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PASIRUOŠIMAI ŽIEMAI
Kariniai sluogsniai Ameri 

koje įsitikinę, jog Hitleris 
gali nutraukti ofensyvas 
šiauriniam Rusijos fronte ir 
pasiruošti išlaikyti užimtą
sias pozicijas. Atrodo, jog 
vokiečiai deda visas pastan
gas pietiniam fronte.

Kiek anksčiau vokiečiai 
buvo pranešę, jog Leningra
do nebombarduosią, bet mė
ginsią badu išmarinti. Ta
čiau dabar jau Leningradas 
bombarduojamas. Todėl it 
manoma, kad vokiečiai sku
binasi užimti Leningradą ir 
sustoti žiemai. Taip pat ma
noma, kad vidurio fronte vo 
kiečiai ruošią įsitvirtinimus 
giliai užfrontėje ir tuo būdu 
rusams net galį laikinai grą 
žinti Smolenską.

• *

Ką darys rusai?
Kad nacių atakos jau ne

teko tokio smarkumo, kaip 
karo pradžioje ir kad gali
ma, kad bent laikinai jie pa
sitenkintų tik užimtosiomis 
teritorijomis, šiandie jau 
aišku, bet taip pat aišku, 
kad rusai nėra užtenkamai 
pajėgingi, kad pravestų 
smarkias kontratakas.

Todėl dėl susilpnėjusių 
kai kuriose vietose vokiečių 
atakų ir dėl kai kur praves
tų bolševikų kontratakų 
tšip pat negalima tikėti, 
kad karas greitai baigtųsi.

•

ANGLAI VEIKIA
Tuo tarpu iki šiol buvęs 

apsnūdęs Anglijos karinis 
veiklumas, lyg ir pradeda 
reikštis. Tiesa, ir šiuo

NUSKANDINO B AMERIKOS LAIVUS
Naujas Tėvų Mari
jonų Provincijolas

Didžiai gerb. kun. dr. Ka
zimieras Rėklaitis, MIC-, 
vienuolijos generolo J. E. 
Vyskupo Petro Bučio ir vy
riausios tarybos paskirtas

Amerikos Tėvų Marijonų 
Provincijolu. Atsakomingas 
ir sunkias viršininko parei
gas perėmė praėjusio pirma 
dienio vakare, atlikus tam 
tikras ceremonijas.

Nau j asai provincijolas
Tarybos narys
per daug metų gyveno Ro
moje, kaipo vyriausios vie
nuolijos tarybos narys ir 
prokuratorius. Amerikon 
atvyko prieš porą metų 
drauge su JE. Vysk. Petru 
Būčių. Jis čia darė kanoniš
kas vienuolijos namų vizi
tas ir pastaruoju laiku buvo 
Marijonų spaudos šefu ir 
“Laivo” redaktorium. Pas-

metu Anglijos ponai, kurie* kutinės savaites jisai pralei
labai daug kalba apie kovas 
prieš nacius, kurie primygti 
nai reikalauja kaskart di
desnės paramos iš Jungtinių 
Valstybių, jie iki šiol dar 
vis mėgina niekuo nerizikuo 
ti ir viską veikia palygina
mai labai pamažu. Mat, an
glas vis dar įpratęs pasi
kliauti, kad kiti už jį kovas 
kovotų.

Tačiau šiuo metu Anglija 
jau pradeda rodyti ir inici
atyvos. Štai Irano okupaci
ja, sustiprintos Berlyno ata 
kos ir pagaliau vėliausias 
žygis į Špitzbergeną. Jei an 
giai įstengs ir toliau inici
atyvos parodyti, galima bus 
laukti, kad Amerikos teikia 
moji parama Anglijai ne 
veltui.

VICHY GANDAI 
Tuo tarpu vienas

do Marianapolio Kolegijoj 
drauge su a. a. kun. dr. Jo
nu Navicku.
Redagavo “Draugą”

Gerb. kun. dr. K. Rėklai
tis Amerikoje ne pirmą 
kartą. Jis čia buvo atvykęs 
tuoj po Pasaulinio karo. Re 
dagavo dienraštį “Draugą”, 
kapelionavo šv. Kazimiero 
Seserų vienuolyne. Jau ta
da jisai puikiai susipažino 
su Amerikos lietuvių visuo 
menės, Marijonų provincijos 
Amerikoje reikalais.

Rytoj parašysim daugiau. 
Tuo tarpu nuoširdžiai svei
kimam naująjį Tėvų Mari
jonų Viršininką, palinkėda
mi sveikatos ir sėkmių va
dovauti garbingos Tėvų Ma
rijonų vienuolijos gausingai 
provincijai Amerikoje! Džiu 
gu, kad garbingojo, visų 
mylimo ir brangaus vado a.

Jono Navickoįtakin- įun>

Atakos Špitspergene
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Britų vadovaujami kanadiečiai (kariuomenė) okupavo špicbergo salą Arktike, kad 
Vokietijai netektų ten kasami anglys. Cia rodoma Kingą įlanka toje saloje.

Išblaškė 100,000 vokiečių
prie Smolensko - rusai

Diena naktį bombarduoja Leningradą

MASKVA, rugsėjo 9 d. — 
Sovietų Rusijos kariuomenė, 
pasak pačių rusų praneši
mų, vidurio fronte vejasi li
kučius kariuomenė skubanti 
pasitraukti Smolensko lin
kui. Rusai skelbia, jog į dvi 
dienas jie atstūmę vokiečius 
16 mylių atgal ir atsiėmę 
apie 150 kvadratinių mylių 
bu 50 kaimų.

r
žuvo 20,000 rumunų ■

Pietiniam fronte vokiečių 
ir jų sąjungininkų nuosto
liai esą milžiniški. Apsupę 
Odesą romunai pakeliui pa
likę virš 20,000 savo žuvu
sių karių.

Tuo tarpu Leningrado pa 
dėtis esanti rimta, bet vo
kiečių nuostoliai centriniam 
fronte galį priversti vokie
čius atitraukti savo pajėgas 
nuo Leningrado ir tuo palen 
gvinti miesto gynimą.

Dieną ir naktį
BERLYNAS, rugsėjo 9 d. 

— Vokiečių karo vadovybė 
praneša, jog iš visų pusių 
apsuptą Leningradą be atlai 
dos bombarduoja nacių bom 
banešiai ir kovos orlaiviai.

Vakar nacių aviacija su-

gu Vichy asmuo paskelbė užima m
spaudoje raktą, kuriame jis g . dMi ,
pabrėžia, jog Anglija eaanti £uoįirdugp

savo pirmtakūnopasirengus, sudaryti su vo- ,
kiečiais taiką je. naciai ja. kun Bdr. Kazimieras Rėklai- 
pasiūlytų tinkamas sąlygas. Į 
Šiems aavo spėliojimams1 
jis patiekia ir pagrindą: gir 
di, Anglija jaučia, kad Ka
nada ir Australija neišven
giamai pateksiančios Ame
rikos įtakon, todėl Anglija 
norinti pasinaudoti Prancū
zijos kolonijomis, kurių na
ciai galį anglams pažadėti.

Tikėti tokiais planais sun 
ku. Labai lengviau galima

propaganda, kad nustatytų 
amerikiečius prieš anglus.

LIETUVOJE
Iš paskutiniųjų praneši

mų atrodo, jog geriausių 
Lietuvos vaikų krauju iš 
naujo išpirktoji savam kra

įtikėti, jog tai tik vokiškoji štui laisvė neilgai tesitęsė

koncentravusi aąvo"** atakas 
ant Leningr«aa> * ginklų if 
amunicijos dirbtuvių ir pra 
vedusi atakas Maskvoje.

(Iš Maskvos Amerikos 
spaudos atstovai praneša, 
jog .sostinėje, nežiūrint skai 
tlingų vokiečių atakų bom 
bų padaryti nuostoliai esą 
labai menki).

Murmanskas nepasiekiamas
Vokiečiai pareiškia, jog 

apsuptame Leningrade yra 
didelis skaičius rusų kariuo
menės, bet koks ten rusų ka 
rių skaičius nepaduoda.

Nacių kariniai sluogsniai 
pareiškia, jog ne tik Lenin
gradas yra atkirstas nuo li 
kusios Rusijos dalies, bet ir 
šiaurinis rusų uostas Mur
manskas į kurį kelius atkir
to suomių ir vokiečių ka
riuomenės.

— šiandie Lietuvoje vėl vie 
špatauja nauji ir svetimi po 
nai. Kiek mes džiaugėmės 
pirmaisiais pranešimais, kad 
Lietuvos sukilėliai išvijo iš 
savo žemėn nekviestuosius 
Eurazijos atėjūnus, tiek 
mes šiandie reiškiame nugą 
stavimo ir liūdesio, kad toji 
brangiausia gyvybės kaina 
atpirktoji laisvė neilgai ga
lėjo klestėti.

Tačiau mes, kartu su kitų 
kraštų pavergtųjų žmonių 
artimaisiais tikime, kad tu
rės vėl nušviesti Lietuvai 
laisvės spinduliai, nesuterš
ti nė raudonąja nė rudąja 
prievarta.

Vienas žuvo Raudonojoj jūroj 
kitas prie Islandijos

Su laivu dingo 24 jūrininkai. Aštrėja 

Amerikos ir ašies santykiai. Gabeno 

maistą.

WASHINGTONAS, rugsė
jo 9 d. — šiandie Valsty
bės departamentas pranešė, 
jog torpedos nuskandino an 
trą Jungtinių Valstybių lai
vą S. S. Sessa prie Islandi
jos. Manoma, jog su juo žu
vo dvidešimt keturi jūrinin
kai.

Apie šią ataką pranešta

įvyks Ų. S./ nacių 

susirėmimai 
— Churchill

e
tik po kelių valandų po pas
kelbimo, jog Raudonojoj jū
roj nuskandintas Amerikos 
laivas, bet jo įgula išgelbė
ta.

Sessa, 1,700 tonų laivas 
pirma priklausė Danijai ir 
tik vėliau perimtas Ameri
kos tarnybon. Jis nuskandin 
tus rugpiūčio keturioliktą 
dieną. Valstybės departa
mento pareiškimu jis gabe
no tik maistą ir kitus ne ka
rinius reikmenis.

A. a. seserį M. 
Dolorosą laidojant

Vakar šv. Kazimiero ka
pinėse palaidota sesuo M 
Dolorosą. Ant juodo ir pap-

Vokiečiai nenus

tebę laivo žuvimu

BERLYNAS, rugsėjo 9 d. 
— Sąryšyj su žinia, kad 
Raudonojoj jūroj nuskandin 
tas Amerikos krovinių lai
vas Berlyno autorizuotieji 
žmonės pareiškia, jog ji nie
ko Vokietijoj nenustebinusi, 
nes šią jūrą Italija jau senai 
buvo paskelbusi karo zona.

Todėl, pasak vokiečių, to 
je zonoje yra ir vokiečių ir 
italų bombanešių, kurie bom 
barduoja Suezą ir jo apylin
kes. Vienas tų orlaivių ga
lėjęs ir šį krovinių laivą nu 
skandinti.

ORAS
siau.( šiaurvakariai vėjai.

Saulė teka 6:24 vai., saulė
7:10 vai.

rastučio jos karsto krito pa 
geltę lapai ir jos motinėlės, 
seserų, brolio, giminių ^r ios 
draugių vienuolių ašaros. 
Karstą į duobę lydėjo grau
džios kunigų giesmės ir ar
timųjų dejavimai.

Kapinėse paskutines apei
gas atliko kun. B. Urba, 
vienuolijos kapelionas, kun. 
P. Cinikui, MIC., ir kun. A. 
Mažuknai, MIC., astuojant.

Pamaldos koplyčioj
Vienuolyno koplyčioj iš

kilmingas gedulo šv. Mišias 
atlaikė kun. B, Urba, aukš
čiau su minėtiems kunigams 
asistuojant. Prie šoninių al
torių Mišias laikė kun. P. 
Katauakas ir kun. Pijus 
Mačiulionis. Ceremonijas 
tvarkė kun. Pr. Juškevičius, 
šv. Kryžiaus ligoninės kape 
lionas. Pamokslą pasakė 
kun. A. Baltutis, šv. Pane
lės gimimo par. klebonas. 
Ekzekvijų giedojimui vado
vavo kun. J. Mačiulionis, 
MIC., tik ką grįžęs iš Mari
jonų Provincijolo laidotu
vių Marianapolyje, Thomp
son, Conn. Per šv. Mišias ne 
paprastai gražiai giedoję 
Seselių Kazimieriečių cho
ras. Dalyvavo daug kunigų. 

Artimieji
Laidotuvėse dalyvavo vi

si velionės artimiausioji: 
motinėlė Abratienė (O’Bri- 
tis); seselė Marijona ir jos 
vyras dr. Valibus; seselė dr. 
Konstancija O’Britis ir jos 
vyras adv. P. Mast; Seselė 
Plorence ir jos vyras Kuš- 
leika; seselės Anielė ir Te
rese ir brolis Edvardas.

LONDONAS, rugsėjo 9 d. 
— Perbėgdamas trumpai 
dviejų metų karą, Anglijos 
premjeras Churchill House 
of Commons posėdyje šian
die pareiškė, jog pasitari
muose su Prezidentu Roose
veltu nutarę kaip padėti 
Rusijai, sulaikyti Japoniją 
ir sulaikyti nuo išsiplėtimo 
karą Ramiajam vandenyne.

Toliau savo kalboje minis 
teris pirmininkas pabrėžė, 
kad Hitlerio taktika išveng
ti susikirtimo su Amerikos 
laivyno pajėgomis gali ne
trukus pasikeisti. Tada, pa
sak Churchillo, visas Atlan
tas taptų milžiniška karo zo 
na. Sąryšyj su Amerikos lai 
vyno veiksmais Atlante 
premjeras pareiškė, jog “tai 
buvo parama mums, bet aš 
norėčiau, kad ta parama bū
tų dar didesnė”.

Suomiai užėmė 

elektros stotį

STOCKHOLMAS, rugsėjo 
9 d. — Pranešama, jog suo
mių kariuomenė užėmė elek 
tros stotį Koukkula prie 
Svir upės. Ši elektros stotis 
tiekdavo visą elektros pajė
gą leningradui.

Tuo tarpu Suomijos spau 
da pasidalinusi ar suomių 
kariuomenė turi žygiuoti to 
liau Svir upės.

WASHINGTONAS, rugsėjo 
9 d. — Raudonojoj jūroj 
nuskandinus neapginkluotą 
Jungtinių Valstybių prekyci 
nį laivą, santykiai tarp Ama 
rikos ir ašies valstybių dar 
labiau paaštrėjo.

Paskutiniosios atakos au
ka yra 5,719 tonų krovinių 
laivas Steel Seafarer, kurį 
nuskandino nežinomos vals
tybės orlaivių bombos. Tai 
jau antrasis panašus inciden 
tas į vieną savaitę.

Nuskandinę vokiečiai♦ »
Kairo patikimi anglų šiuo 

.gsniai šiandie tvirtina, jog 
laivą nuskandinęs vokiečių 
tolimojo skraidymo bomba- 
nešis, operuojąs iš Graiki
jos aerodromų.

