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LAPKRIČIO 22 GAZOLINO RACIJONAVIMAS
Bus vykdoma visoj šaly rytinių 
valstybių racijonavimo pagrindu

Tuo būdu bus sumažintas automobilių
vartojimas ir bus sutaupytos padangos

WASHINGTON, rūgs. 27.1 jonuojamas rytinėse valsty- 
— Gumos direktorius W. M. bėse.
Jeffers įsakė Office of Pri- Racijonavimo programa
ce Administration pasireng
ti racijonuoti gazoliną visoj 
šaly. Racijonavimas bus į- 
vestas tokiu pat pagrindu, 
kaip šiandie gazolinas raci-

KARO EIGA
Sovietų kariuomenė sukė

lė smarkias *kontratakas 
prieš vokiečius šiauriniam ir 
šiaurvakariniam Stalingra
do fronte, vadinasi, prieš 
kairįjį vokiečių sparną. Pra
nešta, kad Stalingrado gy
nėjai ten įsiveržė į vokie- «
čių pozicijas ir vokiečius 
atgal stumia per kalvas. 
Stalingrado gatvėse vokie
čiai taip pat atmušami.

bus pradėta, kaip tik Office 
of Price Administration sus 
pės pasitvarkyti — atspau- 
dinti kuponus ir aplikacijų 
lakštus.

Racijonavimas, sakoma, 
bus pradėtas lapkričio 22 d.

Jeffers atsišaukia į 27 
milijonus automobilių savi
ninkų ir vartotojų, kad iki 
racijonavimo vykdymo jie 
savanoriai vartotų mažiau 
gazolino, nes tik tuo būdu 
nebus pakirstas šaly ekono
minis gyvenimas.

Kai bus mažiau vartojama 
gazolino, bus mažiau auto
mobiliais važinėjama ir tuo 
būdu daug gumos, reikalin
gos padangoms, bus suta.u- 
piama. Guma reikalinga ka- 
ro reikalams.W. vvillkie Maskvoje pa

reiškė, kad jo nuomone, a- « , . .
teinančių metų vasarą gal AUlOmOblIldlTIS CjrOlflS 
bus jau per vė.u atidaryti 35

PAIMTI GINKLAI IŠ JAPONŲ GVINĖJOJE

]•

("Draugas” Acme telephoto) 

Australijos kariai apžiūri japonų ginklus, kuriuos pa
ėmė Milne įlankoje. Australiečių rankose yra ugnies me
tėjas ir batai, kuriuose yra atskirtas nykštys pirštas; tie 
japonai nešioja tokius batus, su atskirtu nykščiu, kurių 
kojo3 yra deformuotos. ♦«

antrąjį frontą Europoje ir 
todėl naujo fronto atidary
mas vakarinėj Europoj tu
rėtų būti paskubintas. Jis 
pareiškia, kad sovietai šia
me kare praradę penkis mi
lijonus vyrų.

Vichy vyriausybės Pran
cūzijoje premjeras Lavalis 
praneša, kad jo vyriausybę 
ištinka krizė. Jis susekė, 
kad jo bendradarbis Jacqu- 
es Benoist-Mechin susisiekė 
su naciais ir ėmė darbuotis- 
jį, Lavalį, pašalinti iš vy
riausybės viršūnių. Lavalis 
tą bendradarbį pašalino.

Australų kariuomenė, var
todama lengvąją artileriją 
stumia japonus atgal Owen 
Stanley kalnuose, Naujojoj 
Gvinėjoj.

Japonų užsienių reikalų 
ministras Masayuki Tani 
pareiškė, kad Japonija ne
keis savo nusistatymo Ru
sijos klausimu, nepaisant 
kaip karas Europoje vyktų.

WASHINGTON, rūgs. 27.
— Remiantis prezidento ka
ro metu galia Joseph B. 
Eastman, Office of Defen
se Transportation direkto
rius, paskelbė, kad pradėjus 
spalio 1 d. visoj šaly įveda
mas automobilių važinėjimo 
greitis iki 35 mailių per va
landą.

Greičio sumažinimu bus 
taupoma guma ir padangos. į vejai

Sunkvežimiams ir busams 
greitis iki 35 mailių per va
landą įsigalios spalio 15 d.

75 karo laivai 
lydėjo konvojų

Iš Vfashingtono paskelbta, kad 
varžomas maisto kenuose pardavimas

WASHINGTON, rūgs. 27. kiekius, o
— Tikslu suturėti šeiminin-—X.
kės nuo per didelio pirkimo

1 ir krovimo, karo gamybos 
boardas paskelbė suvaržy
mą laisvai parduoti 23 rū- 
šių kenuotus vaisius ir dar
žoves. Nurodyta, kad parda- 

urmu krautuvinin-

Bombonešiai nuskan
dino japonų transportų

MacARTHUR STOVYK- 
LA, Australija, rūgs. 27. — 
Sąjungininkų bombonešiai 
nuskandino nedidelį japonų 
transportą rytuose nuo Nau
josios Gvinėjos ir arti Ra- 
baul, New Britain, sužalojo 
kitus du japonų laivus, anot 
išleisto komunikato.

Be to, bombonešiai iš nau-

MOTERYS TURI GAUTI 
LYGŲ ATLYGINIMĄ

WASHINGTON, rūgs. 27. 
— Karo darbo boardas pri
pažino, kad moterys darbi
ninkės karo pramonėje turi 
gauti tokį atlyginimą, kokį 
gauna vyrai darbininkai už 
atliekamą vienokį darbą. 
Boardas remiasi principu: 
vienokis darbas — vienokis 
atlyginimas be jokios dis
kriminacijos moterims.

Iki šiol karo pramonėse 
( ir kitose) moterims už 
vienokį darbą su vyrais mo
kama mažiau, negu vyrams. 
Laikomasi principo, kad mo
terys gali tenkintis mažes
niu uždarbiu, nes joms “ma
žiau reikalinga.” Prieš tą 
nelygybę sukelti protestai, 
kurie pasiekė karo darbo 
boardą.

' Ar tas bus vykdoma, tai 
jau kitas klausimas.

Norvegu sostinėj 
taip nacių sųmyšis

LONDONAS, rūgs. 27. — 
Žiniomis iš Švedijos, Norve
gijos sostinėje Oslo tarp na
cių kilo sąmyšis. Ten Quis- 
lingas surengė savo partijos 

j konvenciją, kurią sukone- 
veikė norvegai patrijotai ir 
britai lakūnai. Norvegai ir 
britai sukėlė mieste eilę gai-

krautuvininkai' erų. Konvencija suiro. Sa
koma, Quislingas iš pykčio 
nežino nė kas pradėti. Na
cių agentai ėmėsi areštuoti 
įtariamuosius.

Sovietų kariuomenė atakuoja 
vokiečius, tikisi apginti Stalingradą

Anot sovietų/ vokiečiai pliekiami 
Stalingrado gatvėse ir Kaukaze

čiam Stalingrado mieste. 
Pirmesniais pranešimais bu
vo pažymėta, kad ir mieste 
vokiečiai sulaikyti.

Pietiniam Stalingrado šo
ne, anot sovietų komunika
to, kovose apie 800 vokiečių 
nukauta ir 11 jų tankų su
naikinta.

Smarkūs mūšiai vyksta 
arti Mozdok, Kaukazo ant- 
šlaitėse, kur vokiečiai ver
žias į Grozny aliejaus šalti
nius. Tenai penkios vokie
čių atakos atmuštos su di
deliais jiems nuostoliais.

Juodosios jūros rajone — 
pietrytuose nuo Novorossii- 
sko vokiečiai taip pat at
mušami.

Stalingrado miesto kovose 
kilęs toks sąmyšis, kad vo
kiečių lakūnai nežino, ku
rias miesto dalis atakuoti. 
Tad jie susimeta atkakliai 
atakuoti skersai Volgos per
ėjimus, matyt, tuo sumeti
mu, kad neleisti sovietų ar
mijai persimesti per Volgą 
iš miesto ir į miestą.

MASKVA, rūgs. 27. — 
Sovietų kariuomenė vakar 
sukėlus kontratakas šiaurva 
kariniam rūkstančio Stalin
grado miesto šone veržias 
gilyn į vokiečių pozicijas, 
anot apturimų žinių. Armi
jos laikraštis Krasnaja 
Zviezda pareiškia, kad ru
sams dabar yra progos fa
šistus atmušti ir neleisti 
paimti miesto. 33-ioji diena, 
kaip rusai sėkmingai kovoja 
prieš vokiečius.

Vidunaktį išleistas sovie
tų komunikatas sako, kad 
Stalingrado šiaurvakaruose 
vokiečiai pradėjo pašėlusias 
kontratakas.

Čia sakoma, kad rusų ka
riuomenė šiaurvakaruose 
bando apsupti vokiečių kai
rįjį sparną ir jų užnugary 
perkirsti jiems gyvuosius 
susikiekimus. Be to pažymi
ma, kad ten trumpu laiku 
apie 2,000 vokiečių nukauta.

Sovietų komunikate nepa
sakoma apie kovų eigą pa-

Visa Vokietija
turi būti nubausta

LONDONAS, rūgs. 27.— 
British Broadcast Corpora
tion gavo žymaus diploma
to laišką iš nacių okupuo
jamos Europos. Laiške jis 
pareiškia, kad po karo Eu
ropoje bus verta gyventi, jei 
Vokietija su jos gyventojais 
vokiečiais bus atitinkamai 
nubausta už nacių gangste- 
rizmą. Sako, kiekvienas vo
kietis turi būti įsąmonintas, 
kad gangsterizmas yra blo
gas biznis.

Anot to diplomato, vokie
čių daugumas įsitikinę, kad 
Vokietija pralaimės karą ir 
nacių vadus apima baimės 
šiurpas.

Rumunijoj pašalinta 
15 generolų

LONDONAS, rūgs. 27.— 
Gautomis žiniomis, Rumu
nijos premjeras gen. Ion 
Antonescu iš rumunų armi
jos pašalino 15 generolų, 
kurie reikalavo, kad Rumu
nija. išeitų iš karo.

LONDONAS, rūgs. 27. — 
Laisvųjų kovojančių pran
cūzų lakūnų viena eskadrilė 
iš Sirijos fronto išvyko į 
Rusiją padėti rusams kovo
je prieš vokiečius.

CAIRO. — Sąjungininkų 
bombonešiai vėl atakavo a- 
šies okupuotąjį Tobruką.

nuomone 
apie antrųjį frontų

MASKVA, rūgs. 27. — 
Wendell L. Willkie vakar 
vakarą pareiškė, kad, jo 

' nuomone, geriausia galima 
! pagelbėti mūsų d idvyringai 
talkininkei Rusijai atidaribs 
antrąjį frontą Europoje. A- 
not jo, laukti ateinančios 
vasaros gali būti per vėlu.

Iki to fronto atidarymo 
Britanija tūkstančiais lėk
tuvų turėtų dažnai atakuoti 
Vokietijos karo pramonės 
centrus. Tas būtų didelė pa- 

jgalba rusams, kurie šiame 
■kare su vokiečiais neteko 
penkių milijonų vyrų.

