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VOK XXV

Naciai Kovoja su Serbijos Partizanais
Naciai įspėja 
Norvegiją prisidėt 
prie Vokietijos

Taisomas anglų laivas

“Aš taip jau skaitau ir 
anglišką spaudą”., “ir ma
tau joje pranešimus kaip ei 
giasi barbarai naciai trauk 
damiesi iš užimtų vietų: Vi 
sus civilius, senelius ir vai 
kus, išvaro pirma besitrau
kiančios nacių kariuome-1 LONDONAS, spalių 5 d. — 
nes, o nespėjusius ar atsisa j — Nežiūrint vokiečių griež- 
kiusius palikti savo gimtinę tų bausmių okupuotoje Eu- 
— sušaudo. _ ropoję visoj pilnumoj tebe-

“Ar ir mūsų broliams lie-1 vyksta riaušės ir sukilimai, 
tuviams to velija kunigai 
“Draugo” redaktoriai?”

Vadinas, broliai katali
kai nenorėkite, kad naciai 
pasitrauktų iš Lietuvos. Jie

Londono radio paskelbė, 
jog Serbijoje ir Bosnijoje 
plataus masto sukilimai ir 
iki šiol serbų partizanai vis J

gi besitraukdami sušaudys i ?ar ,virši3a vokiečius. Vokie 
jūsų senelius tėvus ir jūsų' 011* kariuomenė neįstengian j 
giminaičius. ti serbų numalšinti.

Na, ir šį geriausios pro- 
naciškos propagandos kąs
nį paskelbė ne kas kitas, 
kaip tik “Vilnis”, (10, 1,
1941 — No. 231) kuri, ma
tomai, pamiršo, kad šiandie 
vokiečiai kariauja prieš ru
sus. Gerai dar, kad rašyto
jas pasisakė skaitąs angliš
ką spauda — kitaip būtų 
galima manyti, kad “Vil
nis” ėmė ir susidūmojo už 
nacius kovoti.

•

NEĮTIKINSI
Ot pasakoja senieji mūsų 

tėvai, kad kadaise buvęs 
toks “neviernas Tamošius”. 
Tu jam sakyk, kad tai juo
da — jis pasižiūrės, pakrai 
pys galvą ir vistiek savo
— balta.

štai “Vilnyje” kažkoks ir 
kažkokios parapijos ‘ ‘Para- 
pijonas”, kaip tas Tamošius
— niekuo netiki ir tiek. Jis

Pranešimai iš Maskvos sa’ 
ko, jog serbų partizanai su I 
naikinę keletą italų ir vo-| 
kiečių garnizonų.

Šie sukilimai pasiekę to
kio masto, kad net ištisa 
šarvuotoji vokiečių divizija 
pasiųsta buvusion Jugosla
vijon kovoms su sukilėliais.

Ultimatumas norvegams
Vokietijos komisaras Nor 

vegijai įspėjo norvegus pri
sidėti prie “naujosios san
tvarkos” ir paskelbti Vokie 
tijo§ priešus Nocvegijoa Prie 
šais arba kitaip Norvegija 
būsianti incorporuota į Vo
kietija.

Terboven pareiškė, g jo 
Vokietija pasiuntusi Norve- 
gijon 55,000 tonų grūdų, 
kad palengvintų maistų tru 
kurną Norvegijoje.

Bet, jis pareiškė, Vokieti 
ja nejaučianti pareigos mai

t (irHuiraK' šone reiephotoP
Darbininkai ant britų kruzerio Dido. Laivas buvo sužalota gelbėjant anglų ka

riuomenę iš Kretos. Dabar jis taisomas Amerikoje, Brooklyno laivyno dirbtuvėse.

Išgelbėta apsuptoji Rusijos 
armija, skelbia Maskva

Kovose žuvę 18,000 suomių

MASKVA, spalių 5 d. — 
Rusijos laivyno laikraštis, 
Raudonasis Laivynas prane 
ša apie vykusį rusų kariuo
menės pasitraukimą laivais 
Ladogos ežeru. Šį rusų ka-

Mire muzikas 
Juozas Kudirka

pirma nenorėjo tikėti, kad... ,. ,T • •-x v x » •• i tinti Norvegiją, jei Norvegiyra išgabentų Rusijos gilu- . J ,.J . j, . ja nemananti kooperuoti sumon lietuvių, o dabar jis JVnkiptHa
nieku būdu netiki, kad gau J
ta iš Rusijos pagalbos pra
šymas. Ir jis yra “tikras, 
kad, nei “Draugo” redakto
rius, nei kas kitas Ameriko

Prancūzijoj sušaudė 117
Pranešimai iš Vichy sa

ko, jog iki šiol vokiečiai su-
je tokio atsišaukimo ‘iš Si- šaudę jau 117 prancūzų, 
biro” nėra gavęs”. Tačiau viešai sušaudytas

Na, ir ką tu jam padary
si. Kad nors tikrą pavardę 
būtų pasirašęs, gali dar ga 
Įima būtų jam parodyti te
legramą, o dabar...

asmuo Prancūzijoj tik va
kar, kai vokiečiai sušaudė 
Rene Darreau už 'slėpimą 
ginklų ir skleidimą antinaciš 
kų pamfletų.

Čekoslovakijos sušaudy
tųjų skaičius jau pasiekė 
165 asmenis.

Slavai suėmę 
nacius
NEW YORKAS, spalių 5 d.

— Anglijos radio paskelbė 
jog Jugoslavijos partizanai 
suėmę 650 vokiečių karei
vių, kurių tarpe bent 40 ka
rininkų, ir pareišė juos su
šaudysią,, jei vokiečiai ir 
toliau šaudysią jugoslavų 
įkaitus.

Rusų dideli pasiruo- 
Šimai Ukrainoj

ĮŽEIDIMAS
Kad mūsieji komunistai 

mėgsta ir moka viešai pasi-;
kolioti, mes jau senai žino- Bombardavo naClU
jom. Pagaliau, tai niekam 
nepaslaptis. Tačiau betrū
ko, kad jie savo pasikolioji 
mus bandytų garbingais 
vardais ir asmenimis pri
dengti.

Savo įžanginiam “Vilnis" 
rašo: “Jie mušasi su žmoni

užimtus uostus

LONDONAS, spalių 5. d.—
— Aviacijos ministerija pra 
neša apie anglų aviacijos 
atakas vokiečių okupuotoje

jos nevydonais, su gyvatė- teritorijoje nuoDanijos iki 
mis, kaip juos apibudino šiaurinės Prancūzijos.

Salia nuolatos bombar
duojamų uostų Rotterdamo, 
Antverpeno, Dunkirko ir 
Bresto, anglų bombanešiai 
apmetė bombomis vokiečių 
aerodromus Aalborge, Dani
joj ir bombardavo vieną mie 
stą šiaurinėj Prancūzijoj.

BERLYNAS, spalių 5 d. — 
Vokiečiai praneša, jog jų 
žvalgybos lakūnai pastebėję 
paskutiniąsias rusų pastan
gas suorganizuoti kariuome 
nę Ukrainos gynimui.

Sąryšyj su tais praneši
mais įtakingi sluogsniai spė 
ja, jog rusai rengiasi praves 
ti paskutiniuosius bandy
mus sulaikyti vokiečius pie
tiniam fronte.

Vokietijos karo vadovybė 
praneša, apie plataus pobū
džio karo veiksmus rytų 
fronte, bet nepažymi kur jie 
vykita.
Pietiniam fronte rusai ban 

dę pravesti didelę kontrata 
ką, kuri tačiau jiems nepa 
vykusi ir sunaikinta apie 
300 rusų tankų.

riuomenė buvusi suomių ap ( 
supta ir tik po 45 dienų ko
vų jai pavykę prasimušti 
pro suomių eiles ir pasitrau 
kti Ladogos ežeru, 
menė.

Šiai kap. Bondarevo va
dovaujamai rusu apsupta i ai 
kariuomenei bekovojant La 
dogos ežero linkui žuvę virš 
18.00 suomių kareivių, 
žuvo 15,000 nacių

Kiti rusu pranešimai sa
ko, jog paskutiniosiomis die 
nomis rusai išvystę plačias 
kontratakas. panaudojami 
aviaciją, tankus, laivyną ir 
pėstininkų kariuomenę. Šio
se kontratakose raudonoji 
armija visuose frontuose at 
mušusi vokiečių, suomių ir 
romunų kariuomenes.

Į keturias dienas rusai at 
mušę priešą atgal aštuonio- 
liką mylių ir pietuose žuvę 
15,000 vokiečių kareivių.

Šiaurės Rusijos laivynas 
nuskandinęs tris vokiečių 
transportinius laivus Berei. 
to jūroje.
Kovos Kryme

Pranešama, jog pietiniam' 
fronte, prie Krymo aršios 
kovos. Vokiečiai kaskart 
siunčią naujus kariuomenės 
būrius. Rusų kariuomenė. 
Juodosios jūros laivynas ir 
aviacija stipriai laikosi prieš 
atakuojančius vokiečius.

Komunistų laikraštis Iz- 
vestija rašo, jog šiose kovo
se jau esą tūkstančiai žuvu
sių vokiečių.prezidentas Rooseveltas”.

Kad nacių legijonai yra
žmonijos pabaisa, kad gal 
juos kartais ir gyvatėmis 
pavadinti, mes nesiginčy
sim. Bet ponai “Vilnies” re 
daktoriai gerai žino, ką lie
tuvių kalboje reiškia pasi- 
koliojimas “rupūžėmis, gy
vatėmis ir pan.” ir tie pa- Prezidentui paprastus gas-
tys ponai gerai žino, kad padoriškus pasikoliojimus
Amerikoje šie žodžiai tokios yra daugiau negu negarbin
prasmės neturi ir todėl pri- ga. Tai labai neskanus įžei-
mesti Jungtinių Valstybių dimas...

Dalinai debesuota ir vė
siau.

Saulė teka 6:50 vai., sau
lė leiddžias 6:27 vai.

NEW YORKAS, spalių 5 
d. — Berlynas šiandie pra
neša, jog 2,000 rusų išžudy 
ta, kad jie bandę išlipti piet 
vakariniam Kronštadto pa
kraštyj.

Radio taip pat paskelbė, 
jog du keleiviniai laivai ir 
du motoriniai laivai nuskan 
dinti ir vienas prekybinis 
laivas padegtas Baltijos jū
roje.

VIDURINES MOKYKLOS LIETUVOJE 
ATIDARYTOS PEREITA MENES)

Z
Atidaryta ir aukštesniųjų mokyklų 
žemesnieji kursai. Paleckis išvežtas 
Maskvon prieš sukilimą

STOCKHOLMAS spalių1 niems kursams, bei pirmojo 
— Oficialiai paskelbta, kad! ir antrojo kurso. Tuo klausi- 
pradžios ir vidurinės mokyk Imu su Vokietijos generali- 
los (gimnazijos) pradeda i niu komisaru Lietuvoje dar

esančios vedamos derybos. 
Veįks šios aukštosios mo

kyklos: Uniersitetai Vilniu
je ir Kaune. Žemės Ūkio 
Akademija Dotnuvoje, Ve
terinarijos Akademija, o 
taip pat Miškininkystės Mo 
kykla Vilniuje, kuri pradeda 
mokslo metus spalių 1 d. 
dėl Prekybos ir Pedagogi
kos Institutų tiesioginiai ži
nių neturime, bet galima pri 
leisti, kad ir šios speciali- 

LONDONAS, spalių 5 d. — nės mokyklos galės veikti. 
Londono laikraštis Sunday Kauno ir Vilniaus muzikos 
Express šiandie praneša, konservatorijos tikrai vei- 
jog Popiežius Pijus XII ga- kia.

veikti rugsėjo 15 d.
Kai dėl Universitetų ir ki

tų Aukštųjų Mokyklų, tai 
esą leista veikti aukštes-

Popiežius galįs 
išsikelf iš Romos

lįs išsikelti iš Vatikano mie 
sto kur nors kitur Italijon, 
kad tuo būdu pašalintų ne-

PITTSTON, Pa. — A. a.
Muzikas Juozas Kudirka,
Šv. Kazimiero parapijos, ________ ________ ,
Pittston Porr- vargoninkas* IRrfUOnvmus—gųsidarancius , Komisariate esą nurodo

Kaipo priežastys, dėl ku
rių neleidžiama veikti že
mesniems kursams, vokiečiu

atsiskyrė su šiuo pasauliu į 
Spalio 4 d., 8 vai. vakare po i 
sunkios galvos operacijos 
Jefferson ligoninėje Phila-! 
delphia Pa. Sulaukęs 55 m. i 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, j 
Griškabūdy. Amerikoje išgy 
veno 30 metų, paliko liudin j 
čius, moterį Marijoną, dūk- { 
terį Birutą, sūnų Juozą ir 
brolį Justa.

Muz. Juozas Kudirka bu
vo vienas iš žymiausių var- 
goninkų Amerikoje ir stam
bus asmuo varg. Sąjungoj: 
1935 1938 m. ėjo pirminin
ko pareigas, buvo meno Ta
rybos garbės narys.