Laivo įgula, kurią sudarė 
apie 20 jūrininkų, išgelbėta 
kai rugsėjo mėnesio 7 dieną 
laivas nuskendo. Tačiau dėl
to, kad jūrininkai išsigelbė
jo nesumažėja įvykio svar
ba.

Apginkluos laivus?
Kai kurie sluogsniai įsiti 

kinę, jog sąryšyj su šiuo pa
skutiniuoju įvykiu netrukus 
visi prekybiniai laivai, ypač 
tie, kuriems reikia plaukti 
pavojingomis zonomis, atei
tyj bus apginkluojami. Lai
vynas šiems žygiams jau 
yra senai asirengęs.

Raudonoji jūra ašies val
stybių senai paskelbta karo 
zona, nors pereitą balandžio 
mėnesį Prezidentas Roose
veltas paskelbė šią jūrą at-

TEHERANAS, Iranas, rug 
sėjo 9 d. — Iranas šiandie 
sutiko su anglų-rasų reikalą 
vimais tuojau uždaryti Vo
kietijos, Italijos, Vengrijos 
pasiuntinybes ir perduoti 
Anglijos ir Rusijos pareigu 
nams vokiečių tautybės žmo 
nes.

LONDONAS, rugsėjo 9 d. 
— Admiralitetas šiąnakt pa 
skelbė, jog šiaurės jūrose 
nuskandinta, trys Vokieti
jos reikmenų laivai ir gal 
būt Vokietijos karo laivas 
Bremse.

TOKIJO, rugsėjo 9 d.— 
Japonija siunčia Anglį jon 
ir jos dominijosna laivus, 
kad jais pergabentų Japoni 
jon japonus, gyvenančius 
svetur.
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Amerikos lietuvių gyvenimas < ir veikimas
Vyskupas ir 160 kunigu dalyvavo a. a. kun. 
dr. J. Navicko laidotuvėse

Thompson, Conn. (per pa- Po pamaldų a. a. kun. dr. 
štą). — Rugsėjo 8 d. įvyko J. Navicko palaikai procesi- 
a. a. kun. dr. Jono Navicko,' niai nulydėti į jo paties pa
buvusio ilgus metus Maria- skirtą sode jaukią ir ra- 
napolio lietuvių kolegijos miausią vietą, kur daly- 
direktoriaus ir Marijonų1 viams meldžiantis palaido- 
kongregacijos Amerikos pro tas.
vincijos provincijolo laido-j Aktyviai karsto nešėjai 
tuvės. Palaidotas kolegijos buvo: kun. dr. J. Vaškas, 
sode, kur velionis pats buvo dabartinis Marijanapolio ko 
pasiskyręs sau amžino at- legijos rektorius; kun. J. 
silsio ramiąją vietą. Paulikonis iš Niagara Falls,

Gedulio pamaldos ivvko N. Y.; kun. A. Markūnas, atįvyko
kolegijos koplyčioje. Daly
vavo vyskupas, apie 160 ku
nigų ir nemažas skaičius 
žymiųjų pasauliečių, įvairių 
organizacijų atstovų ir šiaip 
tikinčiųjų, kurie velionį pa
žino ir jo dideliu^ darbus 
giliai įvertino.

Pamaldos prasidėjo ek- 
zekvijomis, kuriose celeb
rantu buvo kun. dr. K. Rėk- 
hatis iš Romoet, Marijonui 
kongregacijos generalinis 
prokuratorius. Jam asista
vo dijakonu kun. J. Valan
tiejus iš Waterbury, Conn., 
o subdijakonu — kun. P. Ju
ras iš Lowell, Mass., Lietu
vių Kunigų Vienybės Ame 
rikoje prezidentas.

Po ekzekvijų sekė pontifi- 
kalinės gedulo aukštosios 
mišios.' Pontifikavo J. E. 
vyskupas H. J. O’Brien, 
auailiarus Hartfordo vysku- 
pas. Vyskupui prie mišių 
asistatvo arkidijakonu pre
latas J. Ambotas iš Hart
fordo, dijakonu kun. Valan
tiejus ir subdijakonu kun. 
Juras. Vyskupui soste asis
tavo du kunigai. Jų vienas 
buvo kun. J. Kasakaitis iš 
Pittsston, Pa.

Akolitais buvo kun. P. 
Skrodenis iš Kenosha, Wis., 
ir kun. J. Dambrauskas iš 
Chicago. Kun. J. Baltru
šaitis iš Argentinos buvo 
thureferiu, o ceremonijų ve
dėjais — kun. J. J. Hayes, 
Hartfordo vyskupijos vice
kancleris, ir kun. P. Mali
nauskas, Marianapolio ko
legijos perdėtinis. Per mi
šias pamokslą (eulogiją) sa
kė kun. J. Švagždys iš 
Brockton, Mass.

letikos direktorius Mariana
polio kolegijoje; kun. T. Po
ška iš Lavai universiteto, 
Montrealy; kun. J. Kuprevi
čius, kun. J. Šaulys, ir kun. 
J. Vosylius, kolegijos profe
soriai, ir kun. K. Stadalni- 
kas iš Marian Hills semina
rijos, Hinsdale, III. Pas duo
bę eulogiją pasakė kun. J. 
Balkūnas iš Maspeth, L. I.

Tarp žymiųjų asmenų lai
dotuvėse buvo Lietuvos ge
neralinis konsulas New Yor 
ke John Budrys; jis atsto
vavo Lietuvos pasiuntinį; 
Mrs. Anastasia Wonsiatsky, 
Thompson; P. Galinis iš Bo
stono; J. Laučka iš New 
Yorko, Am’erikos Lietuvių 
Katalikų federacijos prezi
dentas; R. Juška iš Bosto
no; M. J. Biginis iš Phila
delphia, dr. A. G. Rakaus
kas, MIC. Jis atstovavo 
Amerikos L. R. K. susivie
nijimą.

Be to dar buvo A. Visni- 
cius iš Maspeth, L. L; P. 
Aikšnoras, Jr., iš Montrea- 
lio; J. Žemaitis iš Worces- 
ter, Mass. Jis atstovavo 
Naujosios Anglijos chorus, 
sesuo M. Gregory, CSC. iš 
Worcester; motina Koncep- 
ta, CSC., ir sesuo Kristina, 
CSC., iš Chicago; sesuo Alo 
ysia, Nekalto Prasidėjimo 
seserų kongregacijos perdė- 
tinė; A. J. Miller su žmona 
iš Shrewsbury, Mass.; Jero- 
me Ryscavage, Tourtellotte 
Memorial High School vice- 
principalas; J. Janušas Mari 
anapolio futbolininkų kuo
pos vadas; J. Stoškus iš Chi 
cago, kurs reprezentavo to 
miesto Lietuvių Studentų or 
ganizaciją.

TĖVAS ĮPIRŠO ŠONUI MERGINĄ

> Aciue teiepnote!

U. S. laivyno kariūnas Charles W. Satterlee iš Kan
sas City prieš išvyksiant tarnybon pasirodė taip nedrą
sus, kad jis nepaprašė merginos Jean Shriver rankos. 
Jis išsiųstas su laivyno ekspedicija į Islandiją. Tad jo 
tėvas tai merginai pranešė apie sūnaus norą ją vesti. 
Mergina sutiko. Kariūnas jūriniu lėktuvu parvyko iš 
Islandijos ir surengtos vestuvėu.

Žuvo aštuoni 
Basanavičiai

Jersey City, N. J. — Rug
piūčio 24 d., arti Waldick, 
N. J.; įvyko šiurpulinga ne
laimė. “Greyhouhd” autobu
sas, ėjęs iš Albany į New 
Yorką, įvažiavo į priekyje 
važiavusį automobilių, tuo 
metu, kai šviesos keitėsi.• ■ * * z“ * r
Automobilyje ir autobuse 
kilo gaisras. Autobuso šo
feris suskubo atidaryti at 
sargines duris ir visi kelei
viai išsiielbėjo. Bet ne taip 
buvo su sutrenktu automo-

FIR.M NEGU PTRK8ITE
MATYKITE MU81

DtDZtAŪSlAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų peetatym* ai 
pataisyme — Nieko Įmokėti — S 
metai ifanokėtl — Apkalnavlmaa 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIO. 1272

DEFENSE
f ^SAVINGS

Mfį STAMPS

HERE
‘Drangas” 2334 So. Oakley Avė., Chicago, UL

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Basanavičiai buvo žinomi 
Jersey City lietuviai, Šv. O- 
nos lietuvių parapijos na
riai, darbuotojai.

Basanavičiai buvo išvykę 
į Greenvvood ežerą, iš kur 
ir grįžo į namus.

su CIO darbininkų organi
zacija vienieriems metams.

National Defense Media- 
tion boardas abi puses vy
kusiai sutaikė.

Pasirašytu kontraktu dnr 
bininkams padidinamas at-

Autobuso vairuotojas Carl lyginimas. Tačiau darbo va- 
Ramsey, 30 metų, suimtas landos nekeičiamos, 
ir kaltinamas pavojingu vai
ravimu, kuris buvo mirties 
priežastimi.

Kiek teko girdėti, Basa
navičiai yra netolimi gimi
nės Lietuvos patrijarko dr.
Jono Basanavičiaus.

Iškilmingos laidotuvės į-:

Medicinoje, vienas svar
biausių mokslininkų, Schv- 
ann. — buvo katalikas.

• Didžiausias XIX šimtme
čio astronomas Cecchi, —

buvo katalikų kunigas, jė
zuitas.

Pirmieji, kurie kviečius 
pradėjo auginti Amerikoje, 
— buvo katalikų misionie
riai.

ADVOKATAI
WHITNEY E. TARUTIS 

ADVOKATAS
CENTKINIS OFISA8:

3133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-inoa iki 8-tos 
vai. vak.

Tel. CALumet 6877 
184 NO. LA SALLE ST., 

Koom 2014 Tel. State 7572
REZIDENCIJA; —

314U SO. HALSTED ST. 
x Tel.: Victory 2«7»

vyko rugpiūčio 28 d. A. AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

i bilium, kurs staiga visas 
buvo apimtas liepsnų.

Automobilių vairavo Juo-• I
zas Basanavičius (Bason), 
38 metų amžiaus. Jis buvo 
išmestas iš automobiliaus 
negyvas. Šalia jo sėdėjęs 
brolis Vincas išmestas iš 
vietos gyvas, bet labai ap
degęs. Jis nugabentas į Ha- 
chensack ligopinę, kur ry- 

Į tojaus dieną mirė. Automo- 
: bilyje gyvi sudegė Juozo 
Basanavičiaus žmona Blan- 
che, jų trys dukrelės: Char- 
lotte, 8 metų; Marijona, 6 
metų; ir Uršulė 4 metų ir 
dvi Basanavičiaus seserys 
— Elzbieta, 25 metų ir Ona, 
19 metų. žodžiu, vienoje ne 
laimėje žuvo aštuoni liofci 

viai, vienos šeimos nariai.

Amour su CIO 
susitaikė

Armour and Co. paskelbė, 
kad ji pasirašė kontraktą

FINANCE AND LOANS
Finansai Ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal

Rea. 6968 So. Talman Ava.
Raa. TaL GROvehilI 0617 
Oftica IeL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 3—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad ir Nedėliomia aneitarna.
2423 W. Marąuette Road

raL OAHal 6181

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

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

6631 S. California Avė. 
Telefonaa REPnblic 7868

. Savings
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

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

Twrtaw vir* S1.000.000.00

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vlmua c 
rantant Saugokit Jaa, 
laekaamlnueti Jaa modai 
metodą. karia recUlme mo

pali suteikti.
U METAI PATYRIMO

pririnkime akini*, kurie

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas 18-tee
Telef imaa GAJI A L. MIS — Ohtaan 

OFISO VALANDOS 
Kaadien 1:00 a. m. iki 1.10 p. m. 

Trak Ir tott: 1:00 a. m. UU 
1:11 p. m.

DINING ROOM 8BT8 — PA** 
LOR HETS — BEDROOM 8ET8 
— RITOS — RADIOS — RB- 
PRIGKRATOR8 — WA.' RER8 — 

MANGELS — MOVĖS.
«n NaUnaatly

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenf
Telefonas REPUBUC 6051

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN AND SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Noo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomia pagal antartį.

Offlca toL YARda 4787 
Ramų toL PROapeet 1980

TaL YARda 6981.
Raa.: RENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaL nno 1—8; nno 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

Ofiao teL VIRgima 0036 
Raaidendjoa toL: BE Vert 8241

DR. T. OUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avemle
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. R 

Trečiadieniaia pagal autartį

TeL OANal 0267
Res. tel.: PEOepect 666,

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

Reaidencija: 6600 Sa Arteaian An 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popu 

6 iki 9 vaL vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniaia 

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,
Te 1 efonas: CICero 4276

TaL YARda 8146
VALANDOS: Nno 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2156 VVest Cermak Road 

Ofise toL OANal IM*
Ofiao VaLi 2-4 ir 7—•

Tai YARda 046

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Streat

vai.: ano 9 vai. ryto iki 8 vaL vak 
Seredoj pagal antartį.

Tel. CANal 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
2135 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 8. Westem Avė.

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

Ofiae TeL: Beaid. TeLi

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted Sh
Didelis pasirinktinas laikrodėliųe
Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Rodrlko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
JFHFC 1400 K. Ketvirtadieniais 
f vai. vakara
WAAF 960 K. Havvalan — sekma
dienyje 4:30 po pietą.

Telefofnae; HEMIoek M4S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern A v©.

Ofiso valandoe:
Popiet — nuo 1 Iki >1 Vak. 7 Utį I 

Nedaliomis pagal autart j

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA >
Kaadien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. Ir Befcmad. tik auaitarlua.

Telefonas OANal 7829

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 West Cermak Road
QFI8O VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pegal antartį.
Rea telefonai SEEIey 0434.

TaL Cicero 14M

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vat 
ir pagal antartį.

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

DR. V. L SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenua 
Telefonai LAFayetta 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniaia ir 
Penktadieni ai a.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniaii, Trečiadieniais ir 
_________ še*l R.I ininaiH______

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

(2-troe luboa)
TaL MIDvray MM Ohicago. UL

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

Sekmad. nno 10 iki 12 vai, ryta

DR. A. JENKINS
(lietnvie)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1-4 ir nno 7—9 vakare 

Taipgi pagal antartį.