Rusai nekantriai atsigrę
žia į Ameriką su viltimi su
laukti pagalbos, sakė Will- 
kie korespondentams.

Anot Willkie, rusai šį ka
rą vadina rusų liaudies ka
ru prieš hitlerizmą, kurs tu
ri būti sunaikintas, kad ap
sisaugoti nuo pavergimo.

Vokiečių okupacijoje yra 
apie 60 milijonų gyventojų 
ir pasak Willkie, tas sudaro 
apie vieną trečdalį visų So
vietų Unijos gyventojų. Ru
sija netekusi didelių resur
sų ir ateinanti žiema ru- 

' sams bus nepaprastai sunki. 
{Rusija labai reikalinga į- 
vairiausių rūšių ginklų, y- 

Įpač tankų ir lėktuvų, taip 
pat maisto.

savo rėžtu turimą išteklių 
lygiau paskirstytų tarp sa 
vo kostumerių.

Karo gamybos boardas 
išaiškina, kad 1942-43 metų 
sezonui bus pagaminta vai
sių ir daržovių apie 273 mi
lijonai dėžių. Iš to apie 73 

k&ms parduotų apribotus milijonai d4iių atidedama 
ginkluotuosioms jėgoms ir 
lend-lease. Tad civiliniams 
iš to visa lieka apie 73 nuo
šimčiai, arba tik pusantros 
dėžės kiekvienam asmeniui 
(dėžėje yra 36 skardinės — 
kenai).

Įleistas į vandenį 
lėktuvnešis Lexinglon

QUINCY, Mass., rūgs. 27. 
— Naujas 25,000 tonų lėk-

LEAMINGTON, Anglija,į tuvnešis Lexington įleistas 
rūgs. 27. — Anglijos užs. į Tore .upę ties Bethlehem
reikalų sekretorius A. Eden 
čia kalbėdamas iškėlė aikš
tėn, kad paskutiniais laikais 
nepaprastai didelį konvojų į 
Rusiją lydėjo 75 sąjungi
ninkų karo laivai. Rusijai 
pristatyta daug karo reik
menų.

Septyni žuvo
su bombonešiu

OTTAWA, O., rūgs. 27.— 
Nuo čia už 15 mailių piet- 
vakarų link skrizdamas už
siliepsnojo armijos bombo
nešis ir nukrito. Septyni la
kūnai žuvo.

TOKIJO (per radiją). — 
Japonų premjeras gen. H. 
Tojo pareiškė, kad Japonija

Steel Co. fabrikais. Tuo bū
du jis pradeda savo karinę 
misiją. Pastatytas viene-

Kadangi šis racijonavimas 
nėra tiesioginis, karo ga
mybos bordas nurodė, kad 
civiliams vartoti tie kenuo-

Suimta 35 priešai 
svetimšaliai

NEW YORK, rūgs. 27. — 
Federal Bureau of Investi- 
gation agentai Newarko (N. 
J.) policijos padedami atli
ko kratas 102 namuose ir a- 
reštavo 35 priešus svetimša
lius — vokiečius ir italus. 
Visi areštuotieji- išsiųsti į 

1 Ellis salą.

riais metais greičiau, negu ti maisto produktai per me- 
programa buvo numatyta. ,tus būtų išleisti trimis da-

Naujas laivas užims nūs- j limis — trimis laiko perijo- 
kendusio Pacifike 33,000 to- dais. 
nų lėktuvnešio Lexington J

' Suvaržoma plaukų 
špilkų gamyba

. LONDONAS. — Britų ad
miralitetas paskelbė, kad 
paskutiniais laikais Vidur
žemių jūroje penki ašies 
submarinai nuskandinta.

dų išbaigti ir įrengti 
dar apie pusmetį

40 ašies laivų 
nuskandinta

WASHINGTON, rūgs. 28. 
— Karo gamybos boardas 
nusprendė net 75 nuošim
čiais sumažinti plaukams

CAIRO, Egiptas, rūgs. 27. susekti špilkų gamybą. Sa- 
— Britų oro jėgų vyresny- ko, tuo būdu vieneriais me-

jo atakavo japonų bazę Bu-J imasi žygių pradėti kitą ka
na, Naujojoj Gvinėjoj. | ro programos dalį.

sis karininkas pareiškia, 
kad nuo birželio mėn. britų 
ir amerikiečių bombonešiais 
nuskandinta 40 ašies laivų 
ir apie tiek sugadinta Vi
duržemio jūroje.

tais bus sutaupyta apie 5,- 
700 tonų plieno.

WASHINGTON. — Kari
bų jūroje submarinas nus
kandino egiptiečių laivą.

Pusė vyrų bus 
pašaukta tarnybon

CHICAGO, UI., rūgs. 27. 
— Leit. kom. P. H. Winston, 
ekzekutyvis asistentas kari
nio vyrų drafto ofise, Wa- 
shingtone, pareiškė, kad 
kuone pusė 20—45 m. amž. 
vyrų bus pašaukta karo tar
nybon. Karo pramonėse liks 
tik netinkami kareiviauti vy
rai ir moterys.

Leit. kom. Winston kalbė
jo National Ass’n of Food 
Chains konferencijoj, įvyku
sioj Drake viešbuty.
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N A. A. Kun. Jono Navicko,Fondo Nariai, ir Rėmėjai
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Nariai:
39. Kun. Jonas Vaitekūnas, Providence, R. I., (anrą šimti-

tinę, pirma davęs $110.00).
40. Kun. A. K. ■ , ■,, . ,
41. Ališauskienė Rožė, Waterbury, Gonn.. (A#trą;šijntinę).
42. Galvydienė Elzb., So. Boston, Mass. i ‘ t 1 1
43. Gigliduskienė su šeima, Clevęland, ,QhioJ .
44. Kun. Pranas Juškaitis, Cambridge, Man. {(antrą š!m inę).
45. TT. Marijonų Bendrad. X Skyrius, Chicago, III.

(Bridgeport).
46. Budavičienė Uršulė, Gary Ind.
47. Budavičius Kazimieras (jau miręs).

Rėmėjai:
73. Tamulevičius Vincas, Naahua, N. H.
74. Biliūnienė Urs., Bayonne, N. J.
75. Abluz Julė, Brooklyn, N. Y.
76. Montvilienė, M., Chicago, III. —
77. Stepulionis St., Detroit, Mich.
78. Malinauskas Jonas, Cambridge, Mass.

Smulkiais

Amerikiečio pergyvenimai Sovietų 
kleidžia įdomių faktų

KAIP AMERIKIETIS INŽINIERIUS IEŠKOJO AUKSO
Rusijoje. Jis ats-

200,000 mylių po Sibirą
Dešimtį metų amerikietis 

inžinierius Litlpedžas vaidi
no svarbų vaidmenį Sovietų 
kalnų pramonėje; jis buvo 
vienas iš tų užsienio specų, 
kurių padedami Sovietai 
bandė išnaudoti neišsemia
mus savo žemės gamtos tur 
tus. Šiandien iš tų specų 
Sovietuose jau nebeliko nė 
vieno: už “špionažą” jie bu
vo išvyti lauk. Tokio pat li
kimo būtų susilaukęs ir inž. 
Litlpedžas, bet jis pasisku
bino pats išvažiuoti.

Litlpedžiui, žymiam Alas- 
kos kalnų inžinieriui, Sovie 
tuose buvo pavesta reorgani 
zuoti aukso pramonę ir iš
kelti ligi Amerikos lygio. 
Jis su entuziazmu griebėsi 
darbo, buvo vyriausiasis in
žinierius Zolototreste, beke
liaudamas po Rusiją pada
rė 200,000 mylių kelio ir grį 
žęs į Ameriką parašė kny
gą. (John D. Littlepage, In 
Search of Soviet Gold. 
1938). Ją skaitai su įtemp
tu dėmesiu. Autorius Rusi
ją pažino ir ją pamėgo; jis 
pamilo rusų žmogų. Sovietų 
režimui jis toli gražu nėra 
priešingas; jeigu jis jį kri
tikuoja, tai ne ideologiniu 
atžvilgiu, bet tik kaip inži- 
/tierius, specialistas, papra
tęs prieš išmintingos darbo 
Organizacijos.

* Šitą knygą skaitant prieš 
Skaitytojo akis stoja visi 
didingieji darbai ir milžiniš 
kos pastangos, kurių rodo, 
rusai; bet galutinėje sąskai 
toje tos visos pastangos yra 
daužymas galva į sieną, o

J?
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. gis Alus yra pagamintas iš importuotą 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR '

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (vvholesale) 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

darbas — Sizifo darbas. 
Tiesa, pasiekiama ir laimė
jimų, bet užtat kokia kai
na! - ta-
Kasyklos urale

Inž. Litlpedžas buvo auk
so kasyklų Alaskoje direk
torius. 1928 meetais jis pasi 
rašė sutartį su Sovietais, tų 
pačių metų balandžio mėne
sį atvyko į Maskvą ir apsi
ėmė dirbti ką tik įsteigta
me Zolototreste. Iškart jį 
pasiuntė į Korčarą Urale. 
Kaip paprastai daroma. Ame 
rikoje ir visame pasaulyje, 
jis kreipėsi į savo viršinin
kus, prašydamas kasyklų 
planų, gamybos statistikos 
ir savikainos skaitlinių. Jau 
nas vokietis komunistas 
jam atsakė:

— Mūsų sistemoje nėra 
ko rūpintis savikaina; mil
žiniškas išlaidas vienose ka 
syklose išlygina mažesnės 
išlaidos kitose.

— Atsakymas buvo aiš
kiai neišmintingas, — rašo 
inž. Litlpedžas, — bet ne 
mano dalykas buvo ginčy
tis. Aš pasiėmiaau savo šei
mą, sėdau į traukinį ir po 
ilgos kelionės nuvykau į 
Uralą.

Anais laikais rusų vai-

PRIVATINES 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio mužiko
ALBERTO JONAS 

Mokinimo Tekfliką.
Dčl pasitarimo šaukit sekančiai 

D R E X E L 3923

$100.00
$100.00
$100.00
$ioo.qo*
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00

(Koleg). *
(Koleg).
(Senam ar).
(Kohįig).
(Kolęgi.
(Sęnjinar).
(Sfcniinar).
(Senainar).
(Ssminar).
(Seminar).
(Seminar).

$ 10.00 (Koleg.)
$ 20.00 (Seminar.) 
$ 10.00 (Seminar.) 
$ 10.00 (Seminar.) 
$ 5.C0 (Seminar.)
$ 5.00 (Koleg.)
$ 2.00 (Seminar.)

šingumo dar nebuvo užnuo
dijusi šnipomanija. Urale 
amerikietį sutiko labai nuo
širdžiai. Nespėjo jis apsi- 
dairyti erdviame (17-kos 
kambarių!) bute, kaip prie 
durų sustojo direktoriaus 
atsiųsti arkliai: svečias ma 
loniai kviečiamas pietų... 
Banketai, priėmimai, pietūs 
be pertraukos truko visą 
savaitę.

Kraštas ir žmonės man 
labai patiko, — rašo inži- 
hierius Litlpedžas. — Už 
butą nieko nemokėjome. 
Produktų gausu, ir jie pi
gūs. Medžioti sąlygos pui
kiausios, o jau vietų gražu
mėlis !

