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AUŠTA NAUJA GADYNĖ:
Meksikos padangės ima 

šviestis. Tas vyksta palai
psniui. Reikia tikėtis, kad 
netolimoj ateity tenai vėl 
skaistieji saulės spinduliai 
sužibės ir Dievo palaima 
grįš tai katalikiškai šaliai, 
kur per ilgus metus Bažny
čia ir katalikai buvo perse
kiojami.

Dar ir šiandie ten Baž
nyčia ir katalikai neturi 
sau priklausomų teisių ir 
laisvės. Tačiau dabartinio 
prezidento Camacho dėka 
tie persekiojimai palaips
niui dilsta. Prezidentas ne
turi galimumo antkart pa
naikinti seniau išleistus 
priešbažnytinius įstatymus. 
Nes tuo būdu jis prieš save 
sukeldintų įsigalėjusius 
prieš katalikybę nusistačiu
sius elementus. Tad jis tu
ri veikti atsargiai.

Paskutiniais laikais pre
zidento Camacho vyriausy
bė pakilo išgriauti įsigalė
jusių komunistų veiklą. Vai 
stybinių mokyklų mokyto
jams įsakyta apleisti politi 
nę raudonųjų organizaciją 
ir ateityje nieku būdu neda
lyvauti politikoje. Kalbama, 
kad bus keičiama ir moks
lo programa mokyklose.
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Jungtiniu Valstybių Senatą Ragina 
Atšaukti Neutraliteto Įstatymą
VOKIEČIU KARIUOMENE KOVOJA 
LENINGRADO PRIEMIESČIUOS

Užėmė Leningrado dirbtuvių kvarta
lą. Aviacija pravedė smarkias ata
kas Maskvoje

BERLYNAS, rugsėjo 25 d. biamų laimėjimų Leningra- 
— Paskutinieji vokiečių do fronte vokiečių kariniai 

sluogsniai nesiskubina pas
kelbti, kad jie tikisi miestą 
paimti.

pranešimai iš Leningrado 
fronto sako, jog vokiečių 
kariuomenė šiuo metu jau 
kovoja Leningrado priemies 
čiuose ir jog apsuptosios 
rusų kariuomenės likimas 
kaskart darosi beviltiškes- 
nis.

Pirmieji vokiečių kariuo
menės daliniai užėmę du 
kaimus Leningrado prie
miesčiuose, kai viena vo
kiečių divizija užėmusi di
delį dirbtuvių kvartalą, kur 
kiekvienam name buvo pa
sislėpę rusai.

Išsprogdino Skoda 
didžiuosius ginklų 
fabrikus Čekijoj

Neprima J

t ••Draugas” Acme teiepnotoi
Chicagoj lokalinis drafto boardas nepriėmė karei-

NEUTRALITETO ĮSTATYMAS ESĄS 
PRIEŠINGAS U. S. JURU POLITIKAI

Įstatymo atšaukimas būtų lygus karo 
paskelbimui - senatorius Taftas

WASHINGTONAS, rugsė
jo 25 d. — Sen. McKeller 
patiekė šiandie senatui re
zoliuciją, kuria būtų atšau
kta neutraliteto įstatymas.

Anglija siunčia 
savo tankus 
Rusijos fronfan

Neutraliteto ' įstatymas 
draudžia apginklavimą Ame 
rikos prekybinių laivų ir 
siuntimą jų į karo zonas.

Pareikšdamas, kad šis įs
tatymas esąs kaip tik prie
šingas Amerikos “jūrų lai
svės” politikai, sen. McKe- 
llar ragino senatorius įsta
tymą atšaukti...

Prezidentas Rooseveltas 
pereitą antradienį pareiškė, 
jog įstatymo pakeitimas ar 
atšaukimas esąs studijuo
jamas, duodamas suprasti, 
jog tuo reikalu žygių \esą 
galima tikėtis ateinančią 
savaitę.

Sen. Taft pareiškė, jog 
įstatymo atšaukimas būtų 
“lygu karo paskelbimui”.

Naciai atsakingi 
už badą - Hull

a
WASHINGTONAS, rugsė

jo 25 d. — Valstybės sekr.

LONDONAS, rugsėjo 25 d.
— Patikimi šaltiniai prane 
ša, jog Anglijos parama 
Rusijai kaskart didėja, kai 
beveik tuo pačiu laiku pra
nešta, kad esą galima, jog 
netrukus Anglijos tankai 
pasirodys rusų-vokiečių 
fronte.

Anglijos spauda tuo pa
čiu laiku spekuliuoja, jog, Cordell Hull savo laiške se- 
esamą galima, kad Angli-j nato užsienio komisijai pa-

LONDONAS, rugsėjo 25 d. 
— Maskvos radio praneši
mai skelbia, jog Čekoslova
kijoje išsprogdinta garsieji 

fabri 
dar-

Maskva užginčija
(Maskvos radio paskelbė, 

jog vokiečių tankų dalinys 
buvęs prasiveržęš pro pir- 'kai ir® 
mąsias Leningrado apsau 
gos linijas, bet jis buvęs at

bininkų žuvę.
aaaaa.oo. aecv jaD mu.vo Pranešimas sako, jog dėl. ...

muštas. Vokiečiai Leningra! sprogimo ligoninėn patekę I viauti čia matomo 7 pėdų 9 colių aukšto vyro Henry 
—do priemiesčių nepasiekę ir ' 900 vokiečių darbininkų. Muilina 9fi m Didinusias draftininkams aukštis
anagemen matomai kalbą apie ma- Kiek vėliau anglų radi

liepos mėnesio iki 1941 m. j Peterhofo miestelį prie .
l dirbtuvesna pasiųsta snu- T . <■ i" 1 ■ —

tai vokiečių kariuomenės. į Laimėjimai linksta musų
Tas pat radio paskelbė, jog 
kiek vėliau išsprogdinta 
elektros stotis.

MILŽINIŠKOS SUMOS 
J. A. Valstybių vyriaūsy

bės vadinamas Office of 
Production
liepos mėnesio iki 1941 m. K Peterhofo miestelį prie paskelbė, jog Skoda ginklų 

rugpiūčio 31 d. šalies gink- Suomijos įlankos, apie dvi- 
lavimosi programa apima Cėsims mylių nuo Lenmgra 
60 bilijonų 16 milijonų dol.!
išlaidų. Šioje sumoje yra ir Kltu0« frontuose, pasak

Muilins, 26 m. amž. Didžiausias draftininkams aukštis 
nustatytas 6 pėdos 4 coliai.

“lend lease” 7 bilijonai do
lerių. Aktualiai išleista 9 
bilijonai 187 milijonai dol. 
Kitos sumos arba jau už- 
kontraktuotos, arba kon- 
traktuojamos.

Per pirmąjį pasaulinį ka
rą J. A. Valstybės turėjo 
tik 23 bilijonus 850 milijo
nų dol. išlaidų ir apie 13 
bilijonų dol. paskolino Eu
ropos valstybėms.

Žinovai pasakoja, kad šio 
karo laiku Amerika užsi
trauks 100 bilijonų, o gal 
iki 150 bilijonų dol. skolų.

•

SUOMIJA ĮSPĖDAMA
Žiniomis iš Loųdono, An

glijos vyriausybė Suomijai 
pasiuntusi įspėjimą. Suo
miams nurodyta, kad jie at
kariavę iš bolševikų savo 
plotus toliau nekovotų prieš 
raudonosuosius. Jei jie ko
vosią, tai Suomija bus skai
toma Anglijos priešu ir už
baigus karą negausianti pa* 
ramos.

Be to, pranešama, kad 
anksčiau J. A. Valstybių 
sekr. Hull raginęs suomius 
nutraukti kovas ir taikintis 
su bolševikais. Bet suomių 
vadai atsakę, kad suomiai 
kariausią iki bolševikai vi
siškai bua sunaikinti.

TRIEŠ SOVIETUS

vokiečių, prie Kijevo rusai 
bandę prasiveržti pro apsu
pusius juos vokiečius, bet 
buvę sulaikyti ir jiems pa
daryta milžiniški nuosto
liai.

Bombanešiai Maskvoje
Vokietijos aviacija perei

tą naktį bombardavusi mi 
litarinius taikinius Maskvo
je ir ginklų dirbtuvęs Tūlo
je, 115 mylių į pietus nuo 
Rusijos sostinės.

šiauriniam fronte, pasak Vokietijoj trūksta 
vokiečių, suomiai keliose 
vietose perkirtę Leningra
do Murmansko geležinkelį.

Tačiau nežiūrint šių skel-

ORAS
Dalinai debesuota ir 

siau.
ve-

Saulė teka 6:40 vai., sau
lė leidžias 6:43 vai.

šešto bilijono dolerių “lend 
lease” išlaidoms. Opozicija 
kilo prieš sov. Rusiją, nes 
šj kartą vyriausybė norėtų, 
kad “lend lease”, bilijonais 
būtų remiama ir Rusija, ku 
ri kariaujanti su Vokietija.

Kai kurie kongreso na
riai pareiškia, kad Rusijos 
raudonasis režimas yra at
kaklus demokratijos prie-

Kongrese iškilusi smarki' šas. Jau tik dėl to būtų ne 
opozicija, kai U. S. vyriau-' protinga remti tą raudobą- 
eybė pareikalavo dar pus- jį režimą.

pusėn prie Leningrado - rusai
Vokiečiai vietomis priversti trauktis. Ru

sų laivynas nepaliestas.

jos kariuomenė gali būti pa 
siųsta per Iraną Rusijon. 

Kiek anksčiau jau anglai

reiškė, jog Vokietija yra 
tiesioginai atsakinga oku
puotųjų valstybių gyvento-

Ši sekmadieni beveik vi
soj Amerikoj laikrodžiai 
bus pasukti vieną valandą 
atgal, bet ne Chicagoj; Mie 
sto taryba pereitą pavasarį 
priėmė įstatymą, pagal kurį j jįg pareiškia, jog kovos prie mai svyrą rusų pusėn. Įvai

MASKVA, rugsėjo 25 d. Leningrado jau vykstančios 
Raudonoji armija šiandi i geriau ir palengva laimėji

Chicagoje vasaros laikas 
pratęsiamas iki kito mėne
sio pabaigos.

darbo pajėgos

Vichy protestas 
Londonui dėl

z

nuskandinto laivo

.... J VICHY. rU8SSJ° 25 d- - 
ANKARA, rugsėjo 25 d. .pribūti radio šiandie paskel 

— Paskutiniuoju laiku Vo- jog Anglijoa laivai pa_
kietijoje, pradeda labai tru
kti darbininkų. ir todėl ma
noma, kad Vokietija, daro 
spaudimą į Bulgariją ne 
tiek dėl to, kad įtrauktų ją 
į karą, kiek, dėl to, kad 
Bulgarija padėtų dapildyti 
ašies karo reikmenų pro
dukciją.

Oficialieji ir neoficialieji

kartotinai skandiną Prancū 
zijos laivus ir keletą kartų 
anglų kariuomenė buvo per 
žengusi Prancūzijos Soma- 
lijos sieną.

Beveik tuo pačiu laiku 
Prancūzijos vyriausybė pa
siuntė per Washingtonan 
Anglijai protestą dėl nųs-

nose vietose kontratakos 
pavykusios labai gerai. '

Kas dien atvykstą nau 
ji vokiečių kariuomenė bū
riai, kad užpildytų rusų 
padarytus nuostolius, bet 
rusų kariuomenė ir Lenin
grado gyventojai sutarti
nai pravedę naujas atakas 
įvairiose vietose.

Vienur ir kitur vokiečiai 
jau nebeįstengia atsilaiky
ti, pareiškia rusai.

Atmušė 6 mylias
Vienoje kontratakoje prie 

Leningrado rusai atmušę

pasiuntė būrį Anglijos Ru- jame dėl maisto trukumo.
Sį laišką sekretorius pa

siuntė sąryšy j su įneštuoju 
įstatymo projektu, kad 
Amerikos vyriausybė su
rastu kelius, kaip sušelpti 
Belgijos, Norvegijos, Lenki 
jos ir Olandijos gyventojus.

Hitlerio pasiūlymas
Turkų vyriausybei
LONDONAS, rugsėjo 25 d. 

— Diplomatinis Londono 
spaudos korespondentas pra 
nešė, jog Vokietijos amba
sadorius Turkijai Franz 
von Papenas patiekęs tur
kams šiuos Hitlerio pasiū-

, „ .. __ . lymus:LONDONAS rugsėjo 25 d.; Jej ataisak aa.
- Gen. Charles de Gaulle: v0 aąjungos au Anglija ir 
šiandie paskelbė, jog suda- Į paailika neutrali vokie{lama 
romą tautinis komitetas, žygiuojant juodosios jūros

sijon, kurie kartu su savim 
atsigabeno ir lėktuvus.

VICHY. — Vokiečių oku
pacinė vyriausybe Paryžiu
je paskelbė, jog visos pran
cūzės, padedančios privers
tiems nusileisti anglų, la
kūnams bus išgabentos Vo
kietijon į koncentracijos 
stovyklas.

Įkurta prancūzų 
tautinis komitetas

pranešimai duodk suprasti, kaldintojo Prancūzijos kro 
kad Hitleris renka kur tik • vinių laivo Monselet. Laivas 
galėdamas vyrus, kad gale- buvęs nuskandintas Pran- 
tų juos pristatyt prie dar- cūzijos teritoriniuose van
bo.

kad geriau, bū tų galima nūs 
tatyti laisvosios Prancūzi
jos politiką ir geriau tvar
kyti administraciją. Šio ko
miteto pirmininku būsiąs 

vokiečius net šešias mylias • pats De Gaulle.
atgal ir atsiėmę du kaimus.! Kiek anksčiau De Gaulle

Vokiečių, pranešimai apie'buv0 paskelbęs, jog bus su-
nuskandinimą Rusijos iaivų! d^yta grupė asmenų kurie 

.sudarytų formalią Laisvų-
esą tikra netiesa, nes ne j Prancūzų vyriausybę, 
vienas Rusijos laivas nenu-j

Manoma, jog netrukus

pakraščiu Kaukazan ir Ira- 
nan, tai Vokietija (1) ga
rantuoja Turkijos nepri
klausomybę, (2) perleidžia 
Turkijai Juodąją jūrą iki 
Azovo jūros ir (3) perleid
žia Turkijai Azerbeidžianą.

Jei Turkija pereis ašies 
pusėn, ji be virš minėtų dar 
gaus Siriją, Armėniją, Pa
lestiną ir Rusijos Turkesta
ną.

denyse ir jis negabenęs ka- skandintas, bet kaip tik 
ro kontrabandos. Anglija ir jos sąjungininkai 

naujai susidariusį prancūzųpriešingai “Sovietų jūrinin
kai nuskandino keturioliką i tautinį komitetą pripažins 12,000 serbų prieš ašies 

1,500,000 svetimšalių darbi- Į SHANGHAJUS. — Didelis į Vokietijos transportinių
laivų, viena Suomijos karo 
laivą ir sužalojo dešimtį 
Vokietijos transportų ir de- 
strojerių”.