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

TaL YARda 0994 
Rez. Tel. KENwood 4300

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

PLATINKITE "DRAUGĄ’
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Kun. K. Matulaitis

PAKELIUI Į LONDONĄ
Sostinės išorė. Laikas pigus. Brangūs dulkėti 
altoriai. Brangi klaida. 32 mėnesiu slapstėsi.

k

v

(Tęsinys)

Į pensijonatą valgyt pra
dėjo ateiti kitas kunigas. 
Nors oras čia daug karš
tesnis, negu -vidurvasaryje 
Chicagoje, bet jis apsivilkęs 
ne vien sutona, bet ir ilgu 
paltuku. Ir neprakaituoja. 
Mat, įpratęs į karščius. Va
kare įsišnekome. Jis ispa
nas, atvykęs į Lisaboną ke
lioms dienoms su reikalais. 
Sužinojęs, jog esu gimimu 
iš Lietuvos ir sako:

— Tai jūs žinote, ką reiš
kia būti komunistų paverg
tam? —

— Taip, as su komunis
tais gyvenau Rusijoj 1917- 
1918 m., o dabar jie daug 
biauresni. Žmonės, ypač ap- 
šviestesniuosius tūkstančiais 
žudė, grūdo į kalėjimus. —

— Tas buvo ir Ispanijoj. 
Tik jie kunigų neimdavo į 
kalėjimus. —

— Kodėl?
— Suėmę, čia pat sušau

dydavo. Žuvo apie 17,000 
dvasininkų. Sunaikino daug 
bažnyčių.

— O kaip jūs išlikote? —
— Persirengiau paprastu 

darbininku ir per 32 mėne
siu lindėjau namuose. Ir tai 
buvo pavojaus. Naktimis 
užpuldinėjo namus ir šaudė 
visus įtartuosius. —

— Naktimis g komunisti
niai žmogžudžiai veikė ir 
Lietuvoje.

— O kaip dabar pas jus 
Lietuvoje? —

— Žmonės turi Laisvę ra
miai išsimiegoti.

— O daugiau?

— Daugiau laisvės nėra. 
Tiesa, už maldas neperse
kiojami, bet garsiai galvoti 
kitaip, negu okupantai nori, 
nevalia.

— Sunkūs laikai, sunkūs 
žmonėms laikai, — tarė se
nukas kunigas, atsisveikin
damas: — bet tikėkim, Die
vas padės-geriems žmonėms 
gerą ir teisingą taiką bei 
tvarką padaryti. —

Čia pat sėdėjęs jaunas 
portugalas įdomiai sekė mu
dviejų kalbą, bet vargu su
prato ką nors daugiau: kal
bėjomės lotyniškai.

Ponia prancūzė pareiškė 
savo vargą.

— Aš esu iš abiejų Pran
cūzijos dalių. Daug vargs
tam. Negalima išsakyti. Ir 
kodėl Dievas leidžia blo
giems žmonėms pavergti 
tautą? —

— Poniute, — sakau: — 
ne Dievas kaltas, kad žmo
nės žemėje sau pragarą pa
sidaro. Visi turi laisvą va
lią. Jei geram panaudotų, 
— nebūt netvarkos, skriau
dos, nei karų. Juk Laisva va
lia žmogui brangus daiktas.

— Taip, kunigėli. Aš pa
senus, bet laukiu geresnių 
laikų. Laukia jų visa Pran
cūzija. Šitaip negali pasilik
ti. —

Seni lr nauji vargai
Lygiai 11 vai. pirmadienį 

esu Governo Civil raštinėje. 
Paėmė pasą, 99.50 eskudų, 
davė numerį ir sako:

— Ateik, Tamsta, 4 vai. 
Pasas bus parengtas. —

O prie tos vizos reikia

DRAUGAS

SMASHES PAR IN NA TION’S R1CHEST OPEN

("Draugas” Acme telephoto)

Leonard Dodson of Kansas City, Mo., sig hting a putt in the Tam O’Shanter upei' 
folf tournament, Chicago, where his 65 and 68 for a 36-hole totai of 133, 11 under pa r, 
put him far in lead of $11,000 contest.

kokio ten pono parašo. Ne
gali jis sėdėti kartu su raš
tinės darbininkais! Nuta
riau —

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Be jau praneštų trijų at- 
'skirų administracijos sričių 

Portugalija nenusikratė šefų — jie pavadinti “tarė- 
biurokratizmo. Sau ponai | jais”, — būtent, gen. P. Ku- 
pavelija pilietį, ar svetimšsu biliūno, prof. V. Jurgučio ir

APSAUGOS
BONAI KAS REIKIA ŽINOTI

lį dienomis varginti kai tą 
“darbą”: antspaudą, pris
paust ir pasirašyti, galėtų 
atlikti į porą minučių.

Nelinksmu veidu vykstu 
pas Britų Oro Attachė. Gy
vena gana atokiai. Taksis 
paima 5 eskudus. Tiek to, 
kad tik pasisektų. Atvykau, 
užsiregistravau, einu į lau
kiamąjį ir vartau laikraš
čius. Pilna naujų interesan
tų. Jų yra visokių. Vienas 
atvyko su sulaužyta koja.

Staiga į laukiamąjį atei
na pats Oro Attachė.

— Tamsta, kalbi angliš
kai, — klausia manęs.

— Taip. Aš be paso. štai 
Governo Civil kortelė. Vizą 
gausiu 4 vai. —

— Tuoj vykit į Britų Oru 
Susisiekimo Komisiją. Tepa
rengia viską. —

— Ar šiandie galėsiu iš
skristi. —

— Aš nesakau: šiandie, 
ar rytoj. Komisijoj sužino
site.

— Galiu pasirengti?
— Taip. Tuoj. — Ir išėjo.
Už 10 minučių buvau B. 

O. S. komisijoj. Ten telefo
nu pranešė, jog man duotų 
šiandie dienai skristi bilie
tą, kai pasą pristatysiu.

Taigi, vieni vargai bai
giasi. Neužilgo prasidės nau
ji- -

inŽ. K. Germano, esą pa
skirti dar trys nauji tarė
jai : Dr. Pranas Meškauskas- 
Germantas, inž. Klemensas 
Brunius ir kažkoks Puo
džius, berods, Kristupas. Ka
dangi Vokietijos komisarai 
ligšiol nesurado kitų trijų 
tarėjų, tai ligšioliniems Lie
tuvos vyriausybės nariams 
esą pavesta eiti' pareigas, 
būtent, žemės ūkio ministe- 
riui prof. B.’ Vitkui, teisin-

vo Lietuvos saugumo poli
cijos, spaudos skyriaus ve
dėjas ir turėjo policijos ins
pektoriaus laipsnį. P. Meš
kauskas slapyvarde “Ger
mantas” yra paskelbęs bro
šiūrą apie bolševizmą. Jis 
yra baigęs Leipzigo univer
sitetą filosofijos daktaro 
laipsniu. Bolševikams užė
mus Lietuvą, P. Meškauskas 
pasitraukė Vokietijon.

Inž. Brunius ir Puodžius, 
kurie taip pat vokiečių ko
misaro esą paskirti tarė- 
jaip, paskutiniuoju laiku gy-
veno Vokietijoje kaipo po- 

gurrio ministeriui M. Mac- J litiniai pabėgėliai. 

keviČiui ir finansų ministe-
riui J. Matulioniui. Tačiau’ • C
šie Lietuvos vyriausybės na
riai pasiliksią savo parei
gose tiktai tol, kol jiems 
būsią surasti įpėdiniai.

Iš kitų šaltinių gautos 
dar negalutinai patikrintos 
žinios, pagal kurias- tarė
jais minimi dr. Paukštys ir 
Kuodis.

Apie dr. Praną Meškaus
ką galime pranešti, kad jis 
iki bolševikų okupacijos bu-

Murins soothes, cleantei and refrethes 
irritated, reddeoed membranea caoted 
by head colds, dririnf, winds, morieaj 
cloee work, late houra. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Store*.

IF you suffer monthly -s

Nervous
Blue-

kino- fano 
Pinkham's Vegetable Compound 
at onoe. It's one medlcine made 
etpeciatly for women that helps re- 
lleve headache, backache, cramps, 
weakness, nervousness—due to 
functional monthly dlsturbances— 
lt’s helped hundreit of thousandt 
ot women to go “smiling thru” dls- 
tress of such difficult days.

Taken regularly — Lydia Pink
ham’s Compound helps bulld up 
reslstance against such tired, 
cranky feellngs. Try it t

— Apskričių gydytojams skiras sąmatas remontui, 
įsakyta pranešti centro įstai ^kur jis reikalingas, 
gai apie susirgimus užkre
čiamomis ligomis. Be to, 
jiems įsakyta patikrinti 
miestų ir apskričių sanita
rinę būklę ir padaryti apie 
tai pranešimus iki rugsėjo 
mėn. 15 dienos.

PLATINKITE “DRAUDA’

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 Bono.

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

Viso dorovinio lavinimo 
ir viso blogo žmoguje pa
taisymo pagrindas — gerb
ti save. — Foerster.

MM

MILUONt AURI—Mindė Whip does work uondert 
with salads I A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Minda Whip it 
by far America’s favorite saled dressing.

> r »• ><>( y

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
always makes a hit.

— Lietuvos ugniagesių 
organizacijų sąjunga krei
pia dėmesį į tai, kad Lietu
vos pramonės įmonėse daž
nai trūksta pagelbinių prie
monių prieš gaisrą. Mieste
liuose įsakoma sutvarkyti 
apsaugą nuo gaisro, suras
ti tinkamus žmones, kurie 
tuo reikalu pasirūpintų. Pir
miausia reikia parūpinti bū
tinus įrankius; didesnėse į- 
monėse įvesti budėjimą. Rei
kalingas instrukcijas gali
ma gauti Kaune ugniagesių 
sąjungoje (Daukanto g. 12). 
Bolševikai, bėgdami iš Lie
tuvos, išgabeno daug ugnia
gesių inventoriaus. Visuo
menė raginama nurodyti kur 
toks inventorius padėtas. 
Jeigu jis neišvežtas, tai jį 
reikia tuojau pat grąžinti.

— Sveikatos valdyba įsa
kė visoms gydymo įstai
goms pateikti jai ligi spa
lių mėn. 1 d. tų įstaigų eta
tus, personalo sąrašus ir są
matas vienam mėnesiui. Be 
to, kviečiama sudaryti at-

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are comnran offenders

If you’re paat 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caugbt by partial platės and den- 
turea f reąuently cause this condition 
which you youraelf may not detect 
būt which ia ao offensive to others. 
Why not take the easy, pleasf ntng»« 
caution that so many f astidioutpStU 
ple uae to balt this fermentation--; 
Listerine Antisgptic employnd aa'Al 
mouth ringe. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co.. 

VSAAoąrti Mą^bsi > i Nhi 
K Before Any Data Ūse

LISTEMNE ANTISEPTIC

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

ON SAIE U WI R POSTOUKEOR HANK,

America On Guard!
Above is a reproduction of tho 

Treasury Department’! Defense 
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Lietuvių katalikų dlenraMlo “Draugo" rSmtjama lr skaitytojam* 
aSunčlu sveikinimu* lr gertauslua UnkSjlmu*!

JQaų dlenraStia ne vien tik patarnauja skaitytojam*. Informuodama* 
apl* {vairiu* katalikam* (domiu* dalyku*, bet nurodo tlkijlmo tie. 
■ne, stna lr saugo Ja* nuo amžinojo Uganymo prletų.

JMugorlopal topadaugija jūsų katallkUko dlenraždlo akaltytojų okal-

* AMLdETO GIOVANNI CIOOGMAOT, 
Laodloe* Arkivyskupas,
ApattalUka* Delegatą#

Dviejų karo metų balansas ir kas toliau?..
Per du karo metu matėm kaip vokiečių karo jėgos 

nuvertė Lenkijos vartus, nušlavė Skandinaviją, Olan
diją ir Belgiją, suklupdė ir sumurkdė Prancūziją, su- 
naikindamos vadinamą geriausią pasauly armiją. Di
džiuodamasi Laimėjimais ir patyrusi karo lauke, vo
kiečių karo mašina praūžė per Balkanus ir svastika 
iškilo Meditarrane ir Juodose Jūrose. Armija šturma
vusi dvejus metus, dabar supa Leningradą, ritasi per 
Ukrainos kviečių laukus ir marširuoja į Maskvą.

Tie du karo metai istorijoj bus didžiausi ir apie juos 
daugiausia žmonės kalbės. Didžioji pamoka nėra karo 
lauke, bet užfrontėje, kur veikia karo industrija, kur 
fabrikai gamina karo pabūklus, kurie naudojami nau
jais metodais ir gudria taktika.x .'K-. *Sj.. /. .*.»■>• ».♦»
VOKIEČIŲ KARO MAŠINOS
PASISEKIMO PASLAPTYS

Nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. vokiečių karo mašina sėk
mingai veikė septyniose karo lauko vietose, o dabar

eina aštuntas mūšis Rusijos laukuose, šešiems karo 
mūšiams atsargiai ir rimtai buvo pasiruošta ir Laimė
ta. Išimtį sudaro septintasis karo žygis Irake, Syrijoje 
ir Irane, kur dėl palankių anglams strateginių karo 
punktų ir didelis anglų politinės įtakos tuose kraštuo
se, vokiečių karo mašina pasitraukė iš tų kraštų.

Vokiečiai Lenkiją puolė penkiais kyliais. Lenkijos 
nepasiruošimas, neorganizuotumas ir didelis pasitikė
jimas kitais, vokiečiams atnešė staigų laimikį. O, be 
to, dar lenkų nepakilusi į orą karo aviacija vokiečių 
buvo sunaikinta.

Per 21 dieną vokiečių tankai veikė kontakte su or
laiviais. Didžiausias buvo norvegams siurpryzas, kad 
vokiečių amfibijos, laiveliai ir orlaiviai peršoko van
dens tarpeklius ir iš Trojaus arklio pasipylė gausinga 
vokiečių kariuomenė. Panašus žygis buvo pakartotas 
Prancūzijoj, Olandijoje ir Belgijoje.

Reikia nepamiršti, kad vokiečiams didelius laimėji
mus atnešė ir toji aplinkybė, kad tuose kraštuose, ku
rie kovojo prieš vokiečius, nebuvo stiprios nuotaikos 
grūmtis, kažkaip viskas netikėtai buvo užklupta ir 
stigo vieningo kontakto tarp karo vadų, kurie grūmės 
su vokiečių karo mašina.

Generolo W&vell’s laimėjimai Italijos Libijoj ir pa
ėmimas Etiopijos tyrumų, rodo, kad gamtos nepalan
kios sąlygos nėra kliūtimi laimėjimais ir kad Didž. Bri
tanija irgi moka panaudoti karo mašiną naujais me
todais ir apsukria taktika. Bet kai atžygiavo į Afriką 
vokiečių karo mašina — anglai turėjo pasitraukti ir 
Užleisti laimėtas pozicijas. Taigi? atrodo, kad nuga
lėjimas nepalankių gamtos kliūčių ir panaudojimas 
karo mašinos naujais metodais nėra vien vokiečių ka
riuomenės monopolis.

Karas Balkanuose iškelia keletą simptomingų reiš
kinių. Karas Balkanuose parodė, kad karo mašina gali 
veikti ne tik horirontale, bet taip pat ir vertikale lini
ja. Ir čia iškilo nepaprastas vokiečių organizuotumas, 
pasiruošimas ir karo vadų vieningas ir apsukrus kon
taktas. Balkanų karas parodė, kad ir pėstininkai nėra 
nustoję savo reikšmės, kurie puikiai veikia visose sri
tyse, o ypač karo grobio surinkime.