Tayloro pranešimas
NEW YORKAS, spaliui 5 d. 

— Vakar New Yorkan tran 
satlantinių orlaiviu grįžo iš 
Londono Prezidento Roose- 
velto asmenis pasiuntinys 
Vatikanui Myron C. Taylor 
kuris pareiškė tuojai vyk
siąs pranešti apie savo ke
lionę Prezidentui ir Valsty
bės sekretoriui. Jo informa
cijos esančios didelės svar
bos ir jas jis gavęs pasita
rimuose su žymesniaisiais 
Europos žmonėmis.

Lozovskis apie 
religijos laisve

dėl jo buvimo Romoje. 1Kų 8toka ,r u aplinkybt
Sakoma, jog apie tai net; kad karo metu universitetai 

buvę pranešta Prezidento i beveik niekur neveikia. 
Roosevelto atstovui Myron j
C. Taylor, kuris vėliau apie
tai pranešė Anglijos minis- Paleckis miręs 
teriui pirmininkui Churchill ...
ir dėl to Churchillas pareiš- bepročių ligoninėj 
kęs, kad Roma gali būti ne
trukus bombarduojama.

Aktyvistai neprisi
dėjo prie naciu

STOCKHOLMAS, spalių 5 
d. — Gaunama žinių, kurios 
liečia Lietuvos Aktyvistų 
Frontą bei naujai įsteigtą 
Lietuvos nacionalistų parti
ją. Pagal šias žinias išeina, 
kad Aktyvistų Frontas vis 
dėlto nėra susiliejęs su naci
onalistų partija.

Vokietijos generalinis ko
misaras Lietuvoje pavedęs

STOCKHOLMAS, spalių 5 
d. — Švedų laikraštis “Sto 
ckholms Tidnigen” taip pat 
paskelbė žinią apie J. Palec
kio mirtį Maskvos psichiat
rinėje ligoninėje. Maskvon 
jis buvęs pasiustas prieš pat 
lietuvių sukilimą.

Atstatysig sugriautą 
Tauragės miestą

KARALIAUČIUS, spalių 
5 d. — Tauragėje, kuri per 
karo veiksmus smarkiai nu- 

Aktyvistų Fronto vadovybei | kentėjo, dirba keli matinin- 
suorganizuoti pasienio ap-1 kai, kurie ruošia planus mie 
saugos batalionus. Tas pa-1 stui atstatyti.
vedimas esąs iššauktas tos ....
aplinkybės, kad ypač iš kai- J ^er įvykiisj Vilniaus aps- 
myninės Baltgudijos į Lie- ikrities viršaičių pasitarimą 
tuvą veržiasi tūkstančiai gU;buv? plačiai kalbama apie 
dų. Mat, Lietuvoje pragyve- , mokykloms patalpų parūpi- 
nimo sąlygos esančios žy- : n’m4- Viršaičiai pasižadėję 
miai geresnės nekaip Gūdi- patalpas surasti. Be to, buvę 
joje. Be to, Lietuvoje ma- ! nutarta, kad techninė pagal 
žiau sunaikintų miestų bei ba sugriautoms ar sudegin

toms sodyboms atstatyti bū 
sianti teikiama nemokamai.sodybų.

MASKVA, spalių 5 d. — 
Sovietų Rusijos užsienio vi-Į 
cekomiaaras Lozovskis spau | 
dos atstovams pareiškė, jog i 
Rusijos dabartinė vyriausy
bė laikanti religiją privačiu 
žmonių reikalu ir nematan- 

, ti reikalo į tai kištis.
J Šį pareiškimą Lozovskis 
padarė sąryšyj su paskuti- 

; niuoju Prezidento Roogevel 
įto pareiškimu apie religijos

BERLYNAS. — Rusai sten 
gėsi visomis pajėgomis pra 
laužti prie Leningrado vo
kiečių linijas, bet buvę at
mušti atgal ir jiems padary
ta dideli nuostoliai.

laisvę Rusijoje.
Lozovskis prisiminė apie

sovietų konstitucijos garan
tijas religijos laisvės, bet 
nieko nepasisakė apie vyku
sius persekiojimus tikinčių
jų prieš karą.

Vilniuje registruoja 
atbėgusius lenkus

STOCKHOLMAS, spalių f 
— Vilniuje registruojam 
lenkų karo atbėgėliai, kurk 
ten atsirado prasidėjus vo 
kiečių lenkų karui. Kalba 
ma, kad jie būsią išgabent 

lį Lenkijos generalinę guber 
natūrą.



DRAUGASo Pirmadieniu, spalių G. 19<1 y

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
LIETUVIS SVETIMTAUČIU TARPE Gražios vestuvės Sodaliečių metinis

Nesenai anglų kalba išė
jo knyga: THE BOOK OF 
MODERN POETRY 1941. 
Gražiuose viršeliuose 930 
puslapių. Kaina $4. Reda
gavo Mrs. Margaret Nel- 
son, išleido — Avon House 
Publishers, New York, N. 
Y. Kitaip tariant, antalogi- 
ja, gražiausių) eilių rinki
nys. Buvo redakcijai at
siusta virš dvylikos tūks
tančių Amerikos poetų, ku
rinių, išrinkta tik geriausi, 
bendrai 889 eilėraščiai. Jų 
tarpe yra vykusiai parašyti 
du eilėraščiai garbingo mū
sų lietuvio, Kazio Vidikaus- 
ko (philedelphiečio): “God 
Save Our Land” ir “Goč- 
Our Leader-King.”

Kiekvienam autoriui pas
kirta vienas puslapis ir pa
talpinta du eilėraščiai. Au
torių biografijoms pavesta 

- 41 ps., ten telpa ir apie mū
sų rašytoją. Linksma ir 
maolnu matyti ir skai
tyti lietuvio raštus to
kiame gražiame leidinyje, 
kur rinktiniausių asmenų 
darbai dedami. Garbė už tai
Kaziui Vidikauskui.

Šia proga tenka kiek pa
sakyti apie minėtų eilių au
torių. Kazys Vidikauskas 
yra senas plunksnos veikė
jas, apdovanotas Gedimino 

z Ordenu už veikimą ir gra
žiai Philadelphijoje ta pro
ga buvo pagerbtas. Jis ra
šo daugelyje laikraščių sep
tyniomis kalbomis: lietuviš
kai, angliškai, lenkiškai, 
ukrainiškai, slaviškai, rusi
škai ir asperanto. Jo eile- 

• raščių apie Lietuvą yra 
spausdintų ir japonų spau
doje, mačiau jo rinkiny. 
Tuose laikraščiuose telpa jo 
raštai šalę bėgamųjų reika
lų ir poezinių, grynai patri
otinėmis temomis ir papuo
šia net atvaizdais. Teko 
matyti atvaizdus svetim
taučių spaudoje su jiems 
pavestomis eilėmis sekančių 
mūsų veikėjų prez. A. Sme
tonos, Tubelienės, prof. M. 
Biržiškos, gen. Raštikio, 
gen. kons. Budrio, vysk. 
Bučio, vysk. Matulionio, 
Ad. Jakšto, Vytauto ir dau
gelio kitų. Dėl jo gabumų 
rašliavoje svetimtaučių yra 
ver-imas ir jo raštai su ma
lonumu priimami ir laukia
mi. Tą pasako ir virš mi

PAMOKOS•
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystes

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

816 VV. 33rd Place, 
Chicago, III.

nėtoje knygoje įdėti eilėraš
čiai išrinkti ir virš 12,000 
autorių. Svetimtaučiai ži
no jo vertę. O mes? Mes 
ir gi galime prie to prisidė
ti, drauge su tuo, savo men
kutį knygų skaičių padidin
ti. Būtent: išleisti jo ei
lių rinkinį viename leidiny
je surinktus visus, septy
niose kalbose, originaliai 
rašytus ir jau spąusdintus 
eilėraščius. Tikrai būtų įdo
mus ir savotiškas veikalas, 
parodantis Amerikos lietu
vių plunksna veikimo nors 
ir kukliai veikiančio as
mens. Dalykas lengvai 
įvykdomas turint minty 
tuos visus asmenis, kiek jis 
yra aprašęs spaudoje pavi
dale korespondencijų ir de
dikuotomis, visokių progų dė 
ka, eilėmis. Jų tikrai būtų 
virš šimto, o gal, ir dau
giau. Toks veikalas būtų 
įdomus ir Lietuvoje gyve
nantiems. Pravartu tuo rei
kalu philadelphiečiams su
daryti komitetą, spaudoje 
plačiau išsireikšti, pasėkos 
būtų geros. Galima tai da
ryti pavydale prenumera
tos, kreipdamasis į tuos as
menis, kurie jo raštouse bu
vo apibudinami ir padaryti 
philadelphiečiams bendrą, 
tam reikalui, didelį paren
gimą. Tas suteiktų Phila
delphijos kolonijai daug 
garbės, nes Kazys Vidikau
skas per keletą ihetų pla-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

taisyme lr gydyme 
GEIIAI PRITAIKINTI AKINIAI 

pataisys kreivas akis, trumparegystę
ir tollregystą;
palengvins akių {tempimą, praSailns 
galvos skaudėjimą, svaigimą lr akių 
karkti,

MODERNI AK ĮAUKI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

Kpeclaie atyda atkreipiama J valkų
akis.
Ūkiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

FIR.M NEGU ČIUKSITE
MATYKITE MUŠI

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI.
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą at 
pataisymą — Nieko {mokėti — 8 
metai lflmokėtl — Apkatnavlmaa 
dykai.

Llotovts Pardavėja*
Stanley Lltwlnas — Vertėją*

Carr-Moody Lumber 
Company

8039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

KAZYS VIDIKAUSKAS,

DLK Gedimino Vyčių kavalierius, ilgametis bendradarbis lietu
viškų ir kitatautiškų laikraščių, sugebėjęs savo vardą įamžinti net ir 
anglo-amerikoniškoje literatūroje, kadangi ir'jo eilėraščiai yra tilpę 
didelėj 930 puslapių antologijoje: “The Book of Modern Poetry 1941.”I 300 asmenų, daugiausia iŠ 

Tame gi vaizde matome ir jo žmoną Marijoną Iš Puodžiunų ir jų p įnt Breeze koĮonijos, visi
---------------------------------------------------------------------- - ------  geri lietuviai ir katalikai.
čiai aprašinėja tos kolom- į tik būtų pradėtas darbas, Prie skanių vaišių ir geros 
jos darbuotę suteikdamas leidinio išlaidų padengimui muzikos svečiai linksminosi 

iki vėlumos, linkėdami jau 
nai lietuviškai porai laimin
go ir gražaus katalikiško 
gyvenimo. Jaunavedžiai ap- 
Bigyvens pas jaunosios tė
vus M. Latvius, 2845 Win- 
ton St. F. P.

jos veiklai garbę. Dabar 
jau jis yra senas, gero skai
čiaus metelių prislėgtas, ne
labai stiprus, jis negali to-
kio veikalo išleisti savo lė- paraginsime jaunuosius, su-
šomis. Kitas jo draugas 
žurnalistas gyvena Phila
delphijoje Kazys Dryža, jis 
savo gabia plunksna gali 
daug tame reikale pagelbė
ti. Šio rašto autorius, kaip

Bukite Malones 
SAVO AKIMS

Tilt viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jaa. leisdami 
ltekzamlnuotl jaa modernUkiauala 
metodą, kurią regtjlmo mokslą* 

gali ra t alkti.
83 MIETAI PATYRIMO 

pririnkime skintų, kurie pale line 
viaą aklų Įtempimą.

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

OPTOM ETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kam paa 18 -tos
Telefonas CANAL 0538 — Ohlcaco 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9*00 ą. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. Ir fteSt: 9:«0 ą m. „Iki 
7:10 o. m.

JOS. F, BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusi lietuvi daktarą.

•
Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramai:

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

kuo skubiausiai prisidėtų. 
Pagerbkime tuo būdu savo 
tautos kuklų spaudos dar
buotoją! Taip besielgdami

teiksime jiems norą, pana
šiai kaip K. Vidikauskas, 
dorboutis.

J. Žilevičius, L. M.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Rea. 6968 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehiU 0617 
Office teL HEMIock 4848

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—0 rak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus. 
2423 W. Marąuette Road

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROgpect 1930

TeL YARds 5931.
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Oftao vai. nuo 1—8; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM KEJTN — PAR
LOR SETS — BEDROOM 8ET8 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
FKIGEKATORs — WASHERH — 

MANGEIA — STOVĖS.
AU Natfcmallj AdverUsnd ISeaaa

ALEX AIESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

Philadelphia, Pa. — Rug
sėjo 28 d., Šv. Kazimiero; 
lietuvių bažnyčioje surišti 
Moterystės Sakramentu Sta 
nislovas Kryžanauskas su 
Brone Latvyte. Šliūbą davė 
kun. I. Valančiūnas prieš 
pat sumą, o per sumą su
teikė palaiminimą.

