Amerikoje buvo įsteig
tas, — prie katalikų univer
siteto. » '

Pirmoji atspausdintoji 
knyga Amerikoje — buvo 
katalikų katekizmas.
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GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERSo

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
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apio Įvairius katalikams {domius dalykua bet nurodo tikėjimo tie. 
saa gma ir aaugo Jas nuo amtlnojo išganymo priešų.

Daugarlopal tapadaugeja JOsų katalikiško dienraščio skaitytojų skalei usi
* AMLETO GIOVANNI CIOOGHAN1. 

Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Didysis spaudos darbininkas
Mūsų dienraščio redakcija, reikšdama užuojautą Tė

vams Marijonams dėl jų Provincijolo a. a. kun. dr. Jo
no Navicko mirties, velįonį pavadino Didžiuoju Spau
dos Darbininku ir Bendradarbiu.

Tą vardą jam davė ne be reikalo.
Didysis veikėjas, organizatorius ir Amerikos lietu

vių švietimo židinio — Marianapolio Kolegijos įkūrėjas 
ir išugdytoj as labai gerai suprato, kad jo platiems už
simojimams įgyvendinti savo kilnius ir mūsų visuome
nei išganingus sumanymus svarbiausią vaidmenį turės 
suvaidinti spauda. Dėl to a. a. kun. Jonas ne tiktai ki
tus galinčius plunksną valdyti ragino bendradarbiauti, 
bet ir jisai pats nuo savo jaunų dienų iki pat pasku
tinės gyvenimo dienos sielojosi lietuviškosios katali
kiškosios spaudos reikalais.

Jam gyvai rūpėjo, kad dienraštis “Draugas” ir sa
vo turiniu gyvėtų, ir teknika tobulėtų, ir puslapiais 
didėtų. Jisai ieškojo galimumų sutraukti prie dienraš
čio geriausias lietuvių žurnalistų pajėgas. Kai 1939 m. 
buvo išrinktas Tėvų Marijonų provincijolu, redakcijos 
personalan kviečia Joną Pilipauską, Antaną Skiriu, vė
liau buvusį “XX Amžiaus” redaktorių kun. J. Prunskį. 
Suranda galimumų dienraštį leisti aštuonių puslapių 
kasdien, suplanuoja pagerinti spaustuvę. Be to, velio
nis aktyviąi dėjosi prie pertvarkymo dienraščio ben
drovės. Sudarė planus Lietuvių Katalikų Spaudos Drau
gijai, kuri rūpintųsi lietuviškąja knyga ir šiam darbui 
pakvietė pasižymėjusį Lietuvoje žurnalistą kun. Kazi
mierą Barauską. Matydąmas stoką specialistų spaudos 
darbininkų, siunčia Marąuette Universitetan jauną ku
nigą Petrą Ciniką mokytis žurnalistikos ir jį skiria 
“Draugo” administratorium.

A. a. kun. Navickas rūpinosi ir savaitraščiu “Laivu”. 
Jisai patvarkė, kad tuoj būtų pakeistas savaitraščio 
formatas, kad būtų spausdinamas ant geresnės popie
ros, kad būtų patobulintas turinys. Jo redaktorium pa
kvietė žymią asmenybę* kun. dr. Kazimierą Rėklaitį.

Velionies iniciatyva ir rūpesčiu 1932 m. suorgani
zuota Lietuvių Katalikų Studentų ir Profesionalų Są
junga ir pradėtas leisti mėnesinis žurnalas “Studentų 
žodis”, kuriam jis nesigailėjo nei lėšų, nei darbo. Jei 
tasai žurnalas išaugo į tikrai rimtą žurnalą ir išsilaikė, 
tai tik a. a. kun. Navicko dėka.

Nežiūrint daugybės darbų ir kasdieninių rūpesčių, 
velionis vis dar surasdavo laiko rašyti laikraščiams. 
Jis rašė “Draugui”, “Laivui”, “Studentų žodžiui”, ‘Dar
bininkui’, "Amerikai.” Neužmiršdavo nė “Garso”. ^Ben
dradarbiaudavo ir Lietuvos spaudoj. Straipsniai pasi
žymėdavo gyvumu, patrijotiškumu ir labai geru tau
tinių ir visupmeninių reikalų supratimu. Visuose ve
lionies raštuose ryšku gili Dievo meile, taurus lietu
viškumas.

Reikia neužmiršti ir to, kad, dar klieriku būdamas, 
kun. Navickas keletą metų redagavo mėnesinį žurnalą 
“Tautos Rytą” ir jau būdamas Lietifyių Kolegijos di
rektorium du metus tvarkė savaitraštį ‘ “Laivą”.

Kun. Jonas yra parašęs vertingų knygų. Kęturi dra
mos veikalai vertimai-----“Dešimts metų srAuklėje”,
“Žydų Karalius”, “Pranašystės”, “Du Vainiku”, k Dvi 
dvasinio turinio knygos — “Svč. Panelės Mąrijos Afv 
sireiškimas ąnt kalno La Šalie (išleista “Tikybos ir Do-1 
ros”)t “Mūsįj Tikėjimas” .(pirmoji laida “DarbininkOj

antroji — Šv. Kazimiero draugijos Kaune). Anglų kal
ba — “The Doctrine of the Sacraments,” dviejų šimtų 
puslapių knyga, išleista Wuezburge, Vokietijoje. Rank
raštyje tebėra — “Krikščioniškoji Literatūra — Patro- 
logija.”

Čia paduodamas jo raštų sąrašas, aišku, nėra pilnas. 
Bet ir tai gerai vaizduoja, kokio darbštumo, kaip di
delės energijos buvo kun. dr. Navickas, jei prie tiekos 
didelių ir atsakomingų darbų dar pajėgė tiek daug pa
rašyti ir taip gausiai bendradarbiauti mūsų laikraš
čiams. Iš to galima suprasti ir tai, kad velionis buvo 
ne vien tik didis, kaipo veikėjas ir švietėjas, bet didis 
ir kaipo rašytojas ir spaudos darbininkas bei bendra
darbis. _ __

Mes, spaudos darbininkai, velionies asmenyje nete
kome tikrai didelio bendradarbio, rėmėjo, nuoširdaus 
bičiulio, gabaus ir artimo plunksnos draugo.

Pagalba komunistams
Mėnesinis žurnalas “Light”, kurį leidžia "Tarptau

tinė Katalikų Tiesos Draugija” labai griežtai smerkia 
Sovietų Rusijos imperializmą. Savo vedamajame straips
nyje žurnalo redakcija primena, kad dar prieš porą 
metų bolševikai puikiausiai bendradarbiavo su naciais, 
o šiandien mirtiną kovą tarp sąvęs veda. Pažymi, kad 
jei Sovietų Rusija nebūtų sirgusi imperializmo liga, 
jei nebūtų sudariusi sutarties su Hitleriu, šio karo ne
būtų buvę.

Taip pat pasmerkiama bolševikų agresijos žygiai — 
užgrobimas Lietuvos, Latvijos, Estijos, puolimas ant 
suomių, rumunų ir lenkų.

Toliau žurnalas rašo, kad mes, Amerikos katalikai, 
neužgiriame nusistatymo teikti paramą komunistiška- 
jai Rusijai, kaip priešinamės bet kuo remti Vokietijos 
nacius. s! ė*

Per suvirš dvidešimts metų komunistiškoji Rusija 
aukojosi kovojančiam ateizmui. Milijonus krikščionių 
jį išžudė. Maskvos agentai visą laiką stengėsi nuversti 
šio krašto vyriausybę. Žurnalas primena, kad ir po
piežius Pijus XI savo enciklikoj apie ateistinį komu
nizmą sako, kad komunizmas iš pačių pagrindų yra 
klaidingas ir dėl to nė vienas, kuris trokšta, kad išsi
laikytų krikščioniškoji civilizacija, jokiu būdu negali 
bendradarbiauti su komunizmu. “Teikimas pagalbos 
komunistiškai Rusijai yra nekrikščioniškas, nepatri- 
jotiškas, neetiškas darbas” — sakp “Light” redakto
rius. B r- atjoto: --r . -

Vardas pasikeitė, bet...
Kanadiečių lietuvių “Nepriklausoma Lietuva” rašo;

“Kanados lietuvių seimas, šaukiamas Montreale 
rugpiūčio 30.-31 dd., turėjo tikslu rasti priemonių 
sėkmingam darbui Lietuvą išvaduoti. Seimą šaukiant,
Lietuvą okupavo Sovietija. Seimui posėdžiaujant,
Lietuvą okupuoja Hitleris. Bet Kanados lietuvių dar
bas ir tikslas pasiliko tas pats: rasti priemonių išva
duoti Lietuvą.

“Tikslo siekti dabar mums lengviau, nes su mumis 
stovi galinga Anglijos imperija, demokratinės Ame
rikos pramoninė ir politinė galia — stoja Europos 
pavergtųjų milioninis linkėjimas Hitlerio diktatūrai 
sugriūti.

“Lietuviai! Mes laimėsime — tik visi bendrai į 
darbą! Rytojus mūsų!”
Toliau tas pats laikraštis griežtai pasisako ir prieš 

nacizmą ir komunizmą, pastebėdamas:
“Fašizmas ir komunizmas tai dvi žmonijos ligos,

nelyginant vėžys ir džiova. Žmonija (demokratinė, 
laisvoji žmonija) trokšta nuo abiejų išsigydyti ir 
nuo vėžio ir nuo džiovos.

“Ką jūs sakytumėte apie žmogų, kuris tvirtintų, 
kad gydant abi ligas vieną reiktų “remti”? Joks rim
tas gydytojas tokiu atveju tik vieną gydytų, kitą 
stiprindamas...

“Bet yra lietuvių, kurie sako, kovojant prieš fa
šizmą, reikią komunizmas remti!”

Nebenuodys
Brazilijos lietuvių “Šviesa” paskelbė gavusi žinių iš 

Lietuvos, kad laisvamanių draugijos vadai nutarę su
stabdyti savo veiklą. Jie pareiškę, kad laisvamanybės 
skleidimu Lietuvoje daugiausia rūpinęsi bolševikai ir 
kitataučiai, tačiau ateityje giliai tikinti lietuvių tauta 
nebebusianti nuodijama bedievybe.

Kiek šioji žinia yra tikra, tuo tarpu sunku patik
rinti. Bet ji yra labai įdomi.