Apskaičiuojama, jog šiuo 
laiku Vokietijoje dirba apie

BUDAPEŠTAS. — Sukilę

ninku. Jie dirba arba karo skaičius Japonijos karo or- 
dirbtuvėse, kelių taisyme laivių pravedė smarkias 
arba ūkiuose. Į tą skaičių atakas Kinijos
neįeina rusų belaisviai. 1 Chungkingc.

sostinėje

teisėtu. Taip pat laukiama, okupantus tebekovoja prie 
kad po šio komiteto sudary Sroska ir miestelio, Serbi- 

iš Amerikos laisvie- joje. Sukilėliai drąsiai kovomo
siems prancūzams bus pra-' ja prieš vokiečių kariuome- 
dėta siųsti parama. į nę ir bombaešius.

i
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Amerikos lietuvių gyvenimas'ir veikimas
B DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

įvairu - Įdomu
Federacijos < sk. įvyks 

mėnesinis susirinkimas rug
sėjo 29 d., 8. vąl. vak., Lie
tuvių svetainėj. Prašomi ne 
tik Federacijos nariai susi
rinkti, bet ir tie, kurie turi 
natą darbuoti*. ypač dabar, 
kuomet eina platu* veiki
mą* dėl Auna Kaskas kou- 
oerto. Susirinkime bus iš
kelti nauji planai bendram 
veikimui katalikų su kito
mis apylinkės kolonijomis.

darbavusi U*aIvqs Pufctęrų 
Dr-jai, rengdama įvairius 
veikalus^ yra viena pirmu
tinių dr-jos na ių. Spalių 5 
d. Lietuvos Dukterų dr-ją 
rengia vakarą paminėjimui 
25 m. gyvavimo. B. Dapkie
nė per tą laikotarpį nėra ė- 
muai pašalpos. Savo gerą 
sveikatą panaudojo dr-jos 
naudai rengdama įvairius

TARP GRANO RAPIDS LIETUVIŲ
Bm vestuvės

Ateinančią savaitę, spalių 
4 d., bus vestuvių diena 
Stasės Grigaliūnaitės (Gre- 
gor), duktės Stasio ir Sta
sės Grigaliūnų, su Juozu 
Sajausku, sūnum Juliaus įr 
Katarinos Žukauskų. Vestu
vių Mišioa bus 9 vai ryto. 
Mišias šv. atlaikys pats Ne

pereitą šeštadienį, sekma
dienį ir pirmadienį Detroite 
lankėsi St. Gabalinuskas, 
“Lietuvių Žinių” red. iš Cle- 
veland. West Side padarė 
pranešimą apie “U 2.” įr 
pavyko gauti apie šimtinę 
prenumeratų įr keletas me
tinių skelbimų. Dalyvavo 
fiv. Antano parąp. piknike, 
kur su daugeliu padarė nau
jų pažinčių. Pirmadienio va
kare pas Žukauskus įvyko 
moksleivių ir Federacijos 
kai kuriu ąarių ssairinki- 
mėlįs, kuriame dalyvavo ir 
S. Gabaliauskas. Mokslei
viams suteikė keletą pata
rimų,. spartesniam žengimui 
pirmyn. Prie progos. S. Ga
baliauskas padarys vajų &v. ^ui 

Jurgio parapijoj. Norima, 
kad “Lietuvių Žinios” De
troitu; kuo plačiausiai pai 
tarnautų. Be abejonės, de- 
troitjediti tą supras ir kiek
viena šeimyna tųrėe namuo
se “Lietuvių žinia**.

parengiau* Ui tokią dar- ktta. j UpkH* P*.

mergės bus jaunosios sesu
tė Frances, taipgi Mary R- 
tber Paura ir Philomena 
Medlin. Pabroliais bus jau
nojo brolis Antanas ir Ed
mund Janiak.

buotę, be abejonės, dr-ja 
tinkamai pagerbs minint si
dabrines sukaktuves gyva
vimo. Norėdama sekti lietu
vių judėjimą B. Dapkienė 
užsisakė “Draugą”.

Antanas Kakanauskas, 
rimtas ir pavyzdingas jau
nuolis. Vyčiams gyvuojant 
darbavosi su jaunimu, rėmė 
spaudą, yra aukojęs lietu
vių reikalams, per kelioliką 
metų buvo,“Draugo” prenu
meratorius. Vėliau pavienių 
numerų nusipirkdavo prie 
bažnyčios. Bet šiais svar
biais laikais, norėdamas dau 
giau žinoti, kas pasauly ir 
Lietuvoj dedas, vėl užsipre
numeravo “Duaugą’*, kurį 
labai mėgsta skaityti.

Spaudos rėmėjams reikia 
palinkėti ir toliau pavyzdin
gai darbuoti* lietuvybės la-

Didžiulio Anna Kaskas 
koncerto bilietus visi prašo
mi iš anksto įsigyti, nes ga
li pritrūkti. Koresp.

Susirinkimas
Veikėjai spaude* rėmėjai. 

Jonas Ūaoris, 9243 Hussęll. 
St., savininkas didelio ta
verno ir valgyklos. Tai lie
tuviško veikimo veteranas, 
daug pasidarortvęs, gausiai 
aukojęs Tsu^i Fondui^ Kau 
donsjam Kryši u, daug dar
bo ir lėšų yrą pašventęs se
serų Pranciškiečių reika
lams. Jr dab -M visur prisi
deda aukomis. Jonas Ūsori* 
kaip stambus bfc&ięriim, y- 
ra užritama o* lietuvių pa
garbos už savo gerą širdį 
kilniems reik^Mma. Yra ii* 
gametis “Draugo” skaityto
jas ir su juo. auka, nesi
skirs. Siomi9 dienomis at
naujino prenumeratą.

Benedikta Bapkbnė. dar
buotoja, daigia ūdai pasi-

MvijoMt Misiją 
bvkraštis

2- Bngaėjo 28 — spalių 5 
dd. — Youngotown, Ohio. 
iv. Pranciškaus parap. bašr 
ayčioje — kun. Jonas Jau
čius, M.I.C.

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

4. Lapkričio 34 — 39 dA.
— Chicago, IK, Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčioje
— kun. Antanas Mažukna,MLC- ...tsnib

Lietuvos Dukterų Drau
gijos susirinkimas įvyks 
rugsėjo 28 d.

Prašomos visos narės tą 
dieną atsilankyti, nes sus
nas svarbus. Spalių 5 d. su 
surinkimo nebus iš priežas
ties rengiamo dr-jos 25 me
tų jubiliejaus paminėjimo.

Kurios turite pasiėmusios 
vakare bilietų, prašomos 
grąžinti arba pranešti, kiek 
kuri pardavė. Gi kurios dar 
neturi, prašomos pasiimti

Rengimo komisijai ir šei
mininkėms bus lengviau reng 
tia prie vakarienės ir žinos, 
kiek reikės kalakutų užsa
kyti. Būtų gerai, kad visi, 
kurie norės dalyvauti tą va
karą, iš anksto bilietus nu
sipirktų.

Reng. komisija

Lietuvių didvyriškas pa- 

»i ryši man, ištvermė, vaMa, 

dvasios paklHmaa, karfygiš- 

kas pasAankojkmas gpftflie 

Lietuvai laisvę.

P. Vaičiūnas

>E

BUY
UNITED 
STATĘS 
įtVINGS

»NQS 
T AKS STAMPS

49 valandų atlaidai
Pereitą savaitę, ketverge 

vakare, iškilmingai baigti 
40 valandų atlaidai, {vairios 
parapijos draugystės, kaipo 
įr mažesnės mokyklos mer
gaitės, dalyvavo procesijoje 
Svečių kunigų buvo ir tėvas 
Alfonsas, kun. Macevičius 
(Savage > iš Detroit, kun. 
Kučas iš Saginaw, kun. Ger- 
viekas iš Muskegon, kus. 
Vaišnorsitis iš Custer, kun. 
Chas. Popeli iš Hart ir dar 
keletas kitų, kurių vardų 
nespėta sužinoti.

Serga
Sunkiai serga vienas mūs 

gerai žinomų parapijonų ir 
biznierių, Kazys Rinkevi
čius. Per daug metų laike 
skutykloe viętą (barber 
shop), kur sykiu su sūnum 
Jonu varo biznį. Kitas jo 
sūnus Petras yra policijos 
viršininku artimam prie
miesty (Grąodville). Prieš 
kelias savaites Kazys dar 
būdamas sveikas, išvažiavę 
pas dukterį Birutą į New 
York paviešėti Viešėdamas 

ir susirgo ir išvežtas į ligo

ninę. Sūnus Jonas, išgirdęs 
tokią žinią, išvažiavo par
sivežti namo. Dabar čia gu
li ligoninėj. Linkime mūs 
senam parapijonui greit pa
sveikti.

Čempi jonai

Sūnūs Amerikos legionie
rių (Sons of American Le
gioa} iš Grand Rapids lai
mėjo tautinį čeaapijonatą 

benų skyriuje (Band) Mil- 
waukee, kur buvo legijono 
konvencija. Tai labai didelė 
garbė Grand Rapidaui, nes 
minėtas benas dar jaunutis, 
vos tik metai kaip suorga
nizuotas. Vasaros laiku bu
ve surengta jų naudai šio 
distrikto Legioa piknikas. 
Likusiu pelnu* benas buvo 
aprūpintas tinkamais instru
mentais ir uniformomis, ku
riose įspūdingai pasirodė 
parade ir laimėjo čempi j o- 
natą. Tarp legionierių narių 
randasi daug ir lietuvių, ga
li būti, kad ir jų sūnūs pri
klauso prie beno. To dar 
neteko sužinoti.

Streikas

Jau veik mėnuo, kaip ei
na streikas Ideal Seating 
Co. dirbtuvėj, kurios savi
ninkai yra lietuviai — ketu
ri broliai Giedriai (Gedris). 
Streikieriai visokiais būdais 
streiką palaiko ir neduoda 
kitiems dirbti. Kurie dar 
kiek dirba, tie užpuldinėja
mi. Šiomis dienomis buvo 
užpulti keli darbininkai Už
puolikai suimti Tarp jų ra 
dosi ir keli lietuviai. Visi 
pastatyti po kaucija. Gir
dėt, kreipiamasi prie Fede- 
ratės ir valstybės (statei 
valdžių, kad greičiau priei

tų prie susitaikymą

Korespondentė

NIAGARA FALU, NEW YORK
X Ruduo jau mūaų kraš- 

tan atėjo. Kadangi lietuvių 
salė yra gan dažnai samdo
ma žiemos metu, išeina daug 
kuro. Tad šiomis dienomis 
prasidėjo, kolekta anglims. 
Iki šiol šie asmenys yra au
koję: J. Vosylius $5-00; po 
$3.00: D. Biekša, P. Buja, 
J. Laucius, Z, Stakniųnas, 
J. Vyšniauskas, Z. Puišys, 
JL Zuckle, Mrs. S. Tūbinis, 

M. Apanavičius, E. Apana

vičius, Mrs. Mag. Karaška, 
A. Vaikšnoras, M. Ajaus
kas, AK. Bagdonas, M. Ker
šis, P. Selašius, Mrs. K. Za
leckienė, B. Mačiulevičius; 
po $2,00.: J. Jankauskas, 
Mrs. Markelionienė; po $1.- 
50.: Mra. Zelionia; po $1.00: 
A. Bialecki. Klebonas širdin
gai dėkoja visiems. Sekan
čiose savaitėse bus paskelb
ta daugiau pavardžių.

ADVOKATAS

WIHTNEY E. TAKUTIS
ADVOKATAS

CBNTRINI8 OFISAS:
--------- HAL&TBB SY.3188 SO.
(Lietuviu

VALAND08: Nuo 1-mos Iki 
vai. vak.

Tel. CALnmet 6877 
184 Na LA SALLE SI.. 

Room 2014 Tel. Stote 7572 
REZIDENCIJA: —

S14S 80.
Tei.: Victory

Auditorijoje)

lAASTKO OT. 
ctory M7S

ADVOKATAS

S-toa

TeL PROspeet 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Ave.
Chicago, Dl

TKOtESALE 
FURORE 

BROKER

X Ketvirtadienio vakare Round House restaurant į 
prasidėjo novena prie šv.! dešinę nuo Hyde Park boule- 
Pmnciškaus. Pamaldos su vard prie gelžkelio tilto. Ga- 
palaiminimu fiv. Sakramen- Įima dasiklaust pas klebo- 
to 7:30 kas vakaras iki šv. ną; Zaleckienė arba Suama- 
Pranciškaus šventės, spalių rienė; Pikelienė Monika, 
4 d. Visuotini atlaidai tiems, 234 15th St.; Gutauskienę
kurie atliks išpažintį ir pri- Magdalena, 273 15th St., 
ims šv. Komuniją bent kar- guli Memorial Hospital; Ce- 
tą pęr noveną. J Ra Maciulevičiūtė,

X Praeitą šeštadienį grį-, padaryta apendiko operaci-
žo iš Toronto mūsų parapi
jietis Jonas Zuklys. Buvo 
nuvykęs pas seserį pasilsė
ti. Jau pasveikęs ir tuoj grjž 
prie savo — policininko pa
reigų.

X Šventas darbas yra ap
lankyti ligonius. Parapijoje 
šiuo laiku turim jų nema
žai. Jei mes patys juos lan- 
kysim, paguosim, galim ti-. 
kėtis, kad ir mus ligoje ap- Į 
lankys. Serga sekančios: 
Urbonavičienė Marijona, 
1921 E. Falls St.; Stakniū- 
tė, kuri ypatingai reikalin
ga aplankymo. Gyvena prie

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tia vien* pom aklq vlaam <7- 
v«a>m><L Saugokit Jm. leladatnl 
i*rkaUBlii‘iotl jaa moderni A kia ual* 
oMttoda. kurta vesMIota mokais* 

g»U sutelkti.U METAI FATYKIMO 
pririnkime akinto, kurie pašalto*

vton akto l^anplma.
Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1891 9o. Ashland Avenne

Kampaa 18-to*
Telefoną* CANAI- 063S —Ohicaso 

OFISO VALANDOS
Kasdien 0:00 a 'na. iki 8.80 p. sa. 

Treč. te tote: »iM a. m. Iki
T-an

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 9099,

Badriko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
WHFC 1460 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje <: 30 po pietų.

•v

O ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634S Sos WestKPO Avenr
. Tetefcmas REPUBUC 6051

X Mūsų parapijoje praei
tą sekmadienį Matai šven
tė savo vardadienį. Matai 
yra; policininkas Ajauskas, 

jo sūnus Mathew Jr.„ Apa
navičius, Adamskis, Keršis. 
Tūbinis ir Vyšniauskas. "A

TELEFONAI:
I Office: HEMiock 5524 

kuriai EMERGENCY: call MlDway 0001 
Kės.: HEMiock 1643

ja — sveiksta. Gudelis, il
gesnį laiką gulėjo Memorial 
Hospital, jau grįžo 
sveikas.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SUBGEON

OFISO VALANDOS: ' ’
namo | nuq j uū 3 įr nuo 6 iki 8 vat valqte- 

i 2408 VVest 63rd Street V

AMERIKOS UETUViŲ DAKTARŲ pKAUGlĮOS NAR1AZ
Ree. 6958 So. Talman Are.
Bea. TaL GROvehlU 0617 
Office toL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ia 7—8 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.
2423 W. Marguette Road

TaL OANal 6122

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

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

6631 S. California Ave. 
Telefoaas REPublio 7868

DR. STffiKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OF180 VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutarti.

Office teL Y AR 4h 4787 
Namą tel. PROspeet 1930

TeL YARda 5921.
Res.: KENvx>d 5107 '

DR. A. J. BERTASR
GYDYTOJAS IB OHIRURGAS 

Ofiso vaL buo 1—3; m* 6:30—8:30 
756 VVest 35th Street

Ofiso tel.: VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: . BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M., 
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniais pagal sutartį.

r

TaL OANal 0257
Res. tel.: PROapect 665^.