Nors abu jaunuoliai čia 
gimę ir augę, bet kalba ge-j 
rai lietuviškai ir šliūbo klau 
simai ir atsakymai atlikti i 
lietuviškai. Tam įvykiui baž
nyčia buvo gražiai išpuošta. 
Žmonių buvo pilna bažny
čia.

Pamergės buvo: Elena 
Normantaitė, Ona Žideliūtė, 
Kostancija Kuliūtė, Jose- 
phine Žideliūtė ir Ona Step- 
hen. Pabroliais buvo: P. 
Kryžanauskas, P. Balčiūnas, 
E. Zigler, A. Dilionis ir J. 
Lokevičia.

Vestuvių puota įvyko Šv. 
Kazimiero parap. didžioje 
svetainėje. Dalyvavo virš

Ko išmoksi — ant pečių 
nenešiosi. — Patarlė.

fel. OANal 6133

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

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

Ofiso tel.: VTRginia 0038 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OR. 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.

TsL OANal 0267
Rea. tel.: PROspect 686,

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

Reaidencija: 6600 So. Arteaian Ar 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 oopie 

6 iki 9 vaL vakare.

seimas
Sodaliečių metinis kon

gresas įvyks sekmadienį, 
spalių 19, Šv. Roko lietuvių 
parapijos svetainėje, Mon- 
tello, Mass.

Visų Naujos Anglijos lie
tuvių parapijų sodalietės 
rengiasi į šį svarbų kongre
są.

Iškilmingos šv. Mišios į- 
vyks Šv. Roko lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, Ames 
St., Montello, Mass., 10 vai. 
ryto. Visos sodalietės susi
rinks parapijos svetainėn ir 
iš ten “in corpore” atmar- 
šuos į bažnyčią.

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINfiJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka. 

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais I ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas; CICero 4276

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

Ofieo UL OANal 1346
Ofiso Vai. i 2—4 ir 7—8 
Tračladlanlals pagal sutartį 
Rea Tel; —Mor» HM

Tai YARda 3846

DR. D. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Teleforną*: HEMIock 5S49

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki 3 

Nedėliomis pagal sutari]

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St. 
Ofisas virš Boehm’s Drug store 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Res. telefonas SEF.Iey 0434.

TeL Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(IJetnvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OJT8O VALANDOJ 
Nuo I—4 ir ano 7—9 vakar* 

Taipgi pagal sutarti- 
Ofiso telefonas PROspast 1737

Per šv. Mišias sodalietės 
giedos “Missa de Angelis.”

Po šv. Mišių svetainėje 
užkandžiai.

Vėliau bus paskelbta die
notvarkė.

Smulkūs “Drauge“ skelbi 
inai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko 
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go’ “Classified” skyriuje.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

VVHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-moa iki 8-toa 

vai. vak.
Tel. CALumet 6877 

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

REZIDENCIJA; —
3149 SO. HALSTED ST.
” Tel.: Vietory 2679

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė. 
Chicago, III.

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

DR. ALBERT J, VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 VVest 63rd Street J

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nno 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. VVestern Avė.

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

Ofiso TaL: Rsaid. TsL:
VIRgtnia 1888 PROsprat S6M

DR. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ S 

1853 West S5tb Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 <aL 
Trečiad. Ir Rekmad tik susitariu..

OR. y. E. SIEŪLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayettą 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais Lr 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TsL YAfids 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

(2-tros lubos)
TeL MIDway 8880 Chicago, DL

0FI8O VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki I 
vai. popiet ir nno 7 iki 8 :30 va), vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vai, r j to.

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

Tsl. YARda 0994 
Rez. Tel. KENwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 va1. dieną

PLATINKITE “DRAUGĄ’
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ARTIMO MEILE
(Tęsinys)

“Visų pirštai j save ries
ti,” — sako patarlė. Stip
riausias artimo meilės prie
šas yra įgimtoji kiekvie
nam žmogui savimeilė, kuri 
net kūdykyje jau pasirodo. 
Vos tepradėjęs valdyti ran
keles, jau jis tiesia jas, grob 
damas nuo kitų kokį blizgu
tį; vos tešvepliodamas, jau ! 
rėkia: man, man! duok! 
duok! Tos piktžolės nesi
liaukite niekuomet naikinu
sios. Neleiskite vaiko ar
dyti žaidimą dėl to, kad 
jam tai netinka, manyti, j 
kad jis pats viską žinąs ge- i 
riausiai. Žiūrėkite, kad jis 
nesigirtų tėvų turtu ar auk
štesne tarnyba, kad apsida
ręs naujais rūbais, nenie
kintų menkai apsivilkusių 
draugų. Neleiskite valgant 
rinktis didžiausią gabalėlį, j 
nei pirmam grobstyti valgį, i 
nežiūrint, ar kiti jau pasiė- : 
mė ir ar visiems užteks. 
Pratinkite visur ir visuomet 
pirmiau mąstyti apie kitus: 
gal kas ko reikalauja, gal 
ko atnešti, ką paduoti, kur 
nubėgti. Reikalaukite ir 
raginkite, kad jis retkar
čiais išsižadėtų kokios pra-, 
mogėlės dėl kieno meilės; 
pav. kad neitų žaisti ar, 
nevažiuotų kur, o geriau pa 
būtų prie sergančio tėvo, ar 
kito namiškio, kad ligoniui 
nebūtų tiek nuobodu. Už to
kį pasišvetnimą pagirkite ir 
pamylėkite, kad jis pajustų 
džiaugsmą savo širdyje. Tas 
džiaugsmas ragins jį ir dau
giau taip daryti. Siunti- 
nėkite vaiką lankyti sergan
čio draugo, duodamos jam 
nunešti ligoniui kokią do- 
vaneėlę. Raginkite, kad 
jis pats sugalvotų, kuriuo

AUKLĖTOJA Mūsų

būdu jis gali padaryti 
džiaugsmo namiškiams ir 
pažįstamiems. Susipykus 
jam su kuo, liepkite kuo- 
greičiausiai sutaikinti; už 
gavus ką, atsiprašyti. Pa
aiškinkite, kad pats Vieš
pats to reikalauja sakyda
mas: “Tegu nenusileidžia
saulė ant jūsų supykimo." 
Vadinas, nereikia pykti il
gai, bet tą pačią dieną, sau
lei dar nenusileidus, susitai
kinti. Meiliai paraginkite 
vaiką pasimelsti ir už tą, su 
kuo jis buvo susipykęs, kad 
tas atleidimas ir susitaiki
nimas būtų visiškas ir jo 
širdyje nepaliktų apmaudo 
nė menkiausio krislelio.

Neleiskite vaiko išjuokti 
kitus, ypač senius, luošus, 
visokius vargšus. Jei vai
kas tai padarė, liepkite at
siprašyti. Nepraleiskite ne
pabarusios nė vieno keikia
mojo žodžio.

Stengkitės, kad vaikas ne 
būtų susiraukęs, suniuręs, a p 
siblausęs, tartum, niekuo
met nieku nepatenkiatas. 
Pratinkite visados būti mei
liam, lyg saulė. Jei žmo
gus kiauras dienas vaikščio
ja paniuręs ir susiraukęs, 
lyg juodas debesys, sunku 
yra visiems su juo gyventi. 
Daug lengviau pakeliami 
gyvenimo vargai ir nelai
mės, jei visi šeimos nariai 
yra kits kitam malonūs, mo
ka tarti meilų žodelį, pa
linksminti kits kitą, padrą
sinti. Pažadinkite vaike 
noro būti tokiu saulės spin
dulėliu, sklandžiau rūką 
nuo visų kaktų.

(Bus daugiau)

Tas daiktas n€ra sunkus, 
kurį su noru dirba žmogus

Pasilsėt bus gana laiko 
ir kape. — Philaletas.

Moterys

(Tęsinys)
Kušlius grįžta atgal pir- 

kion, stato ant tos pačios 
vietos savo prietaisus ir 
krauna iš kibiro silkes.

— Nu, nešk kiaušinių ir 
imk sau silkes, — šaukia ji
sai, sukrovęs jas ant suolo.

Gerdvilienė, priglaudus 
verpstį į sieną, nusiėmė nuo 
lentynos bubenėlį silkėms 
sudėti.

— Kokių dabar iu man 
čia duoti silkių, Ar tu 
mane kvailą matai, kad aš 
tokias imtau! — pyksta 
Gerdvilienė, vartydama iš
dėtas ant suolo silkes 
jai parinko dabar Kušlius, 
kurios mažesnės. ,

— Kokių tau reikia sil
kių? — rėkia Kušlius: — 
pačios geriausios silkės, kad 
aš taip gyvas būtau.

— Imk, imk sau šitas, 
man tokių nereikia, — kem- 
šą jam rankosna atgal sil
kes: — žiūrėk tik jo! pa
rinko kur blogiausias.

— Už dešimtį kiaušinių 
nori gerų silkių, — bamba 
Kušlius ir permaino’ dvi sil- 
jki geresnėmis. — Nu, še 
[geresnės. Imk silkes ir 
nešk kiaušinius.

Gerdvilienė atsisėdo po 
kuodeliu ir žiūrėti nežiūri į 
silkes.

— Nereikia man tokių. 
Neduodi gerų, laikyk sau 
visas.

Žydas vėl rankioja kibire 
silkes. Parankiojęs, pauos
tęs, dar dvi pamainė.

— Ar imsi, moterėl? Man 
nėra kada, kam laiką gai
šini? — net supykęs rėkia

SILKĖS
žydas. — Nu, imk, kokias 
buvai išsirinkus.

Gerdvilienė mato, kad ji
sai pamainė įau geresnė
mis.

— Marcele, paimk tu iš 
jo silkes, — liepė ji alginin
kei, o pati pasikėlusi išėjo 
su dubenėliu priemenėn, 
kur spintelė buvo kiauši
niai.

Marcelka, neatsikelda
ma nuo kuodelio, pasiekė iš 
kampo dugnelį, kuriuo už
dengdavo puodus su karštu 
viralu, kad juosna musės 
nekristų, ir sudėjo ant jo 
silkes.

Kada Gerdvilienė atnešė 
kiaušinių, Kušlius apžiurė
jo kiekvieną iš jų, ir ant 
saulės žiūrėjo, ir kratė, ir į 
ausi dėjo.

— Kokius tu man davei 
kiaušinius? — reikalavo da
bar Kušlius. — Kas matė , 
tokius kiaušinius? Už juos 
man niekas nė dviejų ska
tikų neduos.

— Nenori — neimk, Mer
kinėj parduosiu, — atrėžė 
Gerdvilienė. Marcele, ati
duok jam silkes.

— Nu, nu, kam taip grei
tai, — tyliau ir taikiau kal
ba Kušlius ir krauna kiau
šinius pintinėlėn. — Tu man 
duosi dar kelias keptas bul- 
bes. Aš nūn dar nieko neval 
giau.

— Moniute, duok jam 
bulbių, — nusigręžė Gerd
vilienė į dukterį.

Toji paėmė rieškučias 
bulbių ir pabėrė ant skob
nių. Kušlius, nusiluęs, su
valgė tuojau dvi, tris, o ki
tas įsidėjo sau kišenėn.

Kol žydas lupė ir valgė 
bulbes, Marcelė ištąsė iš ki
biro vieną, antrą ir trečią 
silkę. Ir taip pašalino, 
kad niekas nė nepastebėjo, 
kaip ji ištraukė ir pas
lėpė už verpsčio. Vien pie
muo matė. Kada ji paslėpė 
silkes, jis dirstelėjo, mirk- 
terėjo į ją ir nusikvatojo 
ant visos pirkios.

— Ko dar tu čia gerklę 
plėši? — nusistebėjo Moni- 
kė: — paleido nasrus, kaip 
trimitą.

— Iš seno žmogaus juo
kiasi, kad jam sunku, — pa
siskundė Kušlius, rydamas 
bulbę. — Negerai iš nuvar
gusio juoktis.

Marcelė dirstelėjo į pie
menį ir taip pat nusikvato
jo; supratus, kad jisai vi
sa matė, mirktelėjo jam, 
kad tylėtų.

Paskui Kušlius užrišo, 
užsidėjo maišelį ant pečių ir 
giliai atsiduso.

— Moteriškė, ar neturi

PRAŠOME Į 
MŪSŲ 

VIRTUVĘ Ž

man vištos parduoti? a? Vi
štos, gaidžio?

— Nėra. Kas dabar tau 
vištas parduos.

— Mano žmona serga, jai 
vištos reikia ir vištos nėra, 
— pasiskundė Kušlius ir, 
pasiėmęs savo visą mantą, 
nuėjo į duris. Dūsauja se
nis, sunku jam jį tąsyti: 
jis vas kojas kelia, o čia 
braidžiok tokioje palaidoje, 
tokioj slidumoj, iki klupš- 
čio šlapias, purvinas. O 
ten namie jo ‘renė viena, li
gota, be pagalbos.