U' “Labor Day” šventes Jungtinėse Valstybėse žu
vo 550 žmonių. Jie žuvo besi važinėdami, besimaudyda- 
mi ir kitaip besilinksmindami. Nelaimingų įvykių per 
įvairias šventes skaičius kasmet auga. Kodėl? Todėl,
kad gyvename, tačiau atsargumo neišmokstame.

(“Draugas”, 1916 m. rug
sėjo 5 d.)

Vokiečių nuostoliai Pran
cūzijoj... Somes fronte an
glai su prancūzais baisiai 
sumušė vokiečius.
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Po svietą pasidairius pultų gelbėti cibuliais pas- 
nųirdusį Staliną: žydai ir 
balšavikai. Kodėl jie nesu
daro savo armijos?

Veža vaikus iš Vokietijos. 
Iš Vokietijoj vežama į Olan
diją labai daug vaikų naš
laičių. Jiems ten yra pa
rengtos prieglaudos.

•

Įsakė atiduoti ginklus.... 
Visoje Lietuvoje ir Lenkijoj 
vokiečių vyriausybė griežtai 
gyventojams uždraudė lai
kyti pas save šautuvus, re
volverius, kardus ir kitus 
ginklus.

• \

Užginta valgyti mėsa..... 
Rusijoj užginta pardavinėti 
mėsa antradieniais, trečia
dieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais. Tomis dieno
mis draudžiama ir restora
nuose gaminti mėsiškus valr 
gius.

•
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Popiežius protestuoja prieš 
italų sauvaliavimą... Italijos 
valdžia Romoje užgrobė se
novės Venecijos respublikos 
rūmus “Palazzodi Venezia”.

1 Popiežius prieš tokį italų 
valdžios žygį užprotestavo, 
nes tuose rūmuose turėjo 
buveinę Austrijos-Vengrijos 
pasiuntinys prie Vatikano.

•

Gausingas suvažiavimas...
New Yorke buvo katalikiš
kųjų draugijų suvažiavimas. 
Siame suvažiavime dalyva
vo 20,000 delegatų nuo įvai
rių draugijų. Gausingame 
suvažiavime dalyvavo kar
dinolai: Farley, Gibbons ir 
O’Connell.

•

Siauriai elgiasi su belais
viais... Vokiečių vyriausybė 
pasiuntė Rusijos valiai ai 
protestą dėl netikusio elge
sio su vokiečių kareiviais 
belaisviais. Jie, girdi, mari
nami badu, verčiami sunkiai 
dirbti, niekinami ir t.t.

•-
Kiek kaštavo vokiečiams 

Verdūnas... Vokiečiai pran
cūzų tvirtovę Verdūną pra
dėjo atakuoti šių metų va
sario 21 d. Kariški kores
pondentai apskaičiuoja, kad 
per šešius mėnesius prie 
Verdūno sienų vokiečių ar
mija netekini arti 500,000 
kareivių.

ft
Įdomi senelė... Per regis

traciją užsiregistravo 113 
metų amžiaus senelė negrė 
Harriet. Ji gimė 1803 m., 
kada prezidentu buvo Jef
ferson. Jungtinės Amerikos 
Valstijos tada turėjo tik 6,- 
000,000 gyventojų. Valsti
jos: Missouri, Arkansas, Io- 
wa, Minnesota, South Dako- 
ta, Nebraska ir Oklahoma 
tada dar buvo prancūzų val
džioje. Sena pilietė labai 
mėgsta kalbėti apie politiką.

“Senatie, Wash. — Ed,
Coester, jūrininkų unijos
agentas, pranešė, kąd unija -------------
pasi rašė su American Trad- Seniau buvo du piiklo- 
ing Company sutartį, sulyg dni: bįjo, kaip velnias kry- 
kurios kompanija turės su- žiaus, arba kaip žydas kiau-
mokėti savo jūrininkams ir 
šiaip laivų aptarnautojams 
vykstantiems Rusijos uos- 
tuosna, po $500.00 premi
jomis už kiekvieną kelionę.

“Unijos viršininkai aiški
na, kad tokia aukšta premi
ja pareikalauta dėl sekan
čių priežasčių:

“1. Paskutiniu laiku Ame
rikos jūrininkai, kuriems te
ko būti Rusijos uostuose, 
buvo rusų nuskriausti ir

lienos, o dabar susidarė dar 
ir trečias: bijo kaip balša
vikai Hitlerio.

Spicpirvirvio Dumkos
Navynoms Chicagoje vis 

neaišku, kam Lietuvoje mū
sų broliai prie aplinkybių 
taikosi ir dirbą, ką gali sa- 
Navynų redaktorius to nie
kad nei nesupras — juk jis
Lietuvai ir lietuviams dirb- 

“2. Komunistų partijos li- ti niekad nepabandė! 
nija keičiasi taip dažnai ir -------------
ūmai, kad kol pasieks Ru
sijos uostą, Rusija gali būt 
kare su Amerika ir nei vie
nas jūrininkų nenori pakliu-

Cievelando Lietuvių ži
nios gerai sako: “Už sovie
tinių budelių žvėriškus dar
bus moralė atsakomybė

ti Rusijos koncentracijos krinta ir mūsų baisavikams.
tycturėa savo sieloje ramy
bės visi sovietiškųjų budelių 
draugai, kurie jų darbus
reme.

stovyklom” * . •
Kodėl Ed. Coester heatsi-

kreipė į Chicago ir Bruk- 
lyn? Ir vienur ir kitur ran
dasi lietuviškų balšavikų 
daktarų, advokatų ir kito
kių Stalino tavorščių, kurie
neturi ką veikti. Užuot sto- ir tautininkų 
vėjus tarp durų, šaukus mi- randa vietos 
tingus ir šūkavus vėjui, ga
lėtų geriau Stalinui pasi
tarnauti — būti laivų peč- 
kuriais ir florų mapuoto- 
jais.

Stalino burna Brooklyne 
sako: “Katalikų, socialistų 

spauda ne
iškelti aikš

tėn nacių barbarizmą.”
Viena, burna, matyti, l!e- 

tuviškai nepaskaito; ant/ a, 
Riek vietos ji pati pirm bir
želio 22 dienos “aikštėn kel
ti” rasdavo?

Gazietose skaičiau fige- 
rius, kad Dėdės Šamo armi? 
joj 31 procentą kareivių su
daro protestantai, 17 proc. 
— katalikai ir ... 2 proc. 
žydai. Balšavikų — nei vie
no procento.

Na, o kas daugiausiai 
šaukia, kad Dėdė Šamas

Maskvos “ateities banga” 
Chicagoje sako, į jos redak
ciją atėjęs vyras ir dešim
kę paklodamas atsisakęs sa
vo vardą duoti.

Turbut, dešimkė buvo ne
tikra. O gal pats vyras bu
vo “invisible”?

DIKTATORIAI RUSIJOJE

C'Drauga*" Acuie teiepnoto)

Diktatoriai Hitler ir Mussolini iš lėktuvo apžvalgė 
karo frontą Rusijoje.
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Aliu Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis

u U. TOMAS
(Tęsinys)

Toliau mąne apnyko visokios fantazijos, ir aš pradė
jau klejoti. Tačiau vieną vaizdą ir dabar dar nepap
rastai aiškiai atsimenu. Man tąsylį pasirodė, lyg į salę' 
įslinko dvi šmėklos. Nors jų negalėjau gerai matyti, bet 
žinojau, kad tai buvo gyvybė ir mirtis.

— Ji netrukus mirs! — tarė mirtis.
— Ne, palik ją dar kiek gyvą! — maldavo antroji vio Jono Navicko palaikus 

šmėkla. I rengiamės žemei atiduoti
Bet jai pačiai bus geriau, jeigu mirs dabar. O ar 

žinai, kas jos laukia? Vienas vargas, kentėjimai, nepri-

Nemirė tas, kurs gyvena pasiliekančiųju širdyse
- Lietuvis, į kurį šaukėsi alkio ir bombų kamuojami vientaučiai.
- Tikėjo į vargo užgrūdintos Lietuvos prisikėlimu - Mons. M. L.

. Krušas apie a, a. kun, dr. Joną Navicką.
Tamsta nuomonės apie jo 
darbuotę? — paklausiau D.

— Baisi yra mirtis tiems, i tą, kai buvo svarstomi te
kūne su mirtimi viskp ne- Į vynės netekusių lietuvių rei- 
tenka, bet ne tiems, kuriui kalai, velionis griežtai pasi-. G- Prel. M. L. Krušą.
garbė niekada nemirs.”

Kartojame šiuos Cicerono 
žodžius ir juose randame pa
guodos šioje liūdnoje aky- 
mirkoje, kai tauraus lietu-

sąkė ųž tai, kad jų šelpimui 
būtų skiriama didžiausia su
ma. kokią tik buvo galima,

— A. a. Joną Navicką pa
žįstu jau kokie 25 metai. 
Jo mirtis — ne tik marijo-

ir energingai pravedė šį nu-' nams, bet ir visai katalikiš-

Kaip atrodo Minskas, Gudijos sostinė

Tikrai, jo garbė niekada 
nemirs. Su užgęstančia gy-

teklius. Ar ji visa tai galės iškęsti? Bus daug geriau,' vybe išnyksta atminimas tik
jei ji išsiskirs taip, kaip dabar yra, — tokia gera ir ne- to, kurs vien sau gyveno;
kalta, visų mylima, — negu paskiau.

— Ne, ne, ji neturi mirti! — gynė mane gyvenimas.
— Aš jai prie krūtinės prikabinsiu laimės raktelį: kol 
jį turės, tai jai nieko blogo neatsitiks. Matai, juk jos 
žvakė dega dar taip šviesiai, — ir aš pamačiau didelę 
žvakę, šviečiančią labai skaisčiai ir aiškiai. Bet šalia 
jos vos spinksėjo visai baigdamas degti mažytis žva
kės galiukas, kurio liepsnelė visa virpėjo.

— Bet kaip ji iškęs šitą mirtį? — paklausė tamsioji 
šmėkla.