“Mes ne darbininkai,
‘mes inžinieriai!”

Zolototresto priešakyje 
stovėjo Serebriakovas, apie 
kurį amerikietis atsiliepia 
labai šiltai. Jisai Litlpedžą 
pasiuntė į Kočkarą, paves
damas jam sumontuoti nau 
jas mašinas, atgabentas iš 
užsienio.

— Greit paaiškėjo, kad 
mano darbas nebus lengvas,

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

,2202 W. Cermak 
Road

Telefoną*:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

DRAUGAS

LAIVAS PASTATYTAS PER 10 DIENŲ

# l •'Draugas” Acme telephotoi

The Teal, 10,500 tonų Liberty laivas, ant bėgių Port-
land, Ore., kur šis laivas buvo pastatytas per dešimt die- 

1 nų ir buvo įleistas į jūras. Henry Kaiser, laivo statytojas 
I tikisi, kad to laivo vidus bus įrengtas per keturias die
nas. Tai yra rekordinė statyba, kad per keturiolika die- 

I nų bus visai gatavas laivas.

— rašo Litlpedžas. — Nė 
vienas iš darbininkų apie 
mechaniką nieko neišmanė, 
netgi senesnieji inžinieriai 
apie mašinas maža tenusi- 
vokė. Visagalėmis Ameri
kos mašinomis jie be ribų 
pasitikėjo, bet su jomis jie 
ilgėsi taip, kad matant net 
plaukai šiaušėsi.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 

Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
Pilietybės 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

816 W. 33rd Place. Chicago, III.

< Teko pravesti techninį ap 
mokymą. Litlpedžas apsivil
ko darbininko palaidinę ir 

I pats dirbo kasyklose nuo 
ankstaus ryto ligi vėlaus va

I DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavimu
jūsų garantavimai 

Optometrically Akių Specialistu
Palengvina akių {tempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias* klaidu. Specialė atyda at
kreipiama J mokyklos vaikua.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietą, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daigely atsitikimą akys atMatae 
■u ko aktaią. Kainos pigtan kaip

pirma.
4712 South Ashland At.

UOS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofiso UL VIRginia 0086 
Residendjos taL: BEVsrtj 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Ros. 6966 So. Talman Ava.
Ros. ToL GROvehill 0617 
Offleo UL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis ausitarna.
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
0FI8O VALANDOS:

Nno 8 iki 4 tr nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomia pegal sutartį.

Offioe UL YARda 4787 
Namų Ui PROapect 1980

TSL TARds 8021.
Rea.: KENrrood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaLt ano 1-3; nuo 6:30-8:60
736 YVest 35tb Street

karo. Bet kasyklų vadovybė 
ėmė į tai kreivai žiūrėti.

— Pas mus Alaskoje nė
ra skirtumo tarp tarnauto
jų ir darbininkų, — rašo 
inž. L., — bet Rusijoje tra
dicija reikalauja, kad inži
nierius neužsiimtų juodu 
darbu, o sėdėtų kontoroje. 
Kartą atvyko 200 studentų 
grupė atlikti praktikos. Kai 
aš atvykau, jie stovėjo prie

(Nukelta į 3 pusi.)

DR. G. SERNER
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Utaiao.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aktų visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
ISegzaminuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
S5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pašalina
visų akių įtempimą. ..

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

OFTO M ETRIST AI 

1801 So. Ashland Avenne
Kampas 18-tos

Telefonas*. OANAL 0523, Ohlcagc 
OHSO VALANDOS: 

Kasdien 9:10 a. m. Iki 8:>0 p. m 
Trečiad. lr teštad. 9:10 a. m. 

Iki 7:0» p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

01 P. ATKOČIŪNAS
DANTI8TA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WIN5KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 West Cennak Road 
Ofiso UL OANal 3346 

Ofiao vaL: 2—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutartį.

Rea.: 7004 So. Fairfield Avenne 
Rea. UL: HEMIock ŠUO

TaL OANal 6188

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

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
Tel REPubiic 7868

Tel. CANaI 0287
Raa. UL: PROapect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rasidencija: 6600 8o. Artesian Ava
VALANDO8: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

Kad būtume nuoširdūs, 
mes pirmikusia turime būti 
teisingi, nes pirma turime 
turėti medžiagos, kuriai ga
lėtume taikyti papuošalus.

MORE.

“Darbai parodo meilės jė
gą” IGoethe}.'

TaL YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal autartį.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
^YDYTOJAS IR CHIRUROAS

6757 So. YVestern A ve. 
OFISO VALANDOS:

Popiet puo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonu CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal autartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Rea. telefonas SEEIey 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 
ir negal sutartį.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
G-YDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepia — 
šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr , Ketvir. 6 iki 9 vak. 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak,

ftfeltmad. Sagai Snta-rįm^

Pirmadienis, rūgs. 28, 1942

Atimk varpu širdį — at
imsi ir jo reikšmę, lr žmo
gus be meilės yra lyg negy
vus stabas.

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toa 
valandos vakare. 

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Rnom 2014 Tel. STAte 7S7J

A, A. SLAKIS
ADVOKATASą

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. Central 1824
' Valandos: 9 ryto iki 4 popiet, 
i Kitomis valandomis pagal sutartį

į LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
a t sako mlngai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DRL BADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

TeL YARda 3146

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

EB AKINIUS PRITAIKO 

744 YVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANaI 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS
2017 So. YVestern Avė.

TaL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 6 vaL kasdien

Ofiso TeL ............ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MIDuay 2880 Chicago, IlL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto,

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Kenwood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 ik. 12 vai. dieną,

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 IVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6787 
Namų telefonas VIRginia 2421

REMKITE “DKALG4”



Pirmadienis, rūgs. 28, 1942

Kaip amerikietis inžinierius ieškojo aukso
(Atkelta iš 2 Dusi.) | faI°' lP,a« .blogi reikalai

buvo Kalatoje.
mašinų su užrašų knygutė
mis rankose. Kai pasiūliau 
nusileisti į kasyklas ir pa
dirbėti taip, kaip dirba dar 
bininkai, jie atkirto: mo
komės inžinieriais, o ne dar
bininkais! Supykęs uždrau- I , - . .

x , . . . . ; Serebriakovas vėl saukėsi jodziau studentams ir besiro- ! J
rodyti kasyklose. Jie pa

'koje, ir tokių dalykų tenai 
nebuvo pasitaikę, gi Rusijo-

— Kol rusai valdo Sibirą, 
jie gali prarasti žymią Eu-

je iš pat pirmųjų dienų susi ropos Rusijos dalį. Jie gali
dūriau su sąmoningu ken- 

Tada Serebriakovas pas- j kimu, brangių mašinų gadi- 
kyrė naują direktorių, ir ,
per keletą mėnesių gamyba 
pakilo 80 proc. Litlpedžas, 
palikęs reikalingus nurody
mus, išvyko, bet po metų

davė skundą. Vis dėlto paė
miau viršų aš, bet nuo to 
laiko galutinai įsitikinau, 
kad rusams visiškai sveti
mas pramonės demokratiz
mas.

po-

Biurokratizmas, duoim 
ir... degtinė

Amerikietį inžinierių piau- kais 
tė piovė biurokratinis 
pierizmas.

— Alackoje, pačiose di- 
— Alaskoje, pačiose did- 

torose tedirba tik po pen
ketą žmonių; čia gi 150 kon 
toros darbininkų nesugebė
jo atlikti savo darbo! Alas
koje galingus apskaičia
vimus atlikdavo per keletą 
minučių, čia gi reikėdavo 
laukti ištisas savaites. Ru
sai be kanceliarino popierio 
negali apseiti, kaip be duo
nos ir... degtinės!

Litlpedžas konstatuoja, 
kad Sovietų darbininkas te
padaro tik dešimtąją dalį Į 

to, ką padaro amerikietis.
Kai Litlpedžas patarė įves- ■ 
ti premijų sistemą, tai di- ! 
rektorius net už galvos su- ! 
siėmė, Litlpedžiui dėlto vos, 
nebuvo nemalonumų. Tai j 
buvo 1928 m.

Po metų amerikietis nu
vyko į Ameriką ir atsikvie
tė dar keletą inžinierių. Bet 
grįžęs jis atrado, jau visiš
kai kitą padėtį: produktų 
kainos buvo katastrofiškai 
pakilusios; prasidėjo pra
monės “valymas’’, kaimų 
kolektyvinimas. 1930 m.
Uralo kasyklose padėtis bu 
vo labai bloga.

Litlpedžas padarė revizi
ją.

— Tai, ką pamačiau, ma
ne parbloškė, — pasakoja 
jisai. — Amerikiečių inži
nierių įsakymų niekas ne
klausė; buvo dirbama taip, 
kad ir neįgudęs studentas 
galėjo matyti klaidas. Įgriu 
vimams ir gaisrams nebuvo

pagalbos.

— Amerikiečiai inžinie
riai, kontraktams pasibai
gus, buvo išvykę. Buvo “iš
valytas” ir tas direktorius, 
kurį buvau palikęs; jo vie
toje sėdėjo tas, kuris “va
lė”. Produkcija buvo visiš
kai kritusi, taikstančiai to- 

jnų rūdos buvo nuėję nie- 
Naujasis direktorius 

ir jo inžinieriai manęs ne
norėjo nė klausyti. Man pa
sidarė taip koktu, kad bu
vau sumanęs viską mesti ir 
išvykti iš Rusijos visiems

nimu. Krašte tyliai vyksta 
pilietinis karas su komunis
tais...

Tuo Litlpedžas paaiškina, 
kodėl Rusijoje niekaip ne
galima sutvarkyti transpor-I
to.

pasitraukti už Uralo, ir tai 
jų tėvynė bus pati didžiau
sia, pati turtingiausia šalis 

pasaulyje. Apkeliavau vis^ 

: Sibirą, ir nerizikuodamas

sugadinti savo kaip inžinie

riaus vardą galiu teigti, 

kad išmintingai išnaudoja

mas Sibiras gali pralenkti 

bet kurią Europos ar Ame

rikos šalį.

(Nukelta į 5 pusi.)

CLASSIFIED ADS

I

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearbom Street
Tel. t RANdolnh 0488-3489

HELP WANTEI) — VYRAI

\Vlre Krame IVehler Ir Pagclblninkos
reikalingi mums. Pastovus darbas. 
The Crest Co.. 1020 W. Adams Rt.

) VYRAI IR VAIKINAI
Prie lengvų dirbtuvėje darbų, Atsi
šaukite j

IVILSON-JONĖS CO.
3300 Krankliu Itoulevard

COINTER VYRAI 
VIRP.JAI IR PORTERIAI 

Patyruslejl. Aukščiausia pradinė al
ga mokama. Taipgi reikalingi vy
rai be ptyrimo prie apvalymo Ir 
virtuvėje darbų. Atsišaukite antra
dieniais ar ketvirtadieniais nuo 9
Iki 11 vai. ryte.

THE MARQI'IS CO.
2652 W. Montrose

laikams.

