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KARTOJASI?

Plačioje spaudoje pasirodė 
trumpa žinutė iš Maskvos, 
jog tai yra tik jau įprastas 
Irano vyriausybė ktastin-

. gai elgėsi su rusais ir an
glais. Tačiau čia įdomų pa
žymėti, kad anglai tokio 
pareiškimo nėra iki šiol 
padarę. >0

Labai galima patikėti, 
jogtai yra tik jau įprastas 
komunistų būdas kraštą 
pilnai okupuoti. Pirmą pa
siųsti kraštan savo ka
riuomenę “ protekcijai”, o 
paskui suradus “klastas" 
jį visai okupuoti. Tokių pa 
vyzdžių aiškiai turime Pa- 
baltyje. Tačiau reikia ti
kėtis, kad šiems komunis
tų žygiamš kelią pastos an
glai.

Priime Nauja Taksa vimo įstatymą
Nacių pranešimai skelbia, jog 
rusų nuostoliai esą milžiniški

Nacių tankų divizijos išsklaidytos. 

Prie Leningrado tebevyksta aršios

. kovos. Nuskandino dešimt nacių lai-

Skęsta nacių laivai

MILIJONAI
Jei patikėti rusų ir vokie 

čių pranešimams, tai šiuo 
metu rytų fronte jau nebe 
Vokietijos ir Rusijos ka
riuomenės kovoja, bet tik 
vaiduokliai.

Vokiečių pranešimai se
nai jau sunaikino rusų ka
riuomenę. Milijonus išžu
dė,^ likusius paėmė belai
svėm Aišku nuo vokiečių 
propagandos neatsilieka ir 
Maskva. Ir rusai jau išžudė 
milijonus vokiečių ir mili
jonus paėmė belaisvėm

Tačiau karas tebevyksta. 
Vis, mat, modernus amžius.

NETIKI
Mūsųjų komunistų jokiu 

būdu neįtikinsi. Jei jiems 
Maskva pasakė, kad tai 
juoda, tai nors jie geriau-’ 
šiai matytų, kad balta — 
jiems vistiek bus juoda.

Plačiai spaudoje, ne tik 
lietuvių, bet ir anglų, buvo 
rašoma, kad rusai išgabe
no Sibiran tūkstančius lie
tuvių. Tačiau mūsieji ko
munistai tvirtina, kad tie 
lietuviai patys išvyko į so
vietų “rojų”. Šiandie iš Si
biro gauta kelios telegra
mos iš tokių asmenų, kurie 
tikrai nenorėjo vykti... Bet 
gi mūsų komunistai vis
tiek netiki. Kaipgi, pavyz
džiui, šešiasdešimt metų 
senutė lietuvė, veinui , vie
na, nenorės vykti į Sibirą. 
Juk tai, anot komunistų, 
būtų tikra nesąmonė.

vų.

BERLYNAS, rugsėjo 16 
d. Vokietijos karo štabas 
praneša, jog į pietus nuo 
Leningrado esą lemiamose 
kovose nugalėta trys Rusi
jos armijos įr jog pietuose 
vokiečiai užėmę svarbias 
pozicijas žemutiniam Dnie
pre.

Leningrado kovose svar
bų vaidmenį suvaidinusi 
Vokietijos aviacija.

Miesto apsauga esanti vi 
sai susilpnėjusi ir Vokieti
jos kariuomenė pamažu ar
tinasi prie paskutiniųjų 
miesto apsaugos linijų.

Sunaikinta 9 divizijos
Prie Ilmenos ežero esą 

sunaikinta sovietų 11-oji, 
27-oji ir 34-oji armijos. Vi 
siškai esančios sunaikintos 
devynios divizijos ir devy
nios smarkiai sumuštos.

(Skaitant diviziją apie 
15,000 vyrų, rusų nuosto
liai siektų apie 270,000 ka
reivių).

Kariniai sluogsniai parei-

sako, jog šiaurės vandeny
se nuskandinta dešims na
cių laivų — septyni ka
riuomenės transportacijos 
laivai ir trys lydimieji ka
ro laivai.

Torpediniai laivai nus
kandinę prie Murmansko 
du didelius Vokietijos tran 
sportinius laivus. Kiek an
kstesni pranešimai pareiš
kia, jog keturi transporti
niai vokiečių laivai ir du 
de8trojeriai nuskandinti vo 
kiečiams bandant išlaipint 
kariuomenę fortifikuotoj 
Eželio saloj prie Estijos.

Sovietų pranešimai taip 
pat sako, jog rusų aviacija 
bombardavusi tris Romuni- 
jos miestus.

Netaksuojamų pajamų dydis 
įstatymu labai sumažintas

Valstybės pajamos padidėsiančios 

apie tris su virš bilijonų dolerių

WASHINGTONAS, rugsė
jo 16 d. — Šiandie atstovų 
rūmai priėmė aukščiausio 
taksavimo Jungtinių Vals
tybių istorijoje įstatymą, 
kuris vyriausybės pajamas

turėtų padidinti $3,533,- 
400, 000 kasmet.

Dabar įstatymo projek
tas bus siunčiamas senatui, 
kuris, manoma, netrukus 
priėmęs pasiųs Baltiesiems 
Rūmams rytoj.

Atstovų rūmuose įstaty
mas priimtas po vienos va 
landos debatų, kai žemes
nieji rūmai buvo priėmę 
nuostatą, kuris patvirtino 
senato sumanymą numušti 
netaksuojamų pajamų su- 

| mą, kad tuo būtų sudaryta 
LONDONAS, rugsėjo 16 milijonai naujų taksų mo-

Daugiau Amerikos 

orlaivių bus 

siunčiama Maskvon

d. — Averell Harriman, 
Amerikos delegacijos Mas
kvon pirmininkas, šiandie 
pareiškė, jog didelis Ameri 
kos gaminių ir žaliavos kie 
kis jau pasiekęs Rusiją ir 
jų kaskart daugiau bus 
siunčiama.

Mes gan gerai suprantam

kėtojų.

Leningradas dega
skelbia suomiai

HELSINKIS, rugsėjo 16 d. 
;— Suomių kariuomenės ko

Bulgarija pasirašė 

paramos naciams 

sutartį* Londonas
škia, jog tai buvusios pas
kutiniosios rusų pastangos} LONDONAS, rugsėjo 16 d. 
suteikti apramą apguluta- . — Londono spauda, prane- 
jam Leningradui, prasiver-} ša, jog diplomatinių sluog- 
žiant tarp Waldal aukštu- snių pareiškimai skelbia, 
mų ir Lovat upės. • kad Sofijoje pasirašyta pa 

ktas, pagal kurį Bulgari
ja teiksianti Vokietijai pil
ną kooperaciją kare prieš 
Rusiją.

Pagal ši paktą, sakoma, 
Bulgarijai pažadėta Graiki 
jos šiaurrytinė dalis — 

Kai kurie vokiečių korės-(nuo Salonikos iki Turkijos 
pondentai praneša, jog per | pasienio.
žemutinį Dnieprą jau ke-, Tgi t pareiSkigma,
lios savaites kaip vokiečių I j sig ktgg jeinąs 
kariuomene persikeluar lion nuo ..Juodoaioa jūroa 

Rusai tikėjosi, jog Dmep,gtgk gnt

Perėjo Dnieprą

Ukrainoje pasak vokie
čių pranešimų, nacių ka
riuomenė keliose vietose 
perėjusi Dnieprą ir įsitvirti 
nusi svarbiose vietose.

NERAMU 
Hitleriui Vokietijos impe

riją išplėsti pavyko nepaly
ginamai greitai. šiandie 
Europos kontinentas Vo- i 
kietijos dominacijoje, iš-1 
skyrus Eurazijos dalį kur 
šiuo metu vyksta kovos.

Tačiau, kad Hitleriui šią 
milžinišką imperiją, . ku
rios pagrindu yra jėga ir 
priespauda, pavyktų ilges
niam laikui ~ išlaikyti, šian
die jau galima lengvai sua
bejoti. Pakartotini teroris
tiniai veiksmai okupuo
to jo j Prancūzijoj, darbo ne 
ramumai Norvegijoje, ma
siniai areštai Čekoslovaki
joje ir bendras gyventojų 
nepasitenkinimas Belgi
joje, Olandijoje, Balkanuo-

ras sulaikysiąs vokiečius ir 
jų pozicijos esančios sau
gios, bet šiose vietose oro 
sąlygoms pagerėjus Vokieti 
jos kariuomenė žygiuojanti 
pirmyn.

Nacių tankai išvaikyti
MASKVA, rugsėjo 16 d. 

— Sovietų kariuomenės lai 
kraštis Raudonoji žvaigždė 
rašo, jog ištisą naktį prie 
Leningrado vykusi tankų 
kova, kuri baigėsi vokiečių 
pralaimėjimų ir jie pasi
traukę palikdami šimtus 
negyvų kareivių lauke.

Rusai suėmę dvidešimt 
penkis tankus, tris šarvuo
tuosius automobilius ir de 
vynis lauko pabūklus.

Nuskandino 10 karo laivų

Kiti rusų komunikatai

rint šios ekspedijos 
tatų”.

neiiū-
rezul-

se ir kitose okūpuotose vai 
stybėse aiškiai rodo, kad 
šiuo metu naciams tenka 
susirūpinti ir trečiuoju 
frontu.

l"urau»aa" Acme teiepnotoy 
Šie vaizdai bolševistiniai, paskleisti iš Maskvos. Bol

ševikai vaizduoja, kaip jie skandina vokiečių Laivus 
Baltijos jūroj? Jie praneša, kad liepos 15 d. tenai jie 
sunaikinę 30 vokiečių laivų su kariuomene ir karo me
džiaga.

ko rusams labiausiai reikia i respondentai praneša, jog 
ir mes dėsime didžiausias Leningrado viduje vokie- 
pastangas, kad jie gautų”, *5-5
pareiškė Harrimanas.

Jįs taip pat pareiškė, kad
Amerikos laivai pasiekia 
Vladivostoką, bet ir pridė
jo, jog esą sunkumų prista 
tyti sovietams reikmenų.

Premjeras ragina 

serbus vengti 

civilio karo

Norvegijoj atšaukė 

apgulos stovį

BERLYNAS, rugsėjo 10 
d. — Vokietijos žinių agen 
tūra praneša, jog Vokieti
jos vyriausias komisionie
rius Norvegijoj atšaukė ap 
gulos stovį Norvegijos sosti 
nei Oslo. Apgolos stovis iš
buvo visą savaitę.

Apgulos stovį paskelbus 
40,000 Norvegijos darbinin 
kų paskelbė masinį streiką. 
Vėliau vokiečiai sušaudė du 
Norvegijos darbininkų va-» 
dus ir suareštavo tarp 250 
ir 300.
• Pranešimai iš Stockhol- 
mo sako, jog apgulos sto
vis atšauktas dėlto, kad ne 
pasitenkimAs galėjęs iškilti 
į platų visos Norvegijos su 
kilimą.

BUDAPEŠTAS, rugsėjo 
16 d. — Serbijos premje
ras gen. Neditch šiandie 
savo kalboje per radio iš 
Belgrado į Serbijos žmo
nes pareiškė, jog Serbija 
esanti netoli civilio karo ir 
ragino žmones nesipriešin
ti ašies okupacinei pajė
gai, nes kitaip gresia tau
tinis sunaikinimas.

Neditch kreipėsi į visus 
“nepasitenkinusius” grįžti 
namo prie darbo ir atsisa
kyti partizanų kovų, nes ki
taip ji bus žiuariai išnaikin 
tl.

Dar viena Popie

žiaus ir Taylor 

konferencija

VATIKANO MIESTAS, 
rugsėjo 16 d. — šiandie Po 
piežius Pijus XII ir Myron 
C. Taylor, asmenis Prezi- 
derjto Roosevelto atstovas 
konferavo ištisą valandą.
, Tai antras Popiežiaus ir 
Taylor pasitarimas į vieną 
beveik savaitę.

Manoma, jog Popiežius 
priims Prezidento atstovą 
ir žmoną penktadienį atsis
veikinimo audiencijoj ir 
Taylor išvyksiąs New Yor
kan pirmadienį.

Lavalis ir toliau už 

bendradarbiavimą 

su Vokietija

VICHY, rugsėjo 16 d. — 
Pierre Lavai pirmam pasi
kalbėjime su vokiečių spau 
dos atstovais po sužeidimo 
pareiškė, jog jis ir toliau 
manąs '{tęsti bendradarbia
vimo politiką su Vokietija.

“Aš buvau labai sujau
dintas gautąja į£ Vokietijos 
užuojauta. Tai yra įrody
mas, kad susitaikymas yra 
būtinybė mūsų abiems tau 
toms. Sąjunga turi būti 
pirmasis žygis, bet drau
gingumas turi patvirtinti 
šią politiką”, pareiškė La
valis.

Irane suimti du

anglai įkaitams

KAIRO, rugsėjo 16 d. — 
— Bukarešto radio paskel
bė, jog du Anglijos spau
dos karo korespondentai 
esą suimti Irane įkaitais, 
matomai, Irano sukilėlių.

Suimtieji esą Richard 
Dimbley, British Broadcas- 
ting Corporation ir John 
Holburn, London Times ko 
respondentas.

BERLYNAS. — Šiandie 
paskelbta, jog sušaudyta 
penki asmenys, kurių ketu
ri už išdavimą ir vienas už 
šnipinėjimai svetimai vals
tybei.

Giedra ir vėsiau. Šiaur
vakariai vėjai.

Pasikeitė Irano 

vyriausybė

LONDONAS, rugsėjo 16 
d. :— Pranešama, kad šią
nakt anglų ir rusų kariuo
menės žygiuoja Irano sosti 
nės Teherano linkui, kai 
tuo pačiu laiku pranešta, 
jog Irano valdovas šachas 
Rėza Pahlavi abdikavo, at
siekė sosto.

Šachas buvo kaltinamas, 
kad jis ir jo vyriausybė 
stengėsi partęsti vokiečių, 
vengrų, italų ir romunų iš 
kraustymą.

Pranešimas iš Teherąno 
sako, jog rusų kariuomene 
jau užėmusi Karaj miestą, 
kuris yra per dvidešimt as
tuonias mylias į šiaurvaka
rius nuo sostines.

Šacho abdikacija buvo 
paskelbta nepaprastoj Ira
no parlamento sesijoj ir 
oficialiai skelbiama, jog ša 
chas abdikavęs dėl silpnos 
sveikatos.

Abdikavusio valdovo vie 
tą užims Europoje išmoks
lintas dvidešimt vienerių 
metų sūnus princas Shah- 
pur Mohammed Rėza.

500,000 nacių

pasiųsta Rusijon

LONDONAS, rugsėjo 16 
d. — Patikimi sluogsniai 
šiandie pareiškė, jog Rusi
jos frontan vokiečiai buvę 
priversti pasiųsti beveik 
“500,000 patyrusios kariuo-

čiai sukėlę milžiniškus gais
rus. Nuo ndslatinio nacių 
bombardavimo Leningrado 
parkuose ir gatvėse žūstą 
tūkstančiai žmonių, suplau 
kusių į miestą iŠ užmies
čių.

Sakoma, jog vienas pabė 
gęs iš Leningrado geležin
kelietis pasakojąs, kad v o
kiečių šūviai užmušą dide1! 
skaičių žmonių, kurie nega 
lį rasti jokios apsaugos ir 
esą priversti pasilikti par
kuose.