Nėra abejonės, kad pereitų metų rugpiūčio ir rug
sėjo mėnesiais vokiečių atakos ir pasiruošimai prieš 
anglus atnešė vokiečiu karo mašinai laimikį, nes an

glai laukė ir laukė desantų, o anglams belaukiant vo
kiečiai išstatė savo karo mašiną patogiose pozicijose 
ir atėjus valandai buvo paleista į darbą.

Pereitais metais rugpiūčio ir rugsėjo mėnesiais vo
kiečiams nepasisekė įžengti į Angliją, nes neįstengė 
nugalėti anglų oro jėgų, kurios vokiečiams trukdė įvyk
dyti jų karo planus.

Ir dabar pasirodo, kad nepaprasta jėga yra bombo
nešiai, kurie ateity gali sulošti nepaprastą vaidmenį. 
Bet jau dabar ir prieš juos išrasti dar sekmingesni 
būdai, kūrie atskridusių, į kokį miestą, bombonešių 
planus išardo priešlėktuviniai pabūklai, kurie dabar 
yra artimesniame kontakte su karo lakūnais. 

SPĖLIOJIMAI

Vokiečių karo mašina jau veikia daugiau kaip du 
metai, ji gerokai išsieikvojo. Bet ir šiandien dar rodo 
nepaprastą veiklumą — organizuotumą ir planingu
mą. Bet karo žinovai teigia, kaip pavyzdžiui, gen. St.
O. Euqua, USA. Retired, kad po didelių laimėjimų a- 

teina smukimo periodai.

Kaip ten bebūtų, bet, turbūt, karo žinovai pirmą
sias karo dienas Rusijoj skaitys vokiečių karo mašinos 
patį didžiausią veiklumą ir laimėjimą. Ar tik nebus 
pats didžiausias vokiečių karo jėgų iškilimas aukš
čiausiame laipsny, kai vokiečių karo mašina, galima 
sakyti, švilpė Rusijos laukais.

Dabar Hitleris stovi prieš dvi dideles pasaulines jė
gas — Rusiją ir Didž. Britaniją, kurios turi valią ka
riauti ir didesnį skaičių žmonių. Užnugary jos turi dar 
industriją ir Jungtinių Amerikos Valstybių paramą. 
Bet taip pat yra galiojantis ir Napoleono Didžiojo pa

sakymas: “Dievo Apvaizda yra visuomet to pusėje, 
kuris ilgiausiai ištveria.” K. B.

Susiriesdami giria
Dabar kai kurie lietuviai komunistai susiriesdami 

giria Staliną ir jo pakalikus. Bet atsiranda ir iš ko
munistų, kurie piktinasi, kad Stalinas vadinamas ko
kia tai saule. Iš rimtesnių komunistų teko girdėti, kad 
ne Stalinas išgelbėsiąs pasaulį iš suirutės, bet tik A- 
merikos prezidentas Rooseveltas.

Mes šiandien dar nežinome kaip bus su lietuviais, 
kurie šiandien yra po nacių valdžia, bet mums jau 
žinoma, kad Lietuva, Estija, Latviją ir Besarabija dau
giausia nukentėjo nuo rusų bolševikų plėšikavimų, žu
dymų ir terorizavimo. Rusai bolševikai jau rengės iš 
Lietuvos išvežti pusę gyventojų, o į jų vietą atvežti 
visokius kacapus, burliokus, mongolus ir kitokio plau
ko žmones. Todėl reikia visas jėgas sumobilizuoti, kad 
pavergti žmonės būtų išlaisvinti ne tik iš nacizmo, bet 
ypač bolševizmo, kiuris žmones engia, plėšia, apvagia 
ir žmogų paverčia daiktu. Tegul atsimena visi komu
nistai, kad Amerikos pagalba nėra pagalba Stalinui ir 
žiauriajam bolševizmui, bet nelaimingai rusų tautai, 
kuri buvo pavergta baisaus slibino bolševizmo ir kuri 
kentėjo nuo jo teroro 22 metu. O čia matyti komunis
tai nori gelbėti savo žlungantį biznį ir niekam tikusį 
kromelį.

Visi turi žinoti, kad didžiausias žmonijos priešas yra 
komunizmas, kuris taip pat rausiasi ir po Amerikos 
Jungtinių Valstybių laisvės pamatais. Kiekvieno tik
rojo lietuvio pareiga tokius žmones nuginkluoti ir pa
rodyti tikrąjį jų veidą. Komunistams rūpi ne žmonija, 
ne taika, bet pasaulinė revoliucija, kuria žmones pa
vergtų savo tikslams.
•
Gauta žinių, kad Vincas Krėvė Mickevičius, kuris, 

okupavus rusams bolševikams Lietuvą, tarnavo bolše
vikams, šiandien Vilniaus gatvėmis vaikšto laisvas. Jei 
taip bolševikai, tai jau seniai būtų sudoroję savo prie
šą, o dabar lietuviai sukilėliai parodo gražią širdį tam, 
kuris per klastą ir apgaules buvo įtrauktas į bolševi
kų pinkles. Pasakykite, kas daugiau turi širdies ir są
žinės?

Šiandien lietuvių komunistų laikraščiai nuolat pa
žymi, ką pasakė tas ar kitas žymus katalikų vadas apie 
pagalbą Rusijai, bet tegul atsimena, kad tuose pareiš
kimuose nėra noro pagelbėti Stalinui ir bolševizmui, 
bet nelaimingai rusų tautai, kuri taip pat nori nusikra
tyti bolševizmo jungo.

Ponai komunistai, jūs nuolat cituojate ką pasakė 
tas ar kitas katalikų vadas, bet jūs paskaitykite po
piežiaus Pijaus XI raštą, kuriame aiškiai komunizmas 
pasmerkiamas kaip žmogaus laisvės ir sąžinės duob
kasys.

Bolševizmas ne tik laisvės ir sąžinės duobkasys, bet 
taip pat ir ekonominio gyvenimo griovėjas. Vienas žy
das, buvęs bolševikijoj, aiškiai pasakė, kad darbininkas 
ir ūkininkas daug geriau gyveno prie caro nagu prie 
bolševikiškos tvarkos. Taigi, vyrai komunistai, daugiau 
proto, ir savo jėgas sunaudokite darbininkų gerovei, 
o ne Stalino liaupsinimui. ,

(“Draugas”, 1916 m. rug
sėjo 10 d.)

Vokiečiai sumušti... Vo- 
kiečiai sumušti prie Verdū- Po SYI6tį piSlddlNUS 

no ir Somęs fronte.
• GROMATA JCZUI
Graikijoj karo stovis........ STALINUI

Graikijos ministerių kabine
tas dažnai susirenka posė
džiams ir nieko gero negali 
nutarti — karalius vis gau
na viršų, kad nereikia vel
tis į karą. Mieste paskelb
tas karo stovis.

Apleisią Bulgariją ir Pran 

cūziją.... Iš Romos atėjo ži
nios, kad Vokietija rengia
si atšaukti savo armijas iš 
Belgijos ir Prancūzijos.

•

Lietuviai belaisviai Vokie
tijoj ieško savo giminių A- 
merikoje... Kun. Steponaitis, 
Lithuania draugijos pirmi
ninkas Šveicarijoj, gavo ke
letą laiškų iš lietuvių karei
vių belaisvių Vokietijoj. Kai 
kurie iš jų prašo suieškoti 
jų gimines Amerikoj.

• • -H-.

Šiandien p&st&navijau pa
rašyti tau, Jūzai, balšavikų 
saulė, gromatą. Pirmiau
siai sveikinu su aukščiausio 
Sov. Rusijos maršalo činu. 
Tiktai negaliu išflgerluoti, 
kaip tu tapai maršalu vais- 
kavoj škulėj nebuvęs? Mat, 
karo frontas, tai ne caro 
trokas su pinigais. Gal, dėl 
to tau ir nesiseka vajevotis 
su naziais.

Praeitą žiemą rašiau tau, 
Jūzuti, gromatą, kad apsi
žiūrėtum, ba Hitleris tave 
supa. Neklausei manęs, nei 
mūsų saulės, prof. Kampi
ninko. Dabar turėsi bade- 
rio su tuo, kaip tavo tavorš
čiai Amerike sako, velniu— 
Hitleriu. Paprastai, neklau
žados visados esti baudžia
mi vienokiu, ar kitokiu bū
du. Iš daliąi ir gerai: tai

tiesiog negali atskirti nuo 
buržujų - kapitalistų.

Dar norėčiau žinoti, kur 
padėjai žmones, kurie buvo 
nuvažiavę pas tave parvežti 
Lietuvai tavo saulę ir kons
tituciją, būtent Paleckį, Ge
dvilą, Cvirką (kiti vadina 
Zacirka), Nėrį (ne upę, ale 
tokią senmergę Salomėją), 
Girą (ne gėrimą ale poetą), 
šnieškų, labai “vajauną ge
nerolą” Vitkauską ir kitus? 
Nieko apie juos nežinome, o 
labai norėtumėm žinoti. Pa
rašyk.

Veliju tau išsivaduoti iš 
savo sugulovio Hitlerio pan- 
zerių. A. P.

Iš pageltusiu lapų
Garsus bedievis Woltaire 

1736 m. savo darugui Thie- 
rot rašė:

“Melagystė tik tada yra 
gera, kai ji pikto siekia. 
Privalome meluoti, kaip vel
niai, ne trumpam laikui, ne

69 dienas išgyveno be vai- tau gulėt vienoj lovoj su baugščiafc bd^drąsiai ir vi
glo... Šiomis dienomis mirė 
dr. H. O. Huffman, didelis 
badavimo šalininkas. Jis 
tvirtino, kad dauguma net 
ir neišgydomų ligų galima

Adolfu. Beje, dabar pra
vartu tau būtų ir tokie ge
nerolai, kaip Tukačevskis ir 
kiti, kuriuos sušaudei, o į jų 
vietas padėjai diensčikus;

išgydyti badavimu, sušilai- šie tik bėgti moka. 
kymu nuo valgio. Velionis Girdžiu, kad labai pyksti 
išgyveno 69 dienas be vai- ant lietuvių, kurie sukilo 
gio ir tas jį nuvarė į kapus. prieš Uv0 saulę į, konstitu- 

* ciją. Nesidyviju. Mat, dvi-
Cukraus kortelės... Mask

voje įvestos cukraus korte
lės. Kas neturės cukraus 
kortelių — negalės jo gauti. 
Šias korteles dalina policija.

dešimtas amžius, tai ne bu
vusi ponų gadynė. Ale pa
sakysiu, kad ir mes pyksta
me. Štai, girdime, kad tau 
švakai einasi su Hitleriu ir

suomet. Meluokit, mano 
draugai, prie progos aš 
jums atsilyginsiu.”

Šios Woltaire’s instrukci
jos lietuviški balšavikai lai
kosi nuo A iki Z.

Prancūzijos ministras Oli- 
ver pažinojo garsų kompo
zitorių Wagnerį. Ir yi- 
suomet, kada Wagnerie su
sitikdavo ant gatvės Olive- 
rą, sakydavo:

— Ieškau bankininko.
Sykį, po Wagnerio tokio 

pasakymo, Oliveras ir pa
klausė:

— Pagalios ar gi radai 
nors vieną bankininką.

— Ištikrųjų,. — atsakė

* šaukiesi pagelbos. Tavo
Nutarta pirkti Danijos sa- draugai Amerike kapitalis-

las...... Jungt. Amerikos Vai- tiniais doleriais nusipenėję
stybių senatas beveik vien- kaip tikri buržujai, rodos, 
balsiai nutarė pirkti Dani- geriausią armiją galėtų su
jos salas. Kaina paskirta daryti ir išbadėjusius Htle- Wagneris.—Tik ... nei vie 
25,000,000 dolerių. Tik du rio kareivius kepurėmis iš- nas nenorėjo paskolinti man 
senatoriai buvo priešingi taškyti. Ale, žiūrėk, nei 

vienas net piršto nepajudi
na. Letužuviu tai moka 
šnekėt, ale kad parodyti,

šiam sumanymui.

Belgija bus laisva.... Kar
dinolas Mercier, didelis bel
gų patriotas, 86 metinėse 
Nepriklausomybės sukaktu-

pinigų.
Po valandėlės Wagneris 

dar pridėjo:
— Kvailiai! Visi nepasi-

vėse, pasakė kad Belgija vėl mas tavo vietoj aš atsiųe- 
bus laisva ir nepriklausoma, čiau žiauriausius čekistus, 
Šis kardinolo žodis išsipii- kad jiems čia didelius pil
dė. vus nuskalpuotų. Kai kurių

kaip reikia ginti sava saulė naudojo proga pagarsėti vi- 
ir konstitucija, tai nei vie- sam pasauly paskolinant 
no. Tikri žiurkės! Būda- man bent truputį pinigų.

BOLŠEVIKŲ LAKŪNAI

Mokslas lr darbas tau
toms turtus krauna.

Valdy S.

Vienas iš dviejų sov. Rusijos jūrinių lėktuvų, kuriais iš Maskvos per Alaską į J. A. 
Valstybes atskrido 47 bolševikų lakūnai ir aviacijos technikai. Čia vaizduojamas lėk

tuvas yra nusileidęs Sand Point Navai Air stotyje, Sea t tie, Wash.
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Kun. Joną Navicką palaidojus

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. P&uliukonis

w n. TOMAS

(Tęsinys)

— Tada tau, mano mieloji, bus už viską atlyginta net 
su kaupu! '— tarė ji man. — Tu tikrai esi buržuika. Ma
tai, kokios rankos! Bet manęs jie tai nešaudys, nes jau 
iš mano srėbtuvo visai aiškiai matyti, kas tokia esu. O, 
būtų labai gerai, kad jie kuo daugiausia iššaudytų!

Vasario 8 d.
Manęs atlankyti dabar kiekvieną dieną ateina tėvai, 

sesutės ir iš bibliotekos vaikai. Per tuos ‘‘vizitus” aš jau 
galėčiau beveik ir rašyti. Tačiau jie yra labai paprasti: 
jie turi stovėti lauke, ant krūvos sniego, ir mes galime 
vieni į kitus tik žiūrėti. Į vidų visai nieko neleidžia. Jei

Lietuviu tremtiniu Sovietu Rusijoje 
gelbėjimo reikalu 1

Kaip žinoma, bolševikai vartotų daiktų visai neįsi-
Išaušo rugsėjo aštuntoji, i landžiui prieš mirtį, pama- traukdamasi iš Lietuvos iš- leidžia, o naujų galima siųs- 

Žiandien paskutinį kartą1 tęs įeinant du savo auklė- 
matėme kunigą Joną Navic- tinius, neužmiršo paklausti:
ką. Nuo pat ryto saulėta, 
dangus giliai mėlynas ir be 
mažiausio debesėlio, žiogai

‘Ar jau pavalgėt?”