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

Besldendja: 6800 So. Artesian Avt 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popia,

• Ud » v%L vakar*

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Clęero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas; CICcro 4270.

'UR, F. C. W1NSXUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 Węat Cermak Road 

Q0» toL oaizi m*
Ofiso VųLi 1-4 b 7—8

TsL TABds 2146

DR, C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tt Strsst

vaL: ano 9 vaL ryto iki 6 vai. vak 
Scredoj pagal sntąrtį.

Teletotnaa: HEMiock BOSO

DR. PETR T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandos:
Po»tet — nuo I Iki »! Vak. T tkl • 

Nedėllomls pagal sutarti

Telefonas CANaI 7329

OR. PETERI BARTKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

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

ir pagal antartį.
Bes, toletonaa SEEIey 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB OHIRURGAS 

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

Nao 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak 
ir pagal antartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Iietavis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nao 1—4 ir aoo 7—0 vakare 

Taipgi pagal aatartĮ.
Ofiso telefonas PBOsgesi 6717

TaL TARds 8146
VALANDOS: Nao 11 iki 12.

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

Sekmadieniaia 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS \
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

Dr. Walter, J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo T Iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS
2017 S. VVestern Ave. f

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

Ofiso TaL: Btoid. TeL:

08. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1853 Wto»t 85th Street
LIGONIUS PBIHU»
Kasdien ano 2^0 dn 8.00 vaL 

TrečlaA, lr tl» «u«lt<r1u>

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LATsyetto 3850

Antradieniais. Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave.
TaL YABds 608A

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadiemiaig.

DR. CHARLES SEDAI
GYDYTOJAS IB OHIRUROAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-tros labpa)
TsL MIDiray 2880 Chicago, UL 

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

>kmad.Reti nao 10 iki 12 vai rjto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGO V 
4631 So. Ashland Ave?

Tel TARds 0994 
Rez. TeL KENwood 4300

VALANDOS
Noq 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. vak. 
Nedėliosią nao 10 iki 12 vai. diena

PLATINKITE “DRAHG4”
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LIETUVOS PASIUNTINYBĖS SPAUDOS ŽINIOS

Reicho

1. DEL VOKIEČIŲ 

OKUPACIJOS VALDŽIOS 
PAREIŠKIMO

Heinrich Lohse,
Kimisaro Ostlando
liepos 28, 1941, paskelbtoji 
Lietuvos gyveentojams de- 
kleracija (žiūr. jos tekstą) 
atskleidžia tikrąsias vokie
čių intencijas Lietuvos at
žvilgiu. Jos paimtos iš 
Mein Kampf.

Reicho komisaras jau 
kalba apie Lietuvą, kaip bu
vusią nepriklausomą valsty
bę, kaip inkorporuotą į Ost
lando sritį, kuriai paskirti 
vokiečių komisarai valdyti 
bei įsakymams davinėti, pa
liekant gyventojams juos 
paklusniai vykdyti.

Tai yra tas pats vergovės 
metodas ir mąstąs, kuris 
pritaikintas visai eilei kitų 
Vokietijos užkariautų kraš
tų, tai vaizdas tos “naujo
viškos santvarkos” — “The 
New Order,” kurį Berlynas, 
Romos pritariamas ban
do sukurti Europoje. Ko 
jis vertas, negali būti dviejų, 
nuomonių: tai prievartos 
karalystė.

Proklemacijoj pasakyta, 
kad bolševizmas gręsė visai 
Europai, bet ar nacizmas 
Europai negręsia? Išeina, 
sulyg tos patarlės: baslį 
basliu versk, bet dabokis, 
kad baslio antras galas 
kam galvos nepradaužtų. 
Tiesa, kad bolševizmas Lie
tuvą skaudžiai nualino, bet 
pridurtina — ne be Vokie
tijos pramatymo. Jei Vo
kietijai rūpėjo tik bolševiz
mo pavojus, tai kodėl ne- 
bolševikiškos tautos nepa
liekamos ramybėje?

gali pakenkti savo didžiųjų 
kaimynų tarpysaviems san-į 
kaimynų tarpusaviems san- 
vo ateitį ne ant savo kai
mynų interesų priešingumo,

sričiai,' bet ant gero kaimyniško su
gyvenimo, pagrįsto teisėtu
mu ir savygarba. Lietuva 
tikėjo į savo didžiųjų kai
mynų žmoniškumą, kad jų 
garbė neleis skriausti silp
nesniojo ir kad gyventi trok 
šta lygiai mažos tautos kaip 
ir didelės.

“Tie, kurie Lietuvai tiek 
daug laisvės žadėjo” juk sa
vo pažadus ištesėjo, dargi 
pati Vokietija Didžiojo Ka
ro gale pirmoji pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Tie, kurie daug laisvės ža
dėjo nesutiko Maskvos 1939 
m. vasarą išduoti Baltijos 
valstybių bolševizmui, o be 
to Anglija su Amerika ly
giai nepripažino bolševikų 
okupacijos kaip dabar ne
pripažįsta vokiečių okupaci
jos. Ar gi Vokietijos elge
sys 1939 metais Lietuvos 
atžvilgiu buvo kaimyniš
kas?

2. Vokiškos okupacijos 
įvykiai Lietuvoje, kaip jie 
buvo girdėti ir kaip vaizda
vosi šveduose gyvenantiems 
lietuviams.

a) Vokiečiai įsivaizdina 
sau esą Kryžiuočių Ordeno 
žemėje: net Lietuvos Kau
nas jiems ne Kaunas, o 
Kauen. Birželio 24-tą die
ną vakare, 9 valandą (po to 
kai per pusantros dienos 
Kaunas ir Vilnius ir didžiu
ma Lietuvos tebesidžiaugė 
sukilėlių paskelbtos nepri
klausomybės šypsena) iš 
Kauno radio prabilo du vo-

| čių karininkai. Pirmasai 
Vokietijai esą pavykę lie- Pranešė» kad tą dieną po

tuvių kraujo aukų pagelba 
sumušti bolševikus Lietu
voje. Bet, tų aukų tikslas 
buvo Lietuvos nepriklauso
mybė ir laisvė ir jokiu būdu 
r.e vokiečių okupacija, ar 
vokiečių imperializmas.

Reicho komisaras lyg pa
sityčiodamas iš Lietuvos 
nelaimės daro bereikalingą 
priekaištą Lietuvos lietuviš
kai ir savystoviai politiškai, 
kuri, jei nepatiko vokie
čiams, tai tik ne dėl pačių 
lietuvių kaltės. Netiesa, 
kad Lietuva buvo kieno tai 
žaidimo objektas neva dėl 
Vokietijos ir Sovietų intere
sų priešingumo. Lietuva 
kaipo maža valstybė nega
lėjo pad&ryti įtakos dėl tų 
priešingų interesų išlygini
mo; Lietuva tik tikėjo, kad
savo griežtu neutralumu ne

DRAUGAS

WINDSORO PRINCAS SU ŽMONA

("Draugu" Acme teiepnou»-

Windsoro princas, britų Bahamų salų gubernatorius, su žmona lėktuvu atskrido į 
Miami, Fla. Buvęs Miami mayoras Orr (dešinėje) svečius sveikina. Princas yra buvęs 
Anglijos karalius Eduardas VIII.

menę išlaisvintoją sveikino 
nuoširdžiai. Tautiniais rū
bais pasipuošusios mergai
tės karius kaišiusios gėlė- ŪKININKAMS
mis. Visas miestas buvęs PATARIMAI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PER RADIJO DUODAMI

pasipuošęs lietuvių tauti
nėmis vėliavomis, geltona, 
žalia, raudona. Virš prezi
dento rūmų vokiečiai pasi
skubinę iškelti Vokietijos 
vėliavą. Jis ragino vokie 
čius karius žiūrėti į lietu
vius savanorius draugiškai. 
Antras karininkas apie lie
tuvius neužsiminė nieko. Jis 
pasakė, kad narsioji vokie
čių kariuomenė šiandien 
įžengė į Hansos miestą Kau- 
Ostsee jaū yra visiškai vo- 
pirmyn senojo Ordeno že
mėje ir kad Memel, tai yra 
Nemunas, nuo Kauen iki 
Gary, Ind., sąjungietės, 
vokiečių rankose.

Po valandos abu karinin
kų pranešimai buvo pa
kartoti žodis žodin.

— Per Kauno radio stotį 
kasdien tarp 12 vai. 45 min. 
iki 1 vai. duodami patari
mai ūkininkams. Dažnai 
kartojamas parėdymas pa-

piet Vokietijos kariuomenė 
įžengė Kaunan. Jo žodžiais, 
laikinos Lietuvos sostinės 
gyventojai vokiečių kariuo-

FIRM NEGI! PIRKSITK 
MATYKITE MUS!

DIDŽIA r SIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų pastatymų at 
pataisymų — Nieko Įmokėti — I 
metai limokėtl — Apkainavlmas 
dykaL

Metu vis Pardavėjas
Stanley Lltvrinas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company 1

8039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

kojinių, pirštinių, šalikų, statinėti visą pieną į pieni- 
kaklaraiščių, kostiumų, ap
siaustų — vyriškų ir mote
riškų, suknelių, sijonų, 
marškinių — viršutinių ir 
apatinių, kelnių — apati
nių. . Suteikiant žinias apie 
odą, reikia išvardinti viso
kių rūšių odas, kietas ir 
minkštas, odos dirbinius, 
čemodanus, portfelius, ba
tus — žieminius ir vasari
nius, moteriškus ir vyriš
kus bei avalynę vaikams, 
įvairias šliures, kaliošus 
batus. Už žinių neprista 
tymą bus baudžiama vo 
kiečių ūkinės komandos.
Visas tas prekes draudžia
ma pardavinėti nuo rugpiū
čio 25 d., — su leidimu ar 
be leidimo. Perspėjama,

N AU JAS ĮSAKYMAS 

LIEČIANTIS 

MANUFAKTCR4

— Pildydamas vokiečių 
ūkinės komandos (Wirt 
schaftskomando) parėdy
mą, “Lietūkis” rugpiūčio 25 
d. paskelbė įsakymą sky-

didinti rugių sėjos plotą 20, riams, žemės ūkio ir varto- 
ruošimčių. Tam tikslui ūki tojų kooperatyvams prista-
ninkams žadama parūpinti 
zuperio ir pirmoje eilėje j 
liems, kurie pasižadės au
ginti sėklinius rugius. Be 
te, (Klodami patarimai, kaip 
parnešti rugių sėjai dirvas, 
šią vasarą nepūdymavusias.

Per šias valandėles že
mės Ckio Rūmai aiškina 
ūkininkams, kuomet naudin 
f rusia rauti linus, kaip 
i r i žiūrėti kiaules, avis ir 
kaip šeimininkauti.

tyti iki rugpiūčio 25 d. sta
tistikos žinias apie turimas 
manufaktūros (vilnonės ir 
pusvilnonės), odų ir megs- 
tinių prekių atsargas.

Patiekiant žinias, reika
linga nurodyti kiekius me
džiagų, mėgsti nių — vyriš
kų, moteriškų ir vaikams 
(vilnonių ir medvilninių),

kad nebūtų 
nuslėpimų.

daroma jokių

nes. Dabar, dėl menkų kai
nų, pastebimas pieno pris
tatymo mažėjimas.

— Vilniuje tris kartus per 
savaitę veikia vokiečių kal
bos ktrsai tarnautojams. 
Vokiečių kalbos kursai ren
giami ir lietuvių policijai.

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

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

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF .

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
y?

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

Skaitykite Katalikišką Spaudą

PIENO PRODUKTAMS 
NUSTATYTOS KAINOS

— Lietuvos pieno bend
rovėms pranešama, kad 
kainos pienui ir pieon pro
duktams, nustatytos dar 
bolševikų laikais, dabar bus 
pakeltos, ne žemiau kaip 20 
rublių už vieną riebalų ki
logramą. Po to mano
ma priversti ūkininkus pri-

cheese 
that’s digestible 

as milte itself 1

SPREADS! SLICES! TOASTS! 
* MELTS PERFECTLYI •

APSAUGOS
BONAI

9*.

r irs

COURTESY WEEK
SEPT. 28-OCT. 4

KEEP CHICAGO SflPE COMMITTEE 
w«,0« EO*iBO I »EIU GEHEBAl

Did. “Diamond Jim” Have 
Stomach or Ulcer Pains?
It ia hardly likely that Diamond Jim 
Brady could have eaten so vora- 
ciously if he suffered after-eating 
pains. Sufferera who have to pay 
the penalty of stomach or ulcer 
pains, Indlgestion, gas pains, heart- 
burn, burning sensation, bloat and 
other conditions caused by excess 
acid shouid try a 25c box of Udga 
Tablets. They mušt help or money 
refunded.

Relieve 

Iteh Fast 
trMg»yhdi

Forquick reliei from i tehing of ectema, pirapies, 
athlete’s foot, ocabieo. rashes and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse worid-famous, 
cooling, antiseptic, liquid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, sUinleaa. Soothes irriUtion and 
ęuickly stopo intenoc itehing. 35c trial bottle 
proveo it, oryour money back. Ask your 
ri n lygia t today for D. D. D. PRESCRIFTIOM.

an

KAS REIKIA ŽINOTI

If you’re past 40, the chances aro 
that your breath will he offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to othcrs. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
S t. Louis, M o.

Before Any Data U ta

LISTERINE ANTISEPTIC
To M aha Your Braat.h Svoaatar

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.
NAPPY By Irv Tirman'

JAPPV 
AMD1* THE 
BOVSARE 
making 
a -rous 
OF THE 
SfODiOS.

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 sa vo kraštui ir sutau
pyti savo uždarbius ir 2) 
Pirkimas Bonjj ir Stampių

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

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

Ats. Ne. Bonai yra re
gistruojami ir neperduoda- 
dami. Jie išmokami tik 
tam, keno vardas yra ant 
Bono.
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Tautos Judošiai kelia galvas
Amerikos lietuviai komunistai, jau seniai užsitarna

vę baisaus lietuvių tautos Judošių vardų, kas kart la
biau kelia savo galvas, puola, šmeižia visus, kurie nė
ra jų plauko žmonėmis, kurie nėra tautos išdavikais.

Lietuviškieji komunistai labiau savo galvas pakėlė 
po to, kai Vokietijos naciai užpuolė Sovietų Rusiją ir 
kai Anglija ir Jungtinės Valstybės pažadėjo paramą 
Sovietų Rusijai. Nuo to laiko komunistiškieji laikraš
čiai pradėjo pravardžiuoti pro-naciais visus tuos, ku
rie išdrįsta žodį pasakyti prieš komunizmą arba ne
sutinka pūsti į jų dūdą. Visiems ištikimiems ir savo 
tėvų kraštui ir Jungtinėms Valstybėms lietuviams me
ta neištikimybės šešėlį, įtaria nepritarimu Prez. Roose
velto kabineto politikai.

Į komunistų plepalus ir šmeižtus patriotiškoji lietu
vių visuomenė nevisuomet kreipia rimto dėmesio. Lie
tuvių katalikų laikraščiai retai kada polemizuoja su 
komunistų šlamštais, nes ginčytis su melagiais ir šmei
žikais yra tuščias dalykas. Bet kai kada vis dėlto yra 
verta priminti visuomenei, kokie begėdžiai ir kokie 
tautos judošiai yra lietuviškieji bolševikai.