Serebriakovas jį 
direktorių paša- 

teismui

Tačiau 
nuramino, 
lino ir atidavė 
sabotažą.

— Kol nebuvau atvykęs į 
Rusiją, — pasakoja Litlpe
džas, — apie sabotažą iš 
viso nieko nebuvau girdė-

Roiunas apie aukso 
ieškotojus Kalifornijoje 

1933 m. aukso pramonė 
vėl pagyvėjo. Mat, vienas 
Sovietų vyras perskaitė 
kažkokią knygą apie “auk
so karštligę” Kalifornijoje 
1849 m. Toje knygoje nu
pieštas Amerikos Vakarų 
kolonizacijos vaizdas jam 
taip patikęs, kad jis tą pro
cedūrą nusistatė pakartoti 
ir Sovietų Sibire. Teko at
sisakyti nuo kai kurių soci
alizmo principų; gimė ini
ciatyva, * prasidėjo konku
rencija, atsirado ir “aukso 
karštligė”. Daugelis greit

už 1 pralobo, į Sibirą ėmė plau
kti laimės ieškotojai. Rusų 
aukso pramonės gamyba 
tuoj užėmė antrą vietą pa
saulyje.

Sibiras Litlpedžiui pada-

, i Metai .Man Ir Paintcr reikalingi 
mums. Ataiftauktt j BURKE MOTOR

I

VIRTUVĖJE "FIREMEN” yra reika
lingi — patyrimas nereikulinga. 
Sekmadieniais nereikia dirbti. $75.00 
) menes) ir valgis.
UNIVERSITY CLUB, 76 E. Monroe

ANTANAS METRIKIS
Mirė nigs. 25 d.. 1942 m., 

6:00 vai. ryte, sulnukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr., Kulių parap.. 
Palonlftklų kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime:

2 pusbrolius — Zenonų Maln- 
kauskĮ Ir Jo moterį Justinų, tr 
Vincenta Malakauskl Ir Jo mo
terį Teklę; aeaert sūnų Pran- 
elškų Sirtautą Ir Jo moterį; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
12213 So. Emerald Avenue.

Laidotuvės jvyks trečiadieni. 
Rugsėjo 30 d. Iš namų 8:30 
vii. ryto hus atbdėtas j Av. 
Petro Ir Povilo tiarnp. bažny
čia. kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstarnus 
dalyvauti Store laidotuvėse.

Nuliūdę: Pusbroliai.
Sūnus ir Giminės.

Sesers

Laidotuvių direktorių* .T. F. 
Eudeikis. tel. YARds 1741.

CIPRIJONAS ZATURSKIS

Mirė rugsėjo 26, 1942, 9:35 vai. ryte, sulaukęs 49 m. amu.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Kražių parap.
Amerikoje išgyveno 49 metus.
Paliko dideliame nuliūdime broli Aleksandrą Petkuną. 3 

brolio dukteris: Jozefą Voleckienę ir jos vyrą Joną dr jų šei
mą. Teklę Pilipavičienę ir jos šeimą ir Petronėlę Bobin, puss- 
eserj Kakteičienę ir Tos seimą, pusseserę Zofija Kachinskienę 
ir jos vyra Joną ir ju teima, pusbrolį Leoną Sheker ir daug 
kitų giminiu ir pažįstamų. Lietuvoie paliko brolį Joną Pet
kuną ir brolio dukterį Emiliją Žaičienę ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas namuose adresu 4506 S. Wood St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, Spalio 1 d. iš namu 8:30 

vai. rvto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Brolis, Brolio Dukterys, Pusseserės, Pusbrolis ir 
Gimnės.

SAI.ES, 8455 Ro. Visiem Avcwne.

AUTOMATIC. SCREW MACHINE O- 
PERATORIAI prie Brown & Sharpe 
mašinų. 'Naktimis darbas.

CICERO SCRFAV PKODVCTS 
1857 W. Pultum Street

PAPER BALE R — METAL SORT- 
Elt — CLEANER ir Yarde vyrai 
dirbti serap yarde. Union mokestis'

KAY SALVAGE COMPANY 
4736 W. Ioiva Street

GRINDINIS 
KOI N DRY HELP

Tiktai Amerikos piliečiai lai atsi
šaukia.
PETTIRONE MITiLTKEN COiRP. 

4710 W. IM viskiu St.

GENERAL FACTORY DABBININ-

HF.I.P WANTED — MOTERYS

MERGINOS reikalingos prie lengvų 
dirbtuvėje darbų. Patyrimas nerei
kalinga. Kreipkitės j —
COMET MODEI. AIR PLANE CO. 

120 W. 29th Street

OPERATORES 
Patyrusios prie siuvimo sport dre- 
sių. Kreipkitės j —

WOLMAN * MANU 
337 So. Frftnklln Street

COAT FINISHERS 
Prie karluomeniškų ir civiliškų rū
bų. Matykite Mr. Pavežu. — 6-tame 
aukšte:
STERNSTEIN BROS., 500 S. Throop

GENERAL FACTORY DARBININ- į
KAI — patyrimas nereikalinga: VIRTUVĖJE MERGINOS reikalin. 
Pastovūs darbai, gera užmokestis. ?os ~ Patyrimas nereikalinga. $60

Laidotuvių Direktorius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.
z

gera
SOY BEAN PRODUCTS CO.

210 N. Ctorpenter* St.

HANDY MAN — 40 iki 60 metų 
senumo — patyręs prie prižiūrėjimo 
low pressut-e boilerio su stokeriu. 
Taipgi prie abelnų apžiūrėjimo dar
bų .

NEW CITY IKON MORKUS 
5401 S. Westem

I ) mėnesj ir valgis. Sekmadieniais 
nereikia dirbti. .
UNIVERSITY CLUB. 76 E. Monroe

jęs; 14 metų dirbau Alas- rė nepaprastą įspūdį.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

1 Al 1
PETRAS STIRBIS, SR.

Mirė rūgs. 25 d., 1942 m., 5:05 vai. vakare, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Naumiesčio 
parap. Amerikoje išgyveno 43 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Agota (do tėvais 
Tomašauskaitė): 2 sūnus — Petrą ir marčią Bernice, Alek
sandrą ir marčią Anną; 3 dukteres — JoseDhine Baliunas 

Jr žentą Vincenta, Marie Panavas ir žentą Mykolą,. Ann Lo- 
veson ir žentą Harrv, 5 anūkes ir 3 anukus, broli kun. S. 
Yunkeri iš Snringfield, III., dėdes kun. Aleksandrą Baltutį ir 
Povilą Baltuti, jo šeima, pusbrolį Petrą Zemguli ir io žmo
ną Eleną, jų šeimą. Paliko 1 seserį Julijoną Kaktienę Škotijoj.

Kūnas pašarvotas namuose 4408 S. Campbell Avė. Tel. 
Laf. 9438.

Laidotuvės ivvks antradienį, rūgs. 29, iš namu 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo švenč. Panelės Marijos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Sūnai, Marčios. Dukterys, Žentai, Anūkės, 
Anūkai, Brolis, Dėdės, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.
Meldžiame nesiųsti gėlių.

BIS BOYS
) 18 metų ar suvirš reikalingi. Se- 
I kanti shiftai atdari: nuo 12 pie- 
» tų Iki 9:30 vakare; nuo 6 vai. ryto 
j iki 3:30 vai. popieti,. Taipgi truin- 
Į pu laiku nuo nuo 12 pietų iki 2 

vai. po pietų ir nuo 12 pietų Iki 4 
vai. po pietų. Matykite Miss Mick- 
lish.

FRED HARVEY ,
Union Station

PAPRASTI DARBININKAI reika
lingi. Pastovūs darbai stipriems vy
rams dirbant naktimis ir popieti
niuose shiftuose kaipo freight loa- 
ders. Unijos mokestis. 67 Vž centai 
j valandą.

KEESHIN MOTORS 
221 W. Roosevelt R<1.

PARDAVIMUI KRAUTUVE 
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Mr. tValler Nutow. 2200 W. 37th St- 
Chicago. III., tel. LAFayette 6098.

PARSIDUODA — 5 kambarių medi
nis namas. Lotas yra 60x125 pėdų. ’ 
Netoli Lietuvių bažnyčios, mokyklos i 
ir parko. Dėl tolimesnių informacijų į 
kreipkitės sekančiu adresu —

7202 R. FAIRFIELD AVENUE

PARSIDUODA — naujas 4 kambarių 
namas. Ooncrete hloksų pamatas ir 
moderniškas plumbing. Netoli De
fense dirbtuvės. Pašaukite Savininką: 
TRIANGLE 9610.

UŽ PRIŽIŪRĖJIMĄ STOKERIO 2 
kambariai, maudynė ir t. t. bus duo
dama DYKAI pragyvenimui. Pašau
kite telefonu - PROSPECT 9181 

I dėl platesnių informacijų.

»•
ii MI

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

fti firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvtfhere

VVorkmanship and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVING!

KREiPKrres prie lietuvio

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthnsnliui Chamber of Conuneroe.

REZIDENCIJA:MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645
5919 South Troy St. 
Tel. REPnblIc *4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

OPERATORES rekalingos, prie sin
gle needle ir blnding mašinų. Gera 
rata už piece-work mokama, kuri 
yra daug didesnė negu mlnlmum 
rata. Valdžios kontraktiniai darbai. 
ADVANCE MANIFACTIRING CO. 

315 So. Peorla Street

PICKJ3RS ir SORTERS prie leng
vų Defense darbų. Dienomis ir nak
timis shiftai. Atsišaukite tarp 9 ir 
11-tos valandos ryte.

F. D. FARNAM & CO.
4940 W. Fknimoy St.

MERGINOS
Prie restorano, valgymo kambaryje 
ir counter darbų. Aukščiausia pra
dinė alga. Gera darbo ateitis. Ne
reikia naktimis dirbti. Atsišaukite 
antradieniais ar ketvirtadieniais nuo 
9 iki 11 vai. ryte.

THE MARQUIS CO.
2652 W. Montrose

BONNAZ EMBROIDERY OPERA
TORES — prie siuvimo bowling 
marškinių.

LAUTERF.R 
165 W. Madison

OPERATORES
Patyrusios prie power siuvimo ma
šinų: pastovūs darbai: gera užmo- 
IcPftt Is

M. 8NOWER & CO.
361 W. Chestnut

MERGINOS
Prie pakavimo ir išpildymo or

derių. Patyrimas nereikalinga.
WALTER FIELD CO.