— Aš jai padėsiu! — atsakė gyvenimas.
Ir tuo pačiu momentu tamsioji liepsnelė visai užge

so. Mane apėmė neapsakoma baimė, aš ėmiau skeryčio
ti rankoms, ir tuo tarpu pųkštelėjo žemyn nukritusi 
geležinė apyrankė. “Vadimai! Kur yra Vadimas,” — 
ėmiau baisiausiai klykti. Tada prie manęs atėjo gail. 
sesuo ir man davė išgerti vaistų.

kas gi gyveno Dievui ir tė-

sįstatymą. ‘
Tikėjo į Lietuvos 
prisikėlimą

Visi jautėme, kad dr. Jo
nas Navickas buvo plataus 
masto žmogus. Jis pamiršęs 
savus asmeniškus rūpestė
lius, nesitenkino vien jo va-

vynei, atmenamas tol, kol jovaujamos tėvų marijonų 
yra gyvos tos dvi didžiosios 
idėjos, o jos nemiršta nie
kados. •. •

Šauksmas iš lagerių 
ir slėptuvių

provincijos reikalais. Jam 
buvo labai prie širdies vi
sos Bažnyčios reikalai, Lie
tuvos likimas. Tuo jis gy
veno, tuo sielojosi. Šių me
tų pradžioje dariau su juo

Atsimenu, kai pereitais ■ intervievv ir Lietuvos reika-

Iš tų savo klejojimų judomo okeano visai aiškiai at
simenu dar vieną akimirksnį. Tai buvo penkioliktąją 
ligos dieną, išbuvus su temperatūra, aukštesne kaip 40 
laipsnių. Staiga aš pajutau, kad netrukus turėsiu mirti. 
Tada išsitraukiau ikoną, kurią man motina buvo padėjusi 
po čiužiniu, ir ėmiau balsu maldauti, kad paliktų mane 
gyvą. Paskiau man papasakojo, kad, mane pamatę taip 
meldžiantis, visi vos neverkė, nes buvo įsitikinę, kad ne
trukus jau bus po manim. Taip aš meldžiausi labai ilgai 
ir nuolat kartojau, kad noriu likti gyva, noriu gyventi, 
gyventi, gyventi! Po to man ir gydytojas pasakė, kad 
tas nepaprastas pasiryžimas gyventi mane tik ir išgel
bėjo.

Sėdėti dar negaliu, o rašyti įstengiu tik per didelį 
vargą. Tačiau nors tiek gerai, kad esu gyva!

\u • Sausio 26 d.
Gyvenimas tifo barake, tiesą pasakius, mane labai 

domina. Mano siela dabar tokia pajaunėjusi, jog mano 
akį pagauna ir pradžiugina net mažiausia detalė. Ry
to ketvirtą valandą mes visos esam keliamos praustis. 
Ligones, kurios pačios neįstengia to padaryti, su šlapiais 
rankšluosčiais nušluosto gailestingosios seserys. O kas 
jeigu tą laiką pramiega, turi būti nesiprausęs visą dieną, 
šeštą valandą — arbata. Prie arbatos kiekvienas gauna 
po lėkštelę kažin kokio tikrai įtartino skysčio, seselė 
kiekvienam į popierio rituliuką įberia po du kavos šaukš- 
kus smulkaus cukraus ir padeda po riekutę baltos ir juo
dos duonos. Po tokį davinį gauna ir tie, kurie nieko ne
gali valgyti; žinoma, tuo malonumu pasidžiaugia kiti, ku 
rie galį valgyti ir sveiksta, nes visi yra tiesiog išbadėję. 
Dešimtą valandą mums atneša pieno; tačiau tai, tiesą 
pasakius, ne pienas, bet kažin koks šiltas skystimas, ku
rį vadina pienu; iš tikrųjų, tai greičiau išrūgos ar pieno 
skiedinys. Dvyliktą valandą duoda pietus — vinomet 
tokius pačius: daržovių sriuba “šči,” kurioje plaukioja 
po du susitraukusius mėsos kotlietukus, o antro — su 
aliejaus padažu grikių košės. Penktą valandą — vaka
rienė; vėl ta pati grikių košė su aliejum, o šeštą — visi 
jau pučia į dūdą.

Sausio 27 d.
Aš gyvenimą tiesiog pamilau, o drauge ir visus žmo

nes. Visi man rodosi toki gražūs, geri ir malonūs. Aš 
žvengiu per ištisą dieną ir pati nežinau, iš kur man tas 
linksmumas. Dėl to mane pamėgo ir kiti ligoniai. Dak
taras mėgsta ilgai pasėdėti mūsų salėje ir su manim pa
plepėti; jis yra toks ilgas,'aukštas, pasišiaušęs, susivėlęs, 
iš plaukų visai panašus į tikrą medžioklės šunį. Aš vis
kuo džiaugiuosi ir juokiuosi iš kiekvieno menkniekio. 
Šiandien smagiai pasijuokiau, pav., iš to, kad mums vie
toj rankšluosčių nusišluostyti davė ilgas apatines vyriš
kas kelnes. Tačiau tuo maolonumu pasinaudoti aš vis 
dėlto neišdrįsau, nes jos man pasirodė nepaprastai įtar
tino švarumo. Tai pamačiusi seselė man jas pakeitė vy
riškais marškiniais.

JLBUI OMUflUMLl

metais netekę tėvynės glū- 
dėjome vokiečių koncentra
cijos stovykloje ir trindami 
rugių varpas malšinome al
kį, ar kai bomboms krintant 
ištisomis vidurnakčio valan
domis slėpėmės Berlyno na
mų rūsyse,

mūsų mintys ir mūsų laiš
kai dažnai skrido per At
lantą pas a. a. tėvų Joną 
Navicką.

Į jį daugelis kreipėsi, kurie 
nė karto jo nebuvo matę, 
ir jis labai daugeliui padėjo, 
daugelį suramino. 

Susitikimai su velioniu

kai, lietuviškai visuomenei 
didelis nupstolis. Kiek metų 
aš pažinau kun. Navicką,

visuomet jį mačiau esant 
• gerą, darbštų, energingą

kunigą.
Jis buvo atsidavęs ne tik 
savo kongregacijai, bet pa
sišventęs visai lietuviškai 
visuomenei.' Ir dirbdamas 
marijonuose gražiai sugyve
no su pasauliniais kunigais, 
pelnydamas jų pritarimą ir 
atjautimą. Mirtis mums iš
plėšė plataus mąsto žmogų 
ir aš reiškiu gilią užuojautą 
Tėvų Marijonų Kongregaci
jai.”

* * *
Ant naujo karsto berda- 

mi smiltis ir ašaras, mes 
galime pasiguosti kartoda
mi poeto žodžius:

— Nemirė tas, kurs gyve
na pasiliekančių  jų širdyse.

K. J. Prunskis

Vokiečių laikraštis “Deu
tsche Allgemeine Zeitung” 
aprašinėja, kaip atrodė rau
donosios Gudijos sostinė 
Minskas, kai į jį atėjo vo
kiečių kariuomenė: “Buvo 
jau vakaro prieblanda, kai 
privažiavome vargingus 
Minsko priemiesčius. Vaka
ro rūkas užtraukė savo šy-; 
dą ąnt žmonių ir jų butų.1 
Mes dąr pastebime, kad ant 
langų skersai ir išilgai už-i 
klijuoti popieriai, bet toliau 1 
jįieko kito nebegirdėti, kaip 
tik mūsų motoro ūžesys, 
nes mes važiuojame per 
griuvėsius. Gatvė po gatvės, 
namas po namo: juodi dū
mai nupaišė ant pasjlikusių 
fasadų iš apačios į viršų sa
votiškus ornamentus. Mies
tą dar užgulę slegiantis mil
žiniško gaisro debesio kva
pas. Iš ištisų namų kvarta- j 

lų teriogso vien tiktai su-| 
akmenėję kaminai, šimtas,' 
du šimtai, trys šimtai, vie

ninteles patvarios medinių 
namų dalys. Toliau pakyla 
taip pat aukšti, keturių, pen 
kių, šešių aukštų mūrai. Bet 
tai tėra vien buvusių namų 
fantominiai griaučiai; jie 
visi išdegę”.

Tenka pastebėti, kad ir 
Latvijos sostinė — Ryga y- 
ra smarkiai nuo karo veiks
mų ir raudonosios armijps 
padeginėjimų nukentėjusi. 
Ypač skaudžiai išdegė Ry
gos senamiestis. Kokioje 
padėtyje yra Estijos sosti
nė — Talinas, žinių neturi
me. Tokiu būdu iš Pabalti- 
jos sostinių išgelbėti Vil
nius ir Kaunas. Šiuos di
džiuosius Lietuvos miestus

f

išgelbėjo savo pasiaukojimu 
lietuviai sukilėliai, išviję 
raudonuosius pačioje karo 
pradžioje ir sutrukdę bol
ševikams įvykdyti krimina
linius turto naikinimo pla
nus.

Arčiau velionį pažinau tik 
atvykęs į Ameriką. Esu jam 
asmeniškai dėkingas už pa
rodytą nuoširdumą: jis bu
vo pasiryžęs sudaryti man 
pragyvenimą prie savo įstai
gų, tik tas nebuvo reikalip- 
ga dėka prel. Krušo paro
dyto svetingumo ir susirū
pinimo.

Drauge su velioniu teko 
dalyvauti viename kitame 
posėdyje. Mačiau, kaip jis 
atsidėjęs rūpinosi lietuviš
kosios spaudos ir to paties 
“Draugo” likimu. Kitą kar-

lais be kitko pareiškė:

— Jei Lietuva galėjo pa
kilti iš karo pelenų neturė
dama jokių jėgų ir galimy
bių, tai dabar josios padė
tis yra žymiai geresnė. Pri
simindami istorijos mums 
teikiamą pamokymą aiškiai 
matome, kad šių dienų gruo-
boniškų galiūnų laukia toks 1941.IX.3. 
pats likimas, kokio sulaukė 
įvairių šimtmečių imperia
listai. Ant jų griuvėsių ky
la naujos tautos, naujos val
stybės; lietuvių gi tauta yra 
gaji, sveika, talentinga, jai 
joks vargas nėra perdidelis.
Mūsų tauta išėjusi tokią 
vargo mokyklą. Ji nepalūžo 
baisesnėse sąlygose, nepaluš 
nė dabar, ji išeis nusikra
čiusi dvasios ligų perais 
sveika ir garbinga.”
Plačių užsimojimų vyras

Kai tą liūdnąjį vakarą te
lefono skambutis iš marijo
nų namų pranešė apie stai
giai nutrukusį gyvasties 
siūlą to didžiojo lietuvio, bu
vome pritrenkti šios nelauk
tos, juodos žinios.