Naciai sušaudė dar
10 prancūzų įkaitų
LONDONAS, rugsėjo 16 d. 

— Britų žinių agentūra 
praneša, jog vokiečių oku
puotojo Paryžiaus radio 
paskelbęs, kad sušaudyta 
dar dešims prancūzų įkal
tų už pasikėsinimus prieš 
vokiečių kariuomenės žmo
nes.

Tuo tarpu neokupuotoje
Prancūzijos dalyje karo 
teismas Marseillyje nuteisė 
mirti už išdavimą Andrew 
Bernard. Tuo pačiu laiku 
Marseilles teismas nubau
dė trylika asmenų ilgam 
laikui kalėjimo už dalyva
vimą komunistiniam veiki
me.

LONDONAS — Angli
jos orlaiviai gausiai bom
bardavo Hamburgą, Wilhel- 
mshaveną ir Le Havre. Ata 
koše žuvę devyni anglų or
laiviai.

Prancūzijos”.
šie sluogsniai pareiškia, 

jog matomai šią kariuome
nę okupuotuose kraštuose 
pakeis naujokai ir nesenai 
pašaukti kariuomenėn vy
rai virš 35 metų amžiaus.

Tačiau vis dar * galima 
manyti, jog vakarų Euro-

menės iš Belgijos, Danijos, po j tebėra apie 800,000 vo 
Olandijos ir okupuotosios kiečių kareivių.
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Amerikos lietuvių gyvenimas* ir veikimas
Brazilijos lietuviai raginami 
ruoštis grįžti Lietuvon

vo parodęs kiek idealinges-' pareųgimų. Jeigu mylite žarna, bus nepaprastas. Ren

_ - ' , , • a • • « W 11 a ą Į . . y • •_ • . . • • e

Sao Paulo katalikų laik
raštis “Šviesa” rašo:

“Buvęs Berlyne Lietuvos

laukti, kad Amerikos lietu
viai didesnėmis ar mažes
nėmis grupėmis grįžtų į Tė-

Piliečių Draugijos valdybos'unes 3^s gyvenimas

nės krypties kolonijos atžvil 
giu, tačiau po to trumpo 
pragiedrulio vėl pasinėrė J 
asmeniško kranelio gynimą. 
Tai jam daugiausia ir pa
kenkė, nes visi pamatė, kas

narys dr. Ancevičius apva
žinėjo visą Lietuvą ir Lat
viją. J is patvirtina barba
rišką bolševikų šėlimą. Te
legrafu pranešė Amerikos 
lietuviams, kad 200,000 lie
tuvių išvežta Sibiran. Nu
kankintųjų dešimtys tūks
tančių. , ’

"Tai barbaras padarė per 
vienerius metus! Kas būtų 
belikę iš lietuvių Tautos, jei 
jie būtų gavę pašeiminin
kauti Lietuvoje dar kelerius 
metus? Nėra abejonės, kad 
Lietuvoje nebūtų likę nė vie
no lietuvio. Rusai gerai iš 
istorijos žino, kad lietuvis 
nepasiduoda nutautinamas 
teroro priemonėmis, tad šį 
kar\ pradėjo vartoti visai 
kitą metodą — grynai azi
jatišką: išnaikinimą! Per 
vienerius metus pasiekti la
bai gražūs rezultatai: ket
virtadalis lietuvių tautos 
išžudyta ir išblaškyta, Sta
lino “saulei” gausiai švie
čiant...

“Čia mes susiduriame su

yra labai geras ir ten, kur Gi Lietuvos atžvilgiu
dabar gyvena, be to, dau 
gelis turi nekilnojamus tur
tus, didelės vertės, kuriuos 
realizuoti nevisumet be nuos 
tolių pasiseka. Tad vienin
telis didesnis Lietuvos repa- 
trijantų skaičius galėtų su
sidaryti tik tai iš Pietų A- 
merikos kolonijų, komunis
tinį bradą išskyrus.

“Lietuviai! Mes anksčiau 
rašėme, mes ir dabar sako
me: Grįšime po karo į Tė
vynę! Tik ne toks kelias į 
Lietuvą sugrįžti, kokį siūlė 

i komunistai: aplaižyti Stali
no vyžas, išsiimti rusišką 
pasą, parduoti savo Tėvynę, 
jos išsižadėti. Ne! Kas jų 
paklausė, tas Lietuvos ne
matys. Mes raginame lietu
vius kruopščiai dirbti ir 
taupyti pinigą, kad turėtų 
už ką parvažiuoti, nes nua
linta Lietuva negalės vi
siems keliones apmokėti. 
Svarbiausia — išlaikykime 
lietuviškumą, kad nereikėtų 
rausti, namo parvažiavus, 
jei būsime pamiršę savo tė- 

repatrijacijos problema. Nė-1 vų kalbą, religiją ir papro- 

ra abejonės, kad išvežtųjų . čius.”
didelė dalis nebegrįš, nes jų ----------------------------
nebėra gyvųjų tarpe. Be to,' f—<-;_ »**• J—ir 
iš prekybos ir pramonės bus
galutinai išstumtas Izraelis^
Tad tiek Lietuvos laukams1 Rugp. m. pradžioje “Aidas” 
tiek ir miestui reikės naujų išleido paskutinį numerį ir 
žmonių, kurie galėtų savo| atsisveikino su savo skaity- 
darbą ir savo jėgas pašvęs-j tojais. Kaip matome, jis 
ti Lietuvos atstatymui. Vis- į neišnaudojo nė to termino, 

kurį davė Brazilijos vyriau
sybė. Tai rodo, kad pasta
ruoju metu, nuėjus šiam 
laikraštukui Maskvos keliu,

Sustojo "Aidas*
Sao Paulo, Brazilija.

tiek, kaip šis karas baigsis,
Lietuvai bus reikalinga žmo
nių. Brazilijos ir kitų lietu
viškų kolonijų lietuviai tu
rėtų būti pasirengę grįžti skaitytojai jo ėmė neberem-
Tėvų Salin ir dirbti po gim
tuoju dangum. Brazilijos lie
tuvis būtų geras Lietuvos 
pramonės, Lietuvos fabrikų 
darbininkas, nes beveik kiek 
vienas turi mažesnio ar di
desnio patyrimo prie maši
nų ir įgudimo darbe. Sunku

ti ir todėl jis neišgyveno. 
Paskutinį numerį išleido la
bai mizerną, vos keturių 
puslapių.

Apie mirusius reikia arba 
gerai kalbėti arba visai ty
lėti. Galime pasakyti, kad 
tam tikru metu “Aidas” bu-
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dainuot, o ypač jaunimas, 
kviečiame ateit, susipažint, 
prisidėt prie mūsų choro 
kur Jūs praleisit linksmas 
valantis naudingame dar
be.

Pasimatysim rugsėjo 27 
d., St. Agnės svetainėje.

G. Yoknbynaitė,
Choro sekretorė.

“Aidas” laikėsi paleckinio 
nusistatymo, ir buvo laikas, 
kad agitavo už rusiškų pa
sų ėmimą, ko vėliau išsigy
nė, atsiminęs, kokiam kraš
te gyvena. Bendrai, “Aidas” 
neturėjo savos linijos, oi

stengdavosi pataikauti savo i VaHeyiečiai ruošiasi 
skaitytojų įgeidžįams, o ka
dangi “Aidą” daugiau skai
tydavo komunistuojantys,
Uiji. ir tą paiią dūdelę 
pūkavo _ kartu, alkiau, miegUli kurie 
kartais ne taip aiškiai: ko- ’ . ..
kios kada būdavo aplinkv- ,■ ... •,. H J linkėję, ruošiasi prie savo
bes.

'I

Chicagos Spring

prie "baske!" pikniko
Buvusieji lietuviai gyven-

Jei “Aido” leidėjai būtų 
turėję lietuviško nusistaty
mo, jis galėjo daug gera bė
gsiančiai lietuvybei Brazili
joje padaryti. Prie jo kapo 
atsistoję dabar turime su 
širdgėla pasakyti, kad jis 
tarnavo svetimiems dievams 
ir savam kromui.

Aušros Choro 
Koncertas

Toronto, Canada — Ati
darymui naujo sezono Auš
ros choras rengia šeštadie
nį rugsėjo 27 d., St. Agnės 
svetainėje, kampas Grace 

St. ir Dundas, įspūdingą 
koncertą su šokiais.

Choras išpildys tą pačią 
programą, kuri taip sužavė
jo publiką Kanados Lietu
vių Tarybos Seime, Mont- 
reale, čia Aušros choras 
susilaukė gražių kompli
mentų net nuo paties Mont- 
realo majoro.

Visi Toronto ir apylinkės 
lietuviai kviečiami nepra
leisti šia prega išgirsti ne 
tik chorj*, bet, aolus, duetus, 
ir vien vyras dainuojant. ,

Po šio koncerto choras 
vėl sparčiai pradeda dirbt, 
ruošiasi du įvairių žieminių
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nepaprasto “basket” pikni
ko, kuris įvyks ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 21-mą, 
Willo-West Grove (Antano 
Butcho vietoje), 83rd St. ir 
Willow Springs Rd. ši vieta 
randasi netoli Liberty dir
žo.

šia piknikas, kaip prane-

giamas bepartyviškai ir ne 
dėl pelno. Duos geros pro 
gos kiekvienam Spring Vai 
leyiečiui savo senus drau
gus, kaimynus ir pažįsta
mus pasimatyti ir kartu pa
silinksminę atkartoti glau
džius draugiškus ryšius. Bus 
šokiai, visokių lenktynių, 
“baseball”, patkavų mėty
mas ir daug kitų žaidimų. 
Rengimo komisija pataria 
atsivežti savo pilną “beskę” 
skanių valgių ir gėrimų — 
sutiksite savo senus drau
gus — ir linksmai pietau
site kartu su visais buvu
siais Spring Valleyiečiais.

Visi lietuviai, kurie kada 
pirmiau gyveno Spring Val- 
ley miestelyje yra nuošir
džiai kviečiami dalyvauti 
piknike.

Rengimo komisija suside
da iš sekančių: Jonas W. 
Pachankis, pirm., Ben Sur- 
vill, antras pirm., Antanas 
J. Petkus ir Sam Saluskis.

— Lietuvos Raudonasia — Lietuvoje paskelbtas 
Kryžius skelbia šiurpią ži- įsakymas, kad Lietuvos miš- 
nią, kad bolševikų okupa-, kų administracijos pareigū- 
cijos laikais iš Lietuvos esą nai asmeniškai atsako už
išvežta iš viso apie 200 000 tvarką ir darbą miškuose. 
ŽmOn,U' ! • ADVOKATAS

SKAITYKITE “DRAUGAI

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST. 

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

vai. vak.
Tel. CALtunet 6877

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

REZIDENCIJA: —
8149 SO. HALSTED ST,

Tel.: VIctory a<79

Tel. PROapect 3525

Y. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

6158 So. Talman Avė.
Chicago, UI.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAR1AT
Rea. 6958 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehiU 0617
Office teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROA8

VaL: 2-4 ir 7-0 vak. 
Ketvirtad ir Nedėliomis susitarus.
2423 W. Marąuette Road

TeL OANal 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGĄ* 
2201 West Cennak Rd. 

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

6631 S. Californla Avė. 
Telefonas REPubUc 7*68

Ofiso tel.: VIRginia 0036

Viduramžio didžiausias 
arkitektas, paveikslininicas, 
ir inžinierius, Leonardas da 
Vinči, buvo* katalikas.

P1KM WEOC TTRKSrrK 
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
•MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymų ai 
pataisymų. — Nieko Imokfitl — S 
metai Ifimokėtl — Apkainavlmas 
dykaL

Stanley Idtwlnas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

8039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik vtana *evn aklų visam gr-
▼šalmui. Saugokit jaa, leisdami

M MOTAI PATCT 
tUme

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

1801 So. Ashland Avenne 
Kampas II-tos

Telefonas GANAU 0891 — OM<WI 
OFISO VALANDOS 

Kasdien S:00 a. m. Iki 1.10 p. aa. 
Treč. lr įeit: 9:fi0 a. m. Iki 

»:»• p. m.

WHŪLESALE
FURNITURE

BROKER

TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524
EMERGENCY: call MIDway 0001 
Res.: HEMIock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 West 63rd. Street

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

•

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 8088.

Botfrfko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vaL vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekzna- 
dismyje 4:90 po pietų.

DuriKo mooaa wn — far. 
LOK 8BT8 — BEPROOM SETS 
— ROO8 — RAPIOB — KK.
"“sfisassrz^syg“-

A1£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefoną. REPUBUC 6091

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFI80 VALAND08:

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

Office teL YARda 4787 
Narui£_teL_PROspect_19SO____<_^

TaL JARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 
796 VVest 35th Street

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4T57 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M., 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniais pagal sutartį.

TeL OANal 0257
Ras. teL: PROapect 665c.

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

Reaidencija: 6600 80. Artaafian Aat 
VALANDOS: U v. ryto iki 8 pupifi 

• Uri ® vaL vakar*.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas; CIOero <276

DR. F. C. W1NSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

OflM M. OANal na 
Ofiso Vai.! 9—4 b 7—•

TsLi ai m
TaL YARda B46

DR. 6. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47tk Street

vaL: ano 9 vaL ryto iki S vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefofnu; HEMfiock 584a

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
fieKonas SEEley 0434.

Tai Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

Kamp. 15tos gat lr 49th Ct
OFI8O VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki t vsk.

Res,
ir pagal sutartį.

. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
'(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 YVest 63rd Street

OFISO VALANDOS: . 
Nue 1—4 ir ane 7—6 vakaro

Taipgi pagaĮ sutartį.
OflM Msfei

TaL YARda I1M
VALANDOS: Nuo U iki U, 

,,MI 2 it 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki t 

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
YDYTOJ
334Št

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

>o. Halsted Street
Tel. CANal 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija ,
2155 VVest Cennak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. VVestern Avė.

TeL Ganai 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po ptet kasdien

OflM Tekt Bafld. TaL»
VIRglnla UM PROepart

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

1858 Wemt 35th Stoeet

LIGONIUS PUIKAI 
Kasdien m 2* iki B.*00 vaL 
TreflUd. lr Sefimml. tik, roeltsrtue.

DR. V. E SIEDUNSKI
DANTI8TAS

4143 South Archer Avenut
Telefonas LAFayette 3656

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TsL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Mtadieniaia.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAI B CHIRURGĄ*
4729 Sa Ashland Avė.

(24rw luboa)
TaL IfIDvay *8M Ohic*«c HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, uue t iki * 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vsk.

Sekmad. uue 10 iki 12 vai, ryt n

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 
4631 Sa Ashland Avė. 