— Ui, kad mano nedrau
gams būtų taip lengva gy
venti, kaip man lengva, — 
dūsauja eidamas Kušlius.

Kai tik jis išėjo per slenk 
stį, piemuo ir Marcelė vėl 
nusikvatojo pilna gerkle. 

(Bus daugiau)

Tušinta Vištiena su 
Kukuliais

Paimti vištą tinkamą tu- 
šinimui. Gerai nuvalyti ir 
supiaustyti į porcijas; įdėti 
į puodą ir pridėti tiek van
dens, kad būtų tik dalinai 
apsemta. Supiaustyti vie
ną svogūną ir įdėti. Dar 
pridėti pipirų ir druskos, 
sulyg skonio, ir tušinti kol 
suminkštės, maždaug apie 
pustrečios valandos.

Sumaišyti 1 puodelį išsi
jotų miltų, 2 šaukštelius ba- 
kino, pusę šaukštelio drus
kos ir vieną šaknelę pet- 
ruškų smulkiai sukapotų. 
Taip sumaišytą tešlą dide
liais šaukštais dėti į ver
dantį vištienos bulioną į ver 
rinti apie dvidešimts mi
nučių. Svarbu, kad kuku
liams verdant puodas nei 
sykio nebūtų atidengtas.

Duodant į stalą, mėsą 
galima sudėti į pusdubenio 
vidury, o aplink apdėti ku
kulius. Dar galima pagra
žinti petruškų šaknelėmis.

Būk sau draugas, tuomet 
ir kiti bus tau draugai.

Kepti špinakai
2 svarai špinakų, 2 šauk

štai miltų, 5 šaukštai ištir
pytų riebalų, 1 puodelis 
pieno, pusė šaukštelio dru

skos, truputis pipirų, 4 
šaukštai tarkuoto sūrio, ir 
vienas puodelis smulkių 
duonos trupinių.

Smulkiai sukapoti gerai 
nuplautus špinakus. Dėti 
sluogsniais į kepamąjį in
dą špinakus ir miltus. Su
maišyti riebalus, pieną, dru 
ską ir pipirus ir užpilti ant 
špinakų. Sumaišius tar
kuotą sūrį su duonos trupi
niais, apibarstyti ant vir
šaus ir kepti vidutinio kar
ščio pečiuje apie valandą.

Gimtinę prisinus
Tylią naktį vasarėlės,
Kada vėjas vos kvėpavo, 
Kada pievoj visos gėlės, 
Galveles nuelido savo.
Aš svajodama prie berželio, 
Akimis žvelgiau mėlynėn 
Ir nuaudęs svajų tinklą, 
Mintimis skridau gimtinėn.

Su padangių debesėliais,
Su gaiviuoju vėjeliu, *
Skrido mano svajonėlės, 
Paslaptinguoju keliu.
Ašarėlės skruostą vilgė, 
Liūdesys širdužę spaudė, 
Bet svajonės raudą tildė 
Ir vilties siūlelį audė.

S. B.
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Lietuvių katalikų dienradčlo "Drttugo" rSniSjama Ir skaitytojaina 
siunčiu bvelkluimua Ir geriausius llnkSjlmusl

Jūsų dtonra&tis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina Ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo priefių.

Daugeriopai tspadaugtja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal- 
Moal

* AMLETO GIOVANM C1COGMANL 
Laodlce* Arkivyskupas,
Apaštališkas Delraataa

Valstybinių paslapčių saugojimas
Žinios apie paskutinį A. Smetonos vyriausybės posėdį 

1.
Šių metų rugsėjo 26 d. “Dirvos” numeryje įdėtas J. 

A. Daugmino straipsnis, pavadintas “Kaip Sovietai oku
pavo Lietuvą.” Pati redakcija šiam straipsniui skiria 
labai svarbią reikšmę ir sako; “Jis daugeliui akis ati
darys.”

Šio patarimo klausydamas, straipsnį atydžiai per
skaičiau — vieną kartą, antrą, trečią. Ir vis Labiau ste
bėjausi. O stebėtis buvo daugel priežasčių.

Pirma, tame rašte kalbama ne tiek apie pačią oku
paciją, kiek apie paskutinį A. Smetonos vyriausybės 
posėdį.

Antra, metama labai skaudžių kaltinimų kai kuriems 
tos vyriausybės nariams. Tai matyti ir iš antrinių už
rašų: “Katalikų vadai troško veikti su Rusija.”

Trečia. Atskleidžiamos tokios valstybinės paslaptys, 
kurios dabar turėtų būti neskelbiamos, nes gali pa
kenkti ir bendriems reikalams, ir atskiriems asmenims.

Ketvirta. Sukelia rimtų spėjimų apie pačių žinių šal
tinį : kas gi skleidžia visiems nejaustas valstybines 
paslaptis?

Penkta. Iš straipsnio matyti, kad paskutiniame po
sėdyje dalyvavusių vyriausybės narių dauguma pasi
sakė už ginklu pasipriešinimą rusams. Tad kyla klau
simas, kodėl nebuvo pasipriešinta?

2.
Iš straipsnio sužinome, kas tame posėdyje dalyvavo, 

ką kalbėjo ir net kaip kalbėjo — ar karščiuodamasis, 
ar kitaip. Matyt, visos šitos žinios atėjo iš pirmutinių 
šaltinių, iš žmogaus, buvusio tame paskutiniame posė
dyje, kadangi jis duoda smulkmenų ir kadangi redak
cija taip karštai pataria jį skaityti. Tad kas tame po
sėdyje buvo? Duodu ištrauką: “Jame dalyvavo: Res
publikos Prezidentui pirmininkaujant, Merkys, minis
teriai: Bizauskas, Jokantas, Masiliūnas, gen. Mustei
kis, Audėnas, Tamošaitis, valstybės kontrolierius Ša
kenis, kariuomenės vadas gen. Vitkauskas, štabo vir
šininkas Pundzevičius ir tarybos reikalų vedėjas Ma- 
šalaitis.”

Viso dvylika asmenų, bet, kaip vyriausybės nariai, 
valstybiniams nutarimams daryti turėjo teisę tik aš- 
tuoni: prezidentas ir septyni ministeriai. Negalėčiau 
aiškiai pasakyti, ar valstybės kontrolierius turėjo, pa
gal konstituciją, balsavimo teisę vyriausybės posė
džiuose, ar ne. Sutikus, kad taip, gausime devynis bal
sus valstybinio masto nutarimams. Jei ne, tai astuo
niems balsams pasidalinus per pusę, nusveria preziden
to balsas, kaip pirmininkaujančio.

— šitoji statistika svarbi, nes ji atskleidžia nepa
prastai reikšmingų dalykų: kaip buvo pažvelgta vy
riausybės narių į bolševikų paskelbtą okupaciją.

Posėdyje buvo svarstomas rusų ultimatumas, kurio 
priėmimas laidojo mūsų nepriklausomybę.

Kaip reagavo į ultimatumą vyriausybės nariai?
Smetona, Musteikis ir dar du ministeriai pareiškė, 

kad reikia bolševikams pasipriešinti. Tų dviejų ministe- 
rių vardai nesakomi, bet juos galima numanyti, pada
rius paprastą aritmetiką, būtent atėmus tuos, kurie 
sakė nereikią priešintis. Štai jie: “Merkys, Bizauskas 
ir Audėnas pasisakė už tai, kad visi ultimatumo punk
tai reikią priimti." Savo šio nusistatymo šie trys ir 
toliau posėdyje laikėsi. Aišku, iš likusiu kity trijy mi-

nisterių — Jokanto, Masiliūno ir Tamošaičio — du oal- 
savo už pasipriešinimą. Pagaliau Šakenis sakė, kad 
“gal geriau būtų gintis.” Taigi, jis irgi stovėjo už pa
sipriešinimą. Tokiu būdu penki balsai iš devynių pa
sisakė už pasipriešinimą. Jeigu dar ir pridėjus gen. 
Vitkausko balsą, kuris buvo prieš pasipriešinimą, gau
tume santykį penkis prieš penkis, ir tuo atveju nu
svertų A. Smetonos nuomonė, kuri reikalavo pasiprie
šinimo. Bet. gen. Vitkausko nereikia priskaityti, ka
dangi jis nebuvo vyriausybės narys. Lygiai nieko ne
būtų pakeitęs Pundzevičiaus su Mašalaičiu žodis: abu 
jie nieko nesakė ir pagaliau nebuvo vyriausybės nariai.

Šiaip ar taip, aiškėja didelė tiesa: jeigu žiūrėti spren
džiamųjų balsų daugumos, viršų ėmė tie vyriausybės 
nariai, kurie stovėjo už pasipriešinimą.

Kodėl šis nusistatymas nebuvo vykdomas, matyti 
toliau iš straipsnio. Viena, šitų balsų posėdyje niekas 
nesuvedė krūvon. Buvo reiškiamos nuomonės, tačiau 
niekas nepamatė, kad tų, kurie nori priešintis, yra po
sėdyje daugiau. Antra, buvo pradėta sudarinėti nauja 
vyriausybė. Tai vėl išblaškė dėmesį balsavimo rezul
tatams. Tačiau šis mėginimas sudaryti Raštikio vy
riausybę nekeičia senosios vyriausybės sprendimo. Ir 
kol nesudaryta nauja vyriausybė, pareigas eina senoji.

Tos naujos vyriausybės būtų nė nereikėję sudarinėti, 
jeigu prezidentas, kaip posėdžiui pirmininkavęs, būtų 
aiškiai suskaitęs balsus ir gautą nutarimą būtų pa
skelbęs vykdyti, kaip valstybės galva ir vyriausias 
ginkluotų pajėgų viršininkas. O tas nutarimas buvo 
penkiais balsais pasisakęs prieš keturis už priešinimąsi 
rusams. Jeigu posėdyje būtų dėl to apsižiūrėta, tai 
būtų nereikėję sudarinėti naujos vyriausybės, o tik 
vykdyti senosios nutarimus. Kitaip išeitų, kad minis
teriai posėdyje tik taip sau šnekėjosi, kažką sakė, o 
ne darė lemiamus valstybės gyvavimui nutarimus. Ma
tyti, trūko pirmininkaujančiam ryžtingumo žengti ga
lutinį žingsnį. Straipsnio autorius, kad viską pateisin
tų, klaidingai išveda: “Taip aiškiai pasisakius senajam 
ir naujajam ministeriui pirmininkui, kariuomenės va
dui ir daugumui ministerių už nesipriešinimą, mintis 
pasipriešinti buvo palaidota.” Iš straipsnio visai nega
lima išvesti, kad ministerių dauguma buvo už nesi
priešinimą. Balsų skaičius rodo visai atvirkščiai: vy
riausybės narių penki buvo už pasipriešinimą. Rašti
kio gi nuomonė dar nebuvo privaloma — jis nebuvo 
dar sudaręs kabineto ir nėjo pareigų.

Toks tuo buvo paskutinis A. Smetonos vyriausybės 
posėdis ir toki nutarimai. Jei tuos nutarimus pirminin
kaujantis būtų griežtai formulavęs ir paskelbęs vyk
dyti, vienas Lietuvos istorijos lapas būtų pasilikęs 
daug šviesesnis: mūsų laisvė nebūtų buvus be garbės 
palikta azijatų bolševikų antplūdžiams.

3.
“Dirvoje” rašoma, kad katalikų vadai troško veikti 

su Rusija. Gėda skaityti tokius vienašališkus kaltini
mus. Nesuprantama, kaip lengva širdim su dumblais 
maišomi tie žmonės, kurie šiandien gal kraują yra pra
lieję dėl laisvės, kurie ištrėmime ar sušaudyti, kurie 
kenčia alkį, atskyrimą nuo šeimos, paniekinimus, ku
rie vienas po kito krinta. Rusijos tyrlaukiuose? Ką pa
dės niekinti Bizauską ir net spėlioti turėjus pasitarimų 
su Maskvos šnipais, kaip rašo kitame straipsny ta pati 
“Dirva”? J. A. Daugmino straipsnis bent tuo geras, 
kad parodo, jog paties Smetonos pasirinktasis, senas 
tautininkas Merkys stojo už nesipriešinimą. Be to, juk 
ne kas kitas, kaip pats A. Smetona gen. Vitkauską, 
kuris pasirodė buvęs komunistas, pastatė kariuomenės 
vadu vietoj Raštikio. Kad katalikų vadai norėjo tau
tininkų vyriausybę išstumti, ir į tai žiūrėti, anot “Dir
vos”, kaip į baisų reiškinį, yra visai nayvu: menkas 
tas politikas, tas visuomenės vadas, kuris nenorėtų 
stovėti atsakingose pareigose, ypač jei dar senasis rau
gas visiems ligi gyvo kaulo įkyrėjęs. Jei katalikai, ar 
liaudininkai, ar Voldemaras kada nors norėjo atsisėsti 
valdžioje, tai jie, tur būt, jautėsi ir buvo nemenkesni 
valstybininkai už tuos, kurie savo monotonija per ke
turiolika metų visiems nusibodo.
“koktu^ ir~ gaila~matyti visus šituos juodinimus: tokį 

nekrologą, gerbiamieji, sėdėdami šiltoj užuvėjoj prie 
didžiųjų ežerų, rašote žmonėms, apie kurių mirtį Ru
sijos ištrėmime pranešate tuose pačiuose puslapiuose! 
Nemanykit, kad Bizauskas ir kiti miršta persivalgę, 
miršta nuo bolševikų malonių ir nuo jų bičiulystės... 
Taip mes šiandien užpilam kapą gero lietuvio, kada 
kiekvienas tikras lietuvis turėtų būti brangintinas ir 
gerbtinas, ir kada kiekvienas tremtinys mūsų para
mos, mūsų rūpesčio taip reikalingas. Negalvokite jūs, 
kad tokiu elgesiu metate mūsų išblaškytiems ir ken
čiantiems broliams pašalpos duoną.