Kai pirmojo Pasaulinio Karo metu sąmoningoji lie
tuvių visuomenė ir dirbo ir milžiniškas aukas klojo, 
kad išlaisvinti Lietuvą ir pagelbėti jai atsistatyti lais
va ir nepriklausoma valstybe,

lietuviai komunistai visokiomis priemonėmis trukdė 
tą darbą, agitavo prieš lietuvių d uos namą Lietuvai 
ir visomis keturiomis rėmė Kapsuko vedamus dris
kius raudonarmiečius į Lietuvą pasmaugti besistei
giančią valstybę ir ją prie Rusijos prijungti.

Tai buvo toks biaurus ir žemas jų darbas, kokio
mūsų tauta niekuomet negalės užmiršti.

Kam gi, pagaliau, nežinoma, kad visais Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo metais, Amerikos lietuviai bol
ševikai per savo šlamštus ir gyvu žodžiu, lyg būtų 
tautos priešų papirkti, dirbo prieš Lietuvos nepriklau
somybę, neigė ir griovė kiekvieną lietuvišką darbą.

Ar galės kuomet mūsų tauta užmiršti Amerikos 
lietuvių komunistų pritarimą ir jų neapsakomą 
džiaugsmą 1940 m. birželio 15 d., kai svetimos val
stybės — Sovietų Rusijos milžiniškoji armija įsiver
žė į Lietuvą prieš žmonių valią, prismaugė Lietuvos 
nepriklausomybę, prijungė ją prie Rusijos? Ar, pa
galiau galės užmiršti lietuviškųjų bolševikų džiaugs
mą mūsų tautos istorija, kai Lietuvoj tautos himnas 
buvo uždrausta giedoti, lietuviškoji vėliava sudras
kyta, paniekinta, tautos inteligentija kalinama, iš
tremiama, žudoma, žmonių turtas išplėšiamas, nuo
savybė atimama, kai lietuvis, savo krašto šeiminin
kas buvo paverstas atėjūno vergu.

Ir, štai, tie, kurie džiūgavo dėl lietuvių tautos nelai
mių, kurie šoko prie savo motinos kapo, tie tautos 
išdavikai — Judošiai šiandien išdrįsta mesti juodą 
dėmę tiems lietuviams, kurie visais laikais buvo savo 
tautai ištikimi ir nieko nesigailėjo tautos laisvei ir jos 
gerovei kelti.

Tie tautos judošiai, nebesiskaitydami su jokiu pado
rumu, tiesiog begėdiškai šmeižia ištikimąją lietuvių 
visuomenę vadindami ją pro-naciška ir kitokiais var
dais.

Bet laikas jau yra pasakyti, kuri Amerikos lietuvių 
grupė savo darbais ir pasielgimu pelno pronacių var
dą?

Didžiausiais pro-naciais Amerikos lietuvių tarpe 
yra komunistai. Per du metus jie, drauge su Stalinu, 
laižė Hitlerio batus. Kai mes peikėme ir kritikavo
me Stalino susidėjimą su Hitleriu, jo pasibučiavimą 
su juo ir talkininkavimą parbioškime visos eilės val
stybių, už tai bolševikų redaktoriai ir kalbėtojai bu
vo pasiruošę mūsų akis išdraskyti. Kai mes griež
čiausiu būdu stovėjome už šio krašto saugumo stip
rinimą, visą laiką rėmėme Prezidentą Rooseveltą, 
energingai vedant) krašto apginklavimo darbą, lietu
viškieji bolševikai dėjosi didžiausiais pacifistais, An
glijos karą su Hitleriu vadino kapitalistinio impe
rializmo karu, Prezidentą Rooseveltą koliojo lr jj va
dino to imperializmo bernu.
Tuo būdu komunistai praktišku būdu per keletą me

tų dirbo Vokietijos naciams, jiems padėjo, juos gynė. 
Jie buvo pronaciais pilna ta žodžio prasme. Kas iš to, 
kad jie šiandien loja ir kitus pravardžiuoja. Tai yra 
laikinas dalykas. Daug nereiks, kad komunizmas ir vėl 
pasibučiuos su nacizmu ir mūsų tautos judošiai vėl 
kodiluos Hitlerį ir jo nacizmą.

Mūsų, lietuvių katalikų visuomenė, nė vienas jos va
das, nė vienas lietuvių katalikų laikraščių redaktorius 
Amerikoj niekuomet nebuvo ir nėra pronacių. Ir nebus. 
Kodėl — ir aiškinti nereikia.

Lietuvių katalikų visuomenė griežtai stovi už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. Ji stovi už demokratiją, už 
visų žmonių laisvę, už visų tautų, mažų ar didelių, ap
sisprendimą.

Žinant, kad ir komunistai, ir naciai siekia paverg
ti visas tautas ir visus žmones padaryti beteisiais 
vergais, skurdžiais ir vargšais, katalikiškoji visuo
menė visu griežtumu buvo, yra ir bus nusistačiusi 
prieš tuos du didžiausius žmonijos nenaudėlius — 
raudonąjį komunizmą ir rudąjį nacizmą.
Ak, tiesa, kai šiandien tie du izmai susipyko ir pe

šasi, komunistai norėtų, kad mes padarytume išimtį 
komunizmui, jo nesmerktume ir jam padėtume.

Jie reikalauja tos paramos tik komunizmui, bet ne 
Rusijai ir ne jos žmonėms. Bet, kaip Jungtinių Val
stybių Vyriausybė, kaip ir Anglija, eidamos į pagalbą 
Sovietų Rusijai pirmoje vietoje pasmerkė komunizmą, 
taip ir lietuvių visuomenė, solidarizuodama su jomis, 
ir simpatizuoja ir savo dalimi dedasi, kad padėti Ru
sijos žmonėms šiame momente, kuriame lemiama jų 
ateitis; kad padėti talkininkams, vedantiems žūtbūti
nę kovą už demokratiją ir visų tautų laisyę ir nepri
klausomybę. t •

Išlindę iš patamsių mūsų tautos judošiai, kurie visą 
laiką knisosi po Lietuvos ir Jungtinių Valstybių pa
grindais, siekdami pakeisti demokratines santvarkas 
kruvinąja komunistiškąja diktatūra, šiandien kelia sa
vo galvas ir meta savo pirštinę mūsų visuomenei. Ge
rai. Tai duos progos išversti jūsų kailinius kiton pu
sėn, juos padulkinti ir išvilkti aikštėn visus tuos dar
bus, kuriuos jūs dirbote ir dirbate ir mūsų tautos ir 
šio krašto nenaudai.

Kaip jie jausis
“Vienybė” rašo:

“Netrukus Amerikos lietuvių laikraščiai pradės 
skelbti į Rusiją ištremtųjų Lietuvos žmonių sąrašą.

Ką sakys mūsų bolševikai, radę savo brolių var
dus tų nelaimingųjų sąraše?

Netrukus Amerikos lietuviai patirs dar liūdnes
nių, dar skaudesnių žinių.

Ką sakys mūsų bolševikai, Stalino saulės garbin
tojai, patyrę, kad jų tėvo, motinos, brolio, ar sesers 
jau nėra tarp gyvųjų?

Kaip jie jausis, sužinoję, kad jų artimuosius nu
žudė Stalino budeliai?

Vargšė, lietuvių tauta.
Vargiai, ar kada nors jai teko tokia karti likimo 

taurė.
Nenuostabu, jeigu mes linkime to paties galo vie

niems ir kitiems: bolševikams ir naciams.”

Jungtinių Valstybių kongresas, pravesdamas gigan
tiško didumo taksų bilių 1941 m., uždėjo mokesčius ir 
ant rengiamų pramogų įvairios rūšies labdarybei. Tuo 
sulaužoma nuo seniai įsigyvenusi Amerikoj tradicija 
netaksuoti to darbo, kurs dirbamas šelpimo reikalams. 
Tasai bilius, be abejonės, skaudžiai atsilieps į religinį, 
švietimo ir labdarybės sąjūdį šiame krašte.

Nacionalinė Katalikų Gerovės Konferencija (NCWC) 
buvo įteikusi kongresui protestą prieš tą bilių, bet ne
kreipta į tai jokio dėmesio.

“Kunigų Vienybės Biuletenis” už rugsėjo mėn. išėjo 
dar labiau pagražėjęs ir turiniu pagyvėjęs. Jame ran
dame daug raštų, kuriuose svarstoma mūsų visuome
nės aktualūs reikalai. Dedami Kunigų Vienybės seimo 
nutarimai, gana daug žinių apie A. L. R. K. Federa
cijos veiklą, įvertinami a. a. kiun. dr. Jono Navicko 
nuopelnai.

(“Draugas” 1916 m. rug
sėjo 26 d.)

Mokyklų reikalais Lietu
voje... Lietuvių gimnazijos 
direktorius Kaune prof. Pr. 
Dovydaitis ragina stoti in
teligentus į vasarinius mo
kytojų kursus. Kursai ren
giami Kaune ir tęsis nuo 
birželio 1 d. iki rugsėjo 30 
d. Kursai steigiami tik lie
tuviams ir tiktai vyriškiams. 
Išėjusiems tuos kursus bus 
duodamos valdiškos moky
tojų vietos.

•
i

Paskaitos Lietuvos gelbė
jimo reikalais... Dūmos at
stovas M. Yčas ir kun. J. 
Žilinskas kurį laiką gyveno 
Chicagoje ir čia lietuviško
se kolonijose laikė paskai
tas apie Lietuvos vargus, 
kančias ir apie reikalą Lie
tuvai pagelbėti.

*
M. Yčas ir kun. J. Žilins

kas kuriam laikui išvyko į 
New Yorką, kur dalyvaus 
lietuvių suvažiavime, kuria
me bus svarstoma Lietuvos 
Nepriklausomybė* paskelbi
mo reikalai.

•

Vokiečiai bombardavo Lon 
doną...' 12 vokiečių cepelinų 
užpuolė Anglijos sostinę 
Londoną. Buvo labai daug 
bombų numesta, nemažai 
užmuštų, o dar daugiau su
žeistų.

Bankai Lietuvoje... Lietu
voje veikia du bankai: Ry
tų bankas prekybai ir pra
monei ir Rytprūsių žemės 
bankas. Pirmasis turi savo 
skyrių Vilniuje ir Kaune. 
Antrasis — Vilniuje, Kau
ne, Baltstogėje ir Suvalkuo
se.

Mažina pašalpą... Rusų 
valdžia nutarė sumažinti pa
šalpą pabėgėliams.

Po svieto pasidairius
Viena balšavikų gazieta 

pikčeriu atvaizdavo Sov. 
Rusijos “galybę.” Figūra, 
su raidėmis USSR, kai dan
goraižis palyginus su kito
mis figūromis (alijantais): 
jos kojos, kaip du Chicago 
Tribūne bildingai; jos sė
dynė, kaip Afrikos piraroy- 
da; o jes galva — kaip gero 
vyro špyga. Pažiūrėjus į 
tą “galybę” greit susidaro 
įspūdis: Sov. Rusijoj yra 
tiktai “mėsos” (masės), 
bet nėra didelių galvų. O 
mėsą, žinote, bile bučeris 
gali operuoti taip, kaip 
jam reikia. Ir jei ne dėdės 
Šamo parama, tai toji “ga
lybė,” toji “mėsa” jau būt 
Hitlerio sumušta į papras
tą hamburgą.

Prūseika Chicago balšavi
kų gazietoj raše girdėjęs, 
kaip vokiečiai traukiasi 
Smolensko fronte, ^fcajkp^
“staugdami/ traukiasi žvė
rys.”

Na, o kaip balšavikų ka
riuomenė traukiasi? — pa
klausite. Well, šito Prusci- 
ka negirdėjo. Mano delnas 
rado šitaip: kadangi balša
vikai labai daug turėjo 
trauktis, jie būtų nepajėgę 
visą laiką “staugti kaip ivę- 
įys.” Dėl to besitraukdami 
balšavikai muziką griežė, 
dainas dainavo ir kazačką 
šoko, dėl to ir nepa jut3, kai 
nusitraukė net netoli Mask
vos.

z

— Ar • davei penkinę ga
lingiausiai Pasauly armijai 
sušelpti?

— Kokia’, armijai?
— Sov P.: si j oa arftiijai..
— Ne.
— Tai v v nedoras žmo

gus . . .

— Ką čia dabar pliurpi?^
— Lietuviškų balšavikų 

gazietos rašo, kad kiekvie
no “doro žmogaus yra pri- 
valybe suteikti paramą dėl 
Sov. Sąjungos.” Jei nedavei, 
tu esi nedoras žmogus. Po- 
nima ješ ?

Spicpirvirvio Dumkos <
Clevelande raudonpipirių 

piknikas. Po pikniko vie
nas sielojosi: “buvo jame 
biznierių, bet nebuvo inte
lektualų.”

Priežastis aiški: mūsų 
biznieriai dolarius visur 
gaudo, o mūsų intelektulai 
turi proto.

Chicago balšavikų gazre- * 
ta sakosi su “pasipiktini
mu” žiūri į Chicago Tribū
ne.

Žiūri — ir moka savo 
centus, kad jį nusipirkus.

Tribūne redaktoriai, jei 
balšavikų pasipiktinimą ži- 

ijimo, pasa
kytų: jei kiaulė ragus tu
rėtų . . .

Prašau Nesijuokti
.Tonas Čirvirvikas nutarė 

namuose užvesti naują ma
dą, būtent skirti dovaną 
tam šeimos nariui, kuris per 
mėnesi bus mandagiausias** 
ir paklusniausias. Po mė'y 
nėšio Čirvirvikas pasikvie
čia savo draugus, iškelai 
vakarienę ir valgant krei
piasi į savo šeimą:

— Na, vaikučiai, — sako 
Čirvirvikas, — pasakykit 
dabar man, kuriam iš mūsų 
priklauso dovana ir kuris 
buvo mandagiausias ir ma
mai paklusniausias ... F j

— Aš pasakysiu, — at
siliepė šešių metų čirvirvu- 
kas. — Paklusniausias ma
mai buvai tu, tetuk . . .

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
__ ,w»-» -•

. JlEOPOSES AND
* BEUAVIOR PPOBLEMS .
• CAN BE CORRECTED B/ 

READJUSTMENT OF THE 
PATIENTS ENVIRONMENT 
AND MODE OF LIFE J

g? ■

1Z3

\\

*J

ER5ONS WHOARE 
5OBJECT TOHEAD- 
. ACHE AND 6TILL

MORE THOSE IN •
WH0M HEADACHES
DEVELOPASA'

NEW SyMPTOMM 
SHOULD «

CONSULT A
PHYSICIAN.'/

_ TCAINEO FEET 
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant Pauliukonis 

H. TOMAS

(Tęsinys!

Traukinys ima eiti vis smarkyn ir smarkyn ... Aš 
užsimerkiu ir, rodos, štai su juo nuo aukšto kalno le
kiu į prarąją . . . Laukiu, kada bus galas. Lyg taip mir
ti ne geriau negu žūti nuo raudonųjų rankos?

Paskum vėl pamažu praveriu akis ir žiūrau į vci 
dus žmonių, kurie su manimi važiuoja į mirtį. Štai ma
no tėvelis. Jis sėdi su apsiblaususiomis akimis, jo vei
das apaugęs plaukais, ir jis pats panašus į rudąją meš
ką. Aš žiūrau įsmeigusi akis į jo veidą. Aš žinau, kad 
jis niekuomet savo gyvenime nė vienam žmogui nepa
darė nieko blogo, bet dar šimtus jų išgelbėjo nuo mir
ties. Vargšei liaudžiai jis dirbo visą aavo gyvenimą. 
Tačiau dabar, jei tik jie paimtų į savo nagus traukinį, 
tai ji gyvą sudraskytų į gabalėlius ir gal net tie patys, 
kuriuos jis išgelbėjo iš tikriausios mirties; jie jį kan
kintų ir galop nužudytų su gyvulišku pamėgimu, nes jis 
yra buržujus! Buržujus? Na žinoma, nes nešiojo 
baltą apikaklę, visuomet plaudavosi rankas, taip, netgi 
turi auksinę plombą? Aš atsimenu, kaip per pogromą 
mūsų niieste įsiūtai minia užmušė vargšą raštininką 
Petuchovą tik dėl to, kad jis turėjo auksinę plombą, dėl 
kurios jį palaikė buržujum!