— Tamsta, rodos, nuo se

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo” patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių?

norit registruoti laisaą, 
jirkti “Money Order”, ad- 

-rausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!

Ar reik notaro parašo an 
ba antspaudos? Ar gavote 
iš valdžios kokias nors blan
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės į “Drau
go” raštinę!

Ar reik kokio nors verti 
mo anglų ar lietuvių kalbo 
je? Kreipkitės į “Draugą 
2334 So. Oakley Avė., Chica 
go. Ilt. Canal SCIfl

Kai tėvynei bus gera, ta. 
ir visiems tėvyniečiams bus 

niau velionį pažinote, kokios' gera joj gyventi.

NAUJO BOARDO SUSIRINKIMAS
v • .•5-

CDraugaa" Acrtie te.epi.utj)

H E R E:

“Draugas” 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Pirmieji,, kurie atrado 
aliejų Pennsylvanijoje, — 
katalikų misionieriai.

žymiausias XIX šimtme
tyje mokslininkas, Pasteur, 
— buvo katalikas.

Taking your giri žo žhe 
movies?

WATCH OUT!
Watch out that your breath does net 

offend . . . you yourself probably don’t 
Hnow whether it s offensive or otherwlse. 
ll you want to make a hit wlth your 
giri frlend, thcre's a way to make your 
breath more agreeable. And It’s easy. 
Slmply rlnse the mouth wlth Llsterlno 
Antiseptic before you start out. Llsterlno 
halts food fermentatlon ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord
ing to some authorltles, then over- 
comes the odors fermcntatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Boforo Any Date Ūse

LISTERINE ANTISEPTIC
To Meke Your Broath S»Mtcr

^Itchin?i*. CerRcucr 
TVibstUb//
-or M»aeyB«k

For qu,cfc relief from itehing of eezema, pimpio, 
athlete’s foot. acabies. rashes and other ex- 
ternally caused skin troubies. ūse world-famous, 
cooiing. antiseptic, liquid D. D. D. Preacription. 
Greaaekss. stainless. Soothes irritation and 
ųuickly slope intense itch.ng. 35c trial bottle 
proves lt. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. O. PrtCtCRlFTION.

Murinę soothes, deanses and refreshey 
irritatcd, reddened membranes caused 
by head colds, driving, winds, movies, 
close work. late hours. free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

T""............... ■»

SICK, NERVOUS
PDAIIIfY “EVERY 9 URAIlIVI mouth”;

Naujas vadinamas “Super priorities” boardas susirinkęs į pirmąjį posėdį Washing- 
tone. Sėdi (iš kairės pusės): H. Hopkins, Lend-Lease administratorius; W. S. Knud 
šen, OPM direktorius; H. A. Wallace, viceprezidentas, boardo pirmininkas; D. Nelson, 
ekzekutyvis direktorius. Stovi (iš kairės): J. V. Forrestal, karo laivyno sekr. pavaduo
tojas; R. Patterson, karo sekr. pavaduotojas; L. Henderson, kainų kontrolės admi
nistratorius; S. HiUman, OPM vienas direktorių.

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real “Woman’s Frlend”!
Soma wnm.n mifTcr Rėva ra mouthly 
paln (erampa. harkarbe, hendarhal due 
te famals funrtional diaordera whlte 
other'a narve* tend tn herom* up«at and 
they get erota, reatlaaa and moody.
) So wby not take Lydia E. Plnkham'a 
Vegetable Compound mede aapaato/'y 
»-» help tlrad. run-down narv ■» von- 
an to go (miline thru "dllflrult daya.” 
Plnkham'a Compound ocntaln» no opi- 
ataa or hablt-formlng Ingredltnta. It

ta made from nature’s own hrneflelal 
reote and herbe — earh lllth Ita own 
(peniai purpaae to HELP WC)MEN.

Fatnoua for over flOyaare— Plnkham’a 
Comnound la tha beat known and one 
of the moat tgtctivt "wot»an'«" tonlce 
obtainable. Try lt/ .
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Mirus a. a. kun. 
dr. J. Navickui

Mes irgi su visais lietu
viais esame nuliūdę netekę 
labai mylimo Tėvelio Navic-

menės stovyklos, Louisville, 
Kentucky, svečiavosi kelias 
dienas pas savo draugus 
Merkelius ir Clem Budrį.

Brolis Marijonas Br. Rus
teika, grįžęs iš So. Bostono 

ko. Reiškiame paguodos žo- kur atostogavo pa8 8av0 t5. 
džius jo šeimos nariams, pa- veUus lankM pa8 kun , 
žįstamiems ir visiems Ma
rijonams. Savo gražiu kuni
gišku pavyzdžiu jis nešė gar 
bę Dievui ir tautai ir lai da
bar jo kilni siela džiaugia
si amžinai su savo Viešpa
čiu.

i.“ dėmesiui

Parapijos mokykla
Iškilmingai atsidarė su

šv. Mišiomis, kūnas atgie
dojo kun. K. Bičkauskas, 
pasakė įspūdingą pamokslą 
ir baigė palaiminimu Šv.
Sakramento. Pirmą dieną 
buvo tik registracijos tvar
kymas. Mokslas prasidėjo 
ketvirtadienį. Daugiau šį
met mokinių užsirašė ir dar 
tikimės užsirašys kiti.„ Lin
kime sesutėms ir vaikams 
sėkmingų mokslo metų.
Šaukiame: So. Chicagą, 
ir Grand Rapids!

Skaitėme jūsų korespon
dencijas. Buvo įdomu. Pra
šome dažniau parašyti iš jū 
sų kolonijos veikimo. Svei 
kiname!
Nesveikauja

Ignas Kučinskas, 4020

Sulyg praėjusio sus-mo 
nutarimo, norime pranešti, 
kad metinis M. S. 2 kp. iš-

važiavimas įvyks rugsėjo 7 
d., labdarių ūkyje. Kviečia
me są-gietes ir jų draugus 
bei pažįstamus sykiu su mu-

giančia vasara ir jaukiai i 
praleisti laiką. Są-gietės pa- 
siryžusios gardžiai pavai
šinti. Koresp.

vienas susirgimas

UŽUOJAUTA

Tėvų Marijonų Kongregacijai, mirus Amerikos 

Provincijos vadovui, KUN. DR. JONUI NAVICKUI, 

reiškiame giliausią užuojautą.

10 SKYR., T. T. MARIJONŲ

BENDRADARBIŲ DRAUGIJOS.

žmonėms jėgų netrūksta; 
jiems trūksta valios.

Iš Blue Island atėjo ži
nia, kad ten atsirado naujas 
susirgimas paraližium. Da
bar Cook Caunty plote išvi
so paralyžium susirgimų 
yra 29 asmenys.

Liūdinčiai Tėvų Marijonų Kongregacijai, nete
kus KUNIGO JONO NAVICKO asmenyje garbingo 
ir darbštaus Provincijolo, reiškiame giliausią, nuo
širdžiausią užuojautą Tėvams Marijonams, o kilnią 
velionies sielą prisiminsime maldose.

MOTINA M. JUOZAPA 
< ir

ŠV. KĄZIMIERO SESERYS

Krikštas
Praeitą sekmadienį Krikš 

to Sakramentą priėmė Pet 
ras Kari Kasparas, Jr., kū
dikis Petro ir Onos Kaspa
ru, 5002 Olcott Ave., East 
Chicago. Petras gimė Šv. 
Margaritos ligoninėje, Ham- 
monde. Krikšto tėvais buvo 
Edvardas Hneha ir Stella 
Kaspar. Sveikiname jaunus 
tėvelius ir naują kataliką, 
kuriam linkime užaugti lai
mingu Dievo vaikeliu.

Vestuvės

Praeitą šeštadienį, Petras 
Stanukynas, 5021 Northcott 
Ave., East Chicago ir Ste
fanija Goberytė, 4834 Wegg 
Ave., East Chicago, priėmė 
Moterystės Sakramentą. Pa
broliais ir pamergėmis bu
vo Juozas Mroz ir Patricią 
Stanukynas iš East Chica
go; Clem Budris, Ind. Har
bor, ir Jean Micholowski, 
Pennsylvania; Clarence Kas
par, Ind. Harbor ir Marcel- 
la Paswinski, East Chicago. 
Vestuvėse dalyvavo ir Pet
ro tėveliai iš Wisconsino.

Priimtuvės dieną buvo Ste 
fanijos namuose, o vakare 
salėje East Chicago.

Stefanija yra veikli para
pijietė ir Vyčių kp. valdy
bos narys. Apsigyveno 4834 
Wegg Ave. Sveikiname nau- 
javedžius ir linkime laimės. 
Svečiai

Jonas Radacy iš kariuo

V t •

i JĮ

J. Naudžių. Jis atvyko iš 
Chicagos sykiu su mūsų 
muz. L. Šimučiu. Brolis Rus 
teika praeitą liepos mėnesį 
baigė naujokystės metą pas
Tėvus Marijonus, Hinsdale, j &atvg; Buvo išvežtaa
III., ir priėmė pirmus įža- * Chicagos kliniką. Linkime 
dus. Grįžo tęsti kunigišką Į.Sreit pasveikti. Motiejus 
mokslą.

Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą Tėvui 
Marijonų Kongregacijai, netekus mylimo tėvo ir 
garbingo vado, A. A. KUN. JONO NAVICKO asme
nyje.

•▲BY. IWD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Cbriauaia. Patarnavimaų — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERŲ 
KONGREGACIJA.

Stella Kazlauskaitė, 836 
W. 33rd gatvės, Chicagoje, 
atostogavo vieną savaitę 
pas Aldoną Gusčiūtę, 3612 
Hėmlock gatvė, kurios mo
tina yra Stellos teta. Abi 
grįžo į savo parapijines mo
kyklas. Aldona yra *8 sky
riuje mūsų parapijos mo
kykloje.