Mūsų pasiuntinybės, konsulatai, kur jie gali veikti, 
yra šiuo metu gal vienintelės įstaigos, atstovaujančios 
laisvą Lietuvą. Antanas Smetona savo kalbose čia pa
sirodė neatsisakąs nuo prezidento titulo. Pasiuntinybės, 
konsulatai turi savo paslapčių, kurių viešai negalima

J Nukelta į 7-tą pusi.)

Columbia universitete 
lietuvių kursai

New York, N. Y. — Rug
sėjo 29 d. prasidės šešti me
tai lietuvių kalbos kursų 
Columbia universitete. Duo
dami trys kursai: 1. lietu
vių kalba pradžiamoksliams, 
2. filologams, ir 3. lietuvių 
istorija ir kultūra. Kursai 
ypatingai pritaikinti čia au- 
gusiems. Veda juos Juozas 
Rimavičius Raymond, kuris, 
baigęs Yale ir Princeton u- 
niversitetus, mokėsi ir mo
kė Kaune ir Varšuvoj.

Dr. Rimavičius suteiks 
pilnas informacijas raštu 
arba asmeniškai, kasdien 
505 Philosophy Hali, Ams- 
terdam Avė. ir 116 St., New 
York, N. Y.

SU AŠAROMIS SVEIKINO VIENS KITĄ
Kiauliniuose vagonuose po 40 žmonių. - 
Bevežant vienus vagonus komunistai uždegė, 
o kituose vežamus užtroškino. - Taip žuvo 
šimtai lietuvių nuo kacapų-komunistų.

m

Jo Ekscelencija, arkivys
kupas Samuelis A. Stritch, 
D.D., dalyvaus dienraščio 
“Draugo” sidabrinio jubilie
jaus bankiete sekmadienį, 
spalių 26 d., Dariaus-Girėno 
salėje. Rezervuokite Kris
taus Karaliaus šventę spa
lių 26 d. dienraščiui “Drau
gui” ir jo sidabrinio jubilie
jaus paminėjimui!

Vienas “Draugo” skaity
tojas yra gavęs laišką iš 
Lietuvos. Laiške rašoma:

“Buvau įtrauktas į sąra
šą komunistų pirmoje eilė
je išvežti į Rusiją ir tenai 
žūti. Manau, kad būčiau ne
likęs gyvas, kaip ir daugu
ma. Kada mes išgirdome 22 
d. birželio, sekmadienio ry
tą, patrankų šūvius, džiaugs 
mui nebuvo galo, nes ma
tėme išganymą: jei mirti, 
tai savo žemelėje, o nebūti 
badu numarintu, ar žvėrių 
sudraskytu. Ačiū Dievui, li
kome gyvi ir nedaug nuken- 
tėjome nuo karo.

Prie šios progos žmonės 
su ašaromis iš džiaugsmo 
sveikino kits kitą ir dėkojo 
Aukščiausiam už išvadavi
mą. Bažnyčios pilnos žmo-
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CHICAGOJE
Sv. Mykolo
atlaiduose

North Side. — Šv. Myko
lo Arkangelo, parapijos 
globėjo, šventėje, rugsėjo 
29 d., kleb. kun. J. Šaulins
kas, kaip kasmet, pasisten
gė surengti bažtnytines 
iškilmes.

Bažnyčia ir altoriai vie
tos seselių buvo papuošti 
gėlėmis. Ryto metu dau
gelis augusiųjų ir vaikų ėjo 
prie Dievo stalo, o vakare 
buvo iškilmingos pamaldos. 
Svečiai kunigai: A. Briška 
su šavo vikarais, J. Stan-

kevičių ir S. Valuckiu, lai
kė mišparus prieš išstatytą 
šv. Sakramentą. Pats kle
bonas pasakė iškilmei pri
taikintą pamokslą. Para
pijos choras, vedamas varg. 
N. Kulio, ‘ gražiai giedojo 
mišparus. Po mišparų bu
vo procesija, kurioj dalyva
vo ir svečiai kunigai, Mišių 
tarnautojai, atstovės įvairių 
draugijų nešė vėliavas, o 
mažos mokyklos mergaitės 
barstė gėles nešamam Šv. 
Sakramentui.

Parapijonai džiaugiasi sa
vo klebonu, kuris gražiai ir 
sumaniai veda dvasinius rei
kalus ir tvarko parapijos 
medžiaginį stovį. Parapija 
neskaitlinga, be to, daug 
parapijonų gyvena gana to
li nuo bažnyčios. Tačiau 
kun. J. šaulinskas moka 
taip reikalus tvarkyti, kad

nių, kaip per atlaidus, kad 
padėkoti Dievui. Prieš karą 
per savaitę rusai išvežė la
bai daug žmonių. Negana, 
kad vežė, bet veždami labai 
kankino. Tauragėj suvarė į 
kiaulinius vagonus, užraki
no duris ir taip troškino va
gonuose, po 40 žmonių, iš
laikė, nedavę nei gerti, nei 
valgyti, nei išeiti savo rei
kalų atlikti dvi paras. Jei 
kas norėjo paduoti gerti, 
buvo ginamas šalin. Iki 
šiol jų likimas nėra žino
mas. Greičiau būt žuvę, nes 
vienus vagonus rusai sude
gino, kituose užtroškino.

Laiškas rašytas 20 d. lie
pos. Miesteliai: Kretinga, 
Gargždai, Tauragė ir daug 
kitų sunaikinti, šviekšna 
mažai nukentėjo.

jau parapijos skola kas 
karts mažėja. Pažymėti
nas klekono darbštumas. 
Diena iš dienos triūsia pa
rapijos labui ir parapijonų 
gerovei. Namiškis.

y

Laisvamaniai suburtomis 
eilėmis stumia tikėjimą iš 
viešojo gyvenimo: mokyklų, 
teismų, spaudos, šeimų, o 
katalikai ramiai žiūri ir lau
kia kas iš to bus. Kun. K. C.

Kiekviena valanda mums 
neša ir dangų ir pragarą: 
— mes laisvai pasirenkam 
vieną iš dviejų.

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

Niekados nesigailėjo tas, 
kuris mažai valgė ir mažai 
kalbėjo.

V
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Iivertž Ant. Pauliukonis

n. TOMAS

(Tęsinys)
— Jis yra eseras, o tai yra nepatikimiausi klastin

giausi žmonės, kokius tik galima įsivaizduoti. Jau ver
čiau turėti reikalą su bolševikais, bet ne su eserais, 
nes bolševikai bent atvirai kovoja, o eserai puola iš 
pasalų.

Priešingai, apie geh. Zacharovą ji atsiliepia su di
dele pagarba.

Spalių 18 d.
Mano dabartinis gyvenimas yra tiek pat savotiš-

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
(Tęsinys)

10-VIII Dahens Nyheter mėta, kad dėl finansinių 
korespondentas iš Berlyno sunkumų Lietūkis negalės 
praneša, kad į Ostlandą įeis daugiau pardavinėti kredi- 
visos trys buvusios Baltijos Į tan nei sėklų, nei trasų. No

rint gauti kreditą, siūlo ap-valstybės, dalys Baltgudijos 
ir kitos sritys.

f) Nuotaikos Lietuvoje.—
Tiek iš įvairių pranešimų, 
paskaitų, pačių pranešėjų 
balso buvo justi, kad pir 
momis dviemis savaitėmis 
Lietuvoje viešpatavo pakili
mo ir gražiausių vilčių 
nuotaika, šiandien skaudu
darosi girdint tuos pačius kentėjo kalėjimu, mirtimi 
balsus: ar sausi ir šalti, ar ar ištrėmimu Sibiran, o da- 
graudūs. Lietuvos vardas bar vėl visa tauta kenčia 
niekur jau nebeminimas, apiplėšta, apvilta, svetimų

sirūpinti banko 
mis.

garantijo-

Tokios tai tokelės iš mū
sų brangios žemelės. Tita
niškoje kovoje didžiausiųjų 
pasaulio galybių nekaltai 
Lietuvai teko grumtis su 
juoda mirtimi: iš kiekvie
no 100 bent 20 lietuvių nu

SUKAKT1S

k

v

kas ir margas, kaip ir drabužiai, kuriuos mes, pabėgėliai, lietuvio taip pat. Kasdien apsėsta, be užtikrinto ryto
dėvime. Rytą atsikėlusi, užkaičia viidulį, nuvalau i,„ik„„ j----  vr...... i-;~-=~
ratus ir pataisau vargingą pusrytį. Tėvelis jį suval
go tylėdamas ir susirūpinęs, paskum išeina į ligoninę.
Mama, kuri po dėmėtosios šiltinės dar vis negali kaip 
reikiant atsigriebti, beveik visą dieną išguli lovoje, ir 
jau, tėveliui ičėjus, aš turiu viskuo pasirūpinti. Dabar 
reikia išspręsti sunkus uždavinys, kuriuos mums iš iš
saugotų daiktų toliau pasilikti, o kuriuos išmainyti į 
maisto produktus. Mama taip sunkiai su jais skiriasi, 
tartum tai būtų gyvi žmonės. Su kokia meile ir švel
numu ji į kiekvieną jų žiūri! šį žiedą jai padovanojo 
tėvelis, aną diedukas, trečiasis yra senelės atminimas,

varomos
pamokos
kiškos.

vokiečių kalbos jaus. Netekę laisvės, su- 
Žinios tik vo- prantame jos kainą. Ar

Jei pasitaiko kur 
koks pranešimas, tai tik 
apie maisto daromus supir
kinėjimus ar ruošimą poli
cijos pagalbinio vieneto.

9-VIII pranešta, kad sek- 
madineį rugp. 10 bus Kaune 
renkamos aukos Vokietijos 
Raudonajam Kryžiui. Va
dinasi, Lietuvos Raudonojo

mokėsime labiau ją mylėti,

U. S. Valstybių sekreto
rius Cordell Hull mini savo 
70 metų sukaktį. Reporte
riai jam įteikė pyragą su 21

negu iki šiol, kai ją susigrą žvakute. Sekretorius jas už-' 
branginti ir jais pasišvęsti, j pučia. Žvakutės reprezentuo-1 
žinsim? ja Amerikų 21 respubliką. 1

Double Killing

etc. —Galop, kai mama po ilgų ašarų galų gale apsi- Kryžiaus jau nėra. O jis
pratna su mintimi, kad iš tų vi3ų daiktų su vienu vistiek 
reikės skirtis, aš einu į “manzurką,” sužinoti tikrosios 
brangenybės vertės. Nelaiminguosius, kurie čia atne
ša pasiūlyti savo daiktus, apspinta neaprašomai mar
ga, beveik iš visų žemės rutulio tautų susidedanti mi
nia. Ir kiekvienas iš jų vis stengiasi, kad gautų kuo 
pigiausiai. Tam tikslui griebiamasi žemiausių ir suk
čiausių priemonių; paprasčiausia iš jų yra suabejoti 
brangiojo akmens arba metalo tikrumu. Su kiauliš
komis pastabomis ir tais kasdien pasitaikančiais juo
kais, kurių išvengti negalima nieku gyvu, aš jau apsi
pratau. Galų gale po ilgų derybų, pardavusi savo at
sineštąjį žiedą arba grandinėlę, už gautuosius mainais 
pinigus perkuosi kiek reikia maisto ir skubiai bėgu 
namo, kur mama tokiu būdu pirktas gėrybes rūpestin
gai padalina, kad jomis galėtume kuo ilgiausiai išmisti.

Paskum prikertu malkų, einu į upę parsinešti van
dens ir išnešusi išlieju sąšlavas. Motina mane seka 
liūdnai akimis, bet aš mažai to paisau. Mano pirmykš
tis linksmumas ir džiaugimąsis gyvenimu vėl pradeda 
grįžti. Aš vėl noriu gyventi . . . Tai nepaprstai nuo-

nuo pat pirmų Jienų po 
birželio 22 buvo labai ak
tingai pasireiškęs. Jis or
ganizavo pagalbą buvu
siems politiniams kaliniams, 
rūpinosi našlaičiais vaikais, 
krašto sveikatingumu, at
naujino santykius su Tarp
tautiniu Raudonoj u Kry
žium Genevoje ir Švedijos 
Raudonuoju Kryžium.