Tai. YARda 0994 
Rez. TeL KENvoed 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienq

PLATINKITE "DRAUGĄ”
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ĮSPŪDŽIAI 1$ EKSKURSINES KELIONES 
į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

Rašo Albina A. Poškienė

(Tęsinys)

Perėjus per zokristiją, 
atsiradome viduje bažny
čios, kuri yra tai bizantiš
ko, tai itališko stiliaus, pa
statyta atminimui švento 
Kristaus Kapo. Bažnyčioje 
įvairiose vietose galima 
pelnyti visuotinus atlaidus, 
sukalbant 1 “Tėve mūsų” 
ir 1 “Sveika Marija.” Šios 
vietos yra pažymėtos vie
nu dideliu kryžiumi, kuria
me yra kiti keturi mažesni 
kryžiukai, reiškiantieji Kri 
staus penkias žaiždas. Švie 
sa bažnyčioje, kuri atsimu
ša per spalvuotus langus, 
kuriuose atvaizduojami 
daugiausiai šventieji iš Šv. 
Pranciškaus ordeno, rodosi 
kvieste kviečia lankytoją, 
prie maldos ir susikaupimo. 
Vadui nuvedus mus vienon 
bažnyčios pusėn, kurion, it 
marmurinis, karstas žemėn 
įleistas gulėjo, su ketu
riom didžiausiom žvakėm, 
aiškino, kad čia randasi tas 
akmuo, ant kurio gulėjo 
Kristaus Kūnas nuėmus nuo 
kryžiaus, ir kad ant šio ak- 
mes Jo kūnas buvo ištep
tas aliejais ir įvyniotas į 
drobules laidojimui. Už 
tai ir šis akmuo liko sutep
tas šventais aliejais. Čia 
pat, truputį pasisukus, ma
tėme sienoje žemas duris, 
per kurias įžengus įeinama 
į išlaukinį bei prieškam- 
barinį Kristaus Kapo. Vi
dury šio kambario, guli 
Angelo Akmuo, kuris, sulyg 
padavimų, yra dalis origina- 
lio akmens, ant kurio An-

gėlas paskelbė 
moterims apie 
prisikėlimą. Šis kambarys 
Į/adinamas Angelo Koply
čia. Koplyčios sienoj yra 
kitos dar žemesnės durys, 
per kurias neįeinama, bet 
tik pasilenkus bei atsi
klaupus galima pažiūrėti į 
Kristaus Kapą. Žiūrint 
per šias duris, matai Kris
taus Kūną gulintįt ant ak
meninės lentos, taip kaip 
Jis gulėjo pirmą Didįjį 
Penktadienį. Vadas aiškino, 
kad sulyg padavimų, yra 
kapas, kurį kilnus Juoza
pas iš Arimatėjos buvo 
paruošęs sau netoli Kal
varijos ir, pagal žydų pa
pročio, buvo iškaltas pa
plokščias akmuo kapui ir 
kad ant šio akmens buvo 
paguldytas Kristaus Kūnas. 
Čia nėra jokių pagrąžini
mų, vien dega amžinai rau
donos lemputės. Nieks čia 
neieško gražumo. Gražu
mas glūdi šventume.

,'t Išėję iš Kristaus Kapo 
ir pažvelgę aukštyn, matė
me altorių vaizduojantį 
Dievą ant Tabor Kalno. 
Prie šio kalno yra įrengtas 
altorius ir laikomos šv. Mi 
šios. Koks tai sielos ir šir
dies pakilimas > žmonėms,
kurie turi progos prisiar
tinti ir priimti šv. Komuni
ją prie Tabor Kalno alto
riaus, nes, kad prie jo pri
siartinti, reikia lipti laip
tais lygiai kaip iki antro

DBStdSI

šventoms
Kristaus

Žiūrint į šį aukštą altorių leidimo, gi kitas lyg piktai
nuo Jo nusisukęs.ir mintį pakėlus prie dan? 

gaus, pasigirdo vėl vado 
balsas, kad čia žiūrėti į di
dįjį altorių, kuris yra pa
čiame viduryje bažnyčios. 
Šis majestotiškai didelis 
altorius yra
marmurinis, pastatytas ant 
keturių stulpų, kurie re
prezentuoja keturis Evan
gelistus. Altoriaus viršuj 
yna lyg ir apvalas bokš
tas, po kuriuo dega 12 lem
pučių, reprezentuojančių 
12 Apaštalų. Arti šio alto
riaus, Evangelijos pusėje, 
yra balto itališko marmu
ro sostas. kuriame sėdi 
vyskupai ar kardinolai per 
tam tikras bažnytines apei
gas.

Antroje bažnyčios pusėje, 
antrame aukšte ir tiesiai 
priešais Kristaus Kapą yra 
didelis Kalvarijos altorius 
o dar didesnis Kalvarijos 
piešinys, kurio figūros yra

Aplankėme bažnyčioje 
esančias koplytėlės su mi
nėtų šventųjų vardų alto
riais: Šv. Juozapo, Pranciš- 

, , , . . kaus, Antano, Panelės šv.,
_x_x _u._ Atgailos, Dvasios šv., ir 

Saldžiausios širdies. Be al 
torių, bažnyčioje randasi ir 
įvairių statulų, ypatingai 
akin puola dvi iš medžio 
išpiaustytos: Kristaus Nu
plakimas ir Jo Erškėčiais 
Apvainikavimas. Kitos gi 
yra: Saldžiausios Širdies, 
Šv. Patriko, šv. Benedikto, 
kuris buvo Pranciškonų bro 
liukas, Šv. Teresės, Karme
litų vienuolės, šv. Ritos, au- 
gustijonų vienuolės, šv. Te-

aukšto. Tenai atsiskyrus j normalio žmogaus didumo.
susigraudinus sieląnuo pasaulio, rodos, gali 

kalbėtis tik su savo Sutvė
rėju.

APSAUGOS
BONAI KAS REIKIA ŽINOTI

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

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 Boną ir Stampių

Čia
žiuri į 
Motiną bei ją raminantį 
Šv. Joną, prie Kryžiaus ko
jų sukniubusią Magdaleną, 
nes paveikslas taip gyvai 
ir aistriai vaizduoja Kris
taus mirtį ant kryžiaus, 
bet sudreba širdis pažiūrė-

das aiškino, kad šie kata- 
kombai yra tikra kopija tų. 
kurie randasi Romoje ir kas 
matė bei atmena kardinolo 
Wiseman parašytą “Fabio- 
la” (man joje teko ir rolė 
lošti), galės geriau suprasti 
šią vietą. Aiškino, kad kū
nai buvo laidojami šieno] iš
kaltose skylėse, kurių buvo 
net penkios vieną, vir
šuj kitos, nuo žemės iki 
žemų lubų aukštumo, gi nuo 
600 iki 900 mylių ilgumo. 
Kai kur ant šventųjų kūnų 
buvo pastatyti altoriai su Į 
koplytėlėmis. Tokią matė
me Šv. Benigno koplytėlę, 
kurio relikvijos buvo par
vežtos iš Romos ir įdėtos jį 
vaizduojantį vaško kūną,
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tofoly wlth thlt n«w Clai- 

rol Bruth Crayon. lt por*

mirt coloring from tho root out without dripplng or imudų- 
Ing, and it tho porfoct antwor to ln-botwoon tintingt or 
Ihoto distracting first gray hairt. b a imart "carry-ovory* 

wh.ro" cato that opont in a |lffy roady for ūso. $1 .,« 

Roflllt 50c ... in 12 naturol-looUng shadas.
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.v kuris atrodo toks kaip jis 
reseles, Šv. Kitaros pranciš-/, , , -, . - r. , _ kad gyvas buvo ir yra jde-
~ -v, T > tas tam tikruose stikluose
Pranciškaus* Tos stovy-
los, vadas ’aiškino, stovi
prieš akis, kad mokinti 
mus, kaip gyventi bei pa
siekti gyvenimo tobulybę.

Apžiūrėjus bažnyčios vi-
verkiančią Dievo vadas pradėjo mus ves

ti prie laiptų vedančių skie
pam Čia pusiau nulipus 
yra Nazareto koplytėlė. Vi
dury šios koplytėlės Ap
reiškimo altorius, gi iš vie
nos pusės Šv. Juozapo pa
veikslas, kuriame Jis moko

jus į kairę pusę šio paveiks- Į Dieviškąjį Kūdikėlį, kitoje 
lo, kurioje du vagys lošia pusėje, Šv. Onos paveikslas, 
laimikį, kuriam teks Kris- ' prie kurios kojų klupo mer- 
taus rūbai. Su Kristumi' gėlė Marija. Lipam dar že-

po .altoriumi. Kitą matė
me šv. Stepono, pirmo kan
kinio koplytėlę. Kiek paė
jus, patamsėję siaūru kori
dorių, įėjome į vadinamv 
Skaityklos Koplyyčią, kuri 
yra nemaža ir visi paveiks
lai bei piešiniai aplinkui 
koplyčią vaizduoja apleidi
mą šio pasaulio. Viename 
Dangaus Angelas viena ran
ka lyg jau šaukia tave iš šio 
pasaulio, o kita ranka rodo 
vienumą ir siaurą takelį į tą 
žadėtą laimę. Kristaus, ką 
tik nuimto nuo kryžiaus ir 
paguldyto su balta drobule 
ant žemės, paveikslas užima 
visą koplyčios sieną, kitas
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kabo ir kiti du nukryžiuoti; miau bei giliau sklepan, kad 
vienas palenkęs galvą, pa- pamačius Katakombas, ku- , vaizduoja Paskutinį Teismą, 
keltomis akimis žiūri į Kri- riose anų laikų krikščionys. Kiek toliau paėjus, kiti pa
stų, lyg prašydamas Jo at- Romą valdant Neronui, lai •, veikslai vaizduoja Kristą

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

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

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

dodavo savo mylimuosius, 
kurie buvo nužudyti dėl ti
kėjimo (lavonų buvo virš 6 
milijonai), bei susirinkdavo 
slapta nakties metu gar
binti Dievą, bei Mišių iš
klausyti. Čia beveik nakti
nė tamsa, tik kai kur spin
di mažas žiburėlis, kad ge
riau nušvietus takus. Oras 
ir gi kaip skiepe tvankus ir 
drėgnas, bet nėra laiko apie 
tai mąstyti, nes reikia vadą 
sekti, kad nepasilikus. Va-

prikeliantį Lozorių bei To- 
biją laidojantį mirusius. Čia 
ir altorius yra juodo mar
muro ir vien už mirusius lai 
komos Mišios. Užrašai pra
šo melstis už tuos, kurie šį 
pasaulį jau apleidę.

(Bus daugiau.)

Turime mokytis, kad pa
sivytum kitas tautas, kurios 
garsios savo kultūra, savo 
mintimi, savo išradimais.

Valdy S.

("Brantu" Acme telephoto)

Oregono universiteto de
kanas Wayne Lyman Morse 
prezidento Roosevelto pas
kirtas penkių boardo narių 
pirmininku tarpininkauti ir 
taikinti geležinkeliečius au 
geležinkelių kompanijomis.
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PADANGOSE, Juozas Sakalas ir Daaaltis, 125 pusi...............M
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. Šlapelis. 90 pusi ............................................................. .50
TEVYNttS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusL .................... A5
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Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo” rėmėjams Ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus ir geriausius linkSjimusl

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodama* 
apie {vairius katalikams {domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie. 
sas, gina ir saugo jas nuo amtlnojo išganymo priešų.

Daugarlopai tapadauglja jfisų katalikiško dienraščio skaitytojų skal
ausi

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI. 
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

kiant pasitikėjimą, kad Lietuva, Latvija, Estija, Suo
mija, Gudija, Ukraina ir Lenkija bus laisvomis ir ne
priklausomomis. Jos, kaipo visiškai atskiros tautos, 
turės turėti laisvę gyventi savitu gyvenimu, laisvę 
tvarkytis taip, kaip joms bus geriau, laisvę garbinti 
Dievą taip, kaip jos norės. Tos tautos yra Vakarų tau
tos savo civilizacija ir kultūra; tų*tautų etnografiškos 
sienos turės būti nustatytos Vakaruose tokiu pat bū
du, kaip ir Rytuose.

“Nei Vokietija, nei Sovietų Rusija neturi jokių pre
tenzijų prie šių žmonių teritorijų” — sakoma latvių 
biuletenyje. “Vokiečiai teemigruoja j mažiau apgyven
tas pasaulio vietas.... Sovietų Rusija arba didžioji ru
sų tauta turi pakankamai nuosavos teritorijos: ten yra 
šimtai mailių visai neapgyventų ir nesunaudotų že
mių didžiosios Rusijos rytų dalyje ir kitoj Uralu kalnų 
pusėj yra dar daugiau derlingos žemės. Didžioji Rusi
ja turi sugrįžti į normalų gyvenimą iš internaciona
lizmo debesų. Rusijos žmonės užsipelno gyventi demo
kratišku gyvenimu, laisvai Dievą garbinti, turėti šei
mas ir nuosavybę ir būti linksmais ”

Be to, tame biuletenyje yra daug rašoma apie nau
juosius Baltijos valstybių okupantus, prieš kuriuos 
reiškiami protestai.

Nenorėjo bėgti pas Staliną

Mūsų nusistatymas
Nebreiktų, berods, rašyti apie tai, koks yra mūsų 

dienraščio ir organizuotosios Amerikos lietuvių kata
likų visuomenės nusistatymas dabartinės politinės pa
dėties Lietuvoje atžvilgiu. Tasai nusistatymas pirmiau 
buvo aiškus ir dabar jis yra aiškus.

Nei mūsų dienraščio, nei mūsų organizacijų vado
vybės niekuomet nesvyravo. Jos visada stovėjo ant 
pilnos Lietuvos Laisvės ir nepriklausomybės pagrindo, 
nuo jo nenuslydo ir nenuslys.
Kai 1938 m. Lenkija pasiuntė Lietuvai ultimatumą 

ir grąsino ginkluotu užpuolimu, jei nebus išpildytos 
jos užgaidos, visos lietuvių katalikų organizacijos, vi
si lietuvių katalikų laikraščiai griežčiausia protestavo 
prieš tą Lenkijos žygį ir kreipėsi į didžiųjų valstybių 
viršūnes, kad jos neleistų lenkams pažeisti Lietuvos 
valstybės suverenumą.

Panašiai buvo pasielgta ir 1939 m. rudenį, kai So
vietų Rusija privertė Lietuvos vyriausybę įsileisti rau
donosios armijos garnizonus, o kai 1940 m. birželio 
mėnesyje Sovietų Rusija okupavo Lietuvą, visu griež
tumu buvo protestuojama prieš tą biaurų bolševikų 
smurtą.

Mūsų organizuotoji visuomenė nė kiek nesusvyravo 
ir tada, kai raudonoji armija buvo vejama lauk iš Lie
tuvos, prasidėjus rusų-vokiečių karui. Ir dienraštis 
“Draugas” ir A. ii. R. K. Federacija padarė visiškai 
aiškius pareiškimus, pabrėžiant, kad lietuvių tauta ne
pakęs jokios okupacijos, ar ji bus iš Rytų, ar Vakarų 
ir pakartojant, kad stovime už laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvos valstybę be bet keno globos. Praėjusiame 
A. L. R. K. Federacijos kongrese, įvykusiame rugpiū
čio 7 d., Thompson, Conn., pasiųstam Prezidentui Rpo- 
seveltui pareiškime užprotestuota prieš naujus Lietu
vos okupantus vokiečius.

Rugsėjo mėn. 14 ir 15 dienomis, Hartford, Conn., 
įvyko A. L. R. K. Federacijos centro valdybos suvažia
vimas, kuriame vienbalsiai nutarta pakartoti protestą 
prieš Vokietijos nacius, kurie privertė atsistatydinti 
sukilėlių vyriausybę ir, nesiskaitydami su tautos va
lia, ją okupavo, paskirdami Lietuvai savo komisarus, 
mobilizuodami gyventojus priverstiniems darbams, nu
savinant Lietuvos gyventojų nuosavybes. Savo protes
to kopijas Federacijos valdyba pasiunčia Prezidentui 
Rooseveltui ir Didžiosios Britanijos ambasadoriui.