Dar kartą išsitiesė proce
sija ir dar kartą vienuolių 

čirpia. Ir sunku tikėti, kad raokog pak518 grabą _ , 
šitą tylią ir giedrią dieną, tos kapQ duoMg prie ryman-
kada visur gražu, miela ir medžių tylių , ausl. 
gyvybės pilna, kun. Jonas telku,ių jr paeižadan4ių 
Navickas nuo mūsų pasi- gag dtena8 ir nakUe Ugaa 
traukia, atgula tarp šaltų metų etlea hudėti prle sit0 
cementinių sienų, vos už ke- kapo prie pirmutinio ir 
lių žingsnių nuo kolegijos, galo brangaua. skamba pas- 
kur nejudėdami blaiviame fcjtinjo pamokslo, paskuti- 
ore kiparisai rymo. . nįo atsisveikinimo žodžiai —

Pats velionis tartum ne- 8aTiuffi žodžiai, įkvėpti žo- 
sitiki, kad jau kapo vartai didžiai teisingi ir iš-

aš ką noriu pasakyti, tai parašau didelėmis raidėmis užsikelia. Kaip koplyčioje,1 tryškę iš tų pačių versmių, 
į popierį ir iškeliu jį ties langu, kad jie galėtų perskai- , prieš uždedant antvožą, vy- . kuriomis gaivinosi kun. J
tyti. Tada tėvai tokiu pat būdu parašo atsakymą man 
ir įduoda ko reikia sargui, kad atneštų. Jie man kasdien 
atsiunčia valgyti ir po to vėl, sakosi, gerai jaučiąsi. Ta
čiau jų veidai toki išblyškę ir sulysę. Ar tai jie taip 
graužtųsi dėl mano ligos?

k Vasario 9 d.
Tifu susirgo taip pat Vera Nikolajėvna, ir tai labai 

sunkiai. Jos kūną išbėrė ne raudoons dėmės, bet juo
dos. Ji paguldyta mūsų palatoje. Neseniai buvo atėję 
atlankyti jos abu vyrai — senasis ir naujasis — ir, ru-
stoję prie lango, abu verkė.

rai jo grabą paėmė ir pa k ė-1 Navickas, iš tikėjųn°> sa
lę į ša|į panešėjo, kun. Na
vicko ramiame veide lyg ir 
pasirodė vos pastebimas 
šypsnis, kuris sakė: “Ką jūs

vo tėvų krašto meilės, iš 
savo pareigų aukšto supra
timo. Skamba tie skaudūs 
atsisveikinimo žodžiai, o pa-

čia dabar, vaikeliai, nėšio- ««ūrėjęs į minią regi, kiek 
jale mane, lyg jau man taip: draug’»' kiek mylto4i« šir 
bloga būtų”. Gera yra ištik-i dži« tur8i° velionis’ kurio
rųjų pasilsėti Viešpaties ra
mybėje po sunkių ir dide
lių darbo metų.

sivežė netoli šimto tūkstan-j ti ne didesniais pakietais, 
čių lietuvių, iš kurių vien o po to, gal būt, prašyti Ame
tik į Altajaus kraštą Azijo
je ir į Sibirą išsiųsta apie 
trisdešimts tūkstančių. Al-

tinys kelyje užtrunka nuo 
trijų iki šešių mėnesių. 

Tremtinių gelbėjimo at-
tajaus krašte tremtiniai žvilgiu lenkai yra daug ge- 
paskirstyti sekančiai: Lo-' manėje padėtyje negu lietu- 
kot geelžinkelio stotis — viai. Mat, jie turi užsieny- 
1225, Kolunda gel. stotis — je savo valdžią, kuri su bol- 
2635, Eis gel. stotis — 9841, ševikais yra sudariusi ati-
Barnaul — 2065 ir Zacainov 
— 175. Be to, Sibiro gele-

tink amas sutartis ir veda 
derybas dėl lenkų tremtinių.

žinkelio stotyse išsodinta Mums dabartinėmis sąlygo- 
1015 tremtinių. Tarp dau- mis tenka tik laukti ir žiū- 
gelio lietuvių Barnaul gyve- rėti, kaip pasiseks lenkams, 
na Vilniaus krašto lietuvių o po to, būt, prašyti Ame- 
veikėjas Kastas Stasys, Do- rikos ir Anglijos valdžių,
micelė Gineitiąnė iš Taurag 
nų su dviem sūnums, Ona

kad tarpininkautų prieš 
bolševikus ir padėtų suda-

tų krautuvių, kurio.» jie 
pirkti, sąskaitos. Tik dide

lių ir patikimų krautuvių 
(department Stores), arba 
aukščiau minėtų bendrovių 
rekomenduotų krautuvių są 
skaitos pripažįstamos;

4) Siur/iniai kelyje už- 
1 trunka tarp trijų ir šešių 
mėnesių;

> 5) Rūbams ir smulkiems
daiktams muitas apskaito- 
tomas nuo vertės, o konser
vuotam maistui (hermetic
ally sealed food) nuo svo
rio. Muitas ir visi kiti 
mokesčiai turi būti apmo
kėti daiktus įteikiant Štai 
kokie muitai imami už la
biausiai kasdieninius varto
jamu! naudingus daiktus:

Gatavi rūbai, įvairus 
100% nuo vartės.

Peiliukai barzdos skustu
vėliams 100% nuo vertės.

Plaukams kirpti mašinė
lės 100% nuo vertės.

Įvairių rūšių barzdos sku
stuvėliai 75% nuo vertės.

Elektros lemputės — ba- 
tareikos (flashl.) 75% nuo . 
vertės,

Įvairių rūšių apavai (ba
tai, šliurės) 75% nuo vertės.

Kojinės 75% nuo vertės. 
Nerti dalykėliai 75% nuo

vertės.
Vaistai 25% nuo vertės, 
Įvairios smulkmenos (siū

lai, adatos ir t. t.) 100% nuo 
vertės.

Rašomoji medžiaga (po
piera, rašalas) 110% nuo 
vertės.

Baltiniai 75% nuo vertės.
Vilnonė medžiaga 50% 

nuo vertės.
Konservuotas maistas 
(food in hermetically 
sealed crfns): v'
Jautiena 20 cent. už svarą.
Saldainiai...........55c. už sv.
Sūris (visos rūšys) 25 c. už

svarą.
Šokoladas .... 55 c. už sv.

Zulienė su trim mažom du- ryti panašias gelbėjimo są- 
krelėm, Reinių šeima iš sep- lygas, kaip ir jiems. Ameri

kos Raudonasis Kryžius 
taip pat Sovietų Rusijoje 
savo astovo neturi. Jei jam 
būtų sudarytos sąlygos lais
vai veikti tenai, Amerikos 
lietuviai • neabejotini juo 
pasinaudotų nelaimėje atsi- 
dūrusiems broliams gelbėti.

Kaip dabar kad reikalai 
stovi, tai lietuviams Sovie
tų Rusijoje kitokio kelio pa 
gelbėti nėra, kaip tik ma
žais pakiečiukais, nedides- 
niais, kaip po vienuolika 
svarų. Iki šiol, kiek man 
teko patirti, nei lenkai, nei 
žydai nėra gavę išimčių ar 
privilegijų iš bendros padė
ties ir tik gali pagelbėti sa
viškiams pagal jau nuo se
nai galiojančius bendrus 
nuostatus. Kadangi ir to
kiomis sąlygomis yra norin
čių pagelbėti, tai jas paduo
siu detaliai.

Įvairiuose Amerikos mie
stuose yra firmų, kurios 
tarpininkauja pakietų siun-

tynių asmenų, Jasėnai 
daugelis kitų.

Nereikia ir kalbėti, kad 
jie visi yra reikalingi pa
galbos šaltais rūbais, mais
tu ir medikamentais. Patiri- 
nėjus galimybes siųsti jiems 
daiktų paaiškėjo, kad da
bartinėmis sąlygomis tas 
yra nepaprastai sunku, nes, 
viena, siuntiniai ilgai už
trunka kelyje, o, antra, ir

, . „ , ,, mažiausias pakiečiukas ap-
darbo žmonių susigraudinę ... ... . .... ® ’ dėtas dideliais mpkesciaią.

karstas jau pusiau nuleis
tas į duobę.

Štai sulinkęs kunigas. Jo
> _ Y. , . z _. I lūpos dreba, jis norėtų su-

Tačiau taip yra: rugsėjo ašaros bė a
Liubova Vasiljevna, gydytoja, šiandien atleista iš ašliuntąją Tėvelis Navickas1 , .' , .

.. ...... i 'per skruostus, kaip mazatnpasitraukė iš kolegijos ir rligonių skaičiaus. Išeidama, ji mus dar kartą įprašė, k? d 
prižiūrėtume vokietę Gretą, nes kitaip, sako, ji tikriau
siai turės mirti. Tačiau vargšė Grėtele pasirūpinti ga
li tik viena Fekluška. Ji jau pavaikščioja po kambarį dangstė grabo mezginiais,
ir gali nueiti iš vieno kampo į kitą; su savo ilgu chalatų; lyg apsaugojant, kad žvar-

jau niekados čia neįžengs. 
Rūpestingai jį iš šonų ap-

ir ilgais sąnarias atrodo tartum drabužiais aprengta 
beždžionė. Aš esu ja labai susidraugavusi, ir mudvi ple
pame ištisas .valandas. Ji man nepaprastai patinka dėl 
savo vaikiškos galvosenos ir naivių pažiūrų. šiandien 
man nepaprastai rimtai pasipasakojo, kad jos gimtaja
me kaime esanti burtininkė, kuri galinti žmonėms į pil
vą įmonyti gaidį. Tokiam nelaimingajam tada nieko 
kito nebelieka, kaip tik giedoti, ir jis galų gale turįs mir
ti. Tačiau savo kaimo vardo ji vis dar niekaip negali 
atsiminti ,ir vargšė būkštauja, kad dėmėtosios šiltinės 
barake turės išbūti, rasi, visą likusį gyvenimą. Aš pra
dėjau mokyti ją skaityti. . .,> • i • J - • •« ’

Taip pat labai gerai sugyvenu su Tąsią. Ji man 
dažnai sako:

—’ Ach, Alečka, kaip aš norėčiau nors vieną dieną 
pabūti jūsų vietoje! Turėčiau tėvus, butą, gerų pažįsta
mų! Už jūsų vieną dieną aš atiduočiau pusę savo viso 
gyvenimo! I

Pamačiusi, kaip pro langą į manę žiūri tėvai, ji nė 
kaitą nusigrįžta ir, apsikniaubusi ranKbmis veidą, ima 
verkti.

— Alia, o jei jūs, kai pasveiksime, kada nbrs ma
ne sutiksite gatvėje, jūs, tikrai, dėsitės, lyg manęs ne
pažįstančio;?*? — paklausė ji kartą; ją ypač graužia min
tis, kad mano tėvai būtų labai nepatenkinti, jei sužinotų, 
kokią aš turiu kkimynę.

būs rudens ir žiemos vėjai 
neįpūstų, stipriai užspaudė 
antvožą, ir jau niekas ne
matys jo sunertų rankų, 
kaktos, sumerktų blakstie
nų.

ir

vaikui. Antai moterų, tarnų,

žvilgsniai ir raudos. Meilė 
už meilę: kun. Jonas Navic
kas didžiai, nenuilstamai 
mylėjo žmones, ir jie mylė
jo jį, džiaugėsi juo, atramą 
jame rado. Tik pažvelkite į 
tuos veidus prie kapo duo
bės — koks pHsirišimas, ko
kia pagarba, kokia širdis 

Ilga kunigų procesija, šim tam, kuris vien kitus žinojo, 
tas su viršum baltomis ka- o save pamiršęs buvo!
mžomis apsivilkusių vyrų, 
atskubėjusių iš Kenoshos,

Naujas kapas, vienatinis 
nūn iškastas Marianapolio

Pittsburgho, iš visos Nau- soduose. Bet jeigu jų teh 
josios Anglijos, lėtu žings- būtų ir tūkstančiai, kažin 
nia ėjo parko žole. Jų gies- ar kuris prilygtų šitam, vie- 
mės buvo liūdnos, o veidai nintėliam: “Jis pasilieka per 
nusiminę. Vargiai kada nore amžius Viešpaties akivaiz- 
Marianapolio kolegijos so- doje.”
duose buvo išsitiesusi tokia 
didelė kunigų virtinė. Gale 
jos kunigo Navicko arti
miausieji nešė grabą. Trum
pa buvo šita kelionė: iš kop
lyčios ligi tų aukštų kolo
nų, prie kurių velionis atve
jų atvejais stovėjo: ar tai 
mokiniams diplomus dalin
damas birželio pradžioje, ar 
tai pavakare išėjęs atsikvėp
ti ir brevijoriaus skaityti, 
ar svečią išsivedęs pasivaikš 
čioti.

Ant. Vaičiulaitis

Net ir lenkai, kurie dau
giausia turi galimybių, kaip 
tenka patirti, iki šiol kon
krečiai savo tremtiniams pa 
galbos suteikti nepajėgė. 
Daugiausia ką jie yra pa
darę, sudarę pašalpos dar
bui reikalingus komitetus ir 
surinkę tikslių žinių apie 
Sovietų Rusijoje išblašky
tus tremtinius, bet šelpmo 
darbas dar priklauso nuo su 
sitarimų su Sovietų Rusija. 
Didelis klausimas, ar bolše
vikai sutiks įsileisti be mui
to rūbus ir kitokįus daik
tus, kurie būtų naudojami 
ištremtiems lenkams išda
linti. Iki šiol bolševikai

timui į Sovietų Rusiją. New Kakava ........... 75 c. už sv.
Yorke man yra žinoma po- Kava ............... 55 c. už sv.
ra tokių patikimesnių fir- Riebalai (lard) 7 c. už sv.

\ Vasario 10 d.•I
šiandien prie lango atėjo Saša Govorovas. Jis bu

vo apsivilkęs uniforma ir užsidėjęs aukštą papachą, to
dėl aš jį vos bepažinau. Jis įstojo savanoriu į baltųjų' Paskutinį kartą paguldė 
armiją. Jis taip liūdnai į mane žiūrėjo. Savo laiškuty,1 kun. Joną Navicką — atsi-
kurį man atnešė sargė, jis rašė, kad baltųjų sąjūdžiu 
nusivylęs, nes ir jie parodė daug žiaurumo ir nuožmumo; 
užfrontis nenorįs parodyti geros valios ir sudėti jokių žvelgė J tą giliai mėlyną 
aukų, čia visi tik laka, flirtuoja ir debošuoja, o tuo tar- dangų, į tylias medžius, į 
pn kiti turi už tai užmokėti savo gyvybėmis. Iš jo laiš- Kryžiaus Kelių stotį ir į tą 
ko sprendžiant, padėjimas esąs visai be vilties. Bobyl 
jeva, kuri dabar jau galii vaikščioti po koridorių, tvir
tina, kad raudonieji ateis laba greitai, o šįryt anksti ji me susibėga. O gal tą va- 
man tarė: landą, kada kunigai liūdnas

— Labą rytą, mano balandėlę! Dabar jau tau ne
reikės ilgai šiam pasauly bevargti! Raudonieji vėl pa
darys mieste tvarką! Bet dabar jie jau nebebus toki j žiūrėjo paeiliui į kiekvieną
kvaili, kaip pirmą sykį! Dabar jie be jokios atodairos __ į savo mokinius, į savo
iššaudys visus, kas tik turi baltas rankas ir nešioja bal
tus marškinius!