Iš radijo pranešimų nie
ko daugiau nejusti apie lie
tuvių kultūrinį gyvenimą ir 
ruošiamus žiemos sezonui 
sumanymus. Viskas nuti
lo ir apmirė. Prasidėjo 
naujos vergijos gadynė.

g) Švedijos Raudonasis 
Kryžius ir Baltijos valsty
bės. — Liepos pradžioje

Pietus mes verdamės vieninteliam katilėly, kuris 
turi skylę, bet ją me3 kiekvieną kartą užkišame skudurė
liu. Pavalgius, einu į ligoninęjr vakare vėl į universi
tetą. Tai esti mano laimingiausios valandos. Per psi
chologijos ir filosofijos paskaitas man pasiseka nors 
trumpam laikui ištrūkti iš tikrovės.

stabus, labai brangus jausmas! Aš džiaugiousi baltu, Švedijos karaliaus brolis 
sniegu, tokiu aiškiu šviesiai žalsvu Angaros vandeniu, į Carl, šv. R. Kr. pirminin- 
džiaugiuosi kiekvienu savo judėsiu ir raumenų įtempi- kas, priėmė Lietuvos, Lat- 
mu, kuris pasidaro kertant malkas. Mano sielą ir vi- vijos ir Estijos visuomenės 
są kūną perskrodžia gyvybės ugnis ir troškimas gy- veikėjus ir per juos pažadė- 
venti, ir aš dabar daugiau nieko nenoriu, kad tik visi jo tiems kraštams visoke- 
žmonės, kuriuos matau aplink save, gyventų ir kad aš riopą pagalbą. Padėčiai 
pati gyvenčiau, gyvenčiau! — — — vietoje ištirti buvo tos or

ganizacijos nusistatyta pa
siųsti savo delegatą narį. 
Vokiečių organai principe su 
tiko tokį delegatą įsileisti, 
bet praktiškai tokio leidi
mo dar negauta. Po Bal
tijos valstybių inkorpora-

_ i- n- i , vimo vargiai ar vokiečiai ir Spalių 25 d. I . °
šiandien turėjau netikėtų svečių — Marusią Petu- 1 

chovą. Ji buvo taip pat vargingai apsivilkusi, kaip Iri Švedų buvo pažadėta pir
as, bet jos veidas nesitvėrė džiaugsmu. moję eilėje teikti pagalbą

mediciną, vaistais, gydyto
jais, rūbais; priimti iš tų 
kraštų vaikus į švedų šei- 

( mas ilgesniam laikui.
- Kodėl gi jūs nevažiuojate i užsienį? j h) Lletuv|l)

— Nes neturime pinigų! — atsakiau aš trumpai. I Lietuvių Stockholme ne-
— Matai, toks reikalas, — pridūrė ji, kiek palau- daug, bet kai kurie jų jau

kusi. — Mes, eserai, nutarėme eiti išvien su bolševo- nuo pat pradžios pradėjo
kais . . . Irkuckas artimiausiu laiku jau bus jų rankose, rūpintis, kad galėtų grįžti
Todėl pasiskubinkit kuo greičiausiai išvažiuoti, kol dar atgal Lietuvon. Ligi šiol 
nėra per vėlu, nes paskiau, kai jie jau bus čia, jie tik- niekas jų leidimo sugrįžti 
riausiai jūs visus iššaudys! Aš jums tai sakau dėl to, negavo.
kad noriu jums iš vieoa širdies padėti! I H Rugp „

— Aš dar kartą sakau, kad mes tam neturime lė- Kazino radijo pranešimų ga

— Alia, — tarė ji, —eime truputį pavaikščioti! I 
Kai mes atėjom ant Angaros kranto, ji manęs ne

tikėtai paklausė: |

šų. O antra, susirūpinti mano gyvybe tokiam žmogui, 
kuris susideda su tai žmogžudžiais, man atrodo, iš jo 
pusės, yra labai nesimetnalu, — drebėdama iš pykčio, veikia, nes buvo paraginta 
drėbiau jai tiesiog į akis ir palikau ją vieną. O, šitie ūkininkus mokėti savo są
eserai, šitie išdavikai, šitie . . .

Bus daugiau.)

Įima suprasti, kad Lietuvos 
Bankas ir jo skyriai tebe-

skaitąs Lietukui į Lietuvos
Banko įkyrius. Bet pažy-

Billy Herman, Dodger second baseman, tossing Joe DiMaggio’a 
grounder to first for a double play after tagging out Tommy Hen- 
rich (sliding) in first inning of second world's series game.

. [Acme Telephoto.)

PASKOLOS — namams statyti, remontuoti ar 
pirkti, ilgametis Išmokėjimo Planas

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
TAI IDVI/ITP ®ūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpės

■ I l\l I CZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokam?

Pinigai greitai iftmokami ant pareikalavimo

PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

ifi Metai Sėkmingu Patarnavimo. 
Vieno Klljentol

NenuHkrtandžiant Ni«

Keistuto Savings and Loaa Association yra tymiausia, seniau 
■<ia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago. III.
Jon. M. Mocerlh, Sec’y

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATA. ĮSIGYK 
GERIAUSIA IR STIP- CTf^TfpTJT 
RIAUKIA «V DIENŲ

LINK-BELT, VlnMkal AiilnnMtlšknn

ŠLEGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. Western Avė.
* ĮVEDU AIUIMA • BOILERIUS

r?

REPubllc 3713 
IR SUTAISAU SENUS

K. Baras

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų 

(Tęsinys)
Tauriausi Lietuvos vyrai, kurie įmesti į žiaurius ka

lėjimus, buvo kaltinami, kad jie dirbę vokiečiams ar ka
da tai nepalankiai prasitarę prieš rusus bolševikus. Bet 
juos sukišo į kalėjimus, kad jie buvo su lietuviškuoju 
stipriu nugarkauliu, kuris niekada nebūtų palūžęs. Bol
ševikams sveikų ir savistovių žmonių nereikia, nes iš to
kios medžiagos niekados nesukursi bolševikiškos san
tvarkos.

Ir taip kiekvieną naktį vieną kitą paglemždavo bolše
vikų kalėjimai. Bet stipresni areštai antru kartu buvo 
pravesti vėl visoj Lietuvoje po komediškųjų, 1940 m. lie
pos 14 d., liaudies seimo “rinkimų.” Jau dabar pilni bol
ševikų kalėjimai prigrūsta sąžiningiausių lietuvių.

Iš pažįstamų, tarnaujančių slaptoj policijoj, teko pa
tirti, kad lietuviai ir žydai komunistai skubiai sudarinėja 
sąrašus žmonių, kurie turės būti areštuoti trečioje seri
joje, net pavardes išskaičiavo kai kurių laikraštininkų, 
visuomenės veikėjų ir nemažą skaičių kunigų.

Kai prasidėjo areštai, visa Lietuva pateko į siaubo ir 
nerimo sūkurius, vieni kalėjimuose laukė neaiškaus ry
tojaus, atskirti nuo savųjų, o kiti namuose ar gatvėje 
gyveno netikrumo dienas, nes kiekvieną valandą tave ga
li čiupti bolševikiškoji ranka ir įmesti į šaltą ir žiaurų 
kalėjimą. Todėl daugelis jau savo kambariuose neben.ak- 
vodavo, bet vykdavo kur nors į kaimus ar miestelius 
pas neįtariamus žmones praleisti neramią ir baugią nak
tį. Daugelį vos begalima buvo bepažinti: veidai išvagoti 
rūpesčiais ir gailesčiu tų, kurie šiandien j'au kalėjimuose.
17. Sunku aprašyti kokie baisūs ir žiaurūs 

kankinimai bolševikiškuose 
kalėjimuose

Kas patenka į bolševikų kalėjimą — turi tarti sudiev 
gražiam pasauliui, nes jis esti ten užkankinamas, o kiti 
po kelių ar keliolikos metų į gyvenimą išeina sulaužyta 
sveikata arba visai paliegėliais, kurie gyvenimui bemaž 
nebetinka.

Žmogus, įblokštas į bolševikų kalėjimą, tardymo metu 
turi iškentėti neišpasakytus kankinimus. Kalinį įvaro į 
atskirą kambarį, ten jis laukia vieną, antrą, trečią ir net 
aštuntą valandą, kol pasirodo komunistiškas tardytojas, 
praveria jis kambario duris, pažiūri į tave, nusišypso ir 
trumpai ką tai pasakęs vėl pranyksta. Ir vėl lauki kokia 
pora valandų, kol kas nors vėl pasirodys. Kartais tenka 
laukti dešimts ar net dvylika valandų, kol ateina tardy
mas. Bet būna ir taip, kad šiandien atskirame kambary 
kalinys išlaukęs dvylika valandų sužino, kad po didelio 
laukimo ir nerimo valandų jis turi vėl keliauti į savo 
pastoviai gyvenamąją kalėjimo kamerą. Antrą, trečią, 
kartais ir ketvirtą dieną vėl tas pats kartojas. Toks ne
aiškumas ir tyčiojimasis iš kalinio, tiesiog jį iš proto 
varo, visai išvargsta, fiziniai ir moraliniai po kelių die
nų lieka palaužtas.

Kalinys, neaiškumo, laukimo ir vienumos iškankintas, 
galų gale atvedamas į komunistų policijos (G. P. U.) kam
barį, statomas jis prieš baisius ir negailestingus veidus, 
o čia tai prasideda tikras pragaras. Bolševikų slaptosios 
policijos agentai reikalauja, kad prisipažintum prie to
kių nusikaltimų, kurių visai nesi padaręs. Jei neprisi
pažinsi prie kaltinimų, kokius patiekia slaptosios polici

jos agentai, stengiasi jie prisipažinimus ir parašą išgau
ti po kaltinamuoju raštu grąsinimais, mušimu, kartais 
net adatomis bado rankų ar kojų panages. Jei šis teroris
tinis aktas nepagelbsti išgauti prisipažinimo, tada bol
ševikiškosios policijos agentai čiopa kalinį, deda jo jaut
riausias kūno dalis į elektrinius prietaisus ir kankina net 
iki sąmonės netekimo. Kai kalinys visai iš nervų pusiau
svyros išmuštas, bolševikų agentai vėl verčia jį prie ap
kaltinimų prisipažinti. Kalinys, negalėdamas pernešti pra
gariškųjų kankinimų, visai nekaltai prisipažįsta prie to
kių apkaltinimų, kokių jis net sapne nėra matęs.

Jei kuris kalinys pareiškia kokį nors pasipriešinimą 
tardymo metu prieš teroristinius bolševikų veiksmus — 
vietoj nužudomas. Taip atsitiko su nepaprastos energi
jos ir subtilios dvasios vyru Tomkumi, kuris buvo atsar- 

j gos karininkas ir garbingas Lietuvos kariuomenės sa- 
I vanoris, kuris drąsiai 1918-20 metais kovojo prieš bol
ševikus. Jis ne tik kardu, bet ir plunksna gynė Lietuvos 
Laisvę ir Nepriklausomybę, jis buvo tikras žmoniškumo 
atstovas, tokie bolševikams yra tikra rakštis akyse. Ma
tyti Tomkus tardymo metu apeliavo į žmoniškumą ir ne
pakęsdamas teroro, drąsiai bolševikams pasipriešino, to
dėl bolševikų agentai pasiskubino tikrąjį dvasios aris
tokratą nušluoti nuo žemės paviršiaus. O bolševikai skel
bė, kad Tomkus pats nusižudė. Tai bolševikiškoji mora
lė: patys žmogų pasmaugia, o skelbia, kad jis pats nu
sižudo.

IBui daugiau. L

>
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LIETUVIU, APIE KURIŲ NUŽUDYMĄ 
AR IŠVEŽIMĄ RUSIJON GAUTA 

ŽINIŲ, SĄRASAS
(Tęsinys)

462. Stasys Veliomskis 1913 ūkininkas Balsupių k.
463. Petras Zaknys 1904 ekonomistas Vilkavišky.
464. Liudas Zabulionis 1910 pasienio policininkas.
465. Juozas Žakas 1916 kareivis šoferis.
466. Alek. Zaukavičius 1899 tarnautojas Švenčionėliuose.
467. Bronius Zabulionis 1917 kareivis šoferis.
468. Mikalojus Zabiega 1894 darbininkas Vilniuje.
469. Aleksas Zniula 1911 iešmininkas Kenoje.
470. Jurgis Zagorskis 1907 menininkas Vilniuje.
471. Jupzas Žeromskis tarnautojas Vilniuje.
472. Albinas ZmitravičiuS 1908 ūkininkas Vešlotų k.
473. Petras Žilinskas 1898 tarnautojas Kybartuose.
474. Pranas žižmaras 1907 mokytojas sportininkas.
475. Vincas Žiūką 1913 technikas Rokišky.
476. Povilas Žvirblis 1906 mokytojas Mosėdyje.
477. Donatas Žvenkys 1903 batsiuvys Salantuose.
478. Juozas Žukauskas 1918 šaltkalvis kareivis.
479. Petras Žvingila 1910 darbininkas švarpliškių k.
480. Juozas Žygas 1892 darbininkas Panevėžy.
481. Jonas Žukauskas 1910 fotografas Vilniuje.
P. S. Šiame sąraše pažymėti nuo 110 iki 481 nr. asmens 

yra išvežti iš Vilniaus Lukiškio kalėjimo. Daugiau
sia išvežta j Pečerlagą ir Kotlasą. Sąrašas dar ne
baigtas. Apie išvežtuosius iš kitų Lietuvos kalėji
mų tokių sąrašų nesurasta.