610 W. Fulton St.

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti pr numeratas ir 
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas lab ii geras. At-

' siSauk te į “DRAUGO” RAŠTINĘ, 
i 2334 So. Oakley Are., Ch'cago, 111.,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

JOHN F. EUDEIKIS

Laidota Direktorius
AnUBANUa DIeM Ir W*W|

4605-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TaL LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
iš stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
3334 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2314 WEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2515



4 South Oakley Avė.

DBSŪSII
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Chicago. Illinois
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• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' jei ne

prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
jdakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

,_štus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma- 
žinele), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 

; mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne-
I dedamos. » <

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

Kad Lietuvos vardas būtu daugiau žinomas...
Katalikų Federacijos sekretoriatas pagyvino savo 

veikimą. Paskutiniu laiku ypač susirūpinta anglų spau
doje ir kitomis progomis garsinti Lietuvos vardą ir 
kelti Lietuvos reikalus. Tuo tikslu sueinama į kontaktą 
su įvairių laikraščių redakcijų žmonėmis, numatoma už- 
megsti artimesnį ryšį su katalikų informacijų agentū
ra N. C. W. C., kuri informacijas siunčia net daugiau 
kaip dvidešimties valstybių katalikų laikraščiams, — 
sueinama į ryšį su įtakingesniais asmenimis. Šiomis 
dienomis buvo kalbėtasi su Illinois aukštais politikais 
ir su nominuotuoju ukrainiečių vyskupu Senyšinu, or
ganizuojama parama mažesnių kolonijų (kaip, pvz„ 
Kanados) lietuviškiems laikraščiams ir organizuojama 
kita spaudos akcija. Šiuose darbuose Kat. Federacijos 
sekretoriate talkininkauja K. J. Prunskis.

Gera pradžia. Reikia manyti, kad šis gražiai prade 
tas Federacijos sekretoriato naudingas darbas sėkmin
gai praplis. Be abejojimo, šiam darbui į talką ateis 
mūsų inteligentija, ši darbo dirva labai plati, dėl to 
ir darbininkų-bendradarbių daug reikalauja.

'lumpai

Karo ir taikos laimėjimas
Pagonizmo pasekmės

Pirmasis pasaulinis karas baigėsi prieš dvidešimts 
keturis metus. Jį laimėjo demokratijos. Laimėjimą nu
lėmė į karą įstojusios Jungtinės Amerikos Valstybės.

Tuomet buvęs Amerikos prezidentas Woodrow Wil- 
san iškėlė naują karui šūkį. Jo nustatytieji keturiolika 
punktų žadėjo pasauliui taiką, žadėjo laisvę paverg
toms tautoms. Tautų Sąjunga tikrai buvo idealus da
lykas.

Tačiau Labai ir labai gaila, kad Amerika, padėjusi 
laimėti demokratijoms karą, nepadėjo palaikyti taiką. 
Būk tai nenorėdami kištis į užsienių reikalus, įsivelti 
į tarptautinius konfliktus, Jungtinių ‘Valstybių politi
kieriai, paneigę prez. Wilsono taikos dėsnius, atsisakė 
įeiti į Tautų Sąjungą, kuri galėjo palaikyti ir pasto
vią ir teisingą taiką, jei būtų turėjusi daugiau jėgų, 
jei Amerika nebūtų pasitraukusi ir, be to, jei būtų 
sudariusi tarptautinę miliciją sutarčių laužytojams su
drausti ir imperializmui bei militarizrnui pažaboti.

Prieš Wilsono taikos planą tada išėjo senatoriaus 
Henry Cabot Lodge vadovaujami respublikonai.

Šiandien ir respublikonai jau aiškiai mato, kad bu
vo klaida neužbaigti prez. Wilsono gražiai pradėto tai
kos darbo. Dabar net ano senatoriaus (iš Massachueetts) 
sūnus Lodge, Jr., kuris taip pat yra senatorius iš to 
paties steito, jau kitaip kalba. Viename savo rašinyje 
jisai sako, kad amerikiečiai jokiu būdu negali kai l oti 
tų klaidų, kokias jie padarė po pirmojo pasaulinio ka
ro. “Mes turime prisiimti atsakomybę už pasaulio tai
kos palaikymą” — pažymėjo jaunasis šen. Lodge. “Kaip 
aš numatau, mes turėsime kooperuoti su vienmintėmis 
'valstybėmis, bet mūsų kooperacija bus be reikšmės, jei 
jos užpakaly neturėsime jėgos” — jisai pridėjo.

Pasakyta teisybė. Ir reikia nuoširdžiausiai linkėti, 
kad kiek dabar yra dedama pastangų karui laimėti, 
kad tiek pat pastangų bus padėta laimėti ir palaikyti 
pastovią ir teisingą taiką visuose pasaulio kontinen
tuose.

Visi laikraščiai sukėlė alarmą dėl padidėjusio žmog
žudysčių skaičiaus. Ir ne be reikalo.

Vieni aiškina, kad karas, kurio frontuose tiek daug 
žmonių žūva, sumažino pagarbą žmogaus vertybei.

Kiti teigia, kad taip vyksta dėl to, kad ir Jungtines 
Valstybes užlieja pagonizmo dvasia, kuri daugelio šie 
krašto žmonių karakterį pažeidžia.

Daugiausia, žinoma, tiesos yra paskutiniajame tei
gime. Visi didieji nusikaltimai, paprastai, išeina iš pa
šalinimo Dievo iš žmogaus širdies.

Pagonizmas Europoje ir kituose kontinentuose mili
jonus žmonių žudo. Žiūrėkime, kad per užpakalines 
duris besiveržiąs Amerikon pagonizmas neįsigalėtų ir 
nepradėtų pakirsti šio krašto laisvo, nepriklausomo, 
padoraus krikščioniško gyvenimo šaknis. Reikia ne tik 
susirūpinti, bet budėti ir dirbti.

Olandija ir naciu planai

Ką reiškia Rusijai Stalinogradas?
. Prieš karą Rusija turėjo kelius arba susisiekimą per 

' Murmanskas šiaurėj tebėra atdaras, tačiau ir per jį
Vladivostoką.

Karo eiga šią padėtį pakeitė. Visų virš suminėtų uos
tų naudojimas vienu ar kitu būdu yra sutrukdytas. Tik 
Murmanskas šiaurėj tebėra atdaras, tačiau su per jį

i susisiekti visuomet yra didelių pavojų.
Šiems keliams užsidarius, Persijos įlanka per Iraną,

I
ir paskiau per Kaspijos jūrą į Volgą iki Stalinogrado 
— tai saugiausias pasidarė kelias. Stalinogradas virto 
svarbiausias atvežtų iš užsienio daiktų distribucijos 
punktas Maskvon ir karo frontan. Dėl to šiandien rusų 
armija didžiausių pastangų deda, kad tik apginti tą 
reikšmingąjį ir vandeniu ir sausžemiu susisiekimo su 
pasauliu kelią.

Upė Volga yra 2,325 mailės ilgio. Tai ilgiausia upė 
Rusijoj. Ji, tiesa, yra gana sekli, tačiau lošia tokią pat 
i’olę Rusijoj, kaip Amazon upė Brazilijoj, kaip Missis 
eippi ir Misouri Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Jei ašiai pavyktų paimti savo kontrolėn Volgą ir 
Kaspijos jūrą, būtų nukirsta du trečdaliai įvežamų pre
kių į Rusiją iš užsienių.

Stalinogradas (buvęs Caricinas) ir Volga, taip kaip 
Maskva ir Leninogradas, yra giliai įspausti į Rusijos 
žmonių tradicijas. Bet, atsižvelgiant į tai, kad tos vie
tovės kontroliuoja susisiekimą tarp didžiosios šiaurės 
ir pietų linijos, netenka stebėtis, kodėl rusai nieko r.e- 
lifaili, kad tik apginti Stalinogradą.

Stockholmo, Švedijos, laikraštis “Tidningen” rašo, 
kad visi Olandijos katalikai ir žydai būsią deportuoti 
į Rytų kraštą. Vokietija būk tai organizuosianti East- 
lande naują “valstybę”, kurioj apgyvendinsianti olan
dus katalikus ir žydus. Tame krašte veikiąs generali
nis komisaras Schmidt jau davęs įsakymą deportavi
mą pradėti.

Tuo savo užsimojimu naciai, suprantama, nori pa
kirsti pagrindą Olandijai bet kada atsistatyti laisva 
ir nepriklausoma valstybe.

Panašiai elgiasi naciai ir kituose užgrobtuose kraš
tuose.

Bet, benorėdamas daug apžioti, ar anksčiau ar vė
liau, nepasotinamas Vokietijos nacių imperializmas su
ras sau galą. Jis užsprings.

Įdomus klausimas
Sakoma, kad visa eilė Jungtinių Valstybių kongreso 

narių rengiasi statyti klausimą karo ir laivyno depar
tamentams, kodėl užsipelnę karo vyrai negauna aukš
tesnių rangų, promocijų, o paaukštinimai duodami ka
rininkams, dirbantiems ofiso darbus Vašingtone?

Ypač daug skundų dėl to ateina iš Pacit'iko fronte' 
tarnaujančių karių.

Klausimas, vis tik, įdomus. Reikia manyti, kad įdo
mus bus ir atsakymas.

Mūsų uždarbio dešimtas procentas turi būti inves
tuotas į U. S. karo bonus. Pirkdami U. S. bonus, gina
me ir savo krašto ir savo laisvę.

Amerikos komunistai, taip 
pat ir lietuvių komunistų 
laikraščių redaktoriai, siste- 
matingai pradėjo skleisti ne
pasitikėjimą Jungtinių Val
stybių vyriausybe.

Nepasitikėjimo dvasiai di
dinti jie panaudoja popu
liarų dalyką — antrojo fron
to neatidarymą, nepakanka
mą paramą Rusijai gintis 
nuo nacių ir t.t.

Tai komunistų veiklai tu
rėtų būti užkirstas kelias.

Karo metu skleisti nepa
sitikėjimą vyriausybe ir ka
ro vadovybe, yra lygu val
stybės išdavimui.

•

Komunistams, žinoma, 
Jungtinių Valstybių likimas 
nerūpi.

Jie kitai valstybei yra par
sidavę.

Kas jiems Prezidentas 
Rooseveltas ?

Jis jiems yra svetimas.
Kas jiems šio krašto de

mokratija?
Jie nori ją sugriauti ir čia 

diktatūrą įsteigti.
Kas jiems tautų ar žmo

nių išlaisvinimo idėja?
Jie siekia visas tautas pa

vergti, nuo visų žmonįų lais
vę atimti.

•

Gertrūdai Račai tei Berly
ne naciai nukirto galvą. A- 
pie tai nugirsta Švedijoj pra 
nešant per vokiečių radiją.

Nors pranešime nesakoma, 
kad tai lietuvaitė, tačiau iš 
pavardės galima spręsti, kad 
nužudytoji yra iš Lietuvos.

Račaitė buvus apkaltinta 
valstybės išdavystėje. Bet, 
ištikrųjų, tai yra eilinis na
cių vedamo Lietuvoje tero
ro aktas.

Jr

SPAUDOS APŽVALGA
Vytis nenuleis kardo...

J?

’V?š. “Dirvoje” rašo: * ‘
“Dabar žinios sako, naciai iš Lietuvos Vokietijon 

siųs 90,000 parinktų sveikų asmenų. Jei naciai karą 
laimės, šie lietuviai daugiau savo tėvynės nematys. 
Nacių žemės ūkio ministras, Backe, laksto po Vokie
tiją ir Austriją, pasakodamas bobelėms (nes vyrai 
savo kraują dabar Rusijoje lieja) kaip Vokietija pa
naujinanti savo kolonizavimo politiką Rytuose ir ra
gindamas kolonistus vykti “vokietinti” Ostlandą.