Kaip mes nedarėme sau iliuzijų, kad Sovietų Rusi
ja pagerbs Lietuvos valstybės suverenumą, taip tų 
iliuzijų nedarome ir dabar. Nelaukiame nieko gero ir 
iš naujo okupanto — Vokietijos, kuri sutriuškino ke
liolika valstybių ir ligšiol dar nė vienai iš jų negrą
žino laisvės ir nepriklausomybės. Ir, suprantama, ne
grąžins tol, kol jie, naciai, nebus priversti pasitraukti 
iš užimtų kraštų.

To viso išvada yra aiški: lietuvių tautos akys yra 
atkreiptos j Dėdės Šamo žemę, į Vašingtoną, kur ne- 

, dviprasmiškai stovima už demokratiją ir mažųjų tau
tų išlaisvinimą.

Justas Paleckis ir jo visa komisarų taryba vis delta 
nepanorėjo bėgti pas Staliną, kurį per metus laiko 
saule vadino ir visaip garbino. Pasirodo, Tarybų Lie
tuvos “ministrus” GPU agentai prievarta turėjo išvež
ti iš Lietuvos į Rusiją. Kurie iš jų turėjo progos, kaip 
Paknys ir Glovackis, pakelyje pabėgo nuo GPU agen
tų. Pirmajam pavyko pabėgti, antrąjį — Glovackų nu
šovė. Sakoma nušovė ir bebėgančią nuo tų agentų ir 
poetę Salomėją Neris, kuri parašė “garsiąją poemą” 
apie “saulę Staliną”. Tie buvę Stalino čebatlaižiai be
velijo geriau pasilikti Lietuvoj prie naujojo okupanto, 
negu bėgti į Sovietų Rusiją, kurią taip gyrė ir kuriai 
savo tėvų kraštą — Lietuvą taip judošiškai pardavė.

Oi nenorėtų vykti “matuškon Rusijon” ir mūsiškiai 
bolševikų “komisarai” Bimbos, Prūseikos, Andruliai, 
Mizaros ir kiti, jei jiems toks reikalas iškiltų. Jiems 
geriau iš tolo, po “kapitalisto” Dėdės Šamo glbba, Sta
liną garbinti, negu iš arti — Maskvoj.• ■ .■ ........;

Katalikų manifestacija
Praėjusį sekmadienį Chicagoje (Soldier’s Field) bu

vo milžiniška katalikų manifestacija. Du šimtai tūks
tančių tikinčių žmonių išreiškė didelį prisirišimą prie 
Katalikų Bažnyčios ir Šventojo Tėvo; pareiškė loja
lumą savo kraštui — Jungtinėms Valstybėms ir mel
dėsi, kad Aukščiausias grąžintų pasauliui greitą tai
ką, bet teisingą ir pastovią taiką.

Ne vienas iš tos milžiniškos minios, ne vienas iš tų, 
kurie skaitė spaudoj apie tą įvykį galvojo, kad šiuo 
metu tokios religiškos manifestacijos galimos tik de
mokratiškoje, laisvoje Amerikoje. Jos visu griežtumu 
yra draudžiamos Sovietų Rusijoj ir naciškoj Vokie
tijoj. Katalikai čia turimą tikėjimo laisvę giliai įver
tina. Jie ir darbu ir malda dedasi,. kad gerasis Dievas 
apsaugotų šį kraštą nuo visokiausių pavojų ir kad ki
tiems kraštams grąžintų taiką, laisvę ir gerovę.

«.J,

rr rtMes juos žinome
Tokia antrašte “Jaunimas” įdėjo vedamąjį, kuriame 

tarp kitko sako:
“Mes žinome kas tie lietuviškieji komunistai, ži

nome ko jie verti, žinome jų juodašimtišką ištiki
mybės šiai šaliai išžaginimą, žinome jų veiklos “stip
rybę” ir dėlto jų tiradas pro pirštus praleidžiame.

“Tuose komunistų laikraščiuose, kuriuos mes kaip 
kada peržvelgiame, tenka pastebėti įvairių patarimų 
lietuvių visuomenei gausybė. Tie patarimai — juo
kai. Lietuvių visuomenės atsinešimą link Maskvos 
pakalikų gerai nuo A iki Z pavaizdavo premjeras 
Churchill, kada jis jį “mokinusiam4’ komunistui par
lamento nariui atšovė:

“I do not think I should be prepared to receive 
guidance in policy or oonduct from a honorable 
gentleman who, it is notorious, has to change his 
opinions whenever he is ordered to by a body out- 
side this country.”
Aišku, kad .visi padorūs žmonės žino ir tai gerai ži

no, kas yra tie lietuviškieji komunistai.

(“Draugas” 1916 m. rug
sėjo 17 d.)

Lenkų susirinkimas Var
šuvoje... Varšuvoje įvyko 
gausus politinis susirinki
mas, kuriame priimta rezo
liucija, kuria reikalaujama 
pilnos Lenkijos nepriklauso
mybės, bet rezoliucijoje pa
žymima, jei Rusija laimėtų 
karą, tai Lenkijos nepri
klausomybės atstatymas bū
tų labai apsunkintas.

•
Rusija netekusi 7,317,000 

žmonių.... Pačių rusų Rau
donasis Kryžius pripažįsta, 
kad caro armija nuo pra
džios šio karo iki pastarų
jų dienų netekusi 7,317,000 
kareivių. Iš šio skaičiaus 
užmuštųjų — 1,497,000; su
žeistųjų — 3,820,000 ir arti 
dviejų milijonų paimta į ne
laisvę. Iš sužeistųjų vienas 
milijonas ir trys šimtai tūks 
tančių liko raišais: be kojų, 
be rankų.

•
Neleidžia siųsti drabužių 

į Lietuvą... Kun. dr. Baltuš
ka, neseniai apsilankęs Lie
tuvoje, praneša, kad vokie
čių valdžia neleidžia įvežti 
į Lietuvą drabužių.

•
Rusai žiemą žada būti Var 

širvoje.... Rusų kariuomenės 
vadas Galicijoje generolas 
Brusilovas pasakė, kad jis 
pilnai įsitikinęs, kad rusai 
būsią Varšuvoje.

•
Gydytojai peržiūrėjo svei

katą. ... Penki tūkstančiai 
vietinių gydytojų išdavė 
sveikatos liudijimus pusei 
milijono vaikų, kurie stoja 
į mokyklas. Be gydytojo liū- 
dijimia šiemet į Chicagos 
mokyklas nieko nepriima.

Rengia žydų “pogromą”— 
Iš Berlyno pranešama, kad 
būk Rusijos policija kurs
tanti minias suruošti žydų 
“pogromą”.

Meksikoj cholera.... Dau
gel Meksikos miestuose siau 
čia cholera. Daug žmonių 
miršta.

Po svietą pasidairius
Kas sako, kad gazletą ro*. 

daguoti, tai ne baranka val
gyti. Mano figeriais, dar 
net lengviau gazieta reda
guoti. Didelė štuka, saky
siu, sėdint Čicagoj prie Hal
sted St. balšavikų gazietos 
redakcijoj, rašyti apie Sov. 
Rusiją, kad nepaisant vai
nos, Maskvoj eina didelis 
remontas: iš seno miesto
daroiua naujas — milžiniš
ki pastatai traukiami į ša
lis, kad apdaryti atrytus 
tiesius. Apgultame Odesos 
mieste teatrai atdari ir jie 
pilni publikos. Leningrade 
nors vidury miesto kasami 
apkasai, gyvenimas eina 
normaliai: fabrikai dirba,
muziejai, teatrai pilni žmo
nių. Kijeve taippat gyve
nimas eina normaliai. Ir 
tt.

Paranką valgant kai ka
da dar reikia pažiūrėti, kur 
kąsti, o čia sėdai, dar bur- 
nykę išmetęs, ir rašyk apie 
Sov. Rusijoj žmonių links
mybes net priešo apgultuo
se ir griaunamuose mies
tuose.

Orui pradedant atšalti, 
detroito cicilistai, kaip M. 
J. Kemešienė garsina, “vie
ni rūpinasi kur važiuos ku
rapkų šaudyti, kiti grybau
ti .. . Vyrai siuva raudonus 
švarkus, šveičia strielbas.”

Balšavikai pyksta, kad 98 
proc. Amerikoje žmonių 
priešingi Dėdės Šamo stoji
mui į karą. Jei jau arti
miausi balšavikų draugai 
strielbas šveičia, ne Stali 
nui ginti, ale kurapkoms 
šaudyti, .tai ką besakyti 
apie tuos, kuriems Stalino 
likimas tiek apeina, kaip 
pernykštis sniegas.

Velnias, tavorščiai, bijo 
kryžiaus, o balšavikai Rau
donojo Kryžiaus. Užplūdę 
Lietuvą balšavikai raudo
nuoju kuju ir piautuvu bu
vo užsimoję nugalabyti Lie-

« - . v j. ' T ' Chicagos ir apylinkių lietuvi!} visuomenė prašoma
LdlYlŲ ZOOlS neužmiršti, kad sekmadienį, spalių mėn. 26 d. — Kris-

Latvijos pasiuntinybė Vašingtone išleido biuletenį, taus Karaliaus šventėj įvyks dienraščio “Draugo” ju- 
kuriame plačiai rašo apie Baltijos valstybių vietą Eu- biliejinis bankietas, kuriame maloniai yra sutikęs da- 
ropos tautų šeimoje. Tikrai įdomų rašinį baigia išreiš- lyvauti J. E. arkivyskupas S. A. Stritch. v.. _

tuvos Raudonąjį Kryžių, ale 
nespėjo. Mat, balšavikams 
rūpėjo pasiglemžti turtas.

Daugelis dyvijas tokiu 
balšavikų veikimu. Koks 
čia dyvas. Ar gi nežinome, 
kad civilizuotas žmogus į 
svietą eina su kryžium, o 
laukinis — su primityviu 
ginklu — kuju.

Spicpirvirvio Dumkos
Raudonus aklinančius aki 

nius užsidėjusi, Maskva — 
kas-ryt-bučiuoju Vilnis sa
ko: “pas katalikus ir tauti
ninkus nelikę vilčių Lietu
vos valdyme dalyvauti, kol 
naciai šeimininkaus.”

Jei akinius nusiimtų Vil
nis pamtytų, kad Stalino ne 
prašytas teroras Lietuvoje 
katalikams ir tautininkams 
įtikinančiai atėmė visas 
viltis Lietuvos valdyme da
lyvauti, jei ten viešpatau
tų ir bolševikai.

Tačiau Vilnis bolševikus 
, giria, nacius peilųp..

Prašau Nesijuokti
Vienam nemažam susirin

kime, kur dalyvavo ir ku
nigas,vienas advokatas, 
visuomet labai megiąs gir
tis savo razumu, sumislijo 
sukritikuoti kunigą.

— Guodotinas kunige, 
kaip yra žinoma, kad tarp 
dangaus, o peklos randasi 
aukštas mūras, pastatytas 
per Di/evą. Tūlą, dieną vel
niai ėmėsi prie darbo — su 
griauti tąjį mūrą ir ant ga
lo tas darbas jiems pasise
kė. Tarp aniolų ir velnių 
iš tos priežasties at\jo prie 
mūšio. Ant galo viskas už
sibaigė dideliu teismu tarp 
peklos ir dangaus. Pasa
kyk man, kas laimėjo teis
mą?

Kunigas atsakė: — Pe
kla!

Kaip tai, dėl ko?
— Už tai, mano mielas 

kad danguje nesirado nei 
vieno advokato!

LIEPSNOJA NUŠOKĘS NUO BĖGIŲ TRAUKINYS

("Draugas” Acme teiepnotal 

Netoli Columbus, O., vienam sankryžy nuo bėgių nušoko 61 kubilinių su gazolinu 
vagonų traukinys ir 27 vagonai užsiliepsnojo.
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Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

IAvertė Ant. Pauli ukonib
v., U. TOMAS 

(Tęsinys)

LIETUVOS PASIUNTINYBES 
' SPAUDOS ŽINIOS

Woshiagton, D. C., liepos kuri žinoma "Drang nach
10, 1941. Liepos 3, 1941, no- Osten” vardu, 
toje, kurią p. Žadeikis, Lle-
tuvos Atstovas, įteikė Ame
rikos vyriausybei, buvo pri
siminta ir pernykštė sovie
tiškoji Lietuvos okupacija. 
Notoje paliesti dalykai san
traukoje šitaip apibudina
mi:

Šiandieninė Europa

Kovo 22 d.
Aš įstojau į gailestingųjų seserų Kursus. Šį sartą 

man tėvai dėl to nepasakė nė vieno šn lžio. Aš via dar 
tebesu labai P’lpna ir per paskaitas laoai nuvargstu Man
ima rodytis, tartum ir mano pačios gyvenimas jau yra Į Sianoienme Europa yra 
žuvęs, sudužęs. Aš neturiu ko daugiau belaukti nei apie patekusi diktatorių val
ką svaojti. Visa, kas man beliko, tai tik liūdėti vargšo džion; tenai faktinai visos
Vadimo. tautos kenčia svetimą jun

gą arba gyvena svetimos 
Kovo 23 d. invazijos pavojuje; deja

Pas mus vėl buvo užėjęs Saša Govorovas. Jis buvo i šiuo atveju Lietuva nėra ifi-
sužeistas, bet, kai tik kiek susveiks, vėl nori vykti į fron- imtis, — dargi antraip: Lie

tuvos nelaimės pralenkia ne
laimes daugelio kitų kraštų

tą. Jis visą laiką sėdėjo apsivilkęs miline.
— Kodėl nenusivelkate? — paklausėme mes.
— Kad po apačia aš turiu tik suplyšusią fufaiką, dėl to, kad Lietuva vienų

(Nertinė, megztinė), daugiau nieko. Net marškinių ne- su vir^um metų laikotarpy

Lietuvos vokiškoji invazi
ja jau gludinti Vokietijos-1 v: 
Sovietų 1939 m. nepuolimo 
pakte, savo esmėje yra ag 
resija ir Lietuvos integra
lumo sulaužymas. Toji in
vazija panaikino normali
nius dviejų kaimyninių tau
tų santykius paremtus su
tartimis ir paneigė lietuvių

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

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

Reikia manyti, kad ir šių 
metų seime, būsimame lap
kričio 16 d. Šv. Kryžiaus 
parapijos salėj, labdarių kuo 
pų veikėjai pristatys naujų 
vardų, naujų garbės narių, 
nes dabar ypač yra didelis 
reikalas, nes, kaip visiems 

į yra gerai žinoma, senelių 
prieglaudos namas yra sta
tomas, o fondai tuo taupu

Didieji prieglaudos 
statytojai„ . ...... j mai J““8 įvertinti. Nuo są- to ^ar,'ku tuoj Aukoja,

Tie musų tautiečiai gera-, jungos jsisteigimo didelė „augaukoja. Garbėana.

tautos švenčiausią teisę ap- nariais. Tą vardą, žinoma, 
sispręsti ir būti neprikišu- jie visai teisingai pelno. Ne
somai. Vokietijos okupaci
nis režimas panaikino laiki-

me skyriuje, kad išskaičiuo
ti visus Labdarių Sąjungos
garbės narius ir kad tinka-' jla viaai yra uialba,gę

dariai, kurie aukoja $100.00 knyga yra prirašyta garbės
Liet. R. K. Labdarių Sąjun | narių vardų. Pradėjus sta-Į kurie daugiau tūri? Bet 
gai, yra ^vadinami garbės tyti senelių prieglaudą, bu-'šiuo mažiaWBios au

vo reikalas naują knygą už
vesti.

riais, žinoma, tampa tie,

kos yra giliai įvertinamos.

vienas iš jų tas šimtines 
duoda labdarybės reikalams

ną vyriausybę susidariusią nuo savęą nutraukdami ge- 
pasekoje Lietuvos žmonių resnį duonos kąsnį ar nau- 
sukilimo prieš okupacinį so-' jesnį drabužį. Galime, dėl
vietų režimą ir paskyrė ci
vilinius komisarus, kaip gu
bernatorius, naujai užimtai 
teritorijai. Tai darydama,

to, būti tikri, kad to- šim
tinės aukojamos ne dėl tuš-

Toji knyga visais laikais 
liudys prieglaudos lanky
tojams Ir jos gyvento
jams tų stambių aukoto
jų geraširdiškumą.