Dr. P. Vileišis su žmona 
ir Leonardas šimutis sve
čiavosi pas kun. K. Bičkaus-

Kun. B. Vitkus, MIC., i 
kurs važiuoja į Argentiną, 
lankėsi pas kleboną su atsi
sveikinimu. Su juo buvo 
kun. S. Draugelis.
Anglims rinkliava

Iš anksto rengiamės žie
mą turėti šiltą bažnyčią ir 
mokyklą. Visi parapijonai 
skatinami rugsėjo mėnesį, 
ypatingai per • pirmutines 
dvi savaites, suteikti duos- 
nią auką nupirkimui anglių. 
“Draugo” piknike

Matėme iš sekančių šei
mų dalyvius “Draugo” Dar
bo Dienos piknike: abiejų 
Mikalauskų, Ciperų, Eiš- 
minskų (Broadvvay gatvė), 
Budrių, Laučių, Vaitkų ir 
Gumuliauskų. Galėjo būti 
ir kitų, bet neteko susitik
ti. Sveikiname harboriečius

I MYKOLAS 
JAVARAUSKAS

Gyveno 6100 8. Richmond 8t. 
Tei. Proapect 67 29

Mirė rugsėjo 4. 1941, 2 vai. 
ryte, sulaukęs 23 metų ir 8 
mėneaių amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nulifldlma 
motinų Rozaliją (po tėvais 
Budvytaltė), tėvų Mykolų, bro
li Laurynų, seserj Eelenų Ir 

daug kitų giminių, draugų ir pažjstamų,
Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas koplyčioje, 3319 Ho. Lituanica Avenue. 
laidotuvės Jvyks pirmaldlenj, rugsėjo 8 d., 1941 m. Iš kop

lyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas J Nekalto Prasidėjimo fivenč. 
Panelės parapijos bažnyčių, kurioje Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų . Po pamaldų bus nulydėtas J Sv. Kazimiero 
kapines. ' I F|, 1

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus Ir pažjstamua 
dalyvauti šiose laidotuvėse ir sutelkti Jam paskutinj patarnavimų 
Ir ntslsvellytnlinų.

■Nuliūdę lieka
Motina, Tėvaa. SeMtO, Brolis, Glmlrtės Ir Drangai.

Dėl Informacijų šaukite Yards 1138.

A.
t

A.

POVILAS STUMBRIS
Gyveno 1906 S. Union Ave.

Mirė rugsėjo 4, 1941, 9 vai. 
ryte, sulaukęs 29 metų amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Pa
nevėžio apskr., Subačiaus pa
rap., Varelkų kaimo.

Paliko dideliame nullfldime 
moterj Onų. (po tėvais Klebo- 
naitę), motinų Mortų lr tėvų 
Juozapų Stumbrius, du brolius 
Jonų ir Antanų, uošvj lr uoš
vienę Jonų ir Onų Klebonus, 
švogerj Juozapų Klebonų Ir 
jo moterj Clarų. tetų Elzbietą 
Skodis ir jos šeimų ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Lietuvoje paliko tetų Bar- 
borų Masllionis ir Jos šeimų 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 Litu- 
anica Ava.

Laidotuvės Įvyks pirmadie- 
nj. rugsėjo 8, Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas j Die
vo Apveizdos parap. bažnyčių, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus tr pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Motina, 
Tk?vas, Broliai, Uošviai, švo- 
gnrial, Teta Ir Giminės, sie
tuvoje Teta ir Visi Giminės.

Laidotuvių Direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARda 1138.

Didelio smūgio ir skausmo valandoje, Provin
cijolui KUN. DR. NAVICKUI mirus, reiškiu nuo
širdžią užuojautą jums ir vienuolijai savo ir šei-%
mos vardu.

PETRAS DAUŽVARDIS.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS /
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

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

Pasisekimo paslaptis yra 

ne tame, kad niekad nesu- 

klydus, arba neapsivylus, 
bet tame, kad nenupuolus i 

dvasia. — Aistis.

Jeigu su baime ant svie
to gyvensi, niekad ramumo 

Į neturėsi.

NARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIET U VIJ 4

Vienintelis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehilI 2242

D A C IZ I C — namams statyti, remontuoti ar 
I pirkti. Ilgametis Mmokėjlmo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IPYIZITP mQinJ l®4*1*0!®- indeliai rflpes-
I /avJi I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Pederal Savings and Loan Corporation. Mokame

Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

48 Metai Sekm ings Patarnavimo. Nennskriaadiiant Nei 
Vieno Klljento!

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALomet 4118

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

A. t A.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

MIK AUNA ZEBARTIENE

(po tėvais Steponkaitė) 
Gyveno 732 W. 14th PI. 

Mirė rūgs. 2, 1941, 11:55 vai. 
vak., sulaukus 56 metų amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Raspinių apskr., Kražių par.

Amerikoje išgyveno 37 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

vyrų Jonų, dukteris; Jozefų 
Wasn, ir žentų Louis, Onų 
Qawron ir žentų Jonų, du a- 
nukus, brolj Vincentų Stepon- 
kų, seser, Jadvygą Stepon- 
kaltę ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų.

Lietuvoje paliko gimines. 
Kūnas pašarvotas Radžlaus

koplyčioje, 668 West 18th St.
Laidotuvės Jvyks SeštadienJ, 

rūgs. 6, 1941, iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėta j 
Dievo Apveizdos parap. bažny
čių, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta J 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Dukterys, 
Žcnt&i. Brolis, Sesuo, Anūkai, 
Gimines.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Radžius. Tei. CANai 6174.

VISOSE MIESTO DALYSE

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotoji Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAPayette 0727

Radio Programas 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytala 
iš 8totiea WHIP (1520), au P. Saltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 Sonth Halsted Street
ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Conrt 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenne 

Tel. GROvehilI 0142

J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Ave. 
Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street 

TeL YARda 0781-0782

Skyrius: 710 W. 18th St. 
Visi Telefonai: Y ARds 1419

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street 

•Tel. PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenne 

Tel. YARda 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
40 valandų atlaidai

Brighton Park. — Sekma
dienį, rugsėjo 7 d., Nekalto 
Prasidėjimo Pan. šv. baž
nyčioje prasideda 40 valan-

Instaliacija naujos 
Darius - Girėnas 
posto valdybos .

Praeitą trečiadienį Darius
dų atlaidai, kurie baigsis Girj(nas Poet m 
rugsėjo 9 d. vakare iškil 
minga procesija lauko pu

$25 dovaną laimėjo Silvija mokyklos kambary. Kurie 
Bartas, 7221 So. Francisco nariai pasilikę su mokes- 
Ave. čiais, malonėkit užsimokėti,

Našlikių "karalienės” rin- kad nebūtų nesmagumų, 
kimo teisėjais buvo sekan- G. Pakeltis, rašt.
tieji: Mr. Kriščiūnas, Ben

CLASSIFIED
REIKALINGI DARBININKAI

UE1.P U.YNTKD — VYltAl
' BERNIUKAI, — auvlrš 17 metų Be
niulio dirbtuvėje darbui Kreipkitės j: 
DK1BCOLL A CO., 642 Nu. Troy 
Bt., įtuctttfu, (Netoli urand Avė. J

sėje.
Atlaidų laikas — ypatin

gų Dievo malonių laikas. 
Tad širdingai kviečiu kata
likus žmones naudotis šiuo 
brangiu laiku sustiprinimui 
savo sielos reikalų.

Legion, savo patalpose tu
rėjo naujos valdybos insta
liaciją, kuri buvo atlikta 
tam tikromis iškilmėmis. 
Vadovavo Amerikos Legio
no ketvirto distrikto koman- 
deris Anthony Hilgers ir 
ketvirto distrikto chaplain

A. H. Kasper, 
Commander

Survil, Chas. Pikiel, dr. A. 
Jacubs, Miss Doris Kean, dr. 
George Courrier, Mrs. Pik- 
tužis, Mrs. Love ir Mrs. A- 
lyaskas. "Karaliene” 1941- 
1942 metams išrinkta Mrs.

“BUS BOYS“ — dirbti trumpoms 
ar ligom. valandoms. cekmadieiiiaia 
ir eveiitadlouiKia nereikia dir utį. — 
dt.MUU'b, McrvUstasuiae Mari

Bridgeporto, 2-ras Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmė
jų skyrius turės susirinki
mą rytoj, penkt., rugsėjo 5
d., 1941 m., ir taiposgi bus nepaprastos darbų pro- 
pantry party , sv. Jurgio u> or<Mu*AAc«jvje uuuu jmu-

Mary Ryan, 12230 So. Green j parapijos mokyklos kamba-
' jkuaaiiauaivM aigoa patyrusiam* ‘ bus 

boys,'’ "w«utena" "ouuuier uieii,“ 
'fciiudle lueu,“ “carvera."

O’CONN ELL’B, 12» W, Ohio St.

James P. Lynch. Wm. Mc- 
Kun. A. Briška, klebonas jęįniey posto drill master ir 

| drill team atliko kitas toms 
iškilmėms būtinas pareigas.
Vėliavą naujai valdybai įtei-

Pagerbė atstoves
Brighton Park. — M. S.

20 kuopa rugpiūčio 30 d. su
rengė šaunų pokylį pager
bimui grįžusių atstovių iš 
M. S. 20 seimo, parvežusių 
daug įdomių žinių bei įspū
džių. Tai yra Elena Statkie
nė, Marijona Paukštienė ir 
Margareta Petrošienė, taip
gi dalinai dalyvavusi seime 
ir Federacijos kongrese P. 
Samienė.

Džiaugėsi mūsų kuopa, 
kad jos narės pakeltos į 
garbės nares: Elena Stat
kienė, kuopos ilgametė pir
mininkė bei organizatorė ki
tų kuopų ir einanti centro 
iždininkės pareigas, visą šir
dį įdėjusi į šą-gos reikalus, 
Marijona Paukštienė, kuri 
per daugelį metų yra žino
ma kaipo organizatorė ir 
prirašiusi daugiausiai narių 
į są-gą, ir dabar eina III. v. 
direktorės pareigas ir visuo
met su atsidavimu dirba s^ 
gos naudai.

Komisija surengė joms ir 
tinkamą pagerbimą puoš
niuose P. Klapatauskienės

Julia Pumputis, banner bea
rer.

Po visam buvo programa, 
floor show ir pasilinksmini

St., kuriai Morris B. Sachs ryje 
įteikė $100.00 dovaną. Ant
rą vietą ir Morris B. Sachs 
$50.00 dovaną laimėjo Mrs. 
Nellie Misevich, 1916 So.
4th St., Rockford, 111. Taip 
pat antrą vietą Laimėjo Mrs.