“Tokios žinios tik labiau užgrūdina lietuvį savo kie
tame pasiryžime būti net patriotingesniu negu ame
rikonai — stoti už Ameriką jos kare su vokiečiais 
iki paskutinio lietuviško cento, iki paskutinio sveiko 
lietuvio kareivio jaunuolio! Lietuviškas vytis tol kar
do nepaleis iki jo priešas nebus parblokštas!”

(Iš “Draugo”,' 1917 metų 
rugsėjo 28 d.).

Rusai ofideriai kaip zui
kiai šaudomi.... Po gen. Kor- 
nilovo sukilimo rusų karei
viai savo oficierius lyg ko
kius zuikius šaudo. Jau tūks 
tančiai jų nužudyta.

Leninas išvažiavęs... Ra
dikalų vadas Leninas iš Ru
sijos išvažiavęs, tačiau jo 
idėjas skleidžia jo pasekė
jai. Anarchija plinta toliau. 
Kuo aiškiausiai yra priro
dyta, kad Leninas yra vo
kiečių papirktas ir darbuo
jasi Vokietijos naudai.

✓

Katalikų spaudos savaitė. 
Chicagoje susidarė stipri lie
tuvių katalikų spaudai pla
tinti komisija, kurios valdy- 
bon įeina kun. F. Kemėšis, 
P. Baltutis ir J. Tumasonis. 
Komisija rūpinasi suorgani
zuoti visose parapijose Ka
taliku Spaudos Savaitę,
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Po svietą pasidairius
Kaip žinote, tavorščiai, 

Italijoj yra karalius, o Mu
solinis tik ministras, bet 
sykiu jis ir visos Italijos 
valdovas. Dėl ko aš taip sa
kau. Visi juk tą žinote. Štai, 
dėl ko.

Italijoj dabar visi prade
da nekęsti Musolinio už tai, 
kad jis, susidėjęs su Hitle
riu, kraštą įtraukė į tokią 
bėdą, kokios dar nėra ma
tęs. Bet žmonės, kad ir pri
spausti, kad ir suvarginti, 
nieko negali viešai pasaky
ti. Pasakysi ką nors ant Mu 
solinio — galas. Taigi, daž
nai italai sumislija ktokiais 
būdais išjuokti savo dučę, 
Ve, vienas tokių juokų.

— Labą dieną, Giuseppe, 
kas girdėti? Rodos, apsiže- 
nijai? — klausia italas susi 
tikęs savo draugą.

— O, taip...
— Ir esi patenkintas?
— Labai. Mūsų vedybose 

aš esu karalius.
— Puiku. Tai einam su 

manim išsigerti stiklą vyno.
— Negalų. Žmona man ne 

leidžia gerti.
— Kaip tai? Juk sakei, 

kad esi karalium savo vedy- 
bose?!

— Taip, bet mano žmona 
yra ministras.

Jei priešais save aš nema 
tau nei vienos moters, ne
reiškia, kad aš neturiu ta- 
vorškų. Turiu, ir dar ne bet 
kokių. , K,

Užvakar suėjau su viena 
rašytoja.

Girdėjau, turi parašius 
naują romaną? — paklau
siau jos.

— Taip, nesenai baigiau.

— Tai kuo greičiausiai 
duok atspausdinti. Tamstos 
šedevrus žmonės labai mė
gsta.

— Ne, šis romanas, tur 
būt, negreit išvys pasaulį, 
sako rašytoja.

— Kodėl?

— Matai, šiame romane 
viskas sukasi apie du asme 
nis: gražuolį Rūtenį ir gra
žuolę Nemirą. Kol romaną 
parašiau aš pati taip įsimy 
Įėjau į Rūtenį, kad visiškai 
esu priešinga jų apsivedi
mui. Ir kol toji mano meilė 
Rūteniui neatšals, romano 
neduosiu spausdinti.

— Tu šioks, toks ir dar 
kitoks! — šaukė Mrs. Mei- 
mė Rings ant^savo vyro. — 
Tu manęs visiškia nemyli. 
Tau yra brangesnis sportas, 
negu žmona. Greičiausiai tu 
jau pamiršai ir dieną, kurio 
j e mudu šliubą ėmėm. Tu, 
uuu...

t

— Kaip tai? šliubo dieną 
pamiršau?! Noser! — atsa
kę Mr. Rings. — Kuoge
riausiai atsimenu dieną, ku 
rioje mano tymas pirmą kar 
tą tais metais pralaimėjo. 
Tai buvo mūsų šliubo diena.

Spicpirvirvio Dumkos
Hitleris aną dieną sakė: 

“Tikiu, ir kitą metą Fater- 
landas savo pareigą at
liks”. Tikrai atliks — tik už
pakalius Rusijoj nušaldys.

Pruseika sako, kad kana
diečių žygiai Dieppe sukėlę 
ūpo ir tūkstančiai kanadie
čių stoja kariuomenėn. Bet 
mūsų Leonas dar giliau po 
Viedomoscių stalu palindo.

RUOŠIASI DIDELIAM ŽYGIUI

(••Draugas" Acmn tnlephotet 
U. S. kareivių grupė mankštinasi rankomis ir kojomis 

dulkių debesyse, Ranger ir Combat mokykloje; Fort 
Meade, Md.; Amerikos kariai mankštinasi invazijai,
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE Kaip amerikietis inžinierius ieškojo aukso

Konsulas Daužvardis 
pataiso Hearsto klaidą

Žymusis publicistas, Hear- 
stas, pereitą sekmadienį pa
rašė editorialą ir jame pet 
klaidą pažymėjo, kad Lietu
va eina iš vien su naciais.

Chicagos Hearsto dienraš
tis pereitą ketvirtadienį pa
darė “interview” su konsu
lu Petru Daužvardžiu, ku
rioje konsulas labai gražiai 
įrodė, jog Lietuva visai ne
apkenčia nacių ir kovoja 
prieš nacius dėl nepriklau
somybės. Seka pasikalbėji
mas:

Telis Lith’s Fury
against Nazis

“Tuo hundred Lithuani- 
ans uill be executed for eve- 
ry German soldier slain by 
Lithuanians.”

That was the edict pub
lished recently in Nazi-occu- 
pięd Lithuania, Dr. Peter 
Daužvardis, Lithuania’s co- 
nsul in Chicago, said today.

Lithuanians are fighting 
the Nazi occupation with 
fury, Daužvardis statcd, ad- 
ding:

“Lithuania is not an ally 
of Germany, būt a vietini. 
She is under the šame occu- 
pation and exploita,tion as 
Poland, Czechoslovakia, Nor- 
uay and afl other Nazi-oc- 
cirpied countries. Her people 
are oppressed, deprived of 
food, property and subjected 
to a process of extermina- 
tion.”

The nation, he statcd, has 
declared her stand against 
Nazi occupation.

, komi nejudamos nuosavybės 
nemokėtų taksų reikalai, 
tvarkomi Chicago artimos a- 
pylinkės rinkimų reikalai. 
Būna dienų, kad į jo įstaigą 
užeina per dieną netoli tri
jų tūkstančių žmonių, toks 
didelis yra čionai judėjimas.

Michael J. Flynn yra airių 
kilmės, bet paklaustas apie 
lietuvius jisai šypsodamasis
prabilo:

— Po airių aš labiausiai 
myliu lietuvius. Jie tokie 
daugiausia mėlynakiai, blon
dinai. Lietuviai malonūs ir 
draugiški.

Jisai palaiko ryšį su lie 
tuviais, būna svečiu ne vie 
noje Čikagos lietuvių šeimo 
je ar lietuviškoje klebonijo
je. Prieš kiek laiko vykstant 
mūsų sportininkams į Lie
tuvą jisai net vienam kelio
nės lėšas suteikė.

Jo paties įstaigoje dirbo 
keletas lietuvių, bet dabar 
dauguma jų išėjo į armiją, 
tai tebedirba tik lietuvaitė 
Estelle Mahvecas.

Atsilankymas šioje įstai
goje palieka malonų įspūdį, 
jaučiamas noras kuo geriau
siai patarnauti. J. Pr.

(Atkelta iš 3 pusi.
Sibiras, amerikiečio ma

nymu, yra neišsemiamas re 
zervuaras busimosioms ru
sų kartoms; jis palygina 
Sibirą su praeito šimtmečio 
Amerika ir sako, kad Rusi
ja bus tokio tautų kilnoji
mosi laukas, kokio dar nė
ra mačiusi nei Amerika, nei 
Azija, nei Europa.

Sibiras — Rusų ateitis

1937 m., grįžęs iš Kazak- 
stano į Maskvą, inž. Litlpe- 
džas pasijuto patekęs į pa
tį kruvinojo anų metų “va
lymo” sūkurį. Šnipomanija 
gyveno pačias gražiausias 
savo dienas; visi svetimša
liai buvo įtariami šnipai 
besą. *

Senieji mano bičiuliai 
jau vengė ir besusitikti su 
manim, — sako inž. Litl- 

I pedžas.

Jis suprato, kad aukščiau 
i ar vėliau jam vistiek jau 
teks iš Rusijos pasitraukti; 
'pasiėmęs šeimą, jis išsisku
bino į Ameriką, kai tik pa
sibaigė jo kontraktas.

Litlpedžas netiki, kad bol 
jševizmas būtų amžinas, nes 
nėra amžinas nė vienas re
žimas. Jeigu tvarka pasi
keistų, tai, amerikiečio in
žinieriaus įsitikinimu, Sibi
re atsivers rusams didžiu
liai galimumai, nes “tenai 
glūdi krašto ateitis. Rusų 
tauta ir jos valdovai tat ži
no. Štai dėlko rusai žiūri į 

i Rytus, atgręždami nugarą 
Europai”. J. Kasputis.

Aukštas Chicago 
pareigūnas - priete- 
lingas lietuviams

Michael J. Flynn yra vir
šininku Chicago valdinės į- 
staigos, kur dirba keli šim
tai tarnautojų. Jisai yra 
County Clerk ir Clerk of the 
County Court. Jo įstaigoje 
vedami visi gimimų, jungtu 
vių, mirimų rekordai, tvar-

Sodalietės ruošiasi 
prie sukaktuvių

Brighton Park. — Bičiu
lės dirba, tik dirba. Visos 
platina bilietus, renka skel
bimus programos knygutėn. 
Dramos grupė renkasi į Vik
torijos Pasiskevičiūtės na
mus net tris kartus į savai
tę, kad savo roles kuo ge
riausiai išmoktų. O, tos dai
nininkės, tai ką jau besakyt: 
Sodalicijos choro narės to 
kios daioos mėgėjos, kad ne: 
ir kiekvieną vakarą susitin
ka repeticijoms.

Va 1 e r i j a Krauchunaitė, 
choro vedėja, stropiai dirba, 
kad išlavinti naujai prisira
šiusių narių balsus, kad sy
kiu su senesnėmis narėmis 
patenkintų publiką.

Elena Pauliūtė, įtikiname, 
gražiai pajuoktos bankiete 
dalyvius savo monologu. Ku
rie pažįsta mūsų Eleną, pri 
pažįsta., kad jai juokus krės
ti, tai kaip vainikai pinti.