Z
Praėjusių metų labdarių

čios asmeninės garbės, bet' sąjungos (21-mame) seime

Prieglaudos statymo 
susirinkimas

Kun. Anicetas Linkus,
Senelių Prieglaudos Staty
mo Komisijos pirmininkas, 
praneša, kad visų tos ko-

pergyveno ne vien* bet du Vokietija neeiteikė, dargi,turiu ir jau seniai nežinau, kas yra baltiniai.
Ir taip jis turėjo gyventi visą laiką fronte, ne tik , kariuomenių įsiver- , nuro<jyti, kad bent ateityje

jis, bet jie visi. Žinoma, mama tuojau pasistengė jam
surišti tėvelio baltinių.

1919 m. balandžio 1 d.

Birželio 15 dieną 1940 me
tais Lietuva buvo apgaulin
gai užklupta ir pavergta per

Vadimo motina šiandien man atidavė sąsiuvinį su į Sovietų Rusiją. Okupacinis
mano eilėraščiais, kuriuos aš buvau padovanojusi Vadi
mui. Ūkininkas, kuris tąsyk Vadimą su draugais ifida

soyietų režimas savo tero
ristinio valdymo metodais

būtų respektuojamos ele
mentarinės lietuvių tautos 
teisės. Pastaruoju laiku nau
joviškų kryžeivių vengiama 
minėti dargi Lietuvos var
das. Ji keletą šimtmečių 
sėkmingai atsispyrusi teu-

vė, paskiau, graužiamas sąžinės, atėjo pas Vadimo mo-1 jr prievarta kraštui hmka- tonų viešpatavimui, dabar
liną ir ėmė ją maldaute maldauti, kad jam tą nusikalti
mą atleistų. Drauge jis atsinešęs atidavė viską, ką buvo 
radęs prie jų kūnų.

Mano eilėraščių sąsiuvinyje, kurį rado Vadimo ki
šenėje, jis aiškiai pažymėjo dieną ir net valandą, kada 
Vadimas buvo nužudytas, ir įrašė žodžius: “Amžinam 
atminimui tau, vargše Vadimai!”

Vadimas buvo užmuštas tą pačią dieną ir pačią va
landą, kurią aš kliedėdama mačiau per sapną, kaip už 
geso išdegusi žvakutė. Kadangi užmuštųjų kūnai buvo 
žvėriškai išniekinti ir baisiai sužaloti, tai Vadimą galėjo 
atpažinti tik iš geležinės grandinėlės, kurią rado ant jo 
rankos.

Baltieji paėmė Sterlitamaką. 
naikinta visa divizija.

Balandžio 8 d. 
Raudonųjų esanti šu

vadovaujanti, krikščioniško, aavo vardą į knygą aukso misijos narfų ,abai avarbu8
sios artimo meilės jausmais, i raidėmis įsirašė Antanina
Jie nori, kad mūsų tautiečių 
tarpe nebūtų badaujančių, 
kad neturtingieji turėtų prie 
žiūrą ligoje, kad seneliai ir 
mažyčiai našlaičiai turėtų 
prieglaudą, dėl to tie gera
dariai šimtinėmis labdarių 
sąjungai aukoja. Taip da-

Krotkaitė, paklojusi prieg
laudos namų statymo reika
lams visą tūkstantį dolerių 
grynais pinigais. Toji stam
bi jos auka kilniam reika
lui nebuvo pirmoji ir, gali
me būti tikri, nėra pasku
tinė. Nėra nė vieno dides-

ma sovietizacija buvo užsi
mojęs išnaikinti visą lietu
vių tautą.

Toksai svetimo grobiko 
žiaurumas iššaukė, paga
liau, spontanišką žmonių 
sukilimą įvairioee Lietuvos 
vietose, šis 1941 m. birže
lio mėn. 23 d sukilimas pa

jų įjungiama į naujai suda
rytą Ostlandą.

“Pereitais metais aš pro
testavau prieš Sovietų Ru
sijos agresiją tyčia nukreip
tą prieš Lietuvą. Dabar, kai 
Sovietų okupacija pakeista 
vokiškąją ir Lietuvos opo
zicija svetimai uzurpacijai

r antie j i pelno dar garbin- j nio ir gražesnio tikslo, ku- 
gesnį ir gražesnį vardą, nes rio Krotkaitė nebūtų parė-
jie yra muši. Jos geraširdiškumas

didieji senriiųpriegta odos iUkrai yra Pavyzdingas .ir 
sektinas.statytojai ir Dievo įsaky

mo — mylėti savo artimą 
— vykdytojai.
Permažai yra vietos šia-

reikalavo didelių iš sukilę- tebesitęsia, skaitau pareiga

lių aukų. Sukilimas betgi 
suteikė, nors ir nesaugią, 
progą paskelbti Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mą prieš pat užplūstant 
antrajai invazijai. Esmėje 
Lietuvos sukilimas buvo nu

mano Vyriausybės vardu 
užregistruoti protestą prieš 
Vojcietijos imperialistinę 
mano krašto invaziją ir pa
reiškiu, kad bet kokis Vo
kietijos pasikėsinimas lemti 
Lietuvos politinę ateitį ne-

. Balandžio 11 d.
Dabar visas miestas šneka tik apie incidentą su 

inž. Vinokurovu. Mat, baltieji, paėmę mūsų miestą, su
ėmė daug bolševikų, o su jais drauge buvo -nubaustas ir 
jis — taip sakant, gavo visą porciją knuto. Tačiau vė
liau paaiškėjo, kad jis buvo melagingai įskųstas vieno 
savo įstaigos kolegos. Nors po to įvykio jo vyresnybė 
ir of ici j aliai atsiprašė, tačiau jis dabar kiekvienam sutik
tajam pasakoja, kad, kaip seniau išsiilgęs laukė baltųjų, 
taip dabar laukiąs raudonųjų. Tai girdėdamas žmogus vos
gali susiturėti neverkęs iš pykčio.

Balandžio 12 d.I
Baltieji paėmė Belebejų, o Sibiro armija Zavodą, 

Votkinską. Ir vis dėlto, nepaisant to, mieste plačiai 
šnekama, kad baltųjų dienos jau esančios suskaitytos. 
Ir kas tokius gandus platina? Aš manau, greičiausiai, 
eserai. Dėl to aš ėmiau prikaišioti Marusiai Petuchovai, 
kuri drauge su manimi lanko gailestingųjų seserų kur 
sus, ir jai visai atvirai pasakiau:

— Tuo būdu jūs, eserai, baltųjų sąjūdžiui nepapras
tai kenkiate. Ir kaip jūs dar to patys nesuprantate?

Tačiau ji man su pikta šypsena lūpose atkirto:
— Ar jūs manote, kad baltieji išgelbės Rusiją, jei 

jie paims visą valdžią į savo rankas? Tik mes, eserai, 
galime Rusiją išgelbėti, bet ne baltieji: jie padėtį tik 
pasunkins!

~ v ' ' ‘ 5 ' Balandžio 13 d.
Sibiro armija paėmė Sarapolį ir vakarų armija Bu- 

gulimą. Raudonieji taip bėga, jog vos begalima juos 
pavyti. ;x

Visur mieste matyti nudžiugę veidai.t
Balandžio 19 d.

Baltieji paėmę Buguruslaną. Visų nuotaika pakilu 
ci, kaip per didžiausias šventes, mūsų išvaduotojams, ad 
mirolui Kolčakui ir generolui Gaidai, rašomi ir kom
ponuojami himnai. Daugumas vėl ėmė gyventi taip. kaip 
kad anksčiau gyveno, prieš užeinant raudoniesiems, ir

kreiptas prieš abu užpuoli-1 davus progos laisvai pasi- 
kus: sumišusias ir besitrau-' reikšti lietuvių tautos va-
kiančias 
pajėgas ir besiartinančias 
Vokietijos pajėgas. Sukili
mas buvo desperatiška, bet 
ryžtinga pastanga atgauti 
laisvę. Dėl nepalankių ap
linkybių pasiryžimas nepa
vyko, bet jo idėja liko gy
va.

sovietų kariškas liai, bUB skaitomas neteisė
tu,” pareiškė p. Ministras.

Kol Sovietų diktatūra, da
bar pati agresijos auka iš 
savo pirmykščio partnerio 
pusės, neatsisakė Lietuvos 
1940 m. aneksijos, Sovietų 
grąsinimu Damoklio kardas

Ministras — “pareikšti pil
ną pasitikėjimą, kad Ame
rikos Vyriausybė nepripa
žins Vokietijos aneksionis- 
tinio režimo Lietuvoje. Lie
tuviai tiki anksčiau ar vė
liau tas režimas turės pasi
traukti ir užleisti vietą de
mokratiškai ir tikrai repre
zentatyviai vyriausybei pa
šauktai laisva valia lietuvių 
tautos, kuri dabar kenčia 
nuo dviejų svetimų invazi
jų.”

Amerikos Raudonasis 
Kryžius ieško progos

Kiti garbės nariai — tik
rieji ir didieji senelių prieg
laudos namo statytojai yra 
šie (jie visi aukojo po $100):

Draugija — Garsus Var-■
das Lietuvaičių; Adolfina 
Rim i d aite; Simonas Shlepo- 
vvich; Steponas Krivis; Teo
dora Atroškienė; Izidorius

su si rinkimas bus ketvirta
dienį, rugsėjo 18 d., 7:30 
vai. vakare, šv. Kryžiaus 
parap. mokyklos kambary.

Wive$, mothers, s'uters- -they’re often 
forced to point the way to hoii 
health to their men folkl For wcmen

Pupauskas; Ona lr Antanas know that a healthy head produces
handsome hair! And thot’s why 
,women everywhere are pointing to 
Fom-ol. the remarkable foaming oil 
shampoo which first nourishes the 
scalp, then takes the dūli, parched

Kaspučiai; J. O. Slitskis;
Antanas E. Mališauskas;
Valerija ir Pranciškus Ra- 
davičiai; Ona ir Mykolas
Važmai; Emilija Navickie- | hoh and bringj it back to giowin8 
nė; Mečys Šveikauskas; Jo- • heath. Fom-ol U to economkat,- a 
nas ir Emilija Eudeikis; j floes ° ,ono wa>- Ask your 
Bronislava Pivariūnienė;

tebekabo virš Lietuvos liki- 
Antroji Lietuvos invazija mo' ,

*■ m'birtelio. m- Kol Vokietijos diktatūros 
22 d., kai Vokietijos kanuo- nepa8otinamam uikariavi. 
mene ĮŽygi.vo j Lietuvą ir mų apetJtui nebua užkin)tae

Juozas ir Barbora Naujokai; 
Liudvika Šliužas; Bagumi- 
la Piliūnas; Rožlų-Lelijų 

pagelbėti Lietuvos žmonėms. K|ūbas; Aleksandra Savic- 
Gerbiamas Norman H.' kienė; Juozas Žimaočius; N. 

Davis, Amerikos Raudonojo' N.; Anelė Jesutis; Ona Sva-
Kryžiaus galva, savo atsa
kyme iš fi. m. rugsėjo mėn. 
8 d. pranešė Lietuvos Atsto-

žas; Ona ir Volteris Kava
liauskai; U. S.

Šie visi didieji geradariai
vui, Įgaliotu! Ministru P. i arba labdariai į sąjungos

_r---------------- ---------------Zadeikiui, kad Amerikos 1 garbės narystę įsirašė nuo
s um ama atga audono- tol jokia tauta ne- Raudonasis Kryžius 1940 praėjusių metų Labdarių
sios Arinijos divizijas aa-'bus

saugi. Tačiau, šviesos-. metų pradžioje imliai talki 
vaitės ėgyje ėmė visą nga abeiįįea viltis tapo su-' ninkavo Lietuvos vyriausy-

ie uvą. arw . .eb’. stiprinta širdyse prispaustų bei grumtis su lenkų trera- 
jos vyriausy s paneigimo, i tautų, tarp jų ir Lietuvos, tinių problema, bet šiuo tar-

* . o le" dėka didelės svarbos pareiš- pu delei priežasčių paeinan-
UV^ r - .PU 1 m°’ i padaryto dviejų di- čių ir siaučiančio karo tikkad Lietuvos invazija su- džjausi pa.

tampa su Vokietijos pasi- gaulio yadų kur Atlan.
skirta Europos globos zni.|uke to.
sija, neišskiriant apsigyni- I , u, w

mo nuo sovietų grąs.nimų, IH duoti idaujMnų «._____ ___________
pora mėnesių Lietuvos oku- Statymą nuo "Tamsta betgi gali būti už
pacijos .š vokiečių puma j- d u|ko vieSpatavimo vi- 

tikinimai (rodė. kad Vokie- dU[Utorių,
tijos karinė okupacija yra 
tik žingsnis pirmyn įgyven- “Aš naudojuosi šia pro
dinti vokiečių ekspansiją, ga” — baigia savo notą p.

apie frontą niekas nemąsto; nurimo visi. O ten,, reikia 
manyti, baisiai visko trūksta. Kareiviai, kuriuos atga
bena pas mus į' ligoninę, apsimovę filciniais batais, bet ir 
tie patys taip skylėti, jog tie vargšai velniai turi tikriau
siai eiti basi. Apie baltinius nėra ko nė kalbėti. Tai tik 
vieni skarmalai.

(Bus daugiau.)

Sąjungos seimo.

Jr

rovės, Amerikos Raudonasis 
Kryžius neturi galimybės 
pasiūlyti savo pagalbą Lie
tuvai kaip lygiai ir kitoms 
karo paliestoms šalims.

tikrintas, kad Tamstos tau
tiečių reikalai — kaip pa
čioje Lietuvoje taip ir iš J 
trėmime — ir toliau bus 
mūsų su prideramu palan 
kurnu svarstomi ir dabar
ties nauji reiškiniai duoda 
pagrindo tikėtis, kad gal 
būt artimoje ateityje atsi
darys kad ir siauras kelias 
dėl teikimo lietuviams taip 
reikalingos pagalbos,” — 
pareiškė p. Davis.

druggist for the regular 50c size. 
Or, write for a generous trial bat
tle, enclosing 10c to cover packing 
and postage.