Valdyba

pradės rengtis pne savo 
metinio parengimo 9 d. lap- 

Anna Kazinas, 7143 S. Mo- kričio, Sokolų svet. Visų

Šį sekmadienį, rugs. 7 d., 
įvyks Keistučio Klūbo susi-| BUS BOYS
rinkimas, po kurio klūhas Nuo 18 k‘ *• *»«>“**“*• d»‘-1 ūmais proga v ar/lis pirmyn.

358 No. Clark bt.

MARUETTE PARK llt APYLINKEI 
KAS MA TURITE MAINYTI AUKA 

N U Kil PAULAI PLUKTI:
ttth lr S. Campbell Avė. 6 kam

barių mūrini. ootiagu kaina II.liUD, 
įmokėti *avu.

Ant Rockvvell St. lr (<th 6 kam
barių murini, bungulovv, 2 karų 
murini, garadžlua, kana 3&.85U.

6 kamuurių medini, co liūge — 
reikia paunayii, kaina p. 2 60.

4 fletų kampini, mūri ui. narna, 
po 4 kainba.iua, kaina | '*8,50u.

2 fletų po • kambarius — 2 boi
leriai — buugalovv stogrs, kaina 
|8,6V8. 4 lietų murinta lama. po 
6 kambarius, aut 2 lolų J aelaiylas, 
įmokėti fl,«OU.

Bizniavus namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno ir luncA 
bizni. — 5 gyvenamieji kam būnat 
Kama |4,60u. Savininkas pinui* į 
mainus lutu. arba didesnį namą— 
priuša pinigais.

Taipgi turime didelį pasirinkimų 
visokių namų po visų Chicagų: pn- 
vatiskų lr bisniavų, įarmų mažų lr 
didelių, galima pigiai pirkti arba 
mainyti.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai plrktl, išmainyti bile kų 
jus turite, kreipkite. pas; 
CHARLES P. bUHOMBHlB A OO., 

#»2l b. toestern Avė.
Tel. Kep. 3713 — Vak. Prus. 1111JAUNI VYRAI

18 iki SU melų amžiaus, išmokti _ _ __
“counter" darbų. Greita. išsidirbi- ĄR RADOTE “DRAUGO”rųz • A . • w. . - — e VUUUVCl UAl uą. UICILUB lAOiuuui- ---- ------- ~zart ot., ir Mrs. Adele Do- klubiečių pareiga būti susi- mo. gabiems vyrams. Benai įsteig- I PIKNIKE?

1Q9C ____x__A5 ______ v-n'w Hluia. Pasimetė

kė teisėjas Zūris.
mas. Rap. brolecki, 1836 Connecticut, rinkime ir tarti savo žodį

Naują Darius - Girėnas 
Post No. 271 valdybą suda
ro: Anthony H. Kasper, co
mmander; Joseph A. Kibort, 
Sr. vice-commander; Adam 
M. Macarus, Jr. vice com
mander; William J. Karei
va, finance officer; Adam 
Nawyok, sergeant-at-arms; 
John A. Mason, chaplain; 
Frank T. Pumputis, adju- 
tant; Mathew Massey, Ser
vice officer; Frank Raila, 
historian; Anthony J. Tutle, 
finance secretary; Joseph 
A. Mickeliūnas, judge advo- 
cate.

Tą patį vakarą įvyko it 
legionierių moterų — Auxi 
liary naujos valdybos insta
liacija. Moterų skyriui va
dovavo Am. Legiono ketvir
to distrikto direktorė Daisy 
Smith, o maršalka buvo pir
ma vice prez. _ Cook apskr. 
rajono Eva Palm. Moterų 
Auxiliary valdybą sudaro: 
Cassie Norusis, president; 
Helen Kareiva, first vice-

Iš Povilo Šaltimiero 
pikniko

Rugp. 31 ir rugs. 1 d. 
Oaks darže 'įvyko P. Šalti
miero piknikai, kuriuose bu
vo atvaizduota Lietuvos vai
dilutės, saugančios amžiną
ją ugnį ir vaidyla, garbi
nant Perkūną.

Daržas skambėjo lietuviš
ku juokiu, dainomis ir mu
zika. Šįmet piknikas įvairu
mu ir dalyviu gausumu pra
šoko pirmuosius.

Suruoštame vaikų kentės

St. Joms įteikta dovanos' 
Morris B. Sachs po $25.00. 
Ir trečią vietą laimėjusiai 
Mrs. Julija Norkus, 2948 
Arch St., įteikta dr. Geo. F. 
Courrier, WHIP stoties pre
zidento, ir Miss Dorris Kean 
dovana, rankiniai laikrodė
liai.

Visiems kontestantams ir 
kontestantėms, teisėjams ir 
visiems dirbusiems tariama 
nuoširdžiausiai ačiū.

labui klūbo. Jei mums apei
na klūbo gerovė, lankykime 
susirinkimus. Klūbietis

ARTHRITIS
e.pair 
f from 
Arthri-

Don't deapair 
of relief 
terribie J 
ti. acbe. or 
pain.. Th. 
NEW Colloidal 
lodued Sulphur 
capaulea called 
BULPHO-KAPS 
often bringwel-

Don’t 
g ivo 
up 
hope

come relief ia 
Arthritia dnc 
to Sulphur de- 
ficiency. Small 
dailv coat. Mon
ey back if uo 
relief after 30 
daya* doaage.

YourDriy£iath«aStn£H<LKAPS

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

Brighton Park. — Dr-stė 
Šaižiausios Širdies V. J

te pirmą vietą bernaičių No. 1 susirinkimas įvyks
grupėj! laimėio John Pas- 
co, 12227 So. Green St., gs. 
riausiai pasakęs įžangą į 
Jungtinių Valstybių konsti
tuciją. Jis gavo adv. Charles 
P. Kai dovanotą dviratį. 
Antrą vietą ir Morris B. 
Sachs $25.00^ dovaną laimė
jo Vincent Samoska, 6721 
So. Rockwell.

, rugsėjo 6 d., 
7:30 vai. vak., parapijos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal
Savings

Mergaičių grupėje pirmą
(kp. iždininkės) namuose, president; Helen Lukas, se- .V^^ laimėjo Domicėlė Pe- 
Be to, atstovėms prisegtos cond vice-president; Marion re na’ . Green
gražios gėlės ir visos apdo- Nares, secretary; Margaret Į ^iaa8ia^ ^asa Lincolnc 
vanotos dovanėlėmis. Į ko- Brasus, treasurer; Helen. A_e įteik
misiją įėjo: P. Klapataus- Zuris, chaplain; Pauline Kli-
kienė, E. Barkauskienė, Kil-1 kūnas, historian; Almeda 
kienė, E. širvinsklenė ir M. I Krueger, sergeant-at-arms;

ta taip pat adv. Charles P. 
Kai dovanotas dviratis. Ant
rą vietą ir Morris B. Sachs

__________ 356 No. ClarkBt.____________

PAGELBININKAI ir “S T O C K- 
buus", xun uuii lb metų senumo. 
ri-ieipKitėa į:

Luo s. nlLK, Ine. 1404 So'utii 
HįUaUmi feiroet, Clucago_______

Reikia BItOWNE & SHAKPE OFE- 
KAiUKlU, taippat ir DAV EIKVOK 1' 
UVEKA1OR1O unbti naKimiis. Turi 
bliu patyrę. Kreipkite. į
VklDbMth-ooNEb oo., kdOO ETault- 
_____  UU Eli u., Clucago, iii.

STOCK MEN
Turintieji patyrimų .elektros relk-

l.ike “Draugo“ pikniko, 
Vytauto durte oak.iuku. su dviem 
bntvom. Ka. radote malonėkite 
kreiptis prie KAZIMIERO BRUKĘS
4.5. *V. Jackuon Blvd., ur į bruu- 
go” raštinę. Duosim radybų,_______

10 FLETŲ MODERNIŠKAS mū
rinis kampinis namas, lota. 40 pė
dų pločio. Garu šildomas. Randasi 
Marųuette Parke. Rendos atneša į 
metu. $4,400.00. Parsiduoda tik uz 
$22,do0. Pardavimo priežastis — 
savininkų patiko nelaimė.

Phone VVENAvoiUi 4837.

menų įbieiguse. u.tsisauaue tiktai gos.
per laibaą, nu name pažymesne »u,o 
amžių, patyrimą ir ale* reiaaiauja- 
le aigo.,

HYLAND ELECTR1CAL SUPPLY 
CO., 4OU VV. Jucksou Blid., CuivHgu 

JAUNI VYKU
Nuo 17 iki 2 8 metų senumo. Patyri
mas nereiKannga. raippat reikanu- 
ga ir Ken senecin vyrai. Alga 41&.VO 
i savaitę pradžioje. NUOlauni dar
bai. Kreipkitės;

FO.RUM CAh’ETEKlA 
64 West Msullson Street, Chicago

HELP WANTED MOTERYS

REIKALINGAS vyras su žmona 
arba be žmonos dirbti ant farinos, 
kuri randasi 00 mailių nuo Chica-

Atsišaukite i kepyklą: 841 West 
33rd Bt.

PARBIDUODA GERAS NAMAS 
2213 West 21st Street

Pirmos rūšies namas; patraukantis 
geros ineigos; parsiduoda prieina
ma kaina. Kreipkitės šiuo adresu:

2213 Wcst 2 lst Street 
Cluvago, Illinois

Kukštienė. Vakaro vedėja 
huvo E. Barkauskienė, kuri 
sveikino atstoves ir davė 
progos kitoms narėms iš
reikšti savo linkėjimus. Be 
są-giečių buvo ir viešnia iš 
Detroit, Mich., širvinskienė. 
Vakarui baigiantis sudainuo 
ta “Ilgiausių metų” atsto
vėms ir padėkota šeiminin
kėms už vakarienę. Po vi- 
bam įvyko trumpas susirin
kimas, kuriame atstovės iš
davė raportus iš seimo. 
Svarstyta keletas naudingų 
dalykų kuopos naudai.

Koresp. A. D.

Mary Chase, color bearer;!

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS 

AND STAMPS

OS SAU UYIH « POSlumCEORBAMK

Studentai turi
kreiptis į boardus

Šiemet įsiregistravę draf- 
tui studentai, kurie nori to
liau tęsti mokslus, pataria
mi tuo reikalu kreiptis į 
savo drafto boardus ir gauti 
jų leidimą lankyti mokyk
las.

Kurie studentų to nepa
darys, jie gąli būti pašaukti 
kareiviauti.