Tie jos žodžiai mane labai įbaugino. Dieve, nejau 
vėl užeis raudonieji? Nejau vėl prasidės baisieji šau
dymai, kuriais vargšė Rusija valdoma?

džiaugti, pasigrožėti, atsi
sveikinti. Jo gera dvasia pa

girių juostą tolimame pei
zaže, ten, kur dangus su že-

giesmes giedojo, kada vys 
kūpąs Mišias laikė, Tėvelis

j Bus daugiau.)

vienuolius, į darbininkus, į 
kunigus ir každėjo: “Ko čia 
dabar verkiate”... Gal jam 
keista, kad žmonės jo rau
da: jis gi savęs nežinojo, 
savo kančių nepaisė, tik ki
tais rūpinosi ir dar pusva-

1941 M. MISS AMERICA

mų, būtent: Kousmichoff,Kumpis ........... 32 c. už sv.
PM and Sons, 252 W. 55 St.: Mėsos produktai 29 c', už sv- 
ir World Tourists, Ine., Kondensuotas pienas 18 c. 
1123 Broadvvay, comer 25 uį SVarą.
St. šios firmos priima pa- Arbata .... 90 c. už svarą 
kietus į Sovietų Rusiją maž- Muilas skalbimui (house- 
daug tokiomis sąlygomis: Į hold) 6 c< už svarą<

1) Vartotų rūbų ir daiktų Tualetinis muilas (toilet)
visai nepriima; $1.58 už svarą.

2) Nauji daiktai priima-’ Prie muito mokesčio rei-
mi ne didesniais 
kaip 11 svarų;

pakietais kia pridėti dar šiuos:
1) Apžiūrėjimo mokestis

3) Su daiktais turi būti pakietų iki 11 svarų $1.65. 
tus tremtinius, bet šelpimo, (Tęsinys 7 pusi.)

.X

PASKOLOS — namaau statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Umokėjimo Planaa.

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

t"l?rau<u." Acme te.epnnte.

Rosemary La Planche, 19 m. amž., iš Los Angeles 
blondinė, Atlantic City, N. J., išrinkta 1941 m. Miss 
America. Po išrinkimo 1940 m. Miss America, Franees 
Burke, ją bučiuoja.

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

TAI IPYI/ITP mū8ų l«taigoje. Jūsų indeliai rflpen- 
I I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $6,000 ap

drausti per Federal Savings aad Loan Corporation. Mokame
Pinigai greitai iimokami ant parelkalavinfo.

MC8Ų PASITIKĖJIMO IR IATVERME8 REKORDAS

46 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenoskrlaodilant Nei 
Vleuo Kltjentol

Keistuto Savmga and Loaa Association yra tymlausla, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicaąo, I1L
Jos. M. Mozeria, Sec'y.

J.L......... J. ■ ................... t
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ĮSPŪDŽIAI IS EKSKURSINĖS KELIONES 
1 MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

AREŠTUOTAS ŠERIFAS nomas vien Dievui.” Jo kapą 
1 sergsti du kareiviai dieną ir 
• naktį.

Rašo Albina A. Poškienė
(Tęsinys)

Pravažiavome pro Valstybi 
nę Spaustuvę, kurioj spaus
dinami įvairūs rekordai, de
mokratų bei respublikonų 
kalbos, slapti dokumentai, 
įvairūs raportai apie viską,
kas dedasi šioje šaly. Čia skersai žaliuojančias pie--

kurios reprezentuoja tas 36 
valstybes, kurios tada pri
klausė unijai. Pačiame vi
dury nužudytojo Lincolno 
statulą, kurios akys lyg gy
vos rodos žiūri tiesiai tau iį' 
akis ir net toli už tavęs,

yra Special Linotype maši* 
na, papuošta Amerikos ve 
liavutėmis, nes ji tarnavo 
Prancūzijoj gen. John J. 
Persihngo puikui. Jo bu
vo renkamos raidės oficia- 
lėms instrukcijoms Didžiojo 
Karo kareiviams. Po karo 
ji grįžo sveika, ne taip kaip 
daugelis kareivių kurie ga
vę šias instrukcijas pildė: 
vieni žuvo, kiti kovoja su 
ligomis bei mirtimi. Matė
me ir Archyvų, Commerce 
bei Department of Labor 
rūmus.

Iš paminklų matėme 
George Washington ir Abra 
ham Lincoln. Geo. Wash- 
ington paminklas yra aukš
čiausias pasauly, nes 555 
pėdų aukščio. Jo pamatas 
55 ketvirtainių pėdų. Pa
minklas keturkampis, pas
tatytas iš granito ir mar
muro. Pats bokšto smaiga
lys iš aluminumo. Pamin
klą statyti pradėta agituot 
tuoj po Washington’o mir
ties, bet pirm negu tas įvy
ko, praėjo daugiau 100 me
tų. Viduje paminklo yra ele
vatorius, kuris užkelia į vir
šų, o jei kas nori, tai yra

vas, į sostinės bokštą ir 
net į tolimą, tolimą ateitį: į 
tą ateitį kai žmonės bus bro
liais taip, kaip jis kad troš
ko. Vienoj pusėj randasi jo 
garsioji Gettysburg kalba, 
kitoje istorinė antrosios in
auguracijos kalba. Nakties 
metu yra nušviesti tam tik
romis šviesomis.

Arlington Kapinėse
Apžiūrėjusios įdomybes, 

sėdom į busus ir visu 
smarkumu pasileidom link 
Virginia miesto per Scott 
Key tiltą kuris vienija šią 
valstiją su Washington’u. 
Pirmiausia išlipusios pa
vaikščiojome Arlington ka
reivių kapinėse, kuriose 
miega amžinu miegu virš 
50,000 karevių. Paprastų ka 
reivių kapus puošia tik baltas 
medžio kryžius, gi viršinin
kų įvairesni bei brangesni 
paminklai.

Ant aukšto kalno kurio, 
pakalnėje randasi karei
vių kapai, stovi Arling
ton Memorial Amphiteat- 
ras, pastatytas atminimui 
žuvusių kareivių. Jis apva
lus, o stogas — mėlynas

j Arlingtone taipgi matėme 
Robert E. Leo Mansion — 
namus. Juos apžiūrėjome 
nuo skiepo iki pat antro auk 
što. Šį namą pirmutinis įsi
gijo pirmos prezidentienės 
Marthos Washington sūnus

' John Parke Custis; tad ja- 
I me augo jos anūkai ir gyve
no kiti giminės. Jį A. J. 
V alstybėms pardavė Robt. 
E. Lee sūnus už $150,000. 
Vieną kartą čia buvo ir ka
rių stovykla. Me3 domėjo
mės tų laikų rakandais bei 
vidujine tvarka, nes narna:.’ 
įrengtas taip, kaip jis buvo 

i tada, kai viršminėti žmonėsi
(••L»rau<a»f Acma iei«photot gyveno (1830 m.). Matyt, 

Šerifas Bob Ccok iš Can buvo, kaip sakoma, idealus: 
ton, III. Jis areštuotas su išpuoštas puikiais ir bran
apskrities kalėjimo užveiz- 
da ir vienu patikimu kaliniu, 
kai jie visi trys naktį leido
si girtauti ir po to didelki 
greičiu važiavo šerifo auto
mobilium.

giais rakandais, taip pat is
torinėm tradicijom.

šešios mylios į pietus nuo 
Washington’o, Virginia kra
šte, yra mažos miestelis, 
Aleksandria. Jame matė-

-------------------------------------------- me Christ Church, pastaty-
rinktas iš tarpo kitų nežino I tą Colonial laikotarpiu, 
mųjų, kuriuos pargabeno iš (1773 metais. Joj pirmas 
Prancūzijos gen. Pershing ir prezidentas George Wash- 
iškilmingai šioje vietoje pa- ington su savo šeima sek- 
laidojo lapkričio 11 d., 1921 madieniais Dievą garbi n da-
m. Ant viršaus paminkle 
yra šie žodžiai: “Čia garbėje 
ilsisi Amerikos kareivis, ži-

vo. Čia buvo dirmavotas 
Robert E. Lee 1853 metais. 
Sėdėjome jų rezervuotuose

898 laiptai, kuriais reikia dangus. Visas marmurinis
užlipti, kad pamačius mies
to apylinkę. Vidus yra iš
klotas marmurinėm plytom, 
kurios buvo paaukotos at- 
skyrų valstybių, draugijų 
bei įvairių svetimų kraštų.

, Lincoln paminklas yra 
ant Potomac upės kranto, 
atidengtas 1922 metais, 
pastatytas kongreso ir pa- 
dovaontas A. J. Valsty
bėms. Jis yra didis, pail
gas, marmurinis, grekiškos 
bažnyčios pavidale. Kad 
įėjus, reikia lipti, regis, 58 
laiptais, kurie reprezentuo
ja jo amžių laike mirties. 
Užlipus yra 36

ir su marmuriniais suolais, 
priešaky yra marmurinė 
scena su tam tikra marmu
ro kėde, and kurios niekas' 
daugiau nesėda, tik A. J. 
Valstybių preziderifas. Šia
me teatre susirenkama At
minimo dienoj pagerbti žu
vusius kareivius, Motinų 
Dieną bei kitose patrijoti- 
nėse iškilmėse. Vietų yra 1 
4,000 žmonių.

Priešaky teatro randasi 
Nežinomojo Kareivio Ka
pas. Jis pastatytas iš bal
to Colorado marmuro ir 
sveria 76 tonus. Nežinomo- ,

PADEKONE

1 • • !•

m

Pranciškus Waikasas

kolumnos, jo Kareivio kūnas buvo iš-

- ~ -........................

kuris mirė rugsėjo 3. 1941 ir tapo palaidotas rugsėjo 
8. 1941, o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė 
jam paskutini patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišven
giamą amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinima iš mū
sų tarno dėkoiame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. A. 
Martinkui ir kun. Urbai, kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielą ir pasakė pritaikintą pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.
Dėkojame Laidotuvių Direktoriui Simonui Skudui, ku

rs savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nuly
dėjo ii i amžinast.ies vietą, o mums palengvino perkęs- 
ti nuliūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus 
mūsų nuliūdimo vaiandoie ir pagalios, dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau mylimas 
vyre ir tėveli, lai Visagalis Dievas suteikia amžiną ra
mybę.

Nuliūdę lieka Moteris, Sūnai, Sesuo, Marčios, Pusbro
lis ir Giminės. >

tų laikų suoluose. Bažny
čios stiklai bei varpas, kurie 
buvo pargabenti iš Anglijos 
ir įdėti 1818 metais, dar te
bėra tie patys. Kieme yra 
senos kopinės
bei brangiais
Seniausią kapą radome Įsa 
ac Pearce, kuris mirė 1717. 
Raidės ant paminklo dar 
įskaitomos. Joj ir šiandien 
episkopalai laiko pamaldas 

(Bus daugiau)

su įvairiais 
paminkiau.

DOCTOR’S AMAZinG LIŲUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(•xtemal!y causad)

PRAISED
FROM

COAST
TO

COAST!
No matter what vou’ve tried witheut 
euccees for udsightly eurface pimplea, 
bienrlahes and aimilar akin irritatlona, 
here’s an amazingly succeeefAl doc- 
tor’a formula—powerfully soothing 
Liouid Žemo—which ųuiekly relieves 
itening aoreoeas and starta right in to 
help nature promote FAST nealing. 
30 years continuous success! Let 
Žemo's 10 different marvelously effec- 
tive ingredienta help YOUR akin. 
Also ointment form. Severe ca 
may need Katra Strength Žemo.

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

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS*.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

816 W. 33rd Place, 
Chicago, III.

WOLK STLDIO
1945 Wes» 35,s Street

'Stefa/

ADVAM KD PHOTOGRAPMIf 

I.OHEHT P0R8IBI E PKK LS
PHONE LAFAVLTTE 2H

REMKITE IR PLATINKITE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Apart Apsaugos, Turime KftA AHA IMI 
ATSARGOSJFONDA Viri JJUUrUVV.UU 

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

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

LOAN AUOCUnONofCbcago 
JUSTIN MACKIEWICH. Pro.
4192 Archer Avenue 

VlRginia 1141

,000:00

•ART. IRD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
fltoiatulM Patarnavimai —> Moterį. patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Yenetian Monument Co.
527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotm Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-97 SOUTH HERMITAGE ‘AVENUE

Tel. YARDS -1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programų — 10:00 vai. antradienio Ir fie&tadlento rytai., 
M Stoties WH1P (1520), au P. ftaltlmleru.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
VIENI AKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

John W. Pachankis
KREIPKITĖS j

P ASITIKfcJIMO MUMIS 
REKORDAS

Al firma viri 60 m. tos pačio* 
Aeimyaos rankose!

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: 

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v. vak.; fteitad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

Juozapas Abramavičius
Gyveno 3465 Ldtuanica Avenue.

Mirė rugn. 7, 1941. 2:45 ryte, sulaukės 22 metų amžiaus.
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime motina Liudviką (po tėvais 

Malinauskaitė), tėvą Mykolą, brolį Mykolą, brolienę Marijoną, 
seserį Amiliją Zimney, vyrą James, dėde 'Joną Abramavičių, 
tetą Julią ir Jų šeimą, pusbrolį kun. Edvardą Abramavičių, 
tetą Oną Gilgardienę, vyrą Antaną, dėdę ir tetas Malinaus
kus ir jų šeimas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lachawičiaus koplyčioje, 2314 W. 23 PI.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, rugaėjo-Sept. 11 d. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurtoje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas ] šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžia kviečiame visus gimines, draugus lr pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. *

Nuliūdę Motina, Tėvą*, Brolis, Brolienė. Seserys, Dėdė, Te
tos Ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lachanricz ir Sūnai, Telefonas: 
ČANal 2515.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8354 South Halsted Street
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
0812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVIČIU8 

4848 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP

1046 VVest 40th Street 
Tel. YARda 0781-0782

Skyrius: 710 W. 18th St. 
Viai Telefonai: YARda 1419

LACHAWICZ IR SCNAI 
2814 Weat 2Srd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 Eaat 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA
8819 Lltuanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Lltuanica Avenue 

Tel. YARda 4908*

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

pirm.; P. Fabi Jonaitis, sekr.; kun. Ig. Albevlčius, iž
dininkas, 1515 So. 5Oth Avė., Cicero, III.; kuo. A. Lin
kus, Prieglaudos Statymo Komisijos pirmininkas.

Labdariu sąjungos 
reikalai

Per keletą mėnesių dien
raštyje “Drauge” nebesima
tė savaitinio Labdarių Są
jungos skyriaus arba “Lab
darių Dirvos.” Nė vienas mū 
sų skaitytojas klausė, kodėl 
panaikintas vienas iš pačių 
reikalingiausių ir naudin
giausių skyrių? Redakcija 
gali užtikrinti, kad ne ji bu
vo kalta, jei per kiek laiko 
nebegvildenama dienraštyje 
labdarybės reikalai, kurių 
ypač yra daug šiomis die
nomis. Nebuvo, nebus ir nė
ra nė vieno kilnesnio lietu
viško darbo, katalikiško dar 
bo, labdarybės darbo, kurį 
“Draugas” būtų atšisakęs 
paremti.