Arba felčeris Filipovas su savo plačiu, geru rusiš
ku veidu ir skėsta slaviška nosim — juk jis dirbo vi
są gyvenimą kaip arklys ir nematė šviesesnės valandė
lės . . . Bet dabar vistiek — jis buržujus ir turi mirti, 
nes raudonieji nenori palikti nė vieno gyvo buržujaus! 
Ir kokią gerą sau pasirinkote spalvą! Raudona! Taip, 
kraujas yra raudonas, ir jus patys esat kruvini, jūs tik 
apie kraują mąstote ir jį visur jaučiate, kraujas — jūsų 
valia, jūs esate išalkę! Visur tik kraujas, kraujas ir 
kraujas!!!

Rankose tvirtai suspuadžiau buteliuką su cijano 
kaliu ... tai mano paskutinė viltis . . .

> 1 > •*..imr - ... . ,t Birželio 30 d.
Vaga jus, Išimas, Nasivajevskaja liko toli užpaka

ly. Dažnai traukinys sustoja vidury plikų laukų ir taip 
išstovi ištisas valandas, o stotyse tik retai kada pasise
ka sugriebti kur šiek tiek vandens, nes vėl beregint tu
rime važiuoti toliau. Bet visi esame baisiai ištroškę, 
nes neturime jokio indo, į kurį galėtume su savim pa
siimti nors kiek vandens. Mama dar vis serga; tėvelis 
bijosi, kad jai nebūtų grįžtamoji šiltinė. Kiekvienas 
ratų trinktelėjimas vargšei sukelia baisiausias kančias 
Teta nieko kito nedaro, tik įkąstas utėlių vietas degina 
spiritu.

Mama serga dėmėtąją šiltine! Tėvelis sėdi šalia 
jos ir žiūri stiklinėmis akimis į jos sulysusį veidą. Da
bar ji neteko sąmonės . . .

Visa šita mūsų kelionė man atrodo, kaip baisus 
sapnas, kaip koks košmaras .... iš tikro, juk taip 
negali būti . . . !

Vagonas kratosi, mama dejuoja. Likusieji, išsi
gandę, kad patys neužsikrėstų dėmėtąja šiltine, iš bai
mės sulindo į kampą; seserys kiurkso galvas įsikišusios 
į' savo švarkus ir tyliai verkia. Traukinys vis lekia ii 
lekia į priekį — be paliovos. Tvanku, oras nepakenčia
mas, visai neturim vandens ... Aš nebegaliu ilgiau tver
ti! —

\ * 1
1919 m. liepos 1 d.

Mūsų traukinyje kasdien miršta po kelis žmones. 
Lavonai išimami iš vagonų stotyse. Tačiau jei trauki
nys niekur nesustoja ilgesnį laiką, lavonai, nepakenčio- 
moj kaitroj pastovėję, pradeda deformuotis ir tada va
gonas pragariškai praamirsta; o šalia jų turi gulėti 
gyvieji!

Tuo tarpu mūsų stotyse visur laukia minios šventa
dieniškai išsipuošusių žmonių, kurių kai kurie išeina į 
peroną pasižiūrėti, kaip atrodo pabėgėlių ešelonai. Ši
tie žmonės visai nepažįsta raudonųjų ir į mus žiūri iš
tiesę kaklus — dalimi iš smalsumo, dalimi iš mūs ironiš
kai šaipydamiesi, kiti stebėdamiesi ir mūs visi klausi
nėja, ko mes bėgame. Daugumas mūsų bėgimą laiko 

• kvailybė arba kapryzu.
Mamą dar vis tebekankina didelis karštis.

Motina visą laiką kliedi ir kalba apie raudonuosius. 
Kartais pašoka į viršų, nori bėgti, mini Gorbunovo ir 
Grezeldos vardus, čeką ... Su skausmingomis akimi? 
mes sekame jos iš karščio degantį veidą. Bet jai padėt 
nieku negalime.

IBui daugiau.)

VALANDA PAS DŽIOVA SERGANČIA LIETUVE
150 adatų i plaučius. - Kraujas iš krūtinės. -

Ji ir paukštelis. - "T«p norėjau Lietuvą dar
pamatyti.” - Tai ką galvoji apie savo ateitį?

Kraujo pėdsakai

— Tai buvo atsitikimas, 
— pasakojo viena čikagie- 
tč. — Susirgo kaimynų šei
moje vyras. Nuėjome jfc 
nugabenti į ligoninę, o čia 
randame ir moterį beeirgi- 
aėjaučią. Gaila. Rūpi padė
ti. Paėmėme bent gi išakalb 
ti jų baltinius. Žiūriu — vi
sos rosinės kruvinos. Rau
donas kraujas. Ji sirgo džio
va...”

— Gaila Vinies, — pa
mąsčiau ir vis:.* dieną pa
sukau į jų namus.

Beismonte parėjusi iš baž 
ryčios pusryči vo mieli «e- 
nutė. Laiptai ji užvedė 4 
viršų pas savo sergančią 
dukterį. Ligo a i pati duris 
atvėrė. Jauna išbalusi 

Ketveri lėgo* metai...
— Ketveri jau metai ser

gu. Po pirmų dvejų metu 
jau, rodos, ou/11 pa«veiku 
ei. Grįžau iv: '‘Pagaviu 
šaltį”. Ir vėl liga atsinau
jino. Gerai, kad dar nerei
kia mokėti ligoninėje. Būtų 
sunku. Vyras irgi sirginėja. 
Dirba, bet nuolat eina pas 
gydytoją. Dukrelė maža.

— Tai, ji beveik visas li
gas, kokios tik yra, persir
go..., — įsiterpė motina.

— Dabar jaučiuosi ge
riau, — vėl prašneko ligo
nė. Jei “ pasi kerą vo jus”, dar 
pagyvensiu. Per tris metus 
gydytojai darė pneumato- 
riksą; žinote — adata pa
siekia plaučių plėvę ir pri
pumpavę oro suspaudžia tą 
plautį.

— Nemalonus, skaudus 
dalykas.

— Ir dažnai taip adato
mis badė?

— Sykį į savaitę.
— Tai iš viso per trejus 

metus kokį pusantro šimto 
kartų su adata maišė po jū
sų plaučius.

— Je/ Taip išeina. Kuris 
geresnis gydytojas, padaro 
atsargiau. Bet šiaip — ligo
nių daug, skubina, tai kitus 
kartus visaip būdavo.
UdyH draugėms Ii galvos...

— O kaip dabar jaučia
tės?

— Nieko, tik greit pa
vargstu. Valgyti šiaip taip 
pagaminu. Tik į kelį kažkas 
įsimetė. Gydytojas kalba a 
pie kaulo tbc — kaulo, są
nario džiovą. Nei atsiklaupt, 
nei sulenkt kojos negaliu. 
Kad tik nereikėtų vėl da
ryti operaciją, piaustyti. Da
bar kai tik vaikštai, skau
da.

— šitaip sirginėjant liūd
na, turbūt, namie glūdėti 1

— Radijo paklausau, kar 
tais draugės aplanko. Yrt 
kelios, ką vis dar nepamirš 
ta. Kai kurios gi tolinu nu
sikėlė, o kitos pamažu ir 
pamiršta. Kai negali išeK; 
būti su jomis, daryt, kaip 
kitos daro, tai ir išdyli joms 
iš galvos.

— Ar neieškai nusirami
ntoo skaityme?

— Vyras atneša kariais 
magazinų, knygų, kurias iš
meta iš to namo, km* jis 
dirba. Bet kad ir skaityti 
daug nėra kada — truputi 
apsitvarkau, mergaitę išlei
džiu į “nursery” — vaiku 
darželį. Pavargstu. Atsigu 
lu, radijo kiek paklausau.

— Ar nepasitaikė kada 
kraujo išsiveržimo iš plau
čių?

— Buvo užpereitą žiemą. 
Važiavau į ligoninę “gauti 
adatų”. Gatvėkary šalta, o 
dar reikėjo persėsti. Perša
lau. Kartą namie sukosėjau 
ir pratrūko kraujas. Tekc 
atsigulti, važiuoti į ligoni
nę.

Mama “subytina”

— O dabar pasilikdama 
namie per ištisas dienas, 
vis be geros sveikatos, ką 
mislini ?

— Kiek jėgos išneša ko
kį darbiuką handau nuveik
ti, kojines sutaisyti. Pavarg
stu, paguliu. Mama ateini 
pašnekame.

— Kad ji dar tiek “sy 
los” turėtų, kiek aš, būti} 
gerai, — prašneko arti 7C 
metų beturinti jos mama.

— Jes, mama “subytina”. 
net sarmata....” Valandėlę 
troboj’e buvo liūdna tyla. Ni 
toli lango,* narvelyje paukš 
telis sujudėjo. Jų abiejų li
kimas panašus — paukšte 
lis vielomis aptvertas, džio
vininkę gi liga uždarė į 
namus, kaip į narvelį.

— Tai paukštelis suteikia 
truputį paguodos?..

— Ot, pasileidžiu jį, pa 
lekioja po trobą.

— O kaip jūsų mergaitė?
— Sveika. Žiemą kiek pa 

serga. Išleidžiu ją į vaikų 
darželį — nursery. Kai na 
mie, tai man vis rūpi, aš 
susinervuoju, dar blogic u 
man būna.

— Kaip jūs pragyvenate ?
— Mama priglaudžia sa 

vo name. Vyras šiek t»el 
uždirba. Bet ir jis turi pro* 
tą širdį, kraują pertiršta. 
tai dukart į savaitę ein*. 
pas daktarą. Ačiū Dievu’ 
,kaip tik, kaip tik sumezgan. 
galą su galu. Turiu dar sam

K. Baras

dyti, kad kas baltinius nu
prosytų. Turiu samdyti mer
gaitę, kad nors kartą savai
tėje namus apvalytų, šią 
savaitę ir mano mergaitė 
“nukvitino”. Bandžiau pa‘i 
nors virtuvę aptvarkyti, o 
čia ta koja skauda, jėgų ne 
daug, tai nors ant mažo 
dukrelės suoliuko atsisėdu
si darbavaus. Mama dar tru
putėlį gauna už garažą, pa
gelbsti.

Jei taip būtų iki grabo...

— Aš viena, — prabilo 
mama, — kaip nubuvau, 
man gerai. Reikia dukters 
žiūrėt. Jei ne aš, tai kas ją 
globos.

— Kad daugiau pinigų, 
tai bent valgį geresnį ga
lėtumėte pataikyti?!

— Daugiau pieno imu. Jis 
gerai sergantiems plaučiais 
— turi calcium. Nebadau , 
ju. Jei taip iki grabo būtų. 
tai dar šiaip taip. Nuomot 
nereikia mokėt, mama iš 
buto nevaro...

— E vaikeli, mama pirma 
iš namų išeis, jau septinta 
dešimtis.... — prašneko žila
galvė.

— Visaip, mama, atsitin
ka. Miršta ir jauni.

Ir vėl nutilome. Stalo pa
sirėmusi sėdėjo ligonis. Vei
das pabalęs, v k antakiai 
juoduoja ir akys gyvybe ži
ba.

— Jūsų gyvenimas, kaip 
to paukštelio narvelyje...

— O ne, aš galiu išeiti... 
Aš vis taip norėjau Lietu
vą pamatyti. Mamą vis ža
dėjo. Dabar matau — ne-

(Nukelta į 6 pusi.)
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At th. flrat sign of the DLonne Quln- 
tuplets catcbing cold—their ehests and 
throate are rubbed with Children’a 

MOd Musterole— a prodnet made to 
promptly reliere the DISTRESS of 

childrena colds and resulting eoughs.

The Quints have alwayi had the 
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produet mada wten you aae Musterole. 
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thoee preferring a stronger produat
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VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IK 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
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Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.
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Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų

(Tęsinys)

P. Pakarklio pavyzdžiu tuojau pasiekė ir Lietuvos ka
riuomenės viršūnės, kuriose stovėjo gen. Vitkauskas. Ir 
iš kariuomenės buvo pašalinti karo kapelionai, rytmeti
nės ir vakarinės kareivių viešos maldos. Kuo gali būti 
prastesnis Švietimo ministeris p. Venclova, kuris išme
tė tikybos dėstymą iš gimnazijų ir pradžios mokyklų ir 
įsakė pašalinti iš mokyklų kryžius ir užgynė mokiniams 
maldas prieš pamokas ir po pamokų. Net vaikų darže
liuose buvo griežtai draudžiama vaikams žegnotis. Vietoj 
tikybos buvo dėstomas Markso ir bolševizmo “mokslas”, 
vietoj kryžių atsirado Stalino, Lenino, Požėlos, Molotovo 
ir kitų komunistų vadų paveikslai, vietoj maldos — 
Maskvos balabaikos, garbinančios ir liaupsinančios Sta
liną ir Leniną, kurie visai svetimi ir nesuprantami lietu
viui ir sąmoningam žmogui. O 1940 m. birželio 17 d. va
kare J. Paleckis liaudies vyriausybės galva, buvo pasa
kęs, kad bus gerbiama sąžinės laisvė. Sunku laukti pa
garbos sąžinės reikalams iš tų žmonių, kuriems žmogus 
tėra daiktas, su kuriuo bolševizmas elgiasi kaip nori.

Juo labiau bolševikai Lietuvoj kėsinos ir purvinais 
batais landžiojo po žmonių sąžines ir juo labiau varžė 
žmonių laisvę, tuo daugiau bažnyčiose buvo žmonių, nes 
jie aiškiai pamatė, kad Bažnyčia yra lietuviškumo ir žmo
gaus laisvės geriausia saugotoja ir gynėja. Žmonės pri
pildė pilnas bažnyčias, nes aiškiai žinojo, kad čia tegali 
rasti jėgos ir ištvermės sunkiose valandose...