482. Pranas Abromaitis ūkininkas Krosnėnų km. bol
ševikų sušaudytas.

483. Afanas Artmonovas darbininkas Kaune bolševikų 
sušaudytas.

484. Stasys Balčiūnas technikas bolševikų nukankin
tas Pažaislio miške.

485. Stasys Banevičius bolševikų nukankintas Kazokų 
km. Kauno apskr.

486. Pranas Bebkaitis darbininkas, bolševikų sušaudy
tas Romainių km. Kauno apskr.

487. Juozas Čepulis ūkininkas Kleboniškių km. Kauno 
apskr. sušaudytas.

488. Vincas Čerapas ūkininkas Trečionių km. Trakų 
apskr. bolševikų sušaudytas.

489. Bronius Dubosas Joniliškių km. Kauno apskr. pie
menukas, bolševikų sušaudytas.

490. Andrius Grazdauskas 8 ha ūkininkas bolševikų 
nukankintas Basonių km. Kauno apskr.

491. Stasys Grazdauskas bolševikų sušaudytas Baso
nių km. Kauno apskr.

492. Vladas Grybauskas buhalteris bolš. sušaudytas.
493. Jonas Juodžbalis spaustuvės darb. žuvo partizanu.
494. Ona Juozapavičienė bolševikų nušauta Kaune gelb

stint sūnų.
495. Vincas Juozapavičius bolševikų nušautas kartu su 

motina.
496. Kazys Juškevičius krautuvninkas Viliūnų km. bol

ševikų sušaudytas.
497. Simas Kairiūkštis kalėjimo sargas bolševikų nu

kankintas Kaune.
498. Andrius Kapočiūnas gimnazistas bolševikų nukan

kintas Kaišedoryse.
499. Andrius Kapočiūnas Kertauninkų km. Trakų aps. 

nukankintas drauge su sūnum.
500. Antanas Kavaliauskas žuvo Kaune partizanu.
501. Kazys Kavaliauskas buhalteris žuvo Mariampolėj.
502. Bronius Kriaučiūnas iš Mariampolės, bolševikų 

nukankintas.
503. Antanas Kūkalis lauko darbininkas žuvo Meteliuose
504. Povilas Lilis ūkininkas Domininkaukoj Kauno aps. 

bolševikų nužudytas.
505. Alfonsas Maculevičius bolševikų nukankintas Ka

zokų km. Kauno apskr.

506. Ona Macaitienė sąskaitininkė bolš. nužudyta.
507. Jurgis Puleikis Ūsynio km. Tauragės apskr. bol

ševikų nužudytas.
508. Stasys Puleikis Ūsynio km. Tauragės apskr. bol

ševikų nužudytas.
509. Juozas Puleikis Ūsynio km. Tauragės apskr. bol

ševikų nukankintas.
510. Bronius Sirtautas mechanikas, bolševikų nukan

kintas Kaune.
511. Vincas Staknys iš Suvalkijos bolševikų nužudytas 

Pažeimenėj.
512. Ona Šveikauskienė “Maisto” darbininkė bolševikų 

nužudyta.
513. Pranas Šabūnas Petrašiūnų pupierio darbininkas 

bolševikų nukankintas.
514. Kazys šakalys geležinkelietis bolševikų nukankin 

tas Petrašiūnuose.
515. Juozas švedas iš Stakliškių bolš. sušaudytas kaunys
516. Adomas Tauras ūkininkas iš Ginteikiškių bolševikų 

nužudytas.
517. Tranavičius puskarininkis žuvo kovų metu.
518. Stepas Trakimas darbininkas bolševikų nukan

kintas Pažaislio miške.
519. Kazys Vaiasevičius darbininkas bolševikų nukan

kintas Kauno apskr.
520. Vacys Žeromskis iš Kauno bolševikų nukankin

tas Kazokų km.
521. Aleksas židžiūnas puskarininkis bolš. sušaudytas.
522. Jonas Sinkevičius viršila iš Šiaulių apskr. žuvo 

Valkininkuose.
523. Balys Jacunskas bolš. nukankintas Kauno kalėjime.
524. Feliksas Majauskas bolš. nukankintas Kauno kai.
525. Edvardas Fridmanas bolš. nukankintas Kauno kai.
526. Pranas Steponaitis bolš. nukankintas Kauno kai.
527. Romas Kuzmavičius bolš. nukankintas Kauno kai.
528. Mazurkevičius bolš. nukankintas Kauno kalėjime.
529. Mikas Putrius bolš. nukankintas Kauno kalėjime.
530. Ona Vyšniauskaitė bolš. nukankinta Kauno kai.
531. Aleksas Staniukaitis bolš. nukankintas Kauno kai.
532. Jonas Rapeika bolš. nukankintas Kauno kalėjime.
533. Alachvoščius bolš. nukankintas Kauno kalėjime.
534. Sevasčinčiukas bolš. nukankintas Kauno kalėjime.
535. Stasys Kaziukėnas bolš. nukankintas Kauno kai.
536. Vacys Glaudelis bolš. nužudytas Petrašiūnuose.
537. Stasė Trakimaitė bolš. nužudyta Pažaislio miške.
538. Pranas Trakimas bolš. nužudytas Pažaislio miške.
539. Stasys Linkevičius bolš. nužudytas Pažaislio miške.
540. Bronius Rožanskas bolš. nužudytas Pažaislio miške.
541. Mečys šilauskis bolš. nužudytas Pažaislio miške.
542. Simas Trakimas bolš. nužudytas Pažaislio miške.
543. Vytautas Petrulis b. ministeris išvežtas ar nužu

dytas kalėjime.
544. Dr. Kazys Ambrozaitis išvežtas ar nužudytas kai.
545. Pranas Pupa mokytojas išvež. ar nužud. kalėjime.

(Bus daugiau.)

Rytoj renkasi L. Vyčiu 
choras

L. Vyčių choro pirmoji 
j šiame sezone repeticija bus 
antradienį, spalių 7 d., 8 vai. 

Į vakare, Dariaus-Girėr.o sa 
lėj. Prašomi atvykti seni ir 
jauni nariai būtinai atvykti.

Naujuoju choro direkto- 
j rium yra pakviestas Leo
nardas Simutis, Jr.

ANTANAS YUŠKA
Mirė Spalių 4. 1941. 10:45 v. 
vak.. sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
I’ajūrės parapijos.

Amerikoje išgyveno 38 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Konstancijų (po tėvais 
I’oškaitė), dukterį Konstanci
jų. sūnų Vladislovų, brolj Jo
nų Yuftkų ir jo šeimų, dvi se
seris Martha Puleikienę. švo- 
gerį Pranciškų, ir Elzbietą 
Serapinas, švogeij Kazimierų 
ir Jų šeimas ir daug kitų gi- 

' minių ir pažjstamų. O Lietu
voje paliko motinų Marijonų 
ir seserį Antaninų Sherpetle- 
nę ir jos vyrų.

Kūnas pašarvotas namuose. 
4452 So. Hermitage Ava:., Chi
cago, Iii. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį. Spalių 9. iš na
mu 8 vai. ryto bus atlydėtas 
į šv. Kryžiaus parap. bažny
čių. kuroje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, 
l’o pamaldų Ims nulydėtas J 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotu vėsi-.

Nuliūdę Žmona, Duktė, Sū
nus, Motina, Seserys, Brolis, 
švogeriai ir Giminėj.

Laidotuvių Direktorius J. P. 
Eudeikis. Tel. YAltds 1741.

WHOLESALE

■ . ItA.NTKH H*>

LIQUOR
ĮSTAIGA

Išveilojmnc 
po visų 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIU
DRAUGĄ

MUTUAL LIOUOR CO. 
4707 S. Halsted SL
Du BO ITT.K VARO 0014

I

Hekentėkitl Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
salina eczema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien) Visuose aptieko 
'ft SSc Mr 41 noj žemo

'FOR S K INI | RRITATICIN S

TURTAS VIRŠ .. $6,000,000
APART APSAUGOS, TURIME (hCOC Hfin
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ...................$Oo5,UUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

MES MOKAME 2% ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.

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

:aad.
Loan association ofcu«<*

’ JUSTIN MACKIEWICH, Pre*.

4192 Archer Avenue 
L- ^yiRginia įUi

•AAY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
fltoriaualo Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 . 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 JN. VVestern Avė. Tel. See. 6103

t

HRŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SlI ATYDA KLAUSOSI:

rnARCUTij'
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 ŠEŠTAD. 7 v. v.

MILLIONS AOBII—Miracle Whip does work tvonders 
with salads! A uniųue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miradc Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.
*★★*♦*****★ * * * * * ♦ ★

Everybody ravės about your 
salads, Peg.What’s the secret?

MIRACLE WHIP! 
J Its "different” flavor 

always makes a hit.

Daug lietu vių gavo 
darbus

Daug lietuvių per “Drau- 
. go” darbų skelbimus surado 
sau gerus darbus. Džiaug
damies savo geros laimės, 
daugumas iš jų kas dien 
praneša mums tai per tele- 

! foną, laiškais ir asmeniškai 
atsilankydami į mūsų rašti
nę. Dėkojame jiems už jų 
gražius komplimentus ir 
“Draugui” linkėjimus ir ve
lijame visiems geriausio 
pasisekimo naujuose dar
buose.

Jeigu daugumai pagelbė
jo, “Draugas” pagelbės ir 
Jums, kurie reikalaujate 
darbo. Skaitykite “Draugą” 
kas dieną ir tėmykite dar
bų skelbimus. Paraginkite 
savo draugus, kaimynus ir 
pažįstamus, kuriems žinote 
darbas yra reikalingas, kad 
ir jie skaitytų “Draugą”.

V. Ed. Pajaujis.
“Dr.” Skelb. Vedėjas.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

r

VISOSE MIESTO DALYSE

■ ■ r. ir i v. v. ‘ja

WHFQ_|45Q ki| II Skaitykite Katalikišką Spaudą

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

6755 So. IVestern Avenue 
Phone: GROvehill 2242

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotum Direktorius

AMBULANCE Dieną ir NaktĮ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

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

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

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

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

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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VALSTYBINIŲ PASLAPČIŲ SAUGOJIMAS
(Atkelta iš 4 pusi.)

skelbti. Tų paslapčių išlaikymas labai svarbus: to net 
per priesaiką iš valdininkų buvo reikalaujama.

“Dirvoj” įdėtas straipsnis atskleidžia daug valstybi
nių paslapčių, istorinės svarbos turinčių.

Kyla klausimai:
a) . Kiek jomis tikėti, ir kas jų autorius.
b) . Ar jau atėjo metas tai atskleisti;
c) , jei atėjo, tai ar tinkamu keliu padaryta;
d) , ar negali jos pakenkti.

a. Tų žinių tikėtinumas priklauso nuo autoriaus, ku
ris pats aname ministerių posėdyje turėjo būti, nes 
žino, kas ką sakė, kas su kuo net kuždėjosi, kas karš
čiavosi, kas ne. Iš to posėdžio dalyvių tik du pateko 
į užsienius — A. Smetona ir Musteikis. Kadangi pas
tarojo čia nėra, tai visos informacijos tegalėjo išeiti 
iš A. Smetonos, — nesvarbu, ar jis pats rašė straipsnį,

> ar tik medžiagą papasakojo. Kitų šaltinių Amerikoje 
nėra, ir jie negalėtų būti tokie tiesiogūs. Be to, į ant
raeilius šaltinius nė pati laikraščio redakcija nekreiptų 
tokio didelio dėmesio.

b. Kuo šitų istorinių žinių paskelbimas šiandien gali 
patarnauti lietuviškajai bylai? Niekuo, nebent tik dar 
daugiau nesutarimo įneš tarp pačių lietuvių Ameriko
je. Autorius labai gerai padarytų, jei taip lengvai pri- 
eina prie pirmųjų ėdžių, pasauliui skelbdamas bolševi
kų visas šunybes, mums darytas, iškeltų visus dide
lius ir smulkius faktus, kurie pasaulio opinijoje mūsų 
poziciją, mūsų teises dar labiau nuskaidrintų. Šiaip gi 
tas straipsnis net keistai šiandien praskamba: tartum 
ir girdi balsą, kad štai kiek buvo kaltų, vien tik aš

* buvau teisus ir geras. Lietuvybės reikalui nieko nelai- 
mėsim vieno kurio asmens apologija.

c. Jei ir būtų atėjęs laikas visuomenei pranešti, kad 
paskutiniame A. Smetonos vyriausybės posėdyje dides
nė vyriausybės narių dalis balsavo už priešinimąsi, at
sakingasis asmuo turėtų tai atlikti per oficialų orga
ną, — šiuo atveju per mūsų Pasiuntinybę Vašingtone, 
kuri lygiai informuotų visus lietuviškus tautiškus (ne 
tautininkiškus) laikraščius.