. Su Lietuvių R. K. Labda- 
<rių Sąjungos darbais ir rei
kalais “Draugas” susigyve
no nuo pat tos organizaci
jos pradžios. “Draugo” re
daktoriai nuo 1914 m. buvo 
vieni iš uoliausių labdarių 
organizatorių, kuriems labai 
gyvai rūpėjo, kad Amerikos 
lietuvių visuomenė įsisteig
tų senelių ir našlaičių prie
glaudas, kad pasistatytų sa
vo ligonines, kad visi nelai- 

, mingieji mūsų tautiečiai bū- 
. tų aprūpinti pastoge, duo- 
; na ir drabužiais. Skaityda
vai sąjungos istoriją; įsit
kinsime, kad visi “Draugo” 
redaktoriai yra buvę Labda
rių sąjūdžio dalyviais, ku
rie ir gyvu žodžiu ir raštu 
darbavosi, kad visi gražūs 
sąjungos sumanymai būtų 
įgyvendinti.

Tiesą pasakyti, pati re
dakcija kažkaip pasigedo 
Labdarių skyriaus, kurio iš
nykimas tai buvo lyg ir tos 
gražios tradicijos sulaužy
mas.

Užteks teisintis. Eikime 
prie sąjungos darbų, kurių 
yra nepaprastai daug. Ne 
užmirškime, kad šuo metu 
eina senelių prieglaudos sta
tymo darbas. Jau mūrija
mas antras aukštas. Jei pa 
kankamai būtų pinigų, visas 
namas galima būtų greitu 
laiku užbaigti, įtaisyti ii* se 
nelius apgyvendinti. Deja 
tie pinigai yra išsibaigę ir

tai yra didžiausias statybos 
sutrukdymas.

Prieglauda buvo pradėta 
statyti, nes lietuvių visuo
menė to reikalavo. Daug kas 
žadėjo, jei, girdi, senelių 
prieglaudos namas tuojau 
bus pradėtas statyti, dvigu
bai padirbėsime, keleriopai 
savo duosnumą' šiam kil
niam tikslui padidinsime.

Labdarių Sąjunga, atsi
žvelgdama į tuos paragini
mus, darbą pradėjo. Ji savo 
Jažadus vykdo. Dabar mūsų 
eilė eiti į darbą, kad teikti 
pažadėtą paramą ir gaųsin- 
giau aukoti. Veikti galima 
labdarių kuopose, kurios y- 
ra visose Chicagos parapi
jose ; aukas galima siųsti 
sąjungos iždininkui gerb. 
kun. Ig. Albavičiui (1515 S. 
50 Avė., Cicero, UI.) arba 
prieglaudos statybos komi
sijos pirmininkui gerb. kun. 
A. Linkui, Šv. Kryžiaus par. 
klebonui.

Su šia savaite vėl pradės 
pasirodyti vadinamas labda
rių skyrius. Jis taip dažnai 
rodysis ir tiek bus platus, 
kiek labdarių veikėjai ir ben 
dradarbiai priduos šiam sky 
riui medžiagos. Tad, lauk
sime, kad pirmoje vietoje 
rašytų centro valdybos na
riai, kuopų valdybos ir, pa
galiau, visi tie mūsų tautie-

SUGAUTAS NACIŲ SUBMARINAS CLASSIFIED
REIKALINGI DARBININKAI i MARUETTE PAHK

........ ......................— ■ ■ KAS KA TI KITE
UKEF WANTKD — VYRAI NORIT MULA

IR APYLINKEI
MAINYTĮ AKUA 

P1ULA1 PIRKTI:

“CABINET MAKKR" —- patyręs prie 
parlor tremų. Nuolatini* darbas.

LE MOYNE PARLOR HRAME OO., 
MII W. Gruod Avė.

MOLDERIAI
"Uench — bsass“ patyrę vyrai pa
geidaujami. Aukščiausios algos. Nuo
latini* darbas. NATIONAL UEAH- 
1NG METALS OORP., &331 W. MUi 
Street.

čiui Ir 8. Campbell Avė. 5 kam
barių marinis cottage kaina gl.COg, 
įmokėti |500.

Ant Rockwell St. Ir 64th < kam
barių mūrini* bungalovv, 2 karų 
mūrini* garadžlus, kalta 16,810.

C kambarių madinis cottago —- 
reikia pataisyti, kaina I’. 150.

I fletų kampini* mūrinis narna* 
po 4 kambarius, kaina 8'2,590.

I fletų po g kambariu* — g boi
leriai — bungalovv stogre, kaina 
11,600. 4 fletų mūrini* tarnas po 
6 kambariu*, ant 2 lotų jaatatytaa 
įmokėti 11,100.

Bizniavus namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno Ir tuneli 
blanla — I gyvenamieji kambariai. 
Kaina 14,600. Savlninkaa priima | 
mainu* lotu* arba didesni namų— 
pridl* pinigai*.
"Taipgi turime dideli pasirinkimų 

visokių namų po visų Chicagą: pri-

Už kiekvieną sekantį sva
rą reikia pridėti po 28 cen
tus, taip, kad 11 svarų per
siuntimo mokestis $4.24.

Visus tuos mokesčius su- 
dėjus, įskaitant ir daiktų 
vertę, menkiausias pakie- 
čiukas kainuoja bent 20 
dorelių.

Tokiu keliu tik labiau pa
siturį gali saviškius šelpti. ' “7* ° c VAIKINAI, Įvairiems spaustuvė* dar-(
Jeigu ir toliau nebus daro- “M® 18 ,kl 20 ™etM- t»-° tl bdt tvirti Ir vogoa turėti tarpe
ma konkrečiu žygiu išgauti 1,8 ,r 160 ■**«■«• J- u. bundsumo, 
lengvatų per Amerikos Rau- uh Matykite Mr. įbout.
donąjį Kryžių ar net ir per berniukai, kaipo pasiuntimai ir

. dėl Sslmokinlmo mekanUkos dentls- --------- . . _ ----------Amerikos valdžią 1 Sovietų terlios. Gero* algos, nuolatini. J. A. vatUkų Ir bizniavų, farmų mažų tr 
„ . , , . . i PRANTA DENTAL LAB., 511t So. didelių, galima pigiai pirkti arba
Rusiją patekusiems lietu- Dėmėti Avė. .mainyti.

■ ■ - į ■ — ■ ii i. .i I Jeigu norite greitai parduoti ar-
viams gelbėti, tai mūsų bro- AUTOMATIŠKOS šrlubų magino* ".et ū* P'*1*1 P‘rku- Umalnytl bile k« 
ii.. liVt “P" *Xral. Kreipkitės prie Mr. Pratt. turlte- krelpkltė* pa*:

f- J- J.OCKKK MFU- 4701 W> CHARLES P. SUROMSKIH A OO„
1401 I «11 K Vestera Avė.

™ ... I**- B®P- — Vak. Pra*. 1111
INDUSTRIĄL, SHEET M ET AL" -

SĮty«• M1 .““i "nSS;
Road, Udcago, llL_________________ Paw PfcW Mlchlgun GenUJ ke„M.

I .... . . , elektra ant vietos. Gražus sodas Ir
ORDERIŲ pagamlntojai ir pakertai, Qkėje gražu* tekantis upelis. Krelp- 
patyrę “wbolesale tabokos biznio 

PalaimintOS srityje. Tik patyrę atsišaukite i —
T . , . , _ , M. UDELOW1KR and CO., 1»4< W.Lietuvos regulans mėnesi- Madi«» sl, ciuaųe. 
nis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, rūgs. 10 d., 7:30 
v. v., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. Visi nariai kvie

lių ten laukia baisus liki
mas. P. Gulbis.

Pranešimai
Draugystės

HELP WANTKD — MOTERYS

PARSIDUODA GROSERNB 
ParshliMMla grr.aniė Ir "nieal mar
kei ”. Labai prieinama kaina. Prie
žadus pardavimo — kitas biznis rei
kalam Ja laikų. Kreipkite* Nekantriai: 
5118 South Kedzie Avė., Chleago

("Draugas“ Acme teiephotn* 

Nenurodytoj vietoj Atlantike britų lakūnai sugavo 
bombomis pažeistą vokiečių submariną. Britai lakūnai 
tai atliko skrizdami Amerikoj dirbdintais lėktuvais. La
kūnai saugo submariną iki atvyksiant britų karo lai
vams.

MERGINOS, kaipo velterkos ir 
prie "fountain” darbų. Patyrimas 
nereikalingas. Unltorn.os duodamos. 

_. . . ... , , . W. T. GRANT CO., 1OO So. StateCiami būtinai dalyvauti SU- ’ SL Matykite Mlss Rehagen 9:30 ry- 

sirinkime. Duoklės bus pri- te ant ’’et0 aukSto
imamos nuo 7 vai. vak.

Lucille S. Dagia, rašt.
OPERATORKOS. patyrusios siuvime 
prie Singer siuvimo mašinų. Nuola
tini darbai. PROTECTION PRO
DUCTS CO., 113 No. Abcrdeen, ant 
4-tfl aukšto.

PLATINKITE * ‘ DRAUGĄ ’
MERGINOS IR VAIKINAI genera- 
liema dirbtuvėje darbam*. Turi būt 
greiti. Geros algos. AMERICAN TOY 
« FURNITURE CO., So. LaSa- 
Ue SL

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

kitas didelis- piknikas, ta
čiau į labdarių ūkį suvažia- 
vo gana daug žmonių, pa
siviešėjo, pasižmonėjo ir tuo 
pačiu kartu parėmė senelių 
prieglaudos statymo reika
lus. Atvyko kunigų, profe-

CONRAD
Fotografas

8tudlja įrengta pir
mos rūšies *u mo- 
dernlškoiuis užlai
domis Ir Hollywood 
gvteaomla. Darbas 

• Garantuota*. ;

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

CHI LDK REMTA URANT,
105 W. Madison SL Chicago.

MERGINOS išmokti prosymo dar
be “dry cleanlng" jstelgoje. Patyri
mas nereikalingas. Kreipkitės J — 
BIRCK-FELLIINGER CORP., 200 
Ea*«t MurųiMlk Road, Ciih-ago.

ai, kuriems rūpi^jtad prie-1 sijonalų ir biznierių. , Bet 
f ūda kuo greičiausia būtų s------

pastatyta, kad kuo daugiau
sia vargšų sušelpti, aprūpin
ti. Tad, šis skyrius, kurį 
pavadiname “Labdarybė” — 
vienu, bet gražiu ir daug 
reškiančiu žodžiu, tebūnie 
tuo veidrodžiu, kuriame bus 
matomas visas mūsų sąjun
gos veikimas; kelrodžiu, ro 
dančiu mums kas ir kaip 
reikia veikti ir, be to, nuo
latiniu akstintoju.

Rudeninis
išvažiavimas

Rugsėjo mėn. 31 d. Šv.
Šeimynos Viloj (Labdarių ū- 
ky) Lietuvių Labdarių Są
jungos kuopos suruošė bend
rą rudeninį išvažiavimą ar
ba pikniką. Nors diena pa-bendradarbiais darbavosi iš-

daugiausfe buvo tų, kurie 
nepraleidžia nė vieno gra
žaus visuomeniško parengi
mo, kurie kiekvieną kartą 
atsilanko ir paremia labda
ringuosius darbus.

Išvažiavimą rengė šios 
labdarių sąjungos kuopos:
1 kp. — Town of Lake; 3 
kp. — Cicero;^ kp. — Die
vo Apvaizdos par.; 6 kp. — 
North Side; 7 kp. — West 
Side; 8 kp. — Brighton Pk.; 
23 kp. — Marąuette Park; 
5 kp. — Šv. Jurgio parap. 
negalėjo darbuotis, nes tą 
dieną buvo jų parapijos pik
nikas ir ji ten sėkmingai 
darbavosi.

Tik stebėtis reikėjo, kaip 
šių visų kuopų valdybos su 
savo artimais ir nuolatiniais

Lietuvių tremtinių 
gelbėjimas

(Tęsinys iš 5 pusi.)
2) Patarnavimo mokestis

(service charge) 13%' nuc 
pak. vertės.
-. 3) Sovietų Rusijos 
draudos mokestis 1% nuo į 
pak. vertės. j

4) Leidimo mokestis :
Jei pakiete yra nuo 1 iki

5 daiktų $1.50.
Jei pakiete yra nuo 6 iki

10 daiktų $2.00.
Jeigu pakiete yra nuo 11

daugiau daiktų $2.50.
5) Eksportinio supakavi-' 

mo mokestis:
Nuo 1 iki 5 svarų $1.50. 
Nuo 6 iki 11 svarų $2.00.
6) Persiuntimo mokestis 

į Azijos Sov. Rusiją:
5 svarai $2.52.
6 svarai $2.81.

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - ENGIetrood 6888 

Rez.: - ENGIetrood 5840

Jūsiį Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

“FOUNTAIN” MERGINOS
Nuolatiniam, pilno laiko darbams. 
Proga darbe Išsidirbti aukštyn. Pa
tyrimas pageidaujamas, bet ne rei
kalingas. Alga pradedant —- 816.00. 
Atsišaukite po adresu arčiausia jū
sų namų, ketvirtadieni, nuo 8 iki 
11 vai. ryte.

WALGREEN DRUG STORE 
2000 So. Crawford Avė. 
6257 So. Ashland Avė.

sitaikė nepaprastai karšta, 
nors tą pačią dieną buvo ir

DAFFY DRAMAS

HERRlNG AND COtOKMB. 
0ĄH ” I WAHT SOMCTHlMG 
ygETTEP. THAN THAT J!

FROM NOVU ON — I M 
GOlNG TO 0B TNC 
—I^BOSS

važiavime. Jie ne tik nesi
gailėjo savo darbo, bet ir 
patys doleriais praleido, kad 
tik daugiau pelno būtų lab
darybei. Kai veikėjai moka 
suderinti savo žodžius su 
darbu, tai jų pavyzdys daug 
kitų, patraukia prie darbo 
prie pasiaukojimo. Organi
zacija, turėdama tokių pa
sišventėlių, daug gali nu
dirbti. Ir nudirba.

Dabar kuopų veikėjai ir 
patsai centras jau pradeda 
ruoštis prie Labdarių Są
jungos seimo, kurs oue lap
kričio 10 d., Šv. Kryžiaus 
parapijos salėj.

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius 

Ir Karpenterys

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

visokiais namų darbais 
Turi 43 metų patyrimo
2223 West 2Srd Place 

Tel. Canal 5014

HELP WANTED 
AD — DEPT’

Tel. Randolph Ū4S8—948Ū

Nėra puikesnio būdo kaip 
amerikoniškas būdas. Jo tad 
reikia ir laikytis. Pirk Ap
saugos Taupymo Bonus ir 
ženklus,

KOJINIŲ
I’OOKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VlLEUIENt, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1176

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 
dvasia. —■ Aistis.