10. Cvirka savo lietuviškomis rankomis 

smaugia Lietuvos Laisvę
Rašytojas Cvirka žinomas kaipo kelių lietuviškų kny

gų autorius. Nors bendrojo mokslo nebuvo perdidžiausio, 
buvo baigęs kokias šešias gimnazijos klases, lankė meno 
mokyklą, ar ją baigė — nežinau. Buvo Vytauto Didž. 
universiteto laisvas klausytojas studentas. Jo idėjos drau
gai dėjo vistas pastangas, kad baigtų universitetą, bet 
diplomo taip ir neįgijo, nes stigo valios ir, be to, turėjo 
pažiūrą, kad diplomai tai tik tėra buržuazinis dalykas. 
Bet su literatūra buvo gana gerai susipažinęs, žinoma, 
daugiausia rusiškąją, juo labiau bolševikiškąją, ir taip 
pat turėjo lengvą ir gražų -stilių. Lankės Sovietų Rusi
joj, bet neįstengė įžvelgti į Rusijos gyvenimo skurdą, 
kur darbininkas pavergtas valstybei ir neturi žmoniško 
gyveninio. Daugelis prancūzų, vokiečių, anglų ar kitų 
tautų rašytojų, simpatizuoją komunizmui, pamatę bol- 
ševikiškoš Rusijos gyvenimą, pastebėję ruso darbininko 
skurdą ir vargą, įsitikinę bolševikų vadų žiaurumu, grį
žo į savo kraštus kitokie — praradę simpatijas komu
nizmui. Ir grįžę į savo tėviškės namus, savo raštuose 
atskleidė bolševizmo tikrąjį veidą ir nupiešė bolševikiš
kos Rusijos darbininko vergiškąjį gyvenimą. Kai skai
tai prancūzų rašytojo Gide, pirmiau simpatizavusio bol
ševikams, įspūdžius, patirtus rusų bolševikijoj, galvoji, 
kodėl gi Cvirka grįžo iš bolševikiškos Rusijos toks pat 
rimpatikas raudonajam bolševizmui kaip ir pirmiau. To
kį reiškinį tik galima išaiškinti tuo, kad Cvirkai trūko 
objektyvumo — bešališkumo. Prieš keletą metų Cvirka 
lankydamasis su lietuvių rašytojų ir menininkų ekskur
sija Maskvoje, kartą menininkui T. Kulakauskui sako:

— Telesforai, tu sakai, kad bolševikijoj skurdas, bet 
žiūrėk visi žmonės dėvi kalošius, ar tai skurdo ženklas.

— Bet tu pažvelgk atydžiau ir akyliau, ir pamatysi, 
kad už kalošių nerasi nė pas vieną iš tų kaliošuotų žmo
nių nei nudėvėtų, nei prakiurusių batų — čeverykų. Jei 
jau žmonės po kaliošų neturi batų-čeverykų, ar tai ne 
žymė, kad čia vargas ir skurdas, — šaltai atsakė šypso
damasis menininkas Telesforas Kulakauskas.

Cvirkai stigo bešališkumo ir gilesnio pažvelgimo į bol
ševikiškos Rusijos gyvenimą, todėl iš Maskvos į Kauną 
grįžo toks pat raudonas ir aklas Stalino ir Lenino gar
bintojas. Ir nekartą savo draugams yra išsitaręs, kad jis 
savo širdyje jaučiasi Rusijos piliečiu.

Kai buvo sudarytas gen. Raštikio kabinetas, 1940 m. 
birželio 15 d. rytą Cvirka sutikęs keletą žymesnių kata
likų veikėjų, sako:

(Daugiau bus)

Naf

SUTAUPYKI PINIGU, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK
GERIAUSIĄ IR STIP- QTO1ČFRT
RIAUSIĄ «V DIENŲ A j

LINK-BEI .T, VtaUkal Aulomatlikan

Kelstuto Savinga and Loaa AMocutmn yra tymiausia. seniau 
aia ir tvirčiausia lietuvių finansinė letaiga.

KEISTUTO SAVINOS and LOAN ASS'N
TcL CALnmet <118

3236 So. Halsted St Chicago. I1L
Joe. M. Mozeris, Sec'y.

ŠLEG A ITI S
STOKER SALES

6921 So. VVestern Avė. REPublie 3713
* ĮVEDU IU.UMĄ * BOILERIUS • IR SI,"TAISAU SENUS

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus

matote “Drauge”.



X
<1

-ynĮ-JJL

IHARIBOIR©

U* - Springs darže. Pusė pelno
* DIV skiriama parapijai, o pusė

Adomas Laucis, 3734 Pa- draugijai. Pirm. O. Jurgn- 
rish Ave. Palaidotas iš baž- tienė ir Malvina Paulacis- 
nyčios Šv. Kazimiero kapi- kieng nuoširdžiai visus kvie 
nėse pirmadienį. ^įa jeigu lytų, viskas bus

Juozapas Kavaliauskas, parapijos salėje.
4805 Wegg Ave. Palaidotas Nelaimė
iš bažnyčios Šv. Kazimiero
kapinėse antradienį.

Kazimiera Bružienė, 2006 
Broadway Ave. Laidotuvės 
iš bažnyčios į Šv. Kazimiero 
kapines buvo trečiadienį.

Lai Dievas duoda jų sie
loms amžiną atilsį ir lai ra
mina nuliūdusias šeimas, pa
žįstamus ir draugus. 
Padėka

Šv. Prknciškaus dr-ja dė-
koja visiems atsilankusiems gy Pranciškau8 Sventę 

; i pikniką. ■ apVajk§įįio8ime spalių 5 d.
Akademijos rėmėjų Būtų labai katalikiška, jei-
piknikas ' ^u visi tikintieji tą dieną

priimtų šv. Komuniją.Įvyks šį sekmadienį, rug
sėjo 28 dieną, Black Oak

GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS
Misijos •

Šv. Kazimiero bažnyčio
je Misijos prasidėjo 21 d. 
,rugsėjo. žmonių į misijas 
rinkosi gausiai, Misijonie- chairman. Jis yra gabus 
rius Tėvas Kidykas iiM-._jaunuolig_ akiyvu8 visu08e
bingai skelbia Dievo žodį. 
Misijos baigsis sekmadienį, 
28 d. rugsėjo.

Pagerbė bažnytinį 
chorą

Mūsų parapija turi gerai 
suorganizuotą chorą, kuris 
netik gražiai gieda bažny
čioje, bet ir koncertus su
rengia. Parapijos “Binge
liai” (vaikinai) sumanė pa
daryti chorui siurprizą. Su
metė visi po penkinę ir iš
kėlė chorui puotą Turkey 
Creek Country Club’e. Bu
vo ir Anicato Dilkaus or
kestrą. Tai įvyko 14 d. 
rugsėjo. Chorui pagerbti 

* prisidėjo sekantieji: Ben.
Stankus, Kazimieras Naku- 

. tis, Kazimieras Vareika,
Stanley Mickus, John Vadi-' operacijai į Dwight, III., U.

S. Veterans Hospital. Drau
gai ir choras prašo Dievo 
jam sveikatos, o šeimai rei
škia gilios užuojautos 

Klaidos atitaisymas

Rugsėjo 20 d. “Drauge” 
(No. 220) tilpusią je kores
pondencijoje Elzbietos ir

- lauskas, Kazimieras Kam-
- čaitis, Feliks Zavišas, Tony 

Grivaila, Frank Biliūnas ir 
Frank šlakis. Dalyvavo ir 
klebonas kun. J. Martis ir 
kiti. Ta proga The Gary 
Post Tribūne fotografas nu-

; fotogravo choro valdybą ir 
įdėjo į dienraštį.

r r

oaz5

C L J L icverybody ravės abouf your
salads, Peg.What’s the secret?

 ' • . • ..

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

MIUIONS AORII—Miracle Whip does work tvonders . 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise. Miracle Whip ia 
by far America’s favorite salad dressing.
*.* * * * * * *

Gumuliauskai, 3711 Ivy 
St. besiruošdami vykti į gi
minaičio vestuves, Minnea 
polio mieste, susilaukė ne
laimingo atsitikimo šeimo
je. Jų sūnus, Aleksandras, 
vežė pas gydytoją sergantį 
šunį, kuris įkando į ranką.
Dabar Aleksandras yra dr. dą.

: 'i'eegarden priežiūroje. 

Parapijos šventė

Motiejus

Ši valdyba sudarė planus 
dideliam koncertui ir juokų 
vakarui spalių 26 d., para
pijos svetainėje. Atvaizde 
matome Joseph Strazdą,

darbuose ir diaugijose. Jo 
pastangomis dvi mūsų kolo
nijos lietuvaitės gavo val
džios darbą Indianapolyje 
Frank Pranis, choro pirmi-
ninkas, stiprus šulas, ir kviestos vietinės veikėjos: 
Mary Radis, gabi choro ve-1 Yurgutienė ir EI. Derken- 
dėja. Jos pastangomis cho- tis, reiškė noro, kad tokia 
ras visur gražiai pasirodo: kuopa būtų įsteigta ir Har- 
ir bažnyčioje ir visuomenė- ^re. Pirmos buvo prisiža-
je.. Suruošia ekskursijas dSjusios isiraSyti: E- De"- 

kentis, Jurgaitienė, Agnėsir į kitas kolonijas, ir kuo- 
geriausia pasiseka.

Už šitas vaišes choras 
labai dėkingas mūsų koloni
jos Bingeliams vyrukams. 
Valio, vyrai!

Serga

Mūsų vargonininkės vy
ras John Radis. Išvežtas

Kasparienė, Delma Rockley,

Bendruomenės fondui Chi 
cagoj šiemet nustatyta su
rinkti 3,583,000 dol.

Viduramžio didžiausiap 
arkitektas, paveikslininaas, 
ir inžinierius, Leonardas da 
Vinči, buvo katalikas.

DRAUGAS

Šv. Kazimiero par., Gary, Ind., choro va’dyba tariasi 
kaslink rengiamo koncerto. Iš kairės į dešinę matosi 
Joseph Strazdą, Frank Pranis ir varg. Mary Radis.

Antano Volėm 25 metų si
dabrinio gyvenimo bankiete 
parašyta dalyvių pavardės 
ir per klaidą buvo parašy
ta: “dalyvavo Grybai, Bau 
lienė ir Tolactohe. Turėjo 
būti: W. Grybėnai, Baušei 
ir sūnus, Rožė Talentikė ir 
kiti. Atsiprašau už klai-

Grybų mėgėjams
Šią savaitę pasirodė pir

mieji grybai. Grybautojai 
jau parsivežė po kelis bu
šelius. Vieni išvirė ir pri
sivalgė, o kiti ant virvutės 
suvėrę ir saulėj pakabino. Ne 
toli šių žinių rašytojo gy
venamos vietos iškabintos 
virtynės grybų. Gera nau
jiena grybų mėgėjams.

Korespondentas.

Reikalinga sutverti 
Motery Są-gos kuopa

Savo laiku buvo dedamos 
pastangos M. S. kp. suor
ganizavimui. Ant. Nenienė 
ir Ona Rukienė, 61 kuopos, 
Gary, Indiana, sąjungietės 
stengėsi suorganizuoti. Pa-

A B A 
PETRAS POVILAS 
DUMSA DEMSKE

Gyveno 2203 W. Cermak Rd.
Mirė aprūpintas Sakramen

tais rūgs. 25, 1941, 9 vai. ryte, 
sulaukęs 52 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo IS Pa
nevėžio apskr., ftadvos parap., 
PakalnISkų kaimo.

Amerikoje ISgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Elsle (po tėvais Pla- 
(rlkė); dukterj T.llllan, du sū

nus Albert ir Edward, seserj
Marijoną Ir Svogerj Petrą 
Tunkus ir Jų Seimą: brolj An
taną lr Svogerką Nellle lr Jų 
Seimą, pusbrolius Mykolą tr 
Nikodemą Walavlch lr daug: 
kitų giminių, draugų >lr pa
žįstamų. Lietuvoje paliko bro
lius Vincentą lr Joną Ir Seimą.

Kūnas paSarvotas Lacha- 
wlrz koplyčioje, 2314 West 
28rd PI, Laidotuvės Jvyks plr- 
madlen), rugsėjo 29 d. IS 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas J AuSros Vartų pa
rap. bažnyčią, kurioje Jvyka 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J ftv. Kaslmiero kap.

NuoSirdžial kviečiame visut 
gimines, draugus Ir pažjsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Duktė, 
Runai, Hr-aio. Broliai, Pusbro
lis lr Giminės.

Laid. direktoriai Lachawicx 
lr Būnat, tel. CANai 251 S.

Valandą pas džiova 
sergančia lietuvę

(Atkelta iš 5 pusi.) 
teks nuvažiuoti. Niekur ne
nuvažiuoju... Tik ligoninėn.

— Ar pavargsti?
— Vasarą nieko. Bet žie

mą — reikia važiuot apie 
pusantros valandos; tris 
kartus keisti gatvėkarį. Pa
šąlu gerokai.

— Ir dukrelės išlaikymas 
kaštuoja gi?...

— Tai, drabužėlius tuo3 
pačius prailginu. Ligoninė
je pramokau siūti. Nupir
kau šiemet medžiagos už 
30 ct. ir pasiuvau vasarai 
suknelę, tokią be rankovi- 
kių — mažiau medžiagos, 
vasarą gerai.

— Tai ką galvoji apie sa
vo ateitį?

— Nežinau, nemislinu a-

Anna Paziera, Kondrat, 
Ona Rudaitis, S. Buda, Du- 
bickas, Beison ir J. Masi- 
liauskienė..

Butų gerai, kad Chicago 
'apskritis tame dalyke čia pa
sidarbuotų. Karščiai jau 
praėjo, piknikai pasibaigė. 
Harborietės turi daug gerų 
norų. Jos yra simpatingos 
ir malonios. Tikrai būtų 
malonu, ir garbinga, ma
tyti Moterų sąjungos kuo
pa Harbore.

Sąjungietė.

ASTUONIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

7

ZOFIJA LEACAUSKIENE
Jau sukako 8 metai, kat 

negailestinga mirtis atskyrė IS 
mūsų tarpo mano mylimą mo
terj ir mūsų mylimą motinė
lę — Zofiją I.eSČInsklenę.

Netekom savo mylimos rug
sėjo 27 d.. 1933 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes joa 
niekados negalėsime užmirkti. 
Lai gailestingas Dievas sutel
kia jai amžiną atllsj.

Mes. atmindami tą jos liūd
ną prastftalinlmą |S mūsų tar
po. užprašėme gedulingas Sv. 
Mlklas už jos sielą, SeStadle- 
nj, rūgs. 27 d., 1»41, Sv. Jur
gio parap. bažnyčioje, 7 vai. 
ryte.

NuoSirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjsta
mus dalyvauti Šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasimel
sti už a. a. Zofijos sielą.

Nuliūdę: Ts-Sėiauskai — vy
ras .lomana*; dukterys — Jad
vyga lr Roplile; žentas — Wal
ter Ntmonaitls.

Penktadienis, rūgs. 26, 1941

pie tai. Kai galvoju, imu 
nervintis, susirūpinu, — 
daros dar blogiau. Tai taip 
leidžiu dieną po dienos ir 
laukiu, kas čia bus toliau.

Italų kariuomenė
vėl Kroatijoje

ROMA, rugsėjo 25 d. — 
Šiandien pranešama, jog 
Italijos kariuomenė vėl oku 
pavo demilitarizuotąją Kro
atijos zoną, kad atstatytų 
tvarką šioj buvusioj Jugos
lavijos daly j.

Pranešimas sako, jog ita- į 
lų kariuomenė kraštą oku- 
okupavus sutinkant Kroati
jos vyriausybei.

Rusija stiprina
pajėgas Azijoje

LONDONAS, rugsėjo 25 d. 
— Anglų spaudos praneši
mai skelbia, jog Tolimuose 
Rytuose Rusija stiprinant 
savo karines pajėgas.

Žinių agentūros Reuters 
pranešimu iš Shanghajaus, 
Rusijos transibiro trauki
niais gabenama gausūs bū 
riai Rusijos kariuomenės 
Manchukuo pasieniu.

Kiti šaltiniai praneša, jog 
dvidešimts Rusijos Ledynuo 
tojo vandenyno laivyno lai
vų atvyko Vladivostokant, 
kad padidintų Rusijos Toli
mųjų Rytų laivyną.

ROMA. — Premjeras Mu > 
ssolini priėmė karininkus ir 
jūrininkus, kurie prieš tris 
dieuas dalyvavo atakose Gi 
braitaro uoste. Visi atakose 
dalyvavusieji grįžo.