FOM-OL
Mara tfcaa a sSompoa 
—a troatmont/

v>‘

į.**

D A C IX Z*^l — narnami statyti, remontuoti ar
’ l\\zL\Zv pirkti. Ilgametis Išmokė jimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

TAI 1PYI6ITP mQ8ų įtaigojo- Jūsų indeliai rūpea- 
■ ■ 1^1 ■ C tingai globojami Ir Hgi $8.000 ap
drausti per Federal Savings aad Loan Corporation. Kokams 
»H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

HCSŲ PASITIKSIMO m ištvermbs rekordas

, Patarnavimo, Nmoakrlaadflant Net45 Metai 
Vieno KHJentol

Keistuto Savings and Loaa Association yra šymiausia, 
eia ir tvirčiausia lietuvių finansinė jstaiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago, III.
Jos. HL Mozeris, Sec’y. 4
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Dievo ApvaizdosGal kas žino apie šį

"atostogaujantį"
jaunuolį

Mano sūnus, Jurgis Bal 
naitis, rugpiūčio 15 d. išva 
žiavo Chicagon vienai sa 
vaitei atostogų. Bilietą is 
pirko į abi puses. Pinigų pa 
siėmė nedaug.

Atvažiavęs j Chicago pa- 
:ašė man atvirutę, kad jau 
esąs vietoje, aplankęs kun. 
Paškauską, pas kurį manė 
visą liuosalikį praleisti. Ka
dangi kun. Paškauskas dar 
nebuvo grįžęs iš Rytinių 
valstybių, tad jis apleido 
kleboniją žadėdamas sugrį
žti, kuomet klebonas bus 
namie.

Jau mėnuo laiko praėjo, 
o negrįžo: nei į namus, nei 
pas kun. Paškauską.

Jis yra virš 30 metų am
žiaus, nevedęs, labai mėgsta 
chore giedoti bažnyčioje. 
Jei kas apie jį žino, malo
nėkite pranešti jo motinai 
sekančiu adresu: H. Balnai- 
tis, Head of 120th St., Troy. 
N. Y., arba kun. Paškaus- 
kui, 10809 So. State St., 
tel. Pullman 0032.

Pavyko

parapijos žinios
Rugsėjo 21 d. prasideda 

mūsų parapijos metinis ba- 
zaras, kuris tęsis iki spalių 
26 dienos, šeštadienių Ir 
sekmadienių vakarais. Prie 
bazaro jau esame pilnai pri
sirengę. Jis bus kupinas į- 
vairenybių. Aštuonios drau
gijos turės savo būdas: pa
rapijos komitetas, šv. Onos, 
Parap. Rėmėjos, Rožių-Leli- 
jų Klūbas, Tretininkų ir A- 
pašt. Maldos, Mergaičių So
dalicija, Sv. Vardo Dr-ja ir 
Akad. Rėmėjų 5 skyr. Bū
dų įvairume, bei laimėjimui 
daiktų gražume draugijos 
net lenktyniuoja. Pradėsi
me 3-čią vai. po pietų.

Kun. VI. Urba, o klebono 
kun. Martinkaus, labai my
limas vikaras, atostogavęs 
tris savaites Northern, Min
nesota, jau grįžo prie savo 
pareigų. Kun. Urba yra pil
nai atostogomis patenkin
tas. Mat, ten žuvis gaudė, 
jomis maitinosi — pats vi- 
rė-kepė ir dar į Chicago sa
vo motinėlei persiuntė. Pa
rapijos bazare, kun. V. Ur
ba, bus generalis manedže- 
ris.

BENDRADARBIAMS 
n. MARIJONŲ

Dėl svarbių priežasčių, 
TT. Marijonų Bendradarbių 
Chicagos Apskričio susi
rinkimas įvyks ketvirtadie
nį, rugsėjo 18 d., ir ne tre
čiadienį 17 d.

Reiškia šis susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį ir ne 
trečiadienį.

VALDYBA

Cicero. — Sv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų Klū 
bo susirinkimas įvyks rug
sėjo 17 d., 8 vai. vak., 8 mo
kyklos kambaryje. Nuošir
džiai kviečiame narius atsi
lankyti į susirinkimą. Turi
me daug svarbių reikalų 
aptarimui. Atostogoms pa-

Iš Politikos Laoko
Auskalnio sielą

Demokratu piknikas
Paprastai, Lietuvių Demo

kratų Cook Apskrities Ly
gos piknikas įvyksta Ryan’s
Wood., bet šįmet bus Liber- iiaus par bttžny{ioje, 8:00 
ty Grove, Willow Springs, J yal ryte 
III. Kad sutraukti publikos, j

Ketvirtadienį, rugsėjo 18 
d. bus laikomos calunavos 
šv. Mišios už a. a. Leono 
Auškalnio sielą Šv. Kry-

T v
Apart Apsaugos, Turime tCnA flflATSARGOS FONDAVjiįJJVV,VVV-u" 

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.

programos komisija jau tu
ri sudariusi planus įvairių 
pasilinksminimų. Kaip tik 
sutems, bus rodoma “mo
vies” ir juokinga komedija 
su Mickey Mouse. Įėjimas 
į daržą ir kinas nemokamai. 
Piknikas prasidės 10 valąn- 
dą ryto.

Ši diena bus pavadinta tei 
sėjo Zūrio diena. Turime at
minti, kad sekantį metą tei
sėjo Zūrio terminas baigsis 
ir iš naujo turėsime jį iš
rinkti: Tad parodykime Chi
cagos politikieriams, kad 

ir

Antros calunavos šv. Mi
šios bus laikomos Šv. Kazi
miero par. bažnyčioje, Ga
ry, Ind., penktadienį, rūgs. 
19 d., taipgi 8:00 vai. ryte.

J. Auškalnis iš Gary, ve
lionio brolis, nuoširdžiai 
kviečia tuos kurie galės da-| 
lyvauti šiose pamaldose ir 
pasimelsti už a. a. Leono 
sielą. Rap.

tCHN A3300AT10Nofaiea|o 
JUSTIN MACKIE WICH, Frea.
4192 Archer Avenue 

VIRginia 1U1
J*

sihaigus, pradėsim veikti.

A. F. Pocius, klūbo pirm. mes esame organizuoti

Kristus šiandie katalikų 
visuomenėje dažnai pasigen
da, kas Jį išpažintų prieš 
žmones. Kun. K. Č.

•AET, IMS. LAIDOTUVIŲ DIEEKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
Oenanaiaa Patarnavimai — Moteria patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

— -ZM

Town of Lake. — Rugsėjo 
12 d. pramoga, kurią rengė 
M. Sudeikienė, Unity klūbo 
svet., Seserų šv. Pranciš
kaus naudai, pavyko.

Nors tą vakarą vyko dįį 
dėtis karnivalas fBack of1 
the yards Council) ir dau
gelis negalėjo atvykti, bet 
pramoga, ištikrųjų, davė 
pikius rezultatus. Tai pasi
darbavimas gabios pirm. M. 
Sudeikienės ir narių, bei 
prietelių ir seselių gerada
rių.

Rėmėjai J. M. Sudeikiai 
visus atsilankiusius pavai
šino.

Lošę “bunco” laimingieji 
gavo puikių dovanų, kurių 
buvo begalo daug.

Dalyvavo ir svečių iš 
Bridgeport, Brighton Park 
ir So. Chicago.

M. Sudeikienė taria nuo
širdų ačiū, visiems atsilan
kiusiems, aukotojams, kny
gučių ir tikietų platinto
jams ir visiems, kas tik ko
kiu būdu prisidėjo prie pra
mogos pavykimo. Ypatin
gai Unity klubui už davimą 
svetainės. Rėmėja.

Atostogoms pasibaigus, 
po Darbininkų Dienos, mo- mai. 
kiniai grįžta į kietus mo
kyklų suolus. Oras pradeda 
po truputį atvėsti ir drau
gijos rodyti daugiau veiki
mo. Mūsų parapijos varg. 
dain. K. Sabonis imasi rim
to darbo — suorganizuoti 
didelį parapijos chorą. Re
peticijos įvyks kiekvieną 
pirmadienio vakarą 7:30, 
parapijos svet. Bus priima
mi nauji nariai ir bendrai 
lavinamas visas choras.

Rap.

Greitoje ateityje prasidės į 
Šaltimiero Radio Klūbo pi
lietybės pamokos. Kurie ma
tote reikalą lankyti pamo
kas, kreipkitės į šaltimiero 
raštinę, 6912 So. Western 
Ave.: asmeniškai arba te
lefonu ir užsiregistruokite 
pilietybės pamokoms. Klesą 
ves adv. Charles P. Kai, kaip 
ir praeitą sezoną. Pamokos 
bus penktadienių vakarais, 
Šaltimiero raštinėje. Pamo
kos bus duodamos nemoka- 

Adv. Charles P. Kai

reikalaujam politiško pripa
žinimo.

Važiuokimė rugsėjo 28 d. 
į pikniką parodyti, kad mes, 
lietuviai, vėl išrinksime sa
vo teisėją sekantį metą. Juo 
stipriau pasirodysim išva
žiavimuose, tuo daugiau ga
lėsime nuveikti ir reikalau
ti. • JJJ.

Pranešimas
Brighton Park. — 12-to 

Wardo Lietuvių Demokratų 
Organizacija šaukia susirin- 

■ kimą ketvirtadienio vakarą, 
rugsėjo 18 d., 8-tą valandą, 
Dariaus-Girėno Salėj, 4416 
So. Western Ave.

Kaip žinote, ši organiza
cija yra plačiai žinoma ne 
tik Brighton Parke. Ji pri
klauso prie Lietuvių Demo
kratų Lygos Cook County, 
kuri bendrai veikia su di
džiąją politikos mašina ir 
padeda lietuviams įvairiuo-

VINCENTAS ČEPAUSKAS 
(Gyveno; 928 W. 32iwi Place)

Mirė ruga. 16, 1941, 4:30
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Ra
seinių apskr., Tytavėnių par,.

Amerikoje Išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Magdaleną (po tėvais 
Jocaitė), brolj Joną Čepans- 
ką ir jo šeimą, brolienę Zofi
ją Čepauskienę ir jos šeimą, 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažjstamų Amerikoje. Lie
tuvoje paliko 2 seseris — Zo
fiją Černausklenę Ir Oną Jo- 
kubaitienę, brolj Stanislovą ir 
kitas gimines.

Velionis priklausė prie A- 
paštaiystės Maldos draugijos.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips kopyčioie, 3307 Li
tuanica Ave. Laidotuvės jvyks 
penktad., rūgs. 19 d. IŠ ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas j Šv. Jurgio par. T>s*- 
nyčią. kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j ftv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: — Moteris, Brolis, 
Broltmjė lr Glmtnės, o Lietu
voje Seserys, Brolis, Giminės.

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

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

_ _ _ Venetian Monument Co.
52'/ N. VVestern Ave. Tel. See. 6103

dl

PASKUTINIS

PĄpERBIMAS

. this cheese 
that’s digestible 

as milk itselfl

SPREADSI SLICESI TOASTSI 
' MELTS PERFECTLYI *

DAFFY DRAMAS
Vl/AITER, BRING 
ME MORNING 

VĖGG J

YES5IR « 
THE SHEUį 

PN IT
V

HA HA“ THE SHE tu
WON T BE ON IT VONG 
WHEN 1 GET VIORHlN^ 

-yON IT ?j-----

HEH 'A VE
FRunjJ

YOU GET THIS
WHERE PlO'-A

- 4ĮS) IT GAME
FROM THE 

POUNTRY 
JOOAT,

JWKAT COUNTRY *:

rrrrrf z n yi \

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

MILLIONS AMN—Miracle Whip does work u/onders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Mirade Whip is 
by far America’s favorite saled dressing.

*************. ******

se Warduose gauti valdžios 
darbų.

Trumpoj ateity ir ši ko
lonija tikisi gerų žinių. Mi
nimam susirinkime daly
vaus teisėjas Jonas T. Zū
ris ir lygos pirmininkas par
kų komisionierius Al G. 
Kumskis, kurie plačiau iš
aiškins, ką nuveikė su pa
galba mūsų organizacijos, ir 
ką numato ateityje.

Todėl atsilankykite visi 
šios apylinkės gyventojai.

Koresp. S. Gurskis

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnig Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1520), su P. Saltimieru.

MosfMIDDlEAGEWomen
38-52 Years 

.Ssffer Distress At This Time!

If this perlod in ■ woman*s life 
makes you eranky, restless, 
nervous, irritable, tired, blue a t 
times, auffer weakness, dizzi- 
ness, hot flasbes, distress of 
“irregularities’’—

Start at onei—try Lydia E. 
Plnkham’s Vegetable Com
pound. It’s one medicine you 
can buy today made especiallv 
/or women—lt helps relieve 
distress due to this functlonal 
disturbance. Lydia Pinkham’s 
Compound has helped hun
dreds of thousands of women

to go smiling thru trylng “mid-re.die ag<
Taken reg

Pinkham’s Compound helps 
build up reslstance to such an- 
noying symptoms that may be- 
tray your age faater than any- 
thing. Alao very effective for 
younger women to relieve 
monthly eramps. Pollow label 
directiona. WORTH TRYINGI

en regularly—Lydia

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

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

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJO8
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Ave. 
Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

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

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

8. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 1081 h Stneet 

Tel. PULiman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908

i
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Paskutinis piknikas j
ARD centras rengia paa 

kutinį pikniką rugsėjo 2£ 
d. Vytauto parke.

Su šHo mėnesiu beveik 
ir baigiasi vasaros sezonas 
Pamažu gamtos apdangalai 
mainosi; medžių lapai įgau 
na bronzinę spalvą, oras vė
sesnis, anksčiau sutemsta 
Viskas tartum sako: naudo-

X kitės paskutinėmis vasaros 
dienomis.

Visi ARD skyriai prieša
kyje pirm. A. Nausėdienės 
ir komisijos k. Burbienės, 

K. Garuckaitės ir M. Stan-
. kiūtės darbuojasi, kad vi- 

sus atsilenkusius priimti ir 
pavaišinti. Bus trys brangūs 
laimėjimai: "Dining Room” 
setas aukotas A. Alesaus- 
kas Furniture Co.; rankų 
darbo staltiesė, aukota E. 
Ogentienės ir “surprise” do- 
vana, aukota seselių priete- 
liaus.

- Visi į ARD pikniką! S. J.

DRAUGAS

Atstovėms

pagerbtuvės

Kvietimas

. Cicero. — Laikraščiuos 
buvo matyt, kad kitos kuo
pos surengė sulauktuvee sa
vo atstovėms. Nepasiliko ir 
Moterų Sąjungos 48 kuopa. 
Rugsėjo 8 d. buvo surengta 
šaunios suLauktuvės atsto
vių, būtent Petronės Zaka- 
rienės ir Elenos (Vaičūnai- 
tės) Statkienės. Nepamiršta’ 
ir centro raštininkė M. Vai
čūnienė. Dalyvavo daug sve-

Visi Chicago lietuvių vei- 
cėjai, veikėjos kviečiami 
dalyvauti susirinkime šį va
karą, rugsėjo 17 d., Aušros 
Vartų parapijos salėje, 2323 
West 23rd Place, kur bus pa 
sitarta, kaip tinkamiau pri
ėmus Jo Ekscelenciją, Ar
kivyskupą Samuelį A.»
Stritch, kuris maloniai suti 
ko būti garbės svečiu "Drau 
go” jubiliejiniame bankiete. 
spalių 26 d., 1941 m.

Susirinkimas šaukiamas S 
vai. vakare.

P. P. Cinikas, M. I. C.
‘ Draugo’’ Administratorius

Sąjungiečių 

išvažiavimas
Cicero. — M. S. 2-ros kp. 

išvažiavimas rugsėjo 7-tą 
labdarių ūkyje, kuo puikiau
siai pavyko. Skaisti saulu
tė ir švelnus pietų vėjalis 
daug prisidėjo prie gero ū- 
po.