Gražiausieji pasaulyje lan 
gų vitražai yra Cartres, 
Prancūzijoje, — katalikų 
katedroje. , .; W|'

Wive», mothers, sisters—they're often 
foteed to point the way to hoit 
health to their men folkl For women 
know that a healthy head produces 
handsome hairl And that’s why 
|Women everyvrhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oi, 
yhompoo which flrst^nourishes the 
scalp, then takes the dūli, parched į 
hair and brings it back to glovringj 
health. Fom-ol is so economicalj a 
little goes a long way. Ask your • 
druggist for the regular 50c size., 
Or, write tor a generous trial bot-, 
He, enclosing 10c to cover packing 
and postoge.

FOM-OL

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 209

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewald 
“Shorty”

MC8Ų
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

985 West 35th Street 
Chicago, Di.

MILDA BUICK SALES
VIENINTfiLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 ĮVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



DRAUGAS
LENGVA MIRTI•••

Pavydėtinas dalykas —| Prisimindamos praeitį, 
laiminga mirtis... taip nu- šiandien meilingai prie kars- 
aidėjo a. a. sesers M. Dolo- to maldų vainiką pina liū- 
rosos pastiprinantieji žo- dinčios seserys bendradar- 
džiai seselėms bendradar- bės, mamytė, sesutės, gimi-
bėms prieš atsisveikinant su nės, buvusios mokinės ir
gyvųjų pasauliu. Velionė bu- Sv. Kazimiero Akademijos
vo pilnai pasiruošusi sutik
ti savo Sužiedotinį amžiny
bėje, tad Jam ramiai ir ati
davė savo sielą pirmame 
penktadienyje devintą va
landą vakare, rugsėjo penk
tą dieną 1941 m.

Sesuo Dolorosa buvo vie
na iš pionierių šv. Kazimie
ro Seserų Kongregacijoje. 
Jai teko sykiu su kitomis 
pirmatakėmis pirmuosius 
kelius mums praminti. Ne
kartą darbo aplinkybių var
gai ją slėgė — ji nenuleido 
rankų, bet su padidinta drą
sa ir su pilna energija rin
ko amžinybei pergalės nuo
pelnų žiedus.

Velionė vienuolyne pasi
darbavo įvairiose pareigose 
— buvo pradžios mokyklos 
vedėja dviejose misijose, 
Generalės Tarybos patarėja 
ir sekretorė nuo 1922 iki 28 
m. prie a. a. Motinos Mari
jos.

Mokytojavo Chieągoje: — 
Aušros Vartų parap., Visų 
Šventųjų parap., Nekalto 
Prasidėjimo parap., Šv. Ka
zimiero parap., Philadelphia, 
Pa., Šv. Baltramiejaus, Wau 
kegan, III. Ilgiausiai teko 
mokytojauti Šv. Kazimiero 
akademijoje. Seselė buvo 
cenzuota, energinga moky
toja, ypatingai pasižymėjo 
gamtos moksle. Be šios ša
kos ji dar dėstė komercijos 
kursus ir matematiką. Be
mokydama akademijoje, be- 
ruošdama pamokas ir duo
tus jai talentus bedidinda
ma sesuo Dolorosa rimta: 
susirgo 1937 metais, iš ku
rios ligos nepasveiko.

Nors sunkia liga buvo su
imta, visgi ligos pradžioje 
tikėjosi ją nugalėti gydymu 
ir malda. Trokšte troško dar 
gyventi ir dirbti Kongrega
cijos gerovei. Bet Dievo ki
tokį buvo skirti jai planai.

Visiems, kuriems teko ve
lionę arčiau pažinti neuž
mirš jos didelio pamaldumo 
į Saldžiausiąją Jėzaus širdį, 
į Sopulingąją Motiną ir į 
Šv. Juozapą. Taip pat pri
simins jos nuotaikingą są
mojį, kuriuo velionė links- 

• mindavo aavo bendradarbes.

alumnės, kurioms velionė iš
tikimai vadovavo per pen
kis metus.

Melsdamos — neabejoja
me, kad sesuo jau išgirdo 
ištikimybės pažadą iš savo 
Sužiedotinio: — “Mano duk
tė, sesuo, Sužiedotine, ge
rai atlikai savo darbo dalį, 
savo gyvenimo tikslą alsie- 
kei, dabar eikime į Mano 
rūmus ir džiaugkis mano 
laime, kurią tau priren
giau.” A

Reąuiescat in Pace.

Senatvės pensijų 
mokėjimo klausimas

Old Age Assistance Union 
of Illinois, kurios paatango 
mis Illinois pripažinta se
niems žmonėms pensija, 
šiandie darbuojasi, kad rei
kalinga pensija nė vienam 
senam asmeniui nebūtų at
sakyta.

Ši organizacija rugsėjo 10 
d. Neighborhood House, 
1831 So. Racine ave., nuo 
11:44 ryto iki 4:00 popiet 
priimdinės senatvės pensijų 
aplikantų, arba gaunančių 
tas pensijas nusiskundi
mus, jei jie jaučiasi kuo 
nors nepatenkinti. Tą pa
čią ' dieną vakare Howell

Dėmesio!
Federacijos Chicago aps

krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 10 d., 
Aušros Vartų parap. mo
kyklos kambary, 8 vai. va
kare. šis sus-mas bus svar
bus. Apskrities komisija pa
tieks planus vedimui vajaus 
L. G. F. taip pat bus svars
toma, kaip sėkmingiau pri
sirengti prie vakarinių val
stijų seimelio. Tad skyrių 
ir organizacijų atstovai ir 
kolonijų veikėjai prašomi 
atvykti į sus-mą. Valdyba

lf« I av ■ ivl ■
Viskas issiaiskmo 
tik juos suėmus

Tony Colanco ir Andy 
Cannizaro, 59 ir 34 m. amž., 
pradėjo prekiauti namie ga
mintu alkoholiu. Penkių 
galionų talpumo skardines 
iš jų pirko kiti “butfege- 
riai” kai šiltas dešreles. 
Mat, pigiai parduota.

Colanco ir Cannizano no
rėjo gudriai pasipinigauti. 
Tačiau juos greitai užklupo 
federaliniai agentai, šie nu
traukė jiems pasipinigavi
mą ir apsaugojo nuo apga
vystės iš jų pirkusius tas 
skardines “butlegerius.”

Jiedu, garažo savininkas 
ir iš jų pirkusieji skardines 
su alkoholiu du negrai areš
tuoti ir traukiami tieson

Juos visus suėmus, štai, 
kas išsiaiškino: Colanco ir 
Cannizaro į penkių galionų

PREZIDENTO MOTINOS KAPAS

("Draugas" Acme teieonoio,

St. James episkopalų bažnyčios šventorius, Hyde Park, N. Y., kur prezidento Roose
velto motina, Mrs. Sara Delano Roosevelt palaidota greta palaidoto ten savo vyro 
James. . .

Šaukias valdžios 
paramos

Chicagos mayoro Kelly 
paskirto komiteto tirti gy
venimo brangėjimą mieste 
pirmininkas 9 wardo alder- 
manas A. G. Lindell pareiš
kia, kad šalies vyriausybė

Policistas Marton 
išteisintas

Policistas Frank F. Mar
ton patrauktas tieson už 
tai, kad jis 1925 m. per polici 
nius kvotimus būk padavęs 
neteisingą informaciją apie 
savo gimtavietę. Jis sakė,

School for Boys, teismo nu
teistas visą savo gyvenimą 

I kalėti.i
Į Po paroliavimo jam parū
pintas darbas pas vieną ūki
ninką arti Woodstock. Pra
eitą liepos mėnesį jis užmu
šė ūkininko žmoną ir pabė
go. Tačiau greitai sugautas.

yra atsakinga, štai, kad ir, kad gimęs §įoj gaiy> gį įg. 
už pieno kainų kilimą. Jo tikrųjų jis gimęs Vengrijoj
nuomone, vyriausybė kainų 
kilimą gali sulaikyti teikda
ma paramą iš “lend lease” 
fondų pieno pirkėjams (kom 
panijoms).

Anot Lindell, pusketvirto
milijono miesto gyventojų

.................................y. . skardines įstatė vienos kvorlturi teisę reikalauti vyriau-
House jvyks piliečių masi- tQg tubag jas prįpįidė aj. sybės paramos, jei ji daug

koholiu, o į likusią skardi-į pieno superka ir siunčia už- 
nių dalį pripylė vandens ir sieniams. ► ••• n 
švinu užliejo. Kiekvienoj
skardinėj tad buvo tik viena 
kvorta alkoholio ir 19 kvor
tų vandens.

nis susirinkimas.
Nusiskundimus tegali pa

duoti vien Lower West Side 
Community gyvenantieji se
ni asmenys, nes ateityje ki
tose miesto ir apskrities da
lyse bus priimami nusiskun
dimai. Apie vietas ir die
nas bus pranešta spaudoje.

Ši organizacija darbuoja
si, kad šiandie mokamos se
niems pensijos dar 7 doL 
50c. per mėnesį būtų padi
dintos.

Kuria šeimos židinį
John Zanello — Harriet 

Šidlauskas.
Daniel Gestaut — Petro 

nela Lutkus.
John Fahejf — Freida 

Milašus.
Charles Sarockas — Va- 

leria Striako.

"Chicago Defense 
Day"

Šiandie vakare Coliseum 
įvyksta “Chicago Dofense < 
Day”, surengtą pareikšti pi
liečių ištikimumą ša’iai ii 
vyriausybei.

Patrijontine programa 
prasidės kaip 7:00 vakare. 
Bus muzikos. Kalbės žy
mieji asmenys. Tarp jų ir 
Chicagos mayoras Kelly. 
New Yorko mayoro La 
Guardia kalba bus girdima 
per radio garsintuvus.

THAT LITTLE GAME" — A Verbai Joy (?) Ride
-------------------------- s
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Kas nugali kitus — stip
rus; kas pergali save — ga
lingas. — Lao-Tse.

WHOLESALE

M. KANTER, Sav.

LIQUOR
ĮSTAIGA

Dvpšiolame 
po Visą 
Chicago

REMKITE
SENA

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St. 
Tel. BOULEVARD 0014
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Trečiadienis, rūgs. 10, 1941 1 X

mu

ir mažas atvežtas į Ameri
ką.

Policijos boardas jį išteisi 
no, kai jis įrodė, kad jo tė
vas jam nuolat sakęs, kad 
jis gimęs Amerikoj. Marton 
šiemet naturalizavosi.

Jaunas žudikas 
nuteistas kalėti

Richard Martin Wesolik, 
16 m. amž., paroliuotas iš 
Illinois State ^Training i

Nuteistas kalėti
Rugpiūčio 30 d. netoli 

Appleton, Wis., Thomas 
Johns iš Chicagos automobi 
lis susidaužė su kitu auto
mobiliu. . žuvo jo žmona, o 
kitam automobily vienas vy 
ras. Policija jį įkaitino už 
neatsargų važiavimą.
• Appletone teismas»' T. 
Johnsą pripažino kaltu ir 
nuteisė 6 mėnesius kalėti ir 
dar 500 dol. bauda.

X Antanas Radzevičius ir 
Albina Swerecki, šv. Juoza
po parap. parapijonai, So. 
Chicago, rugsėjo 11 d. pri
ims Moterystės Sakramen
tą. šliūbas bus šv. Juozapo 
bažnyčioje.

X Kun. dr. D. Mozeris 
prieš grįždamas į Katalikų 
Universitetą išvyksta ilges
nėms atostogoms. Per va
sarą kun. Mozeris vikaravo 
Lake Forest, UI. pas garsų
jį prelatą Shannon.

X Kun. Viktoras Černiaus-
t *

kas, Šv. Juozapo parapijos 
klebonas, šį mėnesį švenčia 
kunigystės dešimties metų 
jubiliejų.

X Brolis Leonardas (Bart 
kus), pasijonistas iš Cicero, 
RI., > atostogavo pas. savo tė
velius įr gimines Cicero ir 
Chicago apylinkėse. Brolis 
Leonardas yra patyręs virė
jas Pasijonistų vienuolyne, 
Louisville, Kentueky.

INDIGESTION
nu; iffect the Hecrt

Ou trtDD-d ln tha atomaeh of pillat may ant llka t 
halr-trlcar on the haart. At tha Cnt al,n of dlatreaa 
amart man and eooan dapand on Bell-ana Tablete to 
Ht III free. No lautfaa būt mada of tho faataat- 
actlni medicinas kuom for acld tndtiaatlon. If tha 
FIRHT DOSR doaan't prora Bell-ana battar. return 
bottla to UI and racalra DOVBLB Money Bank. 25c,

Did “Diamond Jlm” Have 
Stomach or Ulcer Paine?
It ls hardly likely that Diamond Jlm 
Brady could have eaten so vora- 
clously lf he nuffered after-eatlng

fiains. Sufferers who have to pay 
he penalty of stomach or ulcer
i&ins, Indigestion, gas palna, heart- 
urn, burning sensation, bloat and 

other conditions caused by excesa 
acld should try a 25c box of Udga 
Tablete. They mušt help or money 
refunded.

pb,

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Drfeugą” 
už vieną dolerį.
Į Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių 
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

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

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANal 8010

^ItčhintfS
For qtnckrelief from itehing of eezema. ptmplec. 
athlete'c foot. ccabiec, rathen and other tt- 
temally eauaed ckin troublee. ūse wartd-famoue, 
cooting, antiaeptic. Ikjuid'D.D.D. Prmcription. 
Greaaeleas, stainleaa. Soothes irritation aad 
ųuickly slopo intenae itehing. 33c trial bottla 
provea lt, or your money back. Aak your 
druggiat today for D. D. D. PUttCRirriON. 
. • '•

X Juozui Mozeriui, Keis
tuto spulkos sekretoriui, 
šiandie, rugsėjo 10 d., šven
čiant “birthday” ir gali bū
ti visokių surpryzų iš Cice
ro, kur jam teko augti ir 
mokyklą lankyti.

X Jonas Cinikas, kun. P. 
Ciniko tėvelis, išvyko savai
tei į Downers Grove pas 
Milkevičius. Nori nors vie-? 
ną savaitę praleisti toliau 
nuo miesto triukšmo,

X Aušros Vartų parap. 
choras pradėjo darbo sezo
ną ruošimu bažnytinio .kon
certo, kiuris įvyks gražiai 
išdekoruotoj bažnyčioj : spa
lių mėnesį.
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Why to Urate that trrlfaP- 
ing Or<*y Ibat so dbturb*
Sm coier harmony o( 
your hoirf Tovch kawoy 
calety wlth Ihlc new Clol- 
rol Brush Crayon. lt per- 
■Sts coloring from Ste root out wfthout dripping or tmudg

s¥PW pV’IvLl scececcl^^B Oo
Stoto dictroctlng Brst gray kak*, h • smart “earry-every 
where** coce Stot opent ta o F#y roody for ūso. $1 ,, , 
BeSlls SBt.,, ta 12 natursS-taoktas ehadoa
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