WASHINGTONAS. — Ma
noma jog pirmieji pernai pa 
šauktųjų kan u ome nė n vyrai 
pradės grįžti namo šio mė
nesio pabaigoje.

AMERICA ON GtZARD/
Abwe ta a reproduction of the

Treasury Department’. Defense
Savinga Poeter, ahowing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” Btatue by famed sculptor 
Daniel Cheete i French. Defense 
Bond. and Stamps, on .ale at your 
bank or post offlce, are a vital part 
•f America', defenae prepstations.

Pirkite “Detense štam
pas” šiandien ir taupykite 
rytojui! Stampos parsiduo
da po 10, 25 ir 50 centus. 
Kiekvienas pirkėjas gauna 
knygutę, kurioje gali tau
pyti • "Defense Stamps”.

Sustokite "Draugo” ofi
se ir nusipirkite nors kele
tą “Defense Stamps”!

Būkite nuoširdūs ameri
konai!

ęuiimiPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHESTCOLDS
Mother—Ghra Your CHILO 
Thla Sam. Ezpert Care]

At the A re t .ign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their che»U and

V® Tubbed witb Children’a A/tld Musterole —a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children ■ cold. and resultinr eourh.

Th. QuinU have alwayi had the 
best of care, mother —you may be 
auured of uaing just about the BEST 
produet mede when you ase Musterole MORE than an ordinary “salve“— 
yarminr, soothin. Musterole helns 
break up local eongestion. Also made įn Regul.r and Eztr. Stren^h ‘or 
thos^preferring . stronger produet.

A. “f A.
PRANCIŠKUS WAIKASAS 
(Gyveno: 171# S. Ualstul Bt.)

Mirė rugs. 8. 1941. 11:30
vai. vak., sulaukęs 58 m. amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ 
Šiaulių apskr., Papilės parap., 
Avižlių kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Marijoną, (po tėvais 
Zdanavičiūtė): 3 sūnus — Ka
zimierą lr jo žmoną Julijoną, 
Pranciftkų ir jo žmoną Eleną, 
Stanislovą ir jo žmoną Mii- 
dred; seserį Oną Kadwell; 
pusbrolį Kazimierą AValkasą, 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko 2 seseris: 
Elzbietą Burbienę ir Rozaliją 
Šlamonienę.

Kūnas pašarvotas Skudo ko
plyčioje, 718 W. 18th Street.

Laidotuvės Jyyks pirmadienį, 
rugsėjo 8 d. 16 koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėtas į Die
vo Apvelzdos parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame vtsus 
gimines, draugus lr pažįsta
mus dalyvauti laidot.vėse.

Nuliūdę: Moteris, Kūnai, Šė
mo, Marčios, Pusbrolis Ir Gi- 
mlriės.

Laidotuvių direktorius: Si
monas Skudas, tel. MON. 3377.

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

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

Turtas virš $1.000.000.00

BUS GIRLS
Nuo 18 iki 2a metų amžiaus. Nuo- 
latinis darbas, proga isaidiruti pir
myn.

356 No. Clark SC

and
THANKS

M,LIION for

ITElllNG

MV

ME abouu

V/HOtE
10VES

FAMIEY] 
ITI

CONRAD
Fotografas

Studija Jrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis lr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Rez.: - ENGlewood 5840

WHOLESALE
LIQtOR 
ĮSTAIGA

U veikdama 
vtaą

K. KANTER, 8*v.

po »h«ą 
Chicago

REMKITB
SENA

LIETUVTŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
ToL BOULEVARD 0014

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BLIUSKELIŲ
PIRATINIŲ

KOJINIŲ
POOKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

Ar jums reikalingas

darbas? Tėmykite

"Draugą" kas dieną

Praeitą savaitę su ketvir
tadienio numeriu, "Drauge”

GIRLS” — tapti “8TOUF- rasįte skelbimus didelių ir
I ar mergino., įs iki so metų senu- mažesnių biznio įstaigų, per 
lino. gražio, minos, baigusios aukš- * * r
•tesnę mokyklą, turi progą įsigyti ^UITUOS paieško VlSOklOS TŪ- 
geras vietas, nuolat, visoj salyje c
žinomam restaurante, kuris putar- gįes darbininkų, VVni, mote-
nauja rinktiniai klientelai. Restau- ” J
rancijos patyrimas nereikalinga* rų įr merginų. Šie Skelbl-
Algos, valgis ir uniformos u uodą- I ’ o v
mos laike mokinimo. Sekmadieniais, , mai randasi "claSSlfied”
Šventadieniais ir vėlai vakarais ne- ■
reikia dirbti. Kreipkitės prie Mos skyriuje 7-tam puslapy kas 
LMlvih dėl pasitarimo rytais. J *

BTOUEEER’B, _lo6_No._ W aba-Ji _
“FUR FINISHER IR LINER”

Patyrus prie gražaus smulkaus dar
bo. JOHN T. &HAVNE & Co., Rmii- 
dolipli lr Miclilgan, 3čiam Šiukšle.
Matykite Mr. Truman.
SINGLE NEEDLE“ OPERATOR- 

KOS. Turi būti patyrusios prie siu
vimo Rliuzių.

FORM FASHION,
325 W, Adams St._______

MERGINOS reikalingos siuvimui 
Juostelių ant vyrų skrybėlių. 812.00 
į savaitę pradžioje. Kreipkitės prie: 
OLKMENTb BROS., 226 So. JDear- 
lu,>m Bt., Chicago.
OPERATORKOS reikalingos siūti 
kainonus (bathrobes). iNuolatinls 
darbas, gera alga. CHICAGO DURO- 
ROBE MFG. CO., 539 B. Franklin 
Bt., 2-tra»ite aukšte._________________

HELP WANTED '
AD — DEF r

Tel. .Ruidolph 6486—6486

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

dieną. Laikui bėgant šių 
skelbimų skaičius didės ir 
tuomi duos mūsų skaityto
jams geros progos iš ko 
pasiskirti tinkamesnį ar ge
resnį darbą pagal savo pa
tyrimą ir pageidavimą.

Atsišaukdami į šias fir
mas, praneškite, kad jūs 
matėte jų garsinimą lietuvių 
laikraštyje "Drauge.” Tas 
jums daug gelbės gavime 
darbo.

Dėl tolimesnių progų dar
bo gavime tėmykite kas die
ną "Draugo” darbų skelbi
mus. V. Ed. Pajaujis,

"Dr.” Skelb. Vedėjas

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty”

MCSŲ
NAUJAM VARTOTI 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, Bl.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022

w*'W ***** W..M



R draugas Penktadienis, rūgs. 5, 1941

Laimėtojai vakar parsivežė savo laimę Nusikal,eau,oi$,ai
, . neteks laisniy

Tuo ir nuaidėjo pastarieji didelio

'V

"Draugo" pikniko atgarsiai.

Vakar rytą atvyko Mag
dalena Mockienė su savo 
žentu, Charles Jank, ir par
sivežė savo laimę į Cicero, 
III. Su tuo ir nuaidėjo pa
skutinieji didelio “Draugo” 
pikniko atgarsiai. 

z Šalę šio straipsnio matom 
ir laimingąją Magdaleną 
Mockienę su savo vyru, bu
vusiu ilgamečiu dienraščio 
‘ 'Draugo” agentu Ciceroje. 
Jam pasitraukus iš agento 
pareigų, jo vietą užėmė da
bartinis uolusis agentas Val
teris Šemetulskis. Galimas 
daiktas, kad V. šemetulskis 
pardavė jai ir tą laimingą
jį numerį.

Sekantiems “Draugo” ad
ministracija yra begalo dė
kinga už gražintus tikietus:

J. AdomaVich, Ostburgh, 
Wis.

J. Gudovich, Bristol, Pa.
S. Sičiūnas, Hamtrack, 

Mich. ! I

A. Brižkis, E. Orange, 
New Jersey.

St. Juskie, Chicago, III. 
O. Višniauskas, Spring-

field, III.

J. Lamberta, New Phila.,
Pa. 1 . . ,I ' J

(Bus daugiau.)

Chicagon atvyko Illinois 
valstybės sekretoriaus
Hughes vyriausias tyrėjas 
pradėti kampaniją prieš 
nusikaltusius autoistus.

Iškeliama aikštėn, kad 
daugybė automobilių savi
ninkų išsisukinėja išmokėti 1 
teismo nustatytus atlygini
mus už įvairius nelaimingus 
įvykius trafike. Tad bus 
pasidarbuota iš tų autoistų 
atimti valstybinius automo
bilių “laisnius.” Tuo būdu 
jie netektų privilegijos var
toti automobilius.

Tokių nusikaltusių auto
istų Chicagoj, sakoma, yra 
daugybė. Iki šioliai jie ig
noravo teismo priteisimus. 
Sakoma nebūta priemonių 
juos priversti išmokėti nu
statytus atlyginimus.

Dėlto valstybės sekreto
rius ir buvo priverstas įsi
kišti į šį klausimą.

SUSIŽIEDAVIMAS NUGINČYTAS

.-•z.-

mu

VYRIAUSYBE TRAUKIA TIESON 
AL CAPONE z

III.,

("Draugiu" Acme telepnot*)

Korporalas Palmer T. Beaudette, 27 m. amž. (deši
nėje), iš Kalifornijos lėktuvu nuvyko į Seattle, Wash., 
kur jis pranešė apie savo susižiedavimą su aktore Co- 
bina Wright (kairėje). Aktorės motina tai nuginčija.

JARECKI ĮSAKĖ PERSKAICUOTI BALSUS
Cook apskrities teisėjas šia įtartinuose 250 precink- 

Jarecki įsakė perskaičiuoti tų. Prieš dešimtį dienų
250 precinktų piliečių bai- buvo perskaičiuoti balsai
sus, praeitais metais paduo- n_ ... . .’ _ t 1 precinktuose ir visuo

se susekta daugiau balsų 
respublikonams.

Federaliniai autoritetai 
traukia tieson žinomą kalė
jimu baustą smurtininkų 
vadą Al Capone, ir ketu- 
rioliką jo bendrininkų. Svai
galų prohibicijos laikais 
jie buvo sudarę alaus gamy
bai sindikatą, slapta gamino 
alų, pardavinėjo ir apie per 
dešimtį metų tuo būdu žė
rėsi didelį pelną.

mui Chicagoj. Dabar bus 
darbuojamasi surasti trau
kiamus tieson tuos sindika
to tarnus.