Komisija, susidedanti iš 
pirm. K. Sriubienės, B. Pa- 
lubinskienės ir Daunienės, 
maloniai visus priėmė ir 
nuoširdžiai vaišino. Dvasios 
vadas kun. Albavičius savo' 
atsilankymu ir draugišku
mu pridavė daug malonumo. 
Tai, didelis 2 kp. prietelis 
ir patarėjas, širdingai ačiū 
už atsilankyrpą.. Toks skait
lingas narių su šeimom da
lyvavimas davė progos pa
daryti ir nemažai pelno.

Gražiabalsės R. Matulai
tienė, Lazdauskienė, Bružie
nė ir kitos sutartinai dai-

Visiems ir visoms
va ivi ■ va-1nuoširdžiai actu!

Visiems ir visoms, kurie 
grąžino Labor Day pikniko 
knygutes pikniko dieną ak
meniai arba paštu, tariame 
nuoširdų ačiū.

Dienraščio "Draugo” ad
ministracija labai įvertina

Afrikoje atgijo karo rus8ėj° 16 d -
Paskutuueji pranešimai

CLASSIFIED
veiksmai
Amerikos Legiono meti
niam suvažiavime dalyvau
ja virš 50,000 legionierių. 
Jų parado šiandie žiūrėjo 
1,009,000 žmonių. Paradas 
nusitęsė devynias valandas.

LONDONAS. — Vidaus 

Visu savo Skaitytoju ir r*. S

mėjų pasidarbavimą ir nuo 
širdžią paramą Mašinų Fon
dui. , ,

Sekantieji grąžino pa 
knygutę:

Zalatoris .................. Chicago.
B. Kučis ....................... Cicero
M. Jakaitis ............. Chicago.
N. Karklelis .......... Chicago.
O. Sriubienė ..... Chicago.
B. Turskis ............. Chicago.
M. Maženis .......... Chicago.
A. Gestautas ____ Chicago.
Miss Balčiūnaitė.. Chicago j. Bacevičius............. Cicero.
V- Gudas ............... Chicago. Z. Srupša .................... Cicero.
O. Balčiūnaitė ... Chicago. p Malinauskas .. Chicago.
W. Shematulskis .. Cicero.1 q Šalkauskas .. Chicago. 
J. Lapinskas ............. Cicero. Į j Karasauskas .. Chicago

Ed. Pajaujis............. Cicero.

Anglija per orlaivių ata
kas žuvo 169 asmenys ir 
sužeista 136 asmenys.

duoda suprasti, kad šiauri
nėje Afrikoje vėl prasidė
jo aršesnės kovos.

Vakar buvo pranešta, 
kad ašies kariuomenė buvo 
įsiveržusi Egiptan, bet an
glai jas atmušę ir tebesive 
ja Libijos gilumon.

Tuo pačiu laiku prasidė
jo smarkios kovos prie ap
suptojo Tobruko, kuriame 
vis dar tebesilaiko anglų 
kariuomenės garnizonai.

Aviacijos kovose ašies 
orlaivių ir žuvę septyni an 
glų orlaiviai.

"DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

KEIKAIJNGl DARBININKAI
HELP WANTED — VYRAI

OPEKATORKO8. patyrusios prie 
siuvimo vilnonių rnokykkun, uni
formų. Dienomis ir naktimis dar
bas. Aukšta ratu mokesčio. — A. 
FRANK COlKEAl, 63 E. A,tam.-, 
Street.

“SQUEEZER“ MOLDER1AI, prie 
breso lr alumtno. Taip pat “core , 
nubers“ ir paprasti darbininkai. 
WEIDENMILLEIl FOUNDRY CO., 
5315 Kaven.->wi*Ml Avė.

REIKALINGI STIKLU)RIAI ir ap- 
kalinėtojai. Turi būt patyrę. Nuola
tiniai darbai, feros alfos. MORGAN 
SASH A DUOK CO., 2287 Ulue įs
tatui Avė.

MOLDERIAI 'floor and bench”, pa
tyrę prie breso lr alumino. Nuola
tinis darbas, aukščiausios alfos mo
kamos HOVk'AKD FOUND11Y CO., 
1700 Nortli Kostner Avenue.

PERATOKKO8 — Flatlock niašl- 
ų, siūti prie “rayon” materiolo. Ge

ra alfa, nuolatini darbai. KLAt'rEli 
mui OO., 245b Armttage Avė., kant

atas OanatlM-U Avė.

LEMPOMS apdengalų kirpėją ir 
siuvėjos. Patyrusios pne “studio" 
darbų. Geriausios algos, pagal dar
bą. Nuolatini darbui. Kreipkitės a-
dresu: 1255 Menitcandisc Mari, U4. 
KUPcrtor 1805.

K. Raila .................. Chicago.
J. Kerulis ....... Chicago.
J. Vilimas ............. Chicago.
M. Stankiutė .... Chicago.
G. Klikunas .......... Chicago.
Wm. Klimas .... Chicago.
Ig. Pranskus ------ Chicago.
J. Petraitis............. Chicago.
P. Jocius.................. Chicago.

L. Lileikis .............. Chicago.
P. Mankus .............. Chicago.
K. Lukauskas .. Kenosha. 
V. ShimkusK .... Cbicago.

APKALINfiTOJAI. sprentlnlnkal lr 
medžio dailintojal prie aukštos rū
šies rakandų. — OOKDON FVRN1- 
TUIE CO.. 712 No. Franklhi St.

MARŲETTE PAKK IK APYLIMKlfi 
KAS KĄ TURITE MAINYTI AKM4

NORIT PIGIAI PIRKTI:
68th lr S. Campbell Avė. 6 kam

barių mūrinis cottage kaina 13.600, 
įmokėti *600.

Ant Rocktvell St. lr 64th 6 kam
barių mūrinis bungalovv. 2 karų 
mūrinis garadžius, kaita 15,850.

6 kambarių medinis cottage — 
reikia pataisyti, kaina t’-250.

4 (lėtų kampinis mūrinis namus 
po 4 kambarius, kaina 1 '2,600.

2 (lėtų po 6 kambarius — 2 bol-

Vargai gimdo didvyrius.

K. Smilgiais

“J1G BORER” OPERATORIUS
Reikalingas tiktai tftlnal patyręs vy 
ras; kiti neatsišaukite. — STIGER- 
HIl/l'ON MFG. OO., 5643 W. Ytaoe iertat _L bungalovv stoge s, kaina 
Avenue | 18,600. 4 (lėtų mūrinis lamas po

I 5 kambarius, ant 2 lotų | astatytaa, 
STIPRŪS VYRAI, suvirš 18 m. am- jmokėtt 11,600.

Mr. Precin...............Chicago.
A. Kripienė............. Chicago.
S. Jonaitis .>,.... Chicago.
V. Ragaišis............. Chicago.
J. Gubista ............. Chicago.
F. čižauskas .... Chicago
F. Ząjauskas............. Cicero
A. Andriukaitienė. . Cicero. 
A. Stulginskas .. . .Cicero. 
J. Jankauskas .... Cicero.
J. Girdvainis..............Cicero
S. 'Zaremba .................. Cicero.
L. Mockus ........... Chicago.
S. Bakutis .................... Cicero.
S. Jaškunas ............ Cicero.
A. Petkus ................. Cicero.
V. Mikalauskas .. Chicago.
W»Hace ....................... Chicago.

V. Brusokis ............ Cicero.
A. Jonaitis ............. Chicago.

FlNANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokėjimals

Mutual Federal
Savings

Įiųjr beveik viso. Kuopo^fctod,^ linksmino susi- J Maakolaitis ... Chic,go.

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cennak Rd. 
EEN. J KAZANAUSKAS. Sec. 

TURTAS VIRA $1,100,000.

MARUUETTE PARKE
GERAI ŽINOMAS

KONTRAKTORIUS

ANTANAS YANCHUS
Naujų Namų Statytojas ir 

Senų Namų Taisytojas
•

Reikale kreipkitės:
Tel. REPubiic 2419

3952 West 63rd Street

žiaus, “shipping room“ darbams. 
Nu-olatlni darbai, geros algos. SAM 
CASSEL CO., 835 W. Randolph St.

••TOOL and IMF MAKERS”
Reikalingi tiktai pilnai patyrę vy
rai; kiti neatsišauktte. — STIGER- 
HILTON MFG. CO., 5642 W. liovė 
Avenue.

THE MARQUIS CO., priims i darbą 
patyrusus "oounter men” lr porte
rius. Algos yra aukščiausios šioje 
darbo srityje ir progos geresnių dar
bų lr aukštesnių algų yra rekor
duose mūsų veikimo per 26 metus. 
Mes tik norime jaunų vyrų, Kurie 
yra švarūs, energingi ir kurie yra 
pasirengę atlikti lygią porciją dar
bų pagal savo piniginę eigą, ir ku
ris yra pasiryžę susirasti nuolatinj 
darbą restauranto biznyje. Atsišau
kite dėl pasitarimo nuo 9 iki 1 
vai. popiet. 2652 Montrose Avė.

Bizniavas namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno ir lunch 
biznis — 6 gyvenamieji kambariai. 
Kaina $4,600. Savininkas priims j 
mainus lotus arba didesni namą— 
pridės pinigais.

Taipgi turime dldel] pasirinkimą 
visokių namų po visą Chicagą: p’-‘- 
vatiškų lr bizniavų, farmų mažų lr 
didelių, galima pigiai pirkti arba 
mainyti.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti blle ką 
jūs turite, kreipkitės paa;

CHARLES P. SUROMSKIS & <30., 
6921 S. Westem Avė.

Tel. Rep. 2718 — Vak. Pros. Itll

CONRAD
Fotografas

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

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

Rez.: « ENGlewood 5840

THE MARQUIS CO. priims ir iš
mokys jaunus vyrus prie restauran
to darbų. Pradedantis darbas, tai 
prie apvalymo, kuris algos moka 
(mokinantiems) daugiau negu -kur 
kitur. Mes labiausia norime švarių, 
energingų vyrų, kuriems rūpi pa
sikėlimas pirmyn savo darbo srity
je ( geresnius darbus ir aukštesnes 
algas, — kurį obalsį mes jau išlai
kėme per 26 metus veikimo. Mes 
priruošiame darbui ir laike moki
nimo, kiekvienoj darbo klasifikaci
joje, valgius, uniformas lr atosto
gas su užmokesčiu, kurie yra at
skirai nuo davimo aukštų algų. Dėl 
pasitarimo kreipkitės nuo 11 iki 1 
vai. popiet. 2652 Montrose Avė.

I

-Trr-

PARSIDUODA GERAS 
BIZNIS

Parsiduoda grosernė ir “meat- 
market“ gĄroj vietoj ir už žemą 
kainą. Biznis išdirbtas gerai per 
33 metus. Priežastis pardavimo, 
— savininkas nori pasitraukti vi
siškai nuo biznio. Kreipkitės j:

H. BIEDERMANN 
7102 South Racine Avenue 

FUone: STEwart 3474

T

VVOLK STUDIO
1945 Wesl SS* Street

narės.

Vakaro sumanytojos bu
vo: M. Česienė, E. Brazaus
kienė, A. Stašaitienė.

' Po užkandžio pasidalinta 
įspūdžiais iš Moterų Sąjun
gos 20 seimo. Kuopos narės 
reiškė dėkingumą atsto
vėms, sykiu džiaugėsi, kad 
ir vėl liko išrinkta ta pati 
centro raštininkė. Ant galo 
atstovės ir centro raštinin
kė dėkojo už vakarą. Nega
na kad atstovės ir M. Vai
čūnienė buvo pagerbtos, bet 
dar visoms įteikta po dova
ną iš kuopos. Po kitą dova
ną lygiai visoms įteikė nuo 
savęs Agnietė Stašaitienė.

t
Vakaras įvyko Elzbietos 

ir Vlado Brazauskų reziden
cijoj, 1400 So. Cicero Avė.

\

rinkusius, žodžiu, linksmu (A. Metriki8..........
praleista diena są.gieeių ir Rajra .................. Chicago.
jų draugų būrely. K. .................. Chicago.

Kadangi kuopoj priklauso , j ............. q
žymių biznierkų, tai sykiu _ „ .
su savo vyrais linksminos:
Bemadišius, Bociūnas, Ma
tulis, Druktenis ir daug ki
tų.

Dėkingos esam jiems už 
atsilankymą.

Nuoširdus ačiū priklauso 
M. Sriubui, kuris pagelbėjo 
prie gėrimo dirbdamas, ir 
bendrai rūpindamasis pikni-1 
ko tvarka ir jo pasisekimu.

Dar kartą tariame ačiū 
visiems atsilankusiems už 
draugiškumą ir paramą.

Koresp.

J. Nakrošius................Cicero.
J. Mankus ................. Cicero.
B. Bauba ................... Cicero.
J. Petraitis .............. Cicero.
J. Mickeliunas .. Chicago.
J. Nagaitis............ Chicago.

r
If 1

r 7 »

Tūkstantį kartų geriau 
garbingai mirti, negu vieną 

Viešnia j kartą niekšu būti.

BUY
DEFENSE
SAVINGS

'■; •• ■ -

J.i STAMPS

\HERE
►raugas’ Oakley Avė., Chicago, HL

WHOLESALE
LIQUOR
įstaiga

H. KANTEK, Sav.

Išvežiotame 
po vigą 
Chicago

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUOĄ

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

‘•BLACKSMITH FINISHERS“, paty- I 
rę prie trokų “body“ pataleymo. i 
^relpkitės prie — 2ACOB PRESS 
SONS, 3326 Normai Avenue.-,

JAUNI VYRAI, nuo 18 iki 20 metų 
lr vyrai suvirę 40 metų senumo, 
prie lengvų dirbtuvėje darbų — 
AMERICAN BRUSH CORP., 1115 
No. Franklhi St.

ADVANCED PHOTOCKAPHY 

t.OWEST POSS1RLE PfUCES

PHONE LAFAYETTE 28J3

ffAVIAUSIAS FAJSIRINKIMaB 
■CKB1

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.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
WL BOULKVARD $014

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius 

Ir Karpenterys

KOJINIŲ
POOKET'BOOKŲ

KORSETU
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VHJEIŠIENfc, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt R4.
TeL AUSTIN 1175

HELP WANTED — MOTERYS

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

CHILDS RESTAURANT,
166 W. Madison St. Chleago.

VEITERKOS reikalingos. Patyru
sios. Nuolatinis darbas, geri tipai ir 
gera alga. CORNER HOUSE RES
TAURANT, Ohio lr Rusk Street.

THE MARQ4 IS ŲO- priims j dar
bą aunas merginas ar moteris, ma
žiau 27 metų amžiaus, prie valgyk
loje darbų. Valgyklų Jstaigos, o y- 
patngal Marąuis Co. siūlo dabar 
jums progą, kuros lnteresuojatės 
tokiu darbu. Dabar siūlomas darbaa 
tik valgykloje, kur gausite aukštes
nes algzs negu kitur ir kur turėda
mos progą gerai Išsimokyti prisi
rengsite prie geresnių valgyklose 
darbų. Mes tntereSuoJamės tik ga
vimu gerų darbininkių, švaraus bū
do, energingų ir kurios tikrai nori 
žengti pirmyn progreslnėje organi
zacijoje. Atsišaukite dėl pasKarhno 
nuo 9 iki 11 vaL rytala. 2652 Mout- 
rose Avc.