M

ISE

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
lONDS 

i AND STAMPS

ON SAI FU Wl R ims f OFFICE OR BANK

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’a Defense 
Savings Poeter, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” atatue by famed aculptor 
Daniel Cheeter French. Defense 
Bonda and Štampe, on aaJe at your 
bank or post offlce, are a vital part 
•f America’* defense preparationa.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIU 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 Sonth Halsted Street
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Ave. 
Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehiU 0142

I. J. ZOLP
1616 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

Apart Apsaugos, Turime tCftA AftH DA ATSARGOS FONDĄ VirA MVVrUUv.UU 

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai. 
še&tadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

EEDJ
tOAN ASSOCIATION ofGhicaf*
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginia 11«

•AMT, OCD. LAIDOTUVIŲ DB1KTOBIAI

KELNER - PRUZIN
Oenanaim Patarnavimas — MoUria patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
5Z7 N. Western Ave. Tel. See. 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

•J

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktj

4806-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

-- -s,

M

A

J

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

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

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 West 2Srd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Gerbkime ir įvertinkime 

savo biznierius ir 
proieskmaius

pagelba, bet tiktai jam pa
gerbti diena. William Po
peli yra lietuvių sūnus. Tė
vai visuomet didžiuojasi, 
kad jų vaikai eina biznio ar
ba profesijos keliais. Jeigu 
jaunas lietuvis daug prisi
deda prie lietuviškos visuo
menės veikimo, jia yra tik
ras lietuvių tautos sūnus.

Todėl visų atsilankymas 
rugsėjo 26 d. į Sudent Gro
ve į ttatkiewica Daržą, 6600 
W. lllth st. parodys, kad 
mes Chicago lietuviai, įver
tiname tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie yra už
sitarnavę pagarbos nuo lie
tuvių visuomenės.

Komitetas,

Chicago lietuviai didžiuo
jasi turėdami daug lietuvių 
biznierių ir profesionalų. Ir 
kas išugdė lietuviškus biz-t 
nierius ir iškėlė profeaiona- 
lūs? Vienas tėra atsaky
mas: lietuvių solidarumas.

Kyla mintis, ar naujoji 
lietuvių karta sugebės iš
laikyti lietuvošką biznį ir 
lietuvių kultūrą Amerikoje, 
nors šiandien matome, jog 
daug čia gimusių ir augu
sių lietuvių palieka biznie
riais ir profesionalais.

Čia noriu pažymėtų jog 
mes savo tarpę turime vie
ną jaunųjų* biznierių, tai 
yra William Popeli, kuris 
gyvena ir biznį turi Brigh- 
tou Parke. Jis priklauso ir 
veikia įvairiose lietuviškose
organizacijose vien dėl toA pagerbė šio universiteto 
kad pagelbė jus savo taijtįę- Į filosofijos departamento gal 

vą kun. J. M. McCormick ą

Pagerbto Loyolos 

u-te profesorius
Loyolo universiteto fakul 

tetas ir studentai trečiadie
nio. vakare šaunia vakarie-

čiams atsiekti ką norą ge
resnio.

William Popeli nėra atsi
sakęs patarnauti nei vienam 
lietuviui Barighton Parkę, 
Visad važiuoja, eina, dirba 
ir deda pastangų savo. tau
tiečių labui, kiek tik jo gy
venimo aplinkybės leidžia. 
Jeigu turime tokį jauną lie
tuvį, mums nereikėtų jis už
miršti, bet atpenč priduoti 
daugiau energijos ir teikti 

• paramos. Teikdami jam 
paramos paviliosime ir dau
giau jaunimo sekti jo 
vyzdžiu.

Wm. Popeli draugai, įver
tindami. jo nuveiktus darbus, 
rugsėjo 28 d. rengia (Sų- 
dena Grove) Matkiewi.cz 
Darže, 6600 W. lllth st. 
vardinamą /‘Popeli Day.” 
Tą dieną nėra rengiazna, 
kad suteikus jam finansinė

S, J., suėjus 50-iai metų, 
kaip jis yra įstojęs Jėzaus 
(jėzuitų) draugijon. Vaka
rienė įvyko Kaickerbocfcer 
viešbuty.

Vaišių laiku keletas žy
miųjų jėzuitų kunigų kalbė
jo.

Kun. McCormick Jėzaus 
draugijon įstojo būdamas 
St. Stanislaus seminarijo
je,. Flęrissant, Mo., 1891 
metais.

ŠIURPŪS URAGANO PĖDSAKAI

tetf MlV “įvjįi■ ■;
■ B 5

M M
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Freeport?Tex."miestelio svarbiausios gatvės vaizdas praūžus uraganui (viesului), 
siaučiusiam Meksikos įlankps pakrantėse. Texase keliolika miestelių skaudžiai nuken 
tėję. Kiek sužinota, nukentėjusiuose plotuose 4 asmenys žuvę, kelios dešimtys sužeis
tų ir tūkstančiai netekusių pastogės.

S¥MU 
sūrio Anglijai

J. A. Valstybių žemės 
Ūkio departamentas nupir
ko 5,048,068 svarus sūrio, 
daugiau Anglijai.

Pirmiau buvo nupirkta 
73,435,311 svarų.

Amerikos Liet. Piliečio 

Klūbo padėka
Ačiū dien. “Draugui” už 

įdėjimą žinučių apie klūbo 
išvažiavimą, 14 d. rūgs. Sun
set parke, kuris davė pelno 
$133.02. Ačiū radio valandų 
leidėjams už garsinimą, vi
siems aukotojams: Kubai
čiams, Gramontajns, Edie ir 
Francie Kubaičiams, Gra- 
montams (4§35 So. Rock- 
well St.), Dauskurtams, Ga
brėnams, Balniams, Volįe- 
nei, Klimams, Bagočiūnui, 
Mileriams ir visiems darbi
ninkams, ypatingai pane
lėms: Bernice Gračius, Eli- 
zabeth Dagis, Agnės Ramei- 
ka, Elena Skukas, Ramei- 
kai, Lapšinskui ir kit.

Kom. narys N. Klimas

Padėka
Cicero.

CLASSIFIED
HEI4T WANTEI> — MOTERYS

KNYGOS! KNYGOS1

M0«j tagygyae dar vJtoMt EMU 
m Ir .po«

j__. _ Itebivtikoa
literatoro« Ir poezijos rtnkiolų. Dtbar komtjnlgtŲ valdžiai 
uiUrtus kelia ItetnvUkų k»yg» ■prmdlatnml, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys NtengrU. UMgtkfe •»<«. kopija* kol
to tor tok*

-> LITĘBATŲRA
fONO BILIŪNO RAŠTAI, W, 1>13 n*. 130 pusk... .|L00t 
LEMAITES RASTAI, I t, Vilnhis, 1914 m. 390 *
LIETUVIŠKOS PASAKOS, D t., surinko Dr.

Basanavičius, 260 pusi. .....
PRAGIEDRULIAI, fu t, Vaižganto, 290 pusi................ŠI.M
VAIŽGANTO KASTAI ĮV t, (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi............. ................... 11.00
V. KREVfiS RASTAI, 1 k, Sutemose-Pasakos ir Dainos. .|1.00> 

>KYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175,
-d .................................... ................ ............ 91-99.
KABO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,

lės

Berniukas žuvo, 
sesutė sužeista

Leon Locke iš Leslie, lo 
metų, su savo sesute Caro ki
ne, 10 m. amž., antradienį 
dviračiu važiavo į mokyKią. 
Ogden avenue, už pozos 
mailių nuo Naperville, sunk 
vežinais sutraiškė dviratį. 
Leon žuvo, o Caroline su
žeista.

Sunkvežimio vairuotojas 
James E. Graber, 31 m. am., 
iš Donnelson, Iowa, teisina
si tuo, kad važiuoją vaikai 
dviračiu staiga pasuko į 
sunkvežimio priešakį ir ne 
laimės nebuvo, galima iš
vengti.

“DRAUGO'* 
DARBŲ SKYRIUS

K E IK ALANUI DARBININKAI

•’CUOCOLATE DIPPBR8”, dienon ir 
nakties darbo šutai. 2 lr 1 runkos 
darbaa. Taip pat PAKERKOS ir 
VYNIOTOJO#. Nuolatiniu darbas, 
geriausias užmokesti. Kreipkitės J: 

saia carkoll avenue

UtLf WAN't’ED — VYKAI

BERNIUKAI — prie puMiuntlnėJlmo 
Ir "ehippin* room** darbų. nuo 16 
iki 19 metų senumo. Geru. proga iš
sidirbti.
JAttN & OLLULK KN GRA VIN G UO. 

M17 We«l WasKn«(vn Ubd.

"EKRANU BOYS”, gyvenanti pieti
nėj dali miosto. Oeras darbas ir ge
ra proga (atdirbti aukšėtuu.

MUKĘ RAU KR RENTAI, LAB. . 
SO West kashUųUjn Blvd.

VAIKINAI reikalingi dirbti rakan
dų dirbtuvėje Ų* išmokti amatų. Qe- 
raa užmokestis. nuolatinis jia r bas. 
Kreipkitės prie:
.YMkkH V. s e RNITU.RE NOVELTY 

COMPANY
2ttO7 Fiouruoy Street

MOTERYS, patyrusios prie padirbi
mo •'artiflclal coraages". “Plece- 
work” darbas. (Jeras užmokestis 
greitoms darbininkėms. Kreipkitės (^ 
MOO N. CLARK sar. -r KOOM. 2OM
OIRlįp VVANTEO, ' ta-30, to fold
and pašte Christiua*. Cards; mušt 
be neat and clean; 81 c per hour to 
start; 8 to 4:30 p. tn.; & daya 
S33 NO. ORLEANS ST. 4tii Fioor

REIKALJNOOS ‘COIL FINISHERS’. 
Patyrusios darbininkės pageidauja
mos. Nuolatinis darbas. Kreipkitės 
prie:

JAMES W. BOYLE, INC.
311 No. Ut»viulues Street

NAMAI — FARMOS
SHAFER HAN O . Pilnai patyręs, Kas turit mainyti arba norit pi.

prie parlor frėmų. Kreipkitės — ®‘^0. greitai, parduoti, nauj^
’ namų pastatyti, senų pataisyti, kreip.

Tek N E Vada 07 7B kitės pas C. P. Suuoniskls tVmpany.
,-,w . -m i Taipgi turime dideli pasirinkimų

BERNUKAI — pagelbėti rakandų senesnių namų, ant lengvų limo- 
. dirbtuvėje apkal Inetoj us — ir išmok- Įėjimų;

ti kirpimo amatų.. Taip pat JAUNI
VYRAj dėl kirpimo sempalų ir 
dirbti į "stock room”. Oera proga 
ifiidirbti.

S. J. CAMPBELL COMPANY, 
1336 -UlKckl Street

m. ^90. juaL... .$1.00

91-to
.. .91.1

MAZĮOSioS9 LIKTI JVOS' BUVUSIEJI ‘ RAŠYTO JAI —
rnbodtą Antikas, toustruota, 130 puaL ...........

EHeftRAAClAl

tte

SU BALTU NUOMETU — J. Aosustaltytė-Vaičiūnienė,
225 pu<  91.90

VAINIKAI, Naujesniontoe Poezijos Antologija, ParuoM
k. jaukta.230 p«ml ....^.,....7:..,............... 91.99

lunoji uetuva. Maironis, įao pu*z................................soJAI )NIS, 130 puaL ...........
kr Daaaitifl. 120 puaL.... 
RA8TAJ, Sutaisė

PADANOfiSE, Juozaa 
KBISTLJONO DUO 

J. šlapelis. 90
■PCVYNCS KELIAIS, UQdaa Gira, 95 puaL .................... J5
RUDENS- AJDAL A. JekMaa, *x> puM.............................
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

BRĖKŠTA. M. Vaitkus, lfiVaitkus. 1915 m. ......................................... J5

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave. Chicago, IIL

R. Stankevičienei ačiū ųž 
] dovaną, kurią paaukojo Uv

Dr-stės Sv. Mo| mėjimui. Toji dovana davė
tinos Dievo Sopulingos me
tinis išvažiavimas buvo 
rugp. 16 d., Labdarių ūky.

Tariame širdingiausiai 
ačiū biznieriams: Putrimui, 
Jaskunui, Vasiliauskams, 
Paugai, Jankauskui, Sha- 
met, Skiriui, Miliauskams, 
ir Bernądišiui už aukns pik 
nikui ir atsilankymą.

kaipgi narėms: F. Anke- 
vičienei, O. Zenevičienei, 
M. Lekavičienei, J. Kar- 
kauskienei, A. Rakauskie
nei, M. Khkanauskienei, P. 
Stančikienei, U. Išganaitie- 
nei, O. Rimkienei, A. Pa- 
linskienei, R. Stankevičie
nei, M. Pasickienei, O. Sta 
nilonienei, K. Kairienei, O. 
ttlurebeisienei, O. Tamulie- 
nei, O. Tamušauskienei, M. 
Šileikienei, A. Mikutienei, 
L. Gailienei, P. Zakarienei, 
kurios paaukavo piknike.

gražaus pelno. Dovaną lai 
mėjo p. Bernadišius. (No 
254).

“BUS BOY8” dirbti i “teą room”. 
Nuolatinis darbas. Vakarais nereikia 
dirbti. /

THE FAIR
. Špato, Adome and Ueurbyru Ste 
Employment Office — 9th Fioor

OFFICE BOYS

13 cottagiai nuo 12.500 ir aukšč,
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12—2 fletų nuo $6,500 ir aukš.
9—3 fletų nuo $9,500 ir aukšč.
16—4 fletų nuo $13,500 ir aukšč. 
3—8 fletų nuo $16,600 ir aukšč. 
7—10 fletų nuo $22.500 ir ąukš. 
Taipgi turim visokių bizmavų na

mų, visokio didumo su visokiai* biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų, 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie —
CHARLES P. KVROMSKJS « OO..

6921 S. Western Ave.
(cL Rep. 8713 V«k. Proa. 1111

Nuo 17 iki 19 metų amžiaus. Bal- 
. r> gusieji aukštesnę mokyklų pageldau-

tkOnUSljai. Ir. ZjRK Aiienei, jami. Aplikacijas priimamo kasdien

MFpl7ipnpi T dnilionoi • i,ra(R‘d-lnt Pirmadienį per savaitę. . r eiZienei, Uraiueiivl,, , j8xaitant penktadienį ir šeštadienio
K. Kairienei ačiū už pasi- ryt*
darbavimą ir surengimą to
kio išvažiavimo. 1

Korespondentė.

SPIEGEL, INC.,
LO4M West 3511i Strwt

"VVHITE METAL CASTER” — prie 
■’slush’’ moldų. Turi būti pilnai pa
tyręs.

HASKJN & Id£E MFG. CO. 
2320 So. Western Avenue

Namie rastas 

nušautas

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

Blaivi tauta išaugs tiktai 
iš blaivaus jaunimo.

Namie, 724 W. 31 gat., 
rastas nušautas, ar gal nu
sišovęs, August Shimkus, 
48 m. amž' foundrės dar
bininkas.

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

CONRAD
Fotografas

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

420 W. 63rd Street
TaL: Stanio « KNQlawoed 5883 

Rez.: . KNGlewood 5849

KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲKORSETU

KŪDIKIAMS DRABUUV 
V. VILEIŠIENft, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 VV. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

Automobiliu parodos 
nebus Chicagoj

Chicago Automobile Tra- 
de Ass’n praneša, kad turė
jusi čia įvykti šiemet auto
mobilių kasmetinė paroda 
atšaukta. Tai esą dėl to, 
kad vj’liausybė suvaržė nor 
malią automobilių gamybą.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokėjimaki

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd. 
EEN. J KAZANAUSKAS. See. 