Prie ko taip ruošiasi so
dalietės? Nagi, ar negirdė
jote, kad jos minės dešimts 
metų gyvavimo sukaktuves? 
Bankietas įvyks spalio 11 
dieną; prie 44-tos ir Califor
nia gatvių, 6 valandą vaka
re. Geros, išmanančios ku- 
karkos pagamins valgio, o 
po vakarienės bankieto da
lyviai galės atsilošti kėdėse 
ir gėrėtis sodaliečių nepa
prastais perstatymais sceno
je.

Neužmirškite dieną — spa 
lio 11 d. Įsigykite bilietus iš 
anksto, nes visai mažas skai
čius beliko. Pasimatysime!!!

Dale V.

SKELBKITES “DRAUGE”

Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą iš mūsų 
krautuvės— už tiktai

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
Phone: YARDS 4778

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota,

THE BROOKLYN BUMS HANG ON!

. , ("Draugas" Acme r.mpn«w.

Cfunilli dashing home with the llth Inni ng run that won for the Dodgers, 6 to 5, in 
the overtime game with Boston at Brookly n, and kept the Būras in the Naticnal L«ague 
title raee. He scored after Herman’s hit to Sisti waa throvvn wild to catcher Lombardi 
(5). Umpire Jordan calla the Play.

šv. bus iškilmingos, su asis- 
ta. Po Mišių prelatą svei
kins mokykla salėj gražia 
programa, o vėliau kleboni
joj skaitlingoji Chicago lie
tuvių dvasiškiją.

X Kun. K. Malakauskas,
Los Angeles, Calif., lietuvių 
parapijos vikaras, yra atvy
kęs į Chicago ir apsistojęs 
pas savo brolį Marąuette 
Park. Chicago žada pabūti 
keletą savaičių.

X Felikso Katausko gedu
lingam atminime, rugsėjo 24 
d., Šv. Jurgio bažnyčia buvo 
pilna žmonių. Atlaikyta tre
jos šv. Mišios ir kun. J. 
Prunskis pasakė pamokslą, 
kuriame tarp kitįco pažymė
jo, kad armotoms sugaudus 
Perlų Uoste, pirmas šios pa 
rapijos lietuvisųkareivis žu 
vo tolimam Azijos krašte. 
Visi reiškia užuojautos žu
vusio tėvams, kurie gyvena 
adresu 3518 S. Union Avė.

X Labdarių ūkyje šįmet 
viskas labai gerai užderėjo.

Bulvės, kaip žinome, yra 
brangios, bet labdariai pri
kasė tiek, kad užteks visai 
žiemai. Kad visos tos Dievo 
dovanos nuo lauko būtų nu 
imtos, .labdariams į talką 
buvo atvykę Tėvų Marijonų | 
ūkio darbininkai su savo į- Į 
rankiais. '

Bridgeport. — Lietuvai 
Gelbėti Fondo skyriaus su
sirinkimas įvyks rugsėjo 29 
d. parapijos mokyklos kam
bary 7:30 vai. vakare. Susi
rinkimas yra svarbus. Yra 
užsibrėžta parengimas. Tad 
komisija praneš, ką yra nu
veikusi. Visi nariai susirin
kite ir naujų atsiveskite.

Valdyba

DIDELIS IŠPARDAVIMAS Ml SV 
MI1.Z1M3RO STAKO Ml /.ĮKA

LINI V INSTRUMENTU. 
PAHINAUDOKJT PROGA DABA K 

KOL DAR NEIfiPARDUOK
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. 8AXA1’HONES. FLU- 
TES su ••cases” — 83A.OO, 837.60, 
845.00 lr 875.UO. Visi garantuoti 
lengvam, grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJO8, 
8MUIKO8. TENOR BANJ08 — 
86 50. 88.60. 812.50 iki 886.00.
STKIUNINIAI BASAI — 8«0.00. 
8126.00 lr 8150.00. BASO U2- 
DENOALAS — 812.00. SMICE- 
LAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
NIAM8 BASA M 8, VIOLAS Ir 
CELLO — 81 60, 83.00, 36 00,
310.00 ir 816.00 Striūnos <161 vi
sų vlrimlnėtų instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - 818.60, 
828.60, 836.00. 860.00. PEDALU,
Hl BOY8, CTMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braus. Ir “resd” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarns- 
tams. TrIOboms, Saxaphones, 
Smulkoms lr Gunarams.

GOLDSTEIN’S Ml'SIC SHOP 
• 14 MazweU Ht.. Chicago.

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

mu
X Prelatas M. L. Krušas

šiandie švenčia gimtadienį ir 
pradeda 65-sius metus. Ry
toj švęs vardadienį. Mišios

WHOlESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

N E W VICTORY 
H O S P I T A L

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. 35th PLACE 
Phone: Y ARds 2330

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Labai geros rūšies motery kailiniai, kailiukais papuo-tais arba 
eloth kotai parsidttlda nuiem Intomis kainomis. 

ATEIKITE Iii PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2588
- Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

J?

Išvežiojame 
po vl-ą 
Chk-ago.

REMKITE
SENĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, mt.

MUTUAL UQUOR'CO.
4707 So. Halsted St. 

Telefonas: BOULEVARD 0014

J?

Pilnai Įrengtas Medikos Depart-
m<ntas gydymui visokių ligų — 
smarkių Ir liglaiklnių.

Pilni.,i Įrengtas Chlrnrgijos De- 
partmentas, kur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako
mingi Chtrurgai-Dakt irai.

Pilnai įrengta Pliyslotlierafliy De- 
partnieutas priskaitant Diather- 
my. Ultra Violet Ray, Slnusoidal 
ir kitus modernlSkus metodus 
gydymo. i
Pilnai įrengtas X-Ray Depart- 
mentas daktarams tr pacientams.
Nė vlentam vertam ligoniui ne
bus atstumtu, dėl stokos pin’gų. 
geriausias gydymas Ir prlellflnt. 
Kas link mokesčių, susitarsime, 
ka<l būtų jums ko patog’o.nsla.

KALBAM LIETUVIŠKAI

Labai Svarbus Visuomenei 
PRANEŠI MA S

Nuo October pirmos anglių kainos tikrai bus pa
keltos.

Pristatymas iš mainų kas-kart darosi 
sunkesnis.

Tikrai laimėsite pirkdami tuojau. 
Petrolium Carbon kuras yra paimtas 

dėl Defense dirbtuvių, bet The Vilija 
Anglių Co. dar jų turi.

Ši firma turėdama 30 metų anglių 
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti 
kiekvieną.

Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue

Phone: LAFAYETTE 9584
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — I 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SC ATYDA KLAUSOSI:

rdARCUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMUI

Vienintėlis lr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.1 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

srirrrr

WHFC-I45O kil,
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehilI 9942

$100,000 STOCK LIOUIDATIOH PARDAVIMAS
SICTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 (no HA 

vertės “elose out” kaina ..................................................
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, * i j c n
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ..........................ąiln.vU

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS, 
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00<įQ «7C :1_: fflC 
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.. »!>□•/ v IKI J

FUR COATS, $75.00 vertės, <COQ ("10
Parsiduoda po tiktai ............................................................«Į>ZiU.UU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC QC 5- 
vilnoniai siūtai, $15 vert. uužerait. kaina 1 •

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESBS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- tf’l QQ 
da po tiktai ................................................................................. $1.00

$15.00 vertės KOTAI, <sq ryr
parsiduoda po tiktai ............................................................4>O./0

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios"—. Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

* Stovės.
Nationally ųdvertiaed items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue. Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

J

CRANE COAL CO.
VVEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, / C
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $in r n 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.OU 

5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

*8.95
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

PER ŠEŠIUS MENESIUS 
DU KART NAŠLE

lst. Cl. Pvt. B. Pilipauskas

Bernard Pilipauskas gimė 
1912 m., sausio 1 dieną, Chi
eagoj; jis yra baigęs Bo- 
wen High Sehool; buvo plie
no darbininkas — Illinois 
Steel works.

B. Pilipauskas, prieš iš
vykdamas į armiją, gy
veno 8934 Exchange avė., o 
dahar randasi — Fort Bra- 
dy, Mich., Co. E. 131st. In- 
fantry.

Bernard Pilipauskas pri
klausė prie šv. Vardo drau
gijos, prie ššv. Juozapo pa
rapijos choro ir buvo šios 
parapijos bažnytinio komi
teto narys.

gyveno šiuo adresu: 4746 
So. Fairfield avė., Chicago, 
III.; dirbo blast furnace dar 
bą. Apsivedė su Ono Jankus 
1942 m., vasario 15 dieną. 
Dabar Bernardas Kvietkus 
randasi Anglijoje.

Bernardas Kvietkus ' pri
klausė prie L. Vyčių 36 kuo 
pos, buvo Vyčių Choro na
rys, taip pat priklausė prie 
šv. Kazimiero draugijos, 
Brighton Parke. Jo tėvų 
vardai — Peter ir Petronė
lė Kvietkus.

M-Sgt. Felix F. Vaitekūnas
Felix F. Vaitekūnas, gy

venęs 942 W. 34th., dabar 
yra U. S. Army Air Corps 
Mount Clemens, Mich., gi-

Karys Bernard Kvietkus
Bernard Kvietkus yra gi

męs Chicagoje, III., 1919 
metais gegužės 26 dieną; ji 
sai yra baigęs Immaculate 
Conception, Kelly H gh 
sehool ir Greer technical 
College; yra mašinų mecha 
nikas; pasižymėjo basket 
bąli ir base bąli lošime.

Bernardas Kvietkus prieš 
išvykdamas į kariuomenę

(•‘Draugas” Acme telephoto)
Mrs. Dorothy Murphy Ha-

Vokiečių kareiviai reikalauja, kad 
jiems būtų leista melstis

Iš Stockholm Chicago i nios vieta, kad naciai nusi-
Times korespondentas pra- 1 leido kareivių reikalavi- 
neša, kad naciai prieš kiek- 1 mams prie Stalingrado ir 
vieną didesnį žygį prie Sta- 1 leido jiems melstis, nors pa
lingrado kareiviams leido 
klausyti šv. mišių ir eiti 
prie šv. Komunijos, protes
tantams leido irgi atlikti 
pamaldas. Tai įvyko ne dėl 
to, kad naciai keistų savo 
priešreliginę politiką, bet to 
dėl, kad kareiviai pakarto
tinai prašė ir reikalavo sa
vo viršininkų, kad jiems bū 
tų leistos išklausyti šv. mi
šios ir priimti šv. Komuni
ją. Tas rodo, kad kareiviai 
daugiau dėmesio kreipia į

milton Mahoney, 26 m., St. Dievą negu j Hitleri. Tas 
Paul, Minn., pirmasis vyras aiškiai rodo, kad tikinčiojo 
Lt. Frank Hamilton žuvo lėk kareivio sielos Hitlers nega 
tavo katastrofoj balandžio , „ patenkinti sunkiose 
mėnesį. Paskui ji ištekėjo už ' landose
aviacijos instruktoriaus

va-

H KOVŲ EGIPTO DYKUMOSE

Charakteringiausia tos ži

čioje Vokietijoje katalikai 
yra persekiojami ir jų sąži
nės reikalavimų visai nepai 
so.