Pusantro cento 
brangiau pienas

Dvi stambiosios pieno 
kompanijos Chicagoj pas- 

Alaus gamybos sindikato kelbė, kad pradėjus šešta- 
vyriausias galva buvo Capo- ną — pusantro cento dnu 
ne. Vyriausybė seniau jį
ir kitus kelis jo sėbrus pa
traukė teisman už nemokė- kvortai mokama 14 centų, o 
jimą taksų už pajamas. Už ateityje bus 15 ir pusę c. 
išsisukinėjimus jie buvo nu
teisti kalėti ir kalėjo. Al

4,000 tarnautoju 
gali kliūti

Būdamas Sterlinge,
gubernatorius Green iškėlė 
aikštėn, kad apie 4,000 
valstybės civilinių tarnau
tojų gresia pašalinimas iš 
užimamų vietų. Jie kalti
nami kišimusi į politinius 
valstybės reikalus. Civili
nės tarnybos tarnautojams 
tas gi yra griežtai uždrau 
sta.• J

Civilinės tarnybos komi- 
. sija veda tyrinėjimus. Ne- 
tolimoj ateity, sakoma, bus 
parūpinti tų “nusikaltusių0 
tarnautojų sąrašai.

tus renkant miesto teisėjus 
Chicagoj.

Du respublikonai kandi
datai į teisėjus, E. B. Casey 
ir S. Heller, kurie pralaimė-

Casey ir Hellerio advoka
tas Tyffell tvirtina, kad re-

jo išrinkus demokratus miaųtis susektais neteisin- 
kandidatus, reikalauja, kad gaiš balsų apskaičiavimais
visame mieste visi paduoti 
balsai būtų perskaičiuoti.

Teisėjas sutiko perskai
čiavimus atlikti tik labiau-

25-se precinktuose, Casey ir 
Heller turėjo laimėti rinki
mus. šių precinktų daugu
mas yra 24-j am warde.

dieniu jos pabrangina pie- 
giau kvortai, šiandie pieno Du parolruoti vagys

rr. rr

nėj miesto daly. Jis dvi
račius vogdavo, arba grasi
nimais iš vaikų atimdavo ir 
parduodavo.

Be to, jis policijai išpaži
no, kad paskutiniais laikais 
jis išgėdino dvi jaunas mer
gaites.

X Jos. Valuckis, sočika- 
gietis, aunkiai sunkvežimio 
(troko) sužeistas. Jam tebe- 
sėdint savo automobiliuje, 
sunkvežimis įvažiavo. Guli 
So. Chicago ligoninėj.

.a
X Pas A. M. Telyčėnus, 

žinomus So. Chicago veikė
jus, per šventes viešėjo Er
nestas ir Albertas Bernotai 
iš Grand Rapids, Mich. Al
bertas yra klierikas. Ernes
tas taip pat turi pašaukimo 
į kunigo luomą ir dabar 
lanko prirengiamąją kolegi
ją. Jų sesuo yra Šv. Pran
ciškaus Seserų Kongr. — 
sesuo Marcelina, kuri dar
buojasi Pietų Amerikos 
(Brazilijoj) misijose.

X A. Grybas su žmona, 
po “Draugo” pikniko ant 
rytojaus lankėsi “Drauge” 
ir apžiūrėjo spaustuvę, taip 
pat trumpai paviešėjo pas 
Šimutį, Sakalus. Namo grįš 
penktadienį.

X Atkočiūnas ir Rokas, 
detroitiečiai, smagiai Chica
goj atostogauja ir apžiūri 
kiekvieną įdomesnę vietą. 
Chicagoj mano pabūti iki 
sekmadienio. Abu Šv. Petro 
parap. veikėjai. Rokas, be 
to, yra’ laidotuvių direkto
riaus biznyje.

Capone iškalėjo net 11 me
tų, kiti.— trumpesnius ter
minus. Dalys taksų iškopk 
tuota.

Dabar vyriausybė t re. u - 
kia patį buvusį sindikatą— i 
jo visus narius. Reikalauja ! 
119,367 dolerių taksų už par 
duotą alų. Jei bus įskaity
ti dar nuošimčiai ir bausmė,

Chicago aldermonų tary
bos komitetas tiria maisto 
produktų brangėjimo klau
simą. Aiškinama, viskas 
brangėja dėl to, kad šalies 
vyriausybė superka daug 
maisto produktų Anglijai.

Pabrangsią
Jau šiandie\ nežmoniškai 

brangūs kiaušiniąi. Tai ži- 
sakoma, reikalaujama suma n0 kiekviena šeimininkė.

Anglška spauda praneša, 
kad kiaušiniai bus dar bran
gesni.

sieks 300,000 dol.
Šis ieškinys iš sindikate

pavestas federaliniam teis-

grand jury
Du paroliuoti iš valsty

binio Pontiac kalėjimo va
gys policijai išpažino, kad 
jie plėšikavimo sumetimais 
pirmadienį Rogers Parke 
nužudė garažo tarnautoją, 
kurs priešinosi jų žygiams 
per garažo užpuolimą.

Piktadariai yra Martin 
Stromberg, 22 m., ir Rich- 
ard Berg, taip pat 22 m. 
amž.

Po tarnautojo nužudymo 
jiedu bandė pasislėpti. Bet 
policija abudu susekė ir su
ėmė.

Darbas grįžusiems 
iš karo tarnybos

Už poros mėnesių, o gal 
kiek vėliau, iš karo tarny
bos bus paleista daug jaunų 
vyrų, kurie praeitais metais 
drafto keliu buvo pašaukti 
kareiviauti.

Cook apskrities turtų
Grįžusieji namo turės gau įkainotojas J. S. Clark pra- 

ti darbus. Ne visi jie turi, neša, kad apskrities trisde- 
užtikrinas pozicijas, kurios : šimty miestelių personalės

X Dorothy Eudeikytė, 
plačiai žinomo laidotuvių 
direktoriaus Jono Eudeikio 
duktė, išteka už dantisto 
dr. Stasio Jacobs. šios žy
mios poros šliūbas bus šeš
tadienį, rugsėjo 6 d., 4 vai. 
po pietų šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioj.

X A. Poškienei, Moterų 
Sąjungos Chicago apskrities 
atstovei į buvusį M. S. sei
mą sulauktuvės ir pagerb- 
tuvės buvo nutarta rengti 
rugsėjo 7 d. Dabar, viena 
reng. komisijos narių pra
neša, kad toji puota nuke
liama į rūgs. 13 d.

X Ben. J. Kazanauskas, 
Mutual Federalės Bendro
vės, 2202 W. Cermak Road, 
sekretorius, su savo drau
gais direktoriais buvo išvy
kęs porai savaičių atostogų, 
kurias, džiaugiasi, kad labai 
geras turėjo, atgaivino svei
katą ir grįžo pilnas energi
jos į savo atsakingas parei
gas. Dabar lietuviai, atsilan
kę į ofisą, vėl ras ilgametį 
sekretorių. P-ną Kazanaus- 
ką pavadavo jo dukrelė Ste
fanija ir adv. A. Lapinskas.

X Stefanijai Jakaitytei, 
7017 S. Campbell Avė., jau
nai ir veikliai marketpar- 
kietei, buvo įteiktas blizgu
tis Stanislovo Cibulskio ir
gi iš Gimimo Panelės Šven
čiausios parapijos. Stefani
ja yra duktė buvusių šv. 
Jurgio parapijos žymių vei
kėjų ir uolių “Draugo” skai
tytojų, tik metai atgal per
sikėlusių į Marąuette Park.

X Damaškai, 4425 S. Ar- 
tesian Avė., sukvietė gimi
nes, draugus 31 d. rugpiū
čio į Hollyvvood Inn, kur at
šventė 25 metų vedybų su
kaktį. Sveteliai linksmai pra 
leido kelias valandas.

X Eringienė, 4416 S. Ar- 
tesian Avė., sunkiai susir
go. Išvežta į Šv. Kryžiau 3 
ligoninę.

X Bronė Palubinskienė, 
M. S. centro 2-roji vice pir
mininkė ir 2 kp. narė, apie 
15-tą šio mėnesio atidaro 
aprėdalų krautuvę, adresu 
4832 W. 14th St., Cicero. 
Linkime sėkmingo biznio.
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apleido prieš pašauksiant 
juos kareiviauti.

Illinois valstybės kons
kripcijos tarnybos viršinin
kai suskato rūpintis, kad 
paleisti atsargon vyrai gau
tų savo turėtus, arba kitus 
kokius darbus privačiose 
įmonėse. Taip ir reikalin
ga.

Policija suėmė 
dviračiu vagį

Policija suėmė Robertą
Schaffer, 16 m. amž., kurs 
ilgą laiką terorizavo turin
čius dviračius vaikus pieti-

nuosavybės už 1941 metus 
kainotos 68,977,617 dol. 
sumai. i
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at milk itself 1

SPREADSI SLICESI TOASTS1 
~ MELTS PERFECTLYI *
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PApart Apsaugos, Turime SSOO.OOO.OO
! ATSARGOS FONDĄ Viri

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

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

M
UUN AUOCUnONefGkkaf* 

1 JUSTIN MACKIEWICH. Fra.
4192 Archer Avenue 

VIRginia Mi

KNYGOSI KNYGOS!

BIS
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 

literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
nžkirtns kelių lietuviškų knygų spausdinimai, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
Jų dar Uoka.

LITERATŪRA
JONO BTUONO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... SI .00
ŽEMAITES RASTAI. I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........$1-00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.

Basanavičius. 260 pusi......................................................SI .00
PRAGIEDRULIAI. ITT t., Vaižeanto, 290 pusi................$1.00
VAIŽGANTO RASTAI TV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi.................................$1.00
V. KREVftS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00 
VARGŠO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

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

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

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusL .................... 75c

EILERA8ČIAI

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Valčiūnienė,
225 pusi..................................................................................... $1.00

VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi....................................................... ....$1.00

JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi................................50
PADANGftSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi.................. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. Šlapelis, 90 pusi ..................................................................50
TftVYNftS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusi........................ J5
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi................................ J5
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ....................................................... $5
MEn.ft. M. Gustaičio, 1914 m. ................................................... 25
BRftKSTA, M. Vaitkus, 1915 m. ......................................... .25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

0tABV.it