• Ltifen to

PALANDECH’S ' 
T060SLH-IMERICII 

RADIO BROADCAST
pmy Saturday, lt34 je 2t30 PJL

STATION WHIP,
> 14M klleeytlaa /.
t Metfeą eą

• Paatarfaf a fra^Taat ot o !
Yugoalav Folk Muai«

HELP WANTED 
AD — DEPT 

127 No. Dearborn St. 
Tel. .Rmidolph >488—9489

PLATINKITE "DRAUGĄ’ PLATINKITE “DRAUGĄ tą

(arta ra a II y f—a 6)

PRAISED
FROM

COAST
TO

COAST!

No matter ahatyou’ve tried witheut 
gurreaa for imulznt ly aurface pi ra plės. 
blenrishee and similar skin irritations, 
hare’a an amazinfly aurremful doc- 
tor'a formula--pnwerfully aooihing 
Ltatarf Žemo—tAlrh qu iridy relievea 
i tr hing aorenem and atarta nght in to 
hrip natare promote FAST healing. 
80 yeara onntinuoua aucceaa! Let 
Zemo'a 10 different marvelously effec- 
ttve tagradlenta help YOUR «kln. 
Aleo etatment form. Severe cnaee 
«nay need Eitrn Strength Žemo,

MCT6TS MMZ2K LM)UID
GREAT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, IlL 
valdžios darbų — dabar užsiima 

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

Tel. Canal 5014

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2m99

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 

Ant. Labanauskas 

H. Rajewsld 
“Shorty”

MUSŲ

NAUJAM VARTOTŲ 
KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Strret 
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTORA 

Nauja Vietar

007 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAPayette 2022
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NORI, KAD GAZOLINO STOTYS 
NAKTIMIS BOTŲ UŽDARYTOS

KAMŠATIS MILHALKEE M. GATVĖJE

n j

Gasoline Retailers Associa 
tion of Metropolitan Chica
go direktorių boardas nu
sprendė kreiptis į federali- 
nius autoritetus, kad Chi
cagoj, apylinkėse ir viduri
nėse vakarų valstybėse ga
zolino stotys butų uždary
tos nuo 7:00 vakaro iki 7:00
ryto. rįF.

%
Boardas pareiškia, kad 

tas reikalinga ne dėl gazo
lino stigimo, bet ekonomi

niu atžvilgiu. Sako, tuo 
būdu butų sutaupyta daug 
elektros jėgos ir medžiagos, 
kas reikalinga šalies saugu
mą stiprinti.

Rytinėse valstybėse At- 
lantiko pakraščiais toks su
varžymas buvo paskelbtas, 
kaip sakyta, dėl gazolino 
stigimo. Kilo triukšmas, 
nes išaiškinta,
no nestinga,
paskelbtas karo propagan
dos sumetimais.

mu

Reikia vagonų,
nėra pinigų

Chicago Transit kompa
nija darbuojasi įsigyti nau
jų vagonų požeminiam gele
žinkeliui. Ji iškėlė kelioms 
vagonų gaminimo kompani
joms pasiūlymą padirbti 
250 vagonų.

Už vagonus mažiausią 
kainą padavė St. Louis Car 
Company. Ji pranešė, kad 
250 vagonų ji pagaminsian
ti už 65,088 dol. kiekvieną.
Bet tik keturis vagonus 72,- 
320 dol. kiekvienas. Vago
nus padirbdinti imtų 8 ar
ba 9 mėnesius, atsižvelgus į 
tai, kaip greit būtų galima 
gauti medžiagos.

Transit kompanija neturi 
pinigų, o bankai nenori sko
linti. Netolimoj ateity kom
panija tikisi surinkti tik iki ‘ visoj šaly, 
400,000 dolerių. O vago
nams įsigyti reikalingi mili
jonai dolerių.

kad gazoli- 
Varžymas

Šiandie lengviau yra 
gauti darbas

Illinois valstybės darbo 
direktorius Martin P. Dur- 

įkin praneša, kad ir šiemet 
beveik tiek žmonių kaip ir 
praeitais metais atleidžia
ma iš įvairiausių darbų. 
Skirtumas tik tas, kad šie
met atleistieji ir vėl greitu 
laiku gauna darbą. Praei
tais metais taip nebūta.

Darbininkams už nedar
bą šiemet žymiau suma
žėjusi valstybės mokama 
kompensaciją (apdraudą), 
kadangi netekę darbo darbi
ninkai ir vėl greit gauna 
darbą.

Į tai visa atsižvelgus vie
na aišku, kad darbai gerėja 
visose pramonės šakose. Ir 
taip yra ne tik Illinois, bet

Policija suėmė 
du plėšikus

Policija suėmė Ira Rho- 
des, 32 m. amž., paroliuolą 
iš San Quentin, Cal., kur jis 
buvo kalinamas už plėšika
vimus. Jis atvyko į Chica
gą ir čia pradėjo plėšikauti. 
Apiplėšė penkioliką pinigų 
skolinimo ofisų.

Kitas plėšikas suimtas 
yra Sam Gervase, 36 m. 
amž. Praeitą penktadienį 
jis su kitais sėbrais apiplė
šė taverną, 3504 No. Cicero 
avė. Sakoma pagrobę apie 
3,000 dol.

Gervase išdavė policijai 
savo du sėbrus, kurie ieško
mi.

Vagys pasiglemžė 
9,000 dešimtukų

F* ieš penkerius metus 
Harold Hill, 225 W. 59 pi, 
miesto elektrikininkas, su 
žmona nusprendė taupyti 
dešimtukus. Kai tik gau
davo kur kokį dešimtuką, 
padėdavo į bankutį. Tuo 
būdu surinkta apie 9,000 
dešimtukų. Hill nusprendė 
surinkti iki 1,000 dol. ir de- 
pozituoti banke.

Paskutiniais laikais ban- 
kutis su dešimtukais paves
tas Mrs. Hill sesers, Mrs 
Alma Anderson, 5925 Prin- 
ceton avė., globai. Pirma
dienį į Mrs. Anderson na
mus įsilaužė vagys ir pavo
gė bankutį su dešimtuką?c

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

r f

("Draugu” Acme teiepbom*

Čia rodoma Milwaukee, Wis., svarbiausioji gatvė — Wisconsin avė., per Amerikos
Legijono suvažiavimą. Gatvė stačiai nepereinama.

U. S. teismas
išlaisvino gamblerhis

1940 metais federalinis 
teismas Chicagoj pripažioo 
kaltu dėl taksų nemokėjimo 
už pajamas garsų Chicagos 
gamblerių vadą W. R. John
son su jo penkiais sandra u- 
gais ir visus nuteisė kalėti 
ir baudomis. Johnsonui kliu 
vo daugiausia. Jis nuteis
tas penkerius metus kalėti 
ir 10,000 dol. bauda.

Dabar federalinis apelia
cijų teismas nusprendė juos 
visus išlaisvinti, kadangi 
jie neatitinkamai (impro 
per) nuteisti.

Galimas daiktas, kad vy
riausybė neturės teisės nė 
apeliuoti į vyriausiąjį šalies 
teismą.

rrGrand jury" įkaitino 
tariamąjį žudiką

Pranešta, kad “grand 
jury” įkaitino David Gold
blatt, kurs policijai išpažino 
dalyvavęs Republic Cleaners 
vežėjo A. Gorczako nužudy
me.

- Paskiau D. Goldblatt at
šaukė savo prisipažinimą. 
Sako, tas iš jo išgauta ver-

Koronerių

X Wm. Kareiva, žinomas 
Chicago lietuąių veikėjas ir 
bizniernus, užvakar gavo tc- 
gramą, kad Rio Honda, 
Texas, mirė jo brolio A. J. 
Kareivos žmona. Kūnas 
bus parvežtas į Chicago. A. 
J. Kareiva prieš vienuliką 
metų gyveno Chicagoj ir 
turėjo hardvvare krautuvę 
Town of Lake. Buvo žino
mas veikėjas.

X Šiluvos atlaidai Gimi
mo Panelės šv. bažnyčioje 
saigėsi praeitą pirmadienį 
iškilminga procesija. Pa
mokslus per visas aštuonias 
dienas sakė kun. J. Kidy
kas, S.J. Per visas dienas 
— rytais ir vakarais — baž 
nyčia buvo gausiai žmonių 
lankoma.

suvažiavimas .
National Association of 

Coroners turi suvažiavimą 
Chicagoj. Dalyvauja dau
giau kaip 100 delegatu.

X Kun. A. Baltutis, Gi
mimo P. Š. parapijos klebo
nas, parodymui dėkingumo 
pastaroj o parapi j os' pikniko 
darbuotojams ir parapijos 
chorui, kuris gražiu giedo

X Ida, Agnės ir Elena 
Banaitytės iš Špringfield, 
III., svečiavos Chicagoje pas 
savo gimines Stanaičius. Juo 
zas Stanaitis yra žinomas 
So. Chicago veikėjas, DKK 
narys.

X Juozo ir Stasės Kaupų 
užeigos basebolo rungtynės 
tarp vedusių ir nevedusių 
pasibaigė 28-3 nevedusių 
naudai. Sakoma, kad vedę 
visuomet esti geriau išmuš- 
truoti. Bet pasirodo netiesa,

X Sąjungietės 2 kp., Ci
ceroje, šį vakarą (rūgs. 16) 
rengia pagerbtuves kuopos 
atstovėms: K. Sriubienei ir 
B.' Palubinskienei. Vakarė
lis įvyks Tumavičienės na
muose, 1526 49th Avė., 7:30 
vai. Ta pačia proga bus pa
daryta surprizas dar vienai 
narei, kurios pavardė ne
skelbiama. Visos są-tės kvie 
čiamos.

X Į Šv. Pranciškaus Aka
demijos Rėmėjų Dr-jos sei
mą, būsimą spalių 5 d., šv. 
Pranciškaus akademijoj, 
Pittsburgh, Pa., su kitom 
delegatėm vyksta taip pat 
B. Cicienienė, 3 skyr. nut. 
rašt. ir nuolatinė seserų rė
mėja bei geradarė.

Antaninos Poškaitės su

V

>

stinai. 1

jimu bažnyčioje per aštuo- ^r’ Stollenwerk vestu-

Spalio mėnesį 
drafto kvota

nias dienas puošė Šiluvos 
atlaidus, praeito pirmadie
nio vakare parapijos salėj 
iškėlė vaišes.

Sužinota, kad spalio mė X Adv. R.'A. VaSalle Chi

vės įvyks rytoj, rūgs. 18 d., 
Gimimo Panelės Šv. bažny
čioje. Po vestuvių, pasigro
žėję tropiškais kraštais — 
West Indies ir k., jaunieji 
apsigyvens Stevens Point,

nesį 7,405 vyrai drafto ke- 1 cago miesto majoro Ed. J. Wis. A. Poškaitė yra para

Kuria šeimos židinį
John J. Prazal — Anna 

Burokas.
Walter Ryan — Genevie- 

ve Mikas.
Valentine Pieczyrak — 

Mary Rūkas.
.Lon L. Labanauskas — 

Josephine Gindzius.
John Aleknus — Dorothy 

Pianowski.
Walter Žemgulis — Jose

phine Kanewski.

Teismas varžo 
piketavimą f

Hillmano maisto produk
tų krautuvių darbininkai 
{klerkai) streikuoja, kom
panija gavo teismo “injunc- 
tioų,” kuriuo varžomas 
krautuvių piketavimas. 
Prie kiekvienų krautuvių 
durų gali būti tik 2 piketi- 
n inkai.

liu bus pašaukti iš Illinois 
valstybės.

&DEFENSE

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
lONDS 

I AND STAMPS

Kelly šiomis dienomis pas
kirtas asistentu Corporation 
Council. Adv. VaSalle yra 
Lietuvių Demokratų Lygos 
Cook apskrity legalia pata
rėjas. Lygą sudaro 15 lietu
vių demokratų klūbų.

pijos choristė 
veikėja.

ir jaunimo

Konstitucijos
sukaktuvės

l).\ SAI r \l VOl K POSTOHK HiK KASK

Šiandie Chicagoj minima 
154 metų J. A. Valstybių 
konstitucijos sukaktuvės. 
Patrijotinės organizacijos 
rengia minėjimą.

AMERICA ON GUARD!
Aborve to a reproduetion of the 

Treasury Department’a Defense 
Savings Poater, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” atatue by famed aculptor 
Daniel Cheetei Frenčių Defenee 
Bonds and Štampe, on sale at your 
bank or poet office, are a Titai part 
af defense preparaUona.

X Onos Rudytės iš West 
Side su J. Staigvilu iš Die
vo Apvaizdos parap. gra- 
žios jungtuvės buvo Aušros 
Vartų bažnyčioj praeitą šeš
tadienį. Per šliūbą giedojo 
K. Sabonis, smuiką prita
riant L. Sabonienei, vargo
nais A. Mondeikai, kuris pa
vadavo J. Brazaitį.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
salės statyba eina prie pa
baigos. Spalių pabaigoje 
bus salės atidarymas ir pir
mas didelis parengimas — 
“Draugo” dienraščio jubilie
jinis bankietas.

X S. ir R. Urmonai, 7015 
So. Washtenaw Avė. atos- 
tpgų proga pasiekė Los An
geles, Calif., ir ypatingai 
maloniai laiką leidžia pas 
prelatą J. Maciejauską, Los 
Angeles lietuvių parapijos 
kleboną.

X Pirmas Liurdas prie 
Chicago lietuvių parapijos 
bus įtaisytas auksinio jubi
liejaus proga prie šv. Jur
gio bažnyčios. Tai bus fun
dacija Zofijos A. Masiulie- 
nės, atminčiai a. a. sūnaus 
Motiejaus ir vyro Nikode
mo. Liurdo grota jau užsa
kyta firmoje Da Prato Stu- 
dio. Kaštuos arti 3,000 do
lerių. Medžiagos paruošimas 
ir Liurdo pastatymas užims 
daugiau keturių mėnesių.

a DRAUGO
RUDENINIS PIKNIKAS

Sekmadienį, Rugsėjo (September) 21 d., 1941
Su įžangos tikietais bus proga laimėti dovaną

Į šj pikniką “Draugas” kviečia atvykti savo skaitytojus, rėmėjus, 
biznierius, organizacijų ar draugijų veikėjus, kad pasigerėti miškų 
ir laukų savotiškais rudens gražumais ir drauge pasižmonėti ar pa
silinksminti. * ~

Be paprastu uiknlkišku dalykų rengėjai planuoja programon i- --------
traukti tai, ko neviename piknike šiemet dar nebuvo.

x » Is

a,

KUBAIČIO GRAŽIAME SUNSET PARKE.
t

(Vilniaus Kalneliuose, 135th and Archer Avė.)

Užkandžiai, gėrimai, šokiai ir dainos — be jų neapsieisime. Bet 
šiuos jubiliejinius dienraščio “Draugo” metus baigdami, prisimln-

„ sime praeitį, planuosime ateitį. Apie nepaprastus dalykus šiame
piknike, bus pareikšta vėliau atskirame rašinyje. Tuo tarpu visi 
Rugsėjo-Sept. 21-mą d., 1941 rezervuokite dienraščio ekstra rudeni-

™niam piknikui. Nuoširdžiai užkviečia RENGĖJAI

G