Jau daugelis vokiečių šio 
karo kaltininku skaito Hitle 
rį ir kas kart mažiau juo 
vokiečiai bepasitiki. Todėl 
vokiečiai ieško jėgos kur ki 
tur, pavyzdžiui, pas Dievą. 
Nenuostabu, kad Rhineland 
darbininkai meldžiasi į Die
vą, kad tik šią naktį galėtų 
ramiai praleisti, kad jų gy
vybių nepaliestų oro atakos. 
Berlyniečiai labai bijo, kad 
Berlynui nebūtų padarytas 
“blitz”. Vokiečiai mato, kad 
jų fiureris yra bejėgis juos 
apginti.

i"Drauffati" Acme teleptioto)
Naciams nesiseka ir Egipto fronte. Net naktiniai jų 

patruliai negali apžvelgti sąjungininkų pozicijų. Atvaiz
de vienas toks nacių patrulių išeksplioduotas tankas. (Fe
derated Pictures).

KAIP GYVENA 
LIETUVIAI BRAZILIJOJE

Chicagoje ankstyvas sniegas parei
kalavo penkių žmonių gyvybių

Francis T. Mahoney, kuris 
prieš kelias dienas žuvo lėk
tuvo katastrofoj.

Moterys 
stritkariuose

Didžiajame kare stritka
riuose moterys buvo kon-

męs Chieagoj, III., 1916 m., įduktorėmis. Ir šiame kare 
gegužės 20 d,; jo tėvai — norima, kad moterys būtų 
Albinas ir Amelia Vaitekū- įtrauktos į konduktorių vie 
nas- tas, nes daug vyrų išėjo į

Felix F. Vaitekūnas yra ^arą. Valdžios pareigūnai 
baigęs šv. Jurgio pradinę jau ruošia planą, kad mote 
mokyklą ir Englewood high ryS būtų įtrauktos į autobu 
sehool; ji yra mašinistas ir Sų įr gtritkarių konduktori- 
visą laiką domėjos lėktų- rjų darbą.
vais; taip pat pasižymėjo 
sporte, du kartu yra gavęs 
bėgimo prizą, buvo bėgi
mo kapitonas.

Felix Vaitekūnas baigęs 
high sehool metus buvo iš
vykęs į CCC., o po to įsirašė 
į armiją.

Felix Vaitekūnas yra ve
dęs Kotryną Jenkins, 1940

Nusimetė 100,000 
drafto kortelių

Kokia 100,000 vyrų draf
to kortelės boarduose ar ki
tose vietose kur tai nusime 
tė. Dabar sunkoka surasti

m-> rugpiūčio 1 dieną; jis iįUOS vyrus, kurija drafto 
priklausė prie šv. Vardo kortelės kur tai dingo ar

. draugijos.

Įamžinkime lietuvių karių vardus1 *
Jei tėvai ir motinos nori, 

kad jų narių vaikų fotogra
fijos ir aprašymai tilptų 
“Drauge”, tai prašome at
siųsti į “Draugo” administra 
ciją savo vaikų karių foto
grafijas, trumpą aprašymą, 
tame aprašyme pažymėkite 
kareivio vardą, pavardę, kur 
gyveno prieš išvykdamas į 
kariuomenę, kur ir kada gi
męs, tėvo ir motinos 
dai, kokią baigė mokyklą, 
kokį darbą dirbo, kokią mo
kyklą yra baigęs, prie ko
kių organizacijų priklausė 
ir koksk dabartinis yra ka 
riuomenėje adresas, pažymė 
kite ar savanoriu įstojo į ka 
riuomenę ar buvo paimtas. 
Jei kam būtų sunku į 
tuos klausimus atsakyti, tai 
prašom atvykti į “Draugo“ 
administraciją ir bus ten 
pat tie klausimai išpildyti.

Kartu su fotografija, gy
venimo aprašymu prisiųski- 
te išlaidoms vieną dolerį. Vė 
liau bus išleista lietuvių ka 
reivių, tarnaujančių Dėdės 
Šamo kariuomenėje, knyga,

kurioj bus sudėti kareivių 
fotografijos ir aprašymai. 
“Draugas” nori pagerbti ir 
įamžinti jūsų vaikų karių 
vardus, kurie kovoja už 
Amerika ir pavergtųjų tau
tų išlaisvinimą.

užsimetė. Kad sužinojus ku 
rių vyrų drafto kortelės nu
simetė — bus einama gat
vėmis ir tikrinama vyrų 
klasifikacijos kortelės.

Viena mergaitė 
tarp 240 vyrų

Pereito penktadienio va
kare Chicagą aplankė anks
tyvas sniegas, tokio “prajo- 
vo” prieš daugel metų nėra 
buvę. Ankstyvas sniego atsi
lankymas į Chicagą, atnešė - , „... - . ,. . Claevy, 39 m. ir Russel Claeir nelaimių. Penktadienio «

Ridge rd. ir į 
Northbrook.

rytus nuo

Kiek lietuvių dabar yra 
Jungtinėse Valstybėse, sun
kiai nustatyti: kiek išvyk
davo iš Lietuvos, niekas ne
kontroliavo, kiek atvykdavo 
į Ameriką, iš pradžių. taip 
pat nebuvo žymima. Iki 
1899 m. visus įvažiuojan-

pavakary važiavo du bro
liai, sniegas krito ir jie ne
pamatė ateinančio trauki-

Tame automobilio susidu 
rime su traukiniu žuvo du 
broliai — Gerhardt C. J.

vy, 31 m., jie buvo visai ne 
toli namų.

Tą patį vakarą Chicagbs

ATYDA!!

nio ir automobilis susidūrė , užmiesty žuvo dar trys as 
su traukiniu prie North menis automobilių susiduri 
Shore ir Mihvaukee geležin- jme, ir vis dėl to ankstyvo 
kelio, kuris kerta Sunset sniego.

Septynių mėnesių kūdikis buvo 
pakliuvęs j plėšiko rankas

Anthony Belvidere, 7 mė
nesių kūdikis, pereitą penk
tadienį pergyveno plėšiko 
pagrobimą ir automobilio 
katastrofą.

Kūdikio motina Mr3. Be- 
tty Belvidere, 20 m., 2014
Ogden avė., su savo seserim 
Mary Bralog, 2036 W. Ha- 
rrison str. nuėjo į krautuvę 
pasipirkti daiktų, o automo 
bily paliko mažytį kūdikį ir 
raktus. Ateina iš krautuvės 
— neranda nei vaiko, nei au
tomobilio.

Panelė Winifred Hovvard, Po penkių minučių policl- 
Vyrų paltų krautuvėse su 16 m., įstojo į Northwestern ,4a randa apdaužytą automo 

mažėjo vyrišškų rūbų pirki universitetą studijuoti inži- bilį prie 2103 W. Monroe

tas į Šv. Vincento ligoninę 
ir ten pareikšta, kad kūdi
kis automobilio katastrofos 
nepaliestas.

mas, nes daug vyrų išėjo į nierijaus. Tarp 240 jnrma- 
var. karą. Todėl vyriškų rūbų mečių inžinerijos sudentų ji

krautuvėse bandoma įvesti yra viena mergaitė, 
moterų skyriai.

st., tame automobily buvo 
septynių mėnesių Antanu
kas. Kūdikis buvo nugaben-

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
QnAu/i£/i 
Protection 
lor vour

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3y2%- Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant * pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAU8IA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST.

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

čius lietuvius Amerikoje žy 
medavo rusais. Nuo 1899 
m. lietuviai ir latviai buvo 
skyrium žymimi, tačiau dau 
gelis nesusipratusių lietuvių 
ir tada dar buvo žymimi len 
kais ar rusais. Tuo būdu 
tiksliai negalima nustatyti, 
kiek jų atvyko net po 1899 
m. Nuo 1921 m. įvažiavimas 
į J. Amerikos Valstybes bu 
vo suvaržytas. Bet prieš Di 
dįjį karą iš Lietuvos yra 
išvykę bent po keletą iš 
kiekvieno kaimo į Ameriką. 
Visus duomenis suėmus, ap 
skaičiuojama, kad visose 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse dabar gyvena apie 
800,000—900,0000 lietuvių. 
Dalis jų yra atvykę iš Lie
tuvos, o kita dalis yra gi
mę Amerikoje.

Kopustų ir ba
ravykų mėgėjams
bus riesčiau

Aname kare rukštūs ko
pūstai turėjo vardą — Li
berty Cabbage, dabar su 
jais vėl bus vargo. Kopūstų 
raugintojai ir gamintojai 
kitais metais negalės gauti 
kenų. Atrodo, kad bačkelių 
bus galima gauti.

Ar turi šimtg
dolerių kešeniuje

1
f Jungtinėse Amerikos Vai 
stybėse yra 13 bilijonų do
lerių Cirkuliacijoje, tai išei
na, kad kiekvienas turi sa
vo kešenėje šleisti šimtą 
dolerių. Bet žmonės turi da 

;bar daug daugiau pinigų ir 
juos taupo ir deda saugioj 
vietoje. Tas yra ne tik čia, 
bet ir Pietų Amerikoje.

Trylikos milijonų
Amerika planuoja paruo

šti trylikos milijonų ka
riuomenę tam atvejui, jei 
reikėtų kariauti vienai, be 
Anglijos ir Rusijos.

Budriko Rakandų, Radio, 
Jewąjry Krautuvė dvejos 
lubos ir didelis beismontas 
pripildytas gausiai Rakan
dų, Pečių, Lovų, Matrasų, 
Karpetų užpirktų kada 
kainos buvo žemos. Sį ru
denį išparduodama sutau
pant 40 nuolaidos už cash 
ir ant išmokėjimo 12 mė
nesių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALumet 4591

Budriko žymus Radio progra
mas iš WCFL 1000 K, Sekma
dienio vakare, 9 vai. drama, 
dainos, orkestrą.

4

Krautuvininkų 
mintys dėl racio- 
navimo keičiasi

Dėl kavos, arbatos ir ki
tų kenuojamų daiktų racio- 
nalizavimo krautuvininkai 
buvo nusistatę, bet dabar 
jau keičia mintį. Dabar 
krautuvininkai mano, kad 

! tų dalykų racionavimas 
krautuvininkams išeis į nau 
dą, nes< pirkėjai negalės iš
metinėti kodėl to nėra, ko-1
dėl to stinga ir taip toliau, 
kaip dabar pasitaiko.

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos l'epsnos 
bumerių švariai dega!

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur- 
nerių, namų vartojimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užt’krina ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 26th Street 
Chicago, III., Tel. CAN. 2020

Galimas dalykas, 
kad kitais metais 
miestuose girdėsi
me daugiau 
vištų balsų

Šiais metais Victory gar- 
dens turėjo pasisekimą. Ki
tais metais į Victory gar- 
dens bus dar daugiau krei
piama dėmesio, kad kiekvie 
nas sau daržovių pasiga
mintų. Taip pat nieko ne
bus nuostabaus, jei bus pa
tarta ar įsakyta miesto gy
ventojams savo darželiuose 
užsiauginti vištų ir kitokių 
maistui “sutvėrimų”.

z