TURTAS VIRŠ »1,100,000.

HELP WANTED — MOTERYS
j

MERGINOS, be patyrimo — dirbti 
prie "counter lunchionette".

THE FAIR
State, -Vbutm antį Dearbtmn Ste. 

Employment Office — 9th Fioor

REIKALINGOS merginos prie "case 
liniug” darbų. Maždaug kiek paty
rimo reikalinga klejuoti rankomis. 
Geras užmokestis. Kreipkitės prie:

ERWIN GROTTKE,
426 No. Armour SL, 2iul Fluor

CLERICAL WOBKERS
Darbo patyrimas nereikalinga. Turi 
būti baigusios aukštesnę mokyklą, ir 
nuo 17 iki 26 metų senumo. Atsi
šaukite asmeniškai 8:30 vai. ryte ar 
1:30 vai. popiet nuo pirmadienio 
per savaitę įskaitant penktadienį lr 
šeštadienio rytą.

SPIEGEL, INC.,
1040 Mest 35tli Street

VEITERKOS, 4 valandų dienos dar
bas, pietų laike ar vakarais, $8.00. 
Taip pat galima rinktis ligų valan
dų. Atsišaukite tiktai patyrusios.

UNIVERSITY KE8TAUKANT 
2400 bo. State Street

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
OPERATE RROS —

siūti dreses ir mokykloms unifor
mas. Geras užmokestis.

MODERN DMESS COMPANY 
232 So. Markei Street

SKALBYKLOJE, mergina prie krap- 
molinimo lr prie kalnierių darbo. 
Turi būti patyrusi. Nuolatinis dar
bas. _

BISMARCK HOTEL LAUNDRY 
Randolph and \Volls Street

I
■ »

HELP WANTED 
AD — DEPT

127 Vo. Dearborn 8L 
Tel. Randolph »48S—94M

AK LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontrakto rius 

Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, UL 
valdžios darbų — dabar užsiima 

visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimą > 
2223 VVest 23rd Place

Tel. Canal 5014

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. TeL VICTORY 2a90

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

PLATUOUTl “DRAUGĄ”
♦

Lisfen to
PAUNDECH’S 

RADIO BROADCAST
Esaturing a Program of

mOSUVFOtf MUSIC 
Every Saturday, 1 to2P.M. 
STATION WHIP
1520 kilocycles (Top of the Dtal)

WHOLESALE
LKJUOR 
IŠTAIGA

UveHpta"* * 
P®Chlenco

REMKITB 
SENA

LIETUVIU 
M/ KANTER. Sav. D**UQA

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St

’ Tet BOĮTIEVARD 0014

AGENTAI: 
tonas Ratoj n ■ 

Jomis •InsintoktAS
Ant. Labanauskas

IL Ra>wskl 
“Shorty”

MUSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 VVest 35th Street 
Chicago, m.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 3STH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

Matkiewi.cz


DRAUGAS Penktadienis, rūgs. 26, 1941

rr"Amžinoji Auka' 
rodoma Chieagoj

Pagarsėjusi garsinė fil
mą “Amžinoji Auka’’ bus 
rodoma šiuose Chicagos te
atruose :

Spalio 15 <L — Marylard 
tr Congress.

Spalio 16 d. — Grandad 
State, Maryland ir Con 
gress.

Spalio 17 d. — State.
Spalio 22 d. — Luna.
Spalio 23 d. — Manor, 

Covent, Southtown, Mr.ry- 
l&nd ir Luna.

Spalio 24 d. — Manor ir 
Covent.

i

■

-

APIE 100,000 D O L. NUOSTOLIŲ

z

BR
-•au mu

Chicago Relief Adm. 
nukeldina ofisą

Chicago Relief Adminis
tracija praneša, kad jos di
strikto No. 5 ofisas iš pa
talpų, 140 W. 54 gat., nuke
liamas į kitas patalpas ir 
dalis reikalų pavedama dis
trikto No. 1 ofisui. Dist
rikto No. 5 nauja vieta, (tik 
Service *Desk) bus namuose 
5125 Caiumet avė., o dra
bužių ir maisto ženklų — 
520 East 51 gat.

Distrikto^ No. 1 ribos yra 
šios: šiauriuose — Cermak 
rd., rytuose — Michigan 
ežeras, pietuose — 46 gat
vė, ir vakaruose — Halsted 
gat.

Distrikto No. 5 ribos: 
šiauriuose — 46 gat., rytuo
se — Michigan ežeras, pie
tuose — 65 gt., ir vakaruo
se — Wentworth avė.

Gaisras sukėlė 
100,000 dol. nuostoliu.

Standard Oil kompanijos 
refinerijoje Whitinge gais
ras sunaikino 16 kubilų, ku
riuose buvo 336,000 galio
nų aviacijos gazolino, mo 
torinio gazolino ir tepalo.

Gaisras siautė apie 9 
valandas nesiduodamas su
kontroliuoti.

Kaip vakar pranešta, žu
vo vienas darbininkas, John 
Leroy Yager, 49 m. amž. Iš 
20 sužeistų penki sužeisti 
pavojingai.

Gazolino refinerija (valy
tuve) Whitinge yra didžiau
sia pasauly. Ūžimą apie 
780 akrų plotą, kurs nusag
stytas mažesniais ir dides
niais kubilais ir /kitais pa
statais.

Spaudos veteranu
Chicago Press Veterans 

Ass’n turės savo trečią me
tinį vakarą lapkričio 8 d. 
La Šalie viešbuty. Apie 
tai praneša šios organizaci
jos sekretorius J. G. Davis.

A
į|>

i i

■ -»

n . t"Dr»uw” Acme teiepboMt
Gaisro reginys įs oro Standard Oil Co. aliejaus ref m e rijose, Whiting, Ind., kur įvykęs sprogimas sukėlė gais

rą, siautusį net 9 vai. Apie 1,000,000 dol. nuostoliai.

ŽMONĖMS REIKIA PASIRENGTI 
MOKĖTI DIDELIUS TAKSUS

Kongresas pravedė, o 
prez. Rooseveltas pasirašė 
įstatymą, kuriuo nuskiria- 
mi arba nauji, arba didesni 
taksai už kiekvieną žmo
gaus gyvenimui, arba na
mams, reikalingą daiktą.
Tuo keliu vyriausybė tiki
si sukelti apie pusketvirto 
bilijono dol. taksų.

z
Nauji taksai yra būtini 

vyriausybės išlaidoms. Ša
lis ginkluojasi apsaugai ir 
remia Angliją ir kitas ka
riaujančias su Vokietija 
valstybes.

Taksų mokėjimas įsiga
lioja spalio 1 dieną — atei
nančią savaitę.

Šiandie daug žmonių plū
sta į krautuves ir perka sau 
reikalingiausius daiktus, 
kad tuo būdu išsisukti 
nūo busimų taksų. Pačiam 
įstatyme pažymėta, kad jei 
žmonės nusipirks kokius 
nors stambesnius daiktus 
ir tai pirkėjams į namus 
bus pristatyti prieš spalių

1 dieną, naujų taksų bus 
išvengta. Bet jei kokie 
daiktai prietž spalio 1 d. 
bus nupirkti ir atidėti po 
spalio 1 d. pristatyti pir
kėjams, už tokius “palai
kytus“ pirkinius reikės mo
kėti taksus.

Nauji federaliniai taksai 
uždėti, arba buvusieji padi
dinti už smulkiausius ir 
stambiausius daiktus, pra
dėjus degtukais ir baigus 
ref rigeratoriais (šaldytu
vais), radijo instrumen 
tais, fonografais ir kit. Už 
namines skalbimo mašinas 
nėra taksų. Taksai turės 
būti mokami už įvairius gu
minius daiktus. Išimtis pa
daryta tik avėjimo gumi
niams daiktams.

Kas turi ištekliaus, tie 
šiandie turi progos išvengti 
taksų. Tačiau ne visi yra 
laimingi, ypač pabrangus

gyvenimui.
Tai ne viskas. Žinovai 

sako, kad netolimoj ateity

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — | 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

fTIARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehilI 2242

Nori didesnio 
atlyginimo

Chicago gatvių darbinin- 
ir viešųjų mokyklų mo

kytojos kreipėsi į mayorą

7,405 bus pašaukti 
kareiviauti

Pranešta, kad spalio mė
nesį iš Illinois valstybės 
drafto keliu 7,405 vyrai bus

reikalaudami didesnio atly- pašaukti karciviauti. Siame
ginimo pabrangus gyveni- I akaičiuje 
mui. Darbininkai grasina apakrities
sukelti streiką, jei nieko ne
laimėtų.-

Kuria šeimos židinį
Anthony Swicionis 

Frances Stanek.

taksų našta bus dar dau
giau pasunkinta, nes “demo 
kratinės” valstybės šaukia
si paramos, o Amerika pa
siryžo jas remti, kad tuo 
būdu save apsaugoti.

X Kun. A. Zakarauskas, 
Gimimo Panelės Šv. para
pijos vikaras, paskirtas lie
tuvių kalbos mokytųjų Qui- 
gley Preparatory seminari
joj. Prie progos reikia pa 
žymėti, kad kun. Zakaraus
kas taip pat yra ir geras 
muzikas.

X Su ištremtais į Sibirą 
lietuviais galima susisiekti. 
Bandymas susisiekti kable- 
gramomis su bolševikų iš
tremtais Sibiran lietuviais 
pasirodė galimas. Adresatą 
kablegramos pasiekia per 
savaitę. Su apmokėjimu at
gal kablegrama kainuoja 
tarp 8-9 dolerių.

X Korespondencijoj iš 
Town of Lake, aprašant stei 

i giamąjį Federacijos sky
riaus susirinkimą J. Jesu- 
laitienė buvo atstovė ne šv. 
Pranciškaus vienuolyno rė- 

i mėjų, bet šv. Pranciškos 
Rymietės; o Juška atstova
vo CYO skyrių.

X Sibiran ištremti lietu
viai gauna pinigus iš Ame
rikos. Vienas kunigas iš 
Chicago savo motinai, rusų 
komunistų ištremtai į Sibi
rą, pasiuntė 15 dol. išban
dymui, ar gaus pihigus. šio
mis dienomis gavo kableg
ramą, kad jai buvo išmokė
ta 80 rublių. Taip pat buvo 
atsiklausta, ar Barnaule nė
ra kun. Vailokaičio. Atsakė
— nėra.

X S. Sakalienei, “Moterų 
Dirvos” redaktorei praeitą 
trečiadienį M. ir M. Jasnaus
kų namuose sąjungiečių 55 
kuopos buvo suruoštos pa

f*

A

gerbtu vės, kaipo kuopos at- 
X Ona Norkienė, Moterų stovei. Įteikta brangi dova- 

Sąjungos 21 kp., Tovvn of na. Be to, uoli kuopos vei-
Lake, choro pirmininkė, pra
eitą sekmadienį turėjo sur
prizą. Gimtadienio proga su
sirinkusios sąjungietės ją 
pasveikino. O. Norkienė sa
vo gražiu balsu dažnai puo-

3,473 vyrai iš šia toleikiečių vakarų prog- 
(ir Chica- ramas. 

įgo) per lokalius boardus.
Šį rugsėjį iš visos valsty

bės pašaukta 3,519 vyrų

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

VVOLK STUDI
1945 VVest 35* Street

MODERN

COMPLETE

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

IX) W ĖST PO&HIBI.E PRK ES 

PHONE. LAFAYETTE 2413

1^ . y e t

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Pienumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą” 
už vieną dolerį.

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts Bavaičių 
— tai yra, 60 laikraščid numerių už vieną dolerį!

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

Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams 
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANal 8010

X J. Katilius, LRKSA ge
neralis organizatorius, Chi
eagoj pradės darbuotis lap
kričio mėnesį. Susivienymo 
Chicago apskrities susirin
kimas šaukiamas sekmadie
nį, rugsėjo 28 d., Aušros 
Vartų parapijos salėn, 2 vai. 
popiet.

X Serga P. Bučnis, šv. 
Kryžiaus parapijos veikėjas 
ir darbščios Moterų Sąjun
gos 21 kuopos narės, bei 
choristės vyras. Randasi na
muose.

kėja ir visuomet pasižymin
ti duosnumu A. Linkevičie
nė nuo savęs įteikė dovaną.

X Kaz. Kalnis iš XVestt
Side ir Genovaite Sasnaus
kaitė iš Brighton Park ren
giasi prie vestuvių. K. Kal
nis tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėj ir apie spalių 
11 d. bus paliuosuotas trum
pam laikui. Tuo metu įvyks 
ir vestuvės.

X Antanas Petkus, įžy
mus biznierius, Laidotuvių 
direktorius, baigia statyti 
puošnią koplyčią laidotu
vėms Ciceroje. Tai bus vie
nas iš gražiųjų Ciceros pas
tatų.

X Marąuette Park para* 
pijos choro šokių vakaras 
įvyks 28 d. rūgs., parapijos 
svetainėj 8 v. v. Choras nuo- 

X Nevardauskų, Brighton širdžiai kviečia visus daly-
Park gyventojų, dukrelei] vauti. Komisijoj yra choro 
rūgs. 21 d. buvo suruošta veikliosios narės: Irena Ple- 
priešvestuvinė puota. Susi-1 ris, Teresė Raštutis ir Sonia
rinkusios draugės gausiai 
apdovanojo gražiom dova
nom.

X YVilliam Poppell (Po- 
peliuškis), Brighton Park 
biznierius, rengia, savotišką 
pikniką Sudent’s Grove ir 
kviečia ne tik savo kostu
merius, bet visus lietuvius 
pasinaudoti įvairiomis dova
nomis.

X ARD 1 skyr. iš Town 
of Lake veikėjos centro pik
nike, rugsėjo 28, Vytauto 
parke, darbuosis prie didžio
jo bufeto (baro). Sako, tu
rėsiančios ne tik Blatz dir- 
byklos alaus, bet ir visokių 
“mix drinks”. Visi iš anksto 
kviečiami atvažiuoti ir pa
ragauti.

Bartkus.

X Petras Demskis, turė* 
jęs barzdaskiutyklą adresu 
2003 W. Cermak Rd., kurį 
prieš porą savaičių einant 
skersai gatvę sužeidė auto* 
mobilius, vakar mirė Šv. An* 
tano ligoninėje.

X Napoleonai Šiaučiūnui, 
buvusiam brightonparkie- 
čiui, kuris prieš metus per
sikėlė gyventi į Marąuette 
Park, adresu 6320 So. Fran
cisco, šiomis dienomis pada* 
ryta sunki operacija. Ligo
nis vis dar randasi Šv. Ber
nardo ligoninėj. Kiekvieną 
dieną eina geryn ir jau lei
džiami lankytojai. N. Šiau
čiūnas yra nuolatinis ‘Drau
go’ ir “Laivo” skaitytojas.

y

DIDELIS METINIS PIKNIKAS
Bus trys dideli ir gražūs išlaimeįimai. Šiuomi nuošir
džiai kviečiami visi atvykti. PIKNIKO RENGĖJOS

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS 

RĖMĖJŲ CENTRO RENGIAMAS

įvyks Sekmadienį, Rugsėjo-Sept. 28 d., 1941 m. - Vytauto Parke
Rezervuokite tą dieną Rėmėjų rengiamai Pramogai!
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