Savaime aišku, labai geras daiktas, jėigu tie asme-

knys, kurie buvo arti prie Lietuvos didžiųjų reikalų, 
ypač prie bylos su bolševikais, visų žinių nenusineštų 
su savim užmarštin. Jie turėtų tas žinias ligi smulk
menų surašyti atsiminimuose, kad istorijai būtų pa
likta daugiau medžiagos vienam iš tragiškiausi^ mūsų 
tautos smūgių. Kai'kleis metas, tie atsiminimai, be 
jokios skriaudos kam nors, galės būti paskelbti.

• d. Dabar gi iš tikrųjų visa tai daro skriaudą. Nemi-
J nėkim jau žmonių, kurie guli po žeme ir kuriems toks
\ nežmoniškas nekrologas parašytas. Neminėkim ir to, 

kad visos tos insinuacijos (kaip — “Pundzevičius ne
prašė žodžio, jis sėdėjo greta su gen. Vitkausku, su juo 
kalbėjosi ir, matyti, pritarė gen. Vitkausko nuomonei.” 
Arba — “Dekanozovą sutikti buvo pavesta ministeriui 
Bizauskui. Ta misija, atrodė, jis buvo labai patenkin
tas) tik dar daugiau įneš aitrumo į Amerikos lietuvių 
tarpą. Ir gaila, kad kada tūkstančius mūsų doriausių 
vaikų išžudė, kada alkanas jų minias po Rusijos tyru
lius blaško ir šaudo, laisvam krašte esantieji nepamirš-

Y ta savo senos pagiežos, smulkių reikalėlių ir senų ne- 
apykantų.

Neminėkim viso to. Bet neužmirškim: iš tų ministo 
rių, kurie balsavo už pasipriešinimą, vienas kitas šian
dien yra Rusijon išvežti, kad jie balsavo už pasiprie
šinimą, bolševikai gal seniai žino iš gen. Vitkausko, 
bet gal ir ne. Tačiau šiaip ar taip, čia atskleisdami juos 
liečiančias paslaptis, nepalengvinsim jų dalios. Užuot 
kalę vinį jų grabui, gelbėkit, šelpkit, užtarkit juos. Ir 
tūtų labai džiugu, jei kitos grupės jau būtų sumetę 
tiek paramos, kaip tie apšauktieji ir olbijamieji kata
likai.

Amerikos spaudoje daug karčios polemikos, tuščių 
ginčų teko skaityti; daug liūdnų minčių apie visa tai 
kildavo. “Dirvos” straipsnis nėra tuščias, bet jo sukel
tas įspūdis yra pats liūdniausias: kaip nerūpestingai 
atsakingi asmens žaidžia ugnimi!

A. Vaičiulaitis

SVEIKINASI

l Uruugag ’ Acme teiepbotoi

Maj. gen. H. O. Curtis (dešinėje), britų kariuomenės 
vadas Islandijoje, sveikinasi su nuvykusiu ten U. S. ka
riuomenės vadu maj. gen. Charles H. Bonesteel (kairėje). 
Gen. Bonesteel ten nuvyko su nauju kariuomenės daliniu.

BUDRIKO
RUDENINIS

IŠPARDAVIMAS
RAKANDŲ — PEČIŲ — LOVŲ — MATRASŲ — 

ŠALDYTUVŲ — SKALBIAMŲ MAŠINŲ
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GRAŽŪS BEDROOM SETAI, su gerais springsais ir 
matrasu. Vertės — $110.00, dabar Df)
parsiduoda už ..................................... fOT.VV

PARLOR SETAI, įvairių spalvų ir madų, 
padaryti pagal užsakymą. Parsiduo- $69.00 
da po .................................................... ■

Mosi" MIDDLE-AGEWomen
38-52 Years 

.Suffer Distress At This Time!

Atsilankykite pamatyti naujus 1942 metų modelio 
RADIOS. Dabar yra £ats geriausias laikas išmainy
ti savo seną radio ant naujo, čionai rasite visų žy
miausių išdirbysčių radios, rašomųjų mašinėlių, ra
kandų, laikrodėlių ir auksinių plunksnų.

Taip pat akiniai prirenkami gero lietuvio optomet- 
risto.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. Halsted Street
Tel. YARDS 3088

If tbisperiod in a woman’s life 
makes you cranky, restless, 
nervous, irritable, tired, blue at 
times, suffer vveakness, dlzzi- 
ness, hot flashes, distress of 
“irregularities”—

Start at once—try Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Com
pound. It’s one medicine you 
can buy today made especially 
Jot women— it helps relieve 
distress due to this functional 
disturbance. Lydia Pinkham's 
Compound has helped hun- 
dred» of thousand? of vomen

VMS- 1
KP i

________________
to go smiling thru trying “mid- 
dle age.”

Taken regularly—Lydia 
Pinkham’s Compound helps 
build up resistance to such an- 
noying symptoms that may be- 
tray your age faster than any
thing. Also very effective for 
younger women to relieve 
monthly cramps. Follow label 
directions WORTH TRYING!

Pasiklausykite:
WCFL stoties, 1000 kil. gražų radio programą 
Sekmadienio vakare — 6:30.

OUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILO 

This Šame Expert Corel
At the first sign of the Diotine Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’s 
MUd Musterole — a product made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have alvvays had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
product made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
vvarniing, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a strongcr product.

CLASSIFIED

^Itchin? CcrRcutr

* b 11111S K
For qu,ck relief from ilching of cczcma. pimplee, 
athlete’s foot, scnbies, rnshcs and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse world famous 
cooling, antiseptic, liųuid D D. D. Prescription 
Greascless, stainless. Soothes irritation and 
ųuickly stops intense itch.ng. 35c tiial botlle 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for O. D. D. PrtCSCRimoN. V 

> *

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio 

Rez.:
ENGlewood 5883 
ENGlewood 5840

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais
Mutual Federal 

Savings
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Rd.

EEN. J KAZANAUSKAS, See. 
TURTAS VIRS $1,100,090.

Jūsų Gražus 

Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS P AK IKI N K IMAM 
SUKNELIŲ

BEI ( SKELIU 
PIRATINIŲ

ROJINIŲ
l’OCK ET’ BOt >K Ų

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEISIEN®, SAV.

GLAMOUR

FROCK SHOP
5922 VV. Roosevelt Rd. 

Tel. AUSTIN 1175

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

f.
Į “DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DAKBIN IN KAI 

HEI.P WANTED — VYltAI

"t’AHINET MAKI4K.S", patyrę prie 
"upliolstered" rakandų. Geros dar
bo sųlygos. Kreipkitės prie:

PULLMAN UOLCH COMPANY 
33Ū9 So. Astiluiul Avė.

"I’KKSSEKS" — prosytl gerus “pus
toni“ kotus. Geras darbas geram 
vyrui.

JOHN HAKPEK & CO.
222 W. Mouroc St.

HEI.P WANTE1) — MOTERYS

MOTERYS
OPKKATEKKOS — "BINDEKS” ir 
VIENOS ADATOS Ol’EKATOKKGS 
prie siuvimo mašinų. Viena reikli- ’ 
lingu užimti tvarkymo vaddovami- 
tito.

GAN SON & CO.,
11U5 W. Cliirago Avė.

HELP WANTED 
AD — DEP1'

127 No. Dcarlsirn Sk. 
Tel. Itmiilolph 9188—9489

Gub. Green už 

žmonių valdžią
Law Club of Chicago su- 

j sirinkime gubernatorius 
j Green pareiškė, kad viso- 
1 miss priemonėmis reikia 
palaikyti žmonių valdžią. 
Tas gi bus atsiekta, anot 

j guberantoriaus, neleidžiant 
l pačių žmonių valdininkams 
! įsigalėti.

194? Wesl 3?

ADVANCED PHOTOGKAPHY 

LOWEST PORSIDI K HKh ES

PHONE. LAFAYETTE 281 $

DEFENSE

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
Ijonds 

Į AND STAMPS

OJoSAI.F ATYDIR POSTOFFICE OR RANK,

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defcnra 
Savings Poster, showing an cxact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at ybur 
bank or post office, are a vital part 
•f America'* defense preparationa.

NAMAI KARMOS
Kas kų turit mainyti arba muite pi
giai pirkti, greitai pardooli, naujų 
namų pastatyti, senų pamišyti, kreip
kitės pas C. I*, h'.uoiiiskis < <iui|Ktiiy.

didelį pasirinkimų se
nut lengvų išmokė-

Tuipgl turime 
nesnių namų, 
jimų:

13 eottagiai 
18 liuugalų 
12 2-i'letų 
U 3-lietų 
16 4-fletų 
3 8-fletų 
7 10-fletų

nuo
nuo

nuo
nuo
nuo

nuo
nuo

$2,500
$4,700
$6,500
$0,500
$13,500
$16.5011
$22,500

a ukšė. 
a ūksi', 
aukse, 
aukšė. 
a ukšė. 
u ukšė. 
a ukšė.

Taipgi turime visokių bizniavų na
mų. visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų, 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie; —
ClIAItl.ES P. St KO.MSIvIS A t <>., 

0921 So. W estem Aveiuie,
Tel. KEP. 3713 — Vak. PKO. 1111

PAIEŠKOMAS “HANDY M \N’’
lteikalingas vidutinio amžiaus (apie 
50 metų) “liaudy man." Bus duo
damas kambarys, užlaikymas su al
ga. šaukite telefonu: DKExel 4917.

Remkite “Draugą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
ir Jūsų reikalams.

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

JOHN, YOUR 
HAIR IS A 

FRIGHTfHERE, 
USEMYFOM OL!

Wives, mothers, sisters— they re often 
forced to point the way to haii 
Health to their men folk! For vvemen 
knot* that a healthy hcod produces 
handsome hairl And that's why 
|WOmen everyvvhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oi) 
phampoo which first noutishes the 
tcalp, then takes the dūli, parched 
hair and brings it back to glowing 
health. Fom-ol is so economical; a 
little goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c size. 
Or, vvrite for a generous trial bot- 
He, enclosing 10c to cover packing 
and postage.

FOM-OL
More (hon • shompoo
—o treotmentf

O* *•»
e*,c'°1
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(o» oc«

Vo*-®
«,\o’

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2^99

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rodinas 
Jonas Jasinskas

Ant. Labanauskas
H. Rajevvskl 

“Shorty”

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, UI.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

ClIAItl.ES
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BENDRUOMENĖS 
GRAŽI PRADŽIA

FONDUI PADARYTA DRAFTO BOARDAMS GALI PRITRUKTI VYRŲ

Chicagoj įsiūbuojama 
kampanija sukelti bendruo
menės fondą, taip daug gy
vai reikalingą labdarin
giems tikslam^. Kaip kas 
metai, taip ir šiemet užsi
mota plačiuoju mastu — iki 
gruodžio 15 d. sukelti 3,583,- 
000 dolerių. Kampanijoje 
dalyvauja katalikų, protes
tantų ir žydų veikėjai.

Per įvykusią penktadienį 
inauguracinę kampanijos 
vakarienę pranešta, kad fon 
dui padaryta graži pradžia 
— gauta jau 929,285 dol.

Vadinasi, daugiau kaip ket
virtoji numatyto sukelti 
fondo dalis.

Kampanijos inauguraci
joje kalbėjo J. E. Arkivys
kupas S. A. Stritch, ma
yoras Kelly ir kiti žymieji 
asmenys.

Susidaužė du 
gatvėkariai

Ties Armitage avė. du 
Milwaukee avė. gatvėkariai 
susidaužė priešakiais. Du 
asmenys lengvai sužeisti iš
trupėjusiais langų stiklais.

Iškeliama aikštėn, kad 
Cook apskrity (ir Chica
goj) per ateinančius šešis 
mėnesius drafto boardai iš- 
sems iš savo turimų sąrašų 
visus įsiregistravusius .vy
rus, jei ir toliau apskričiai 
bus nustatomos didelės vy
rų kvotos ir bus laikomąsi 
šiandieninės klasos 1-A vy
rų atidėjimo tvarkos. Siai 
klasai priklauso daug tin
kamų kareiviauti vyrų. Bet 
jų daugelis atidedama dėl 
28 metų senumo, taip pat 
daugelis vedusiųjų ir paga
liau reikalingų pramonėms, 
kurios dalyvauja šalies sau

gumą stiprinti.
Drafto boardai tikėjosi 

daug jaunų vyrų iš įsiregi
stravusiųjų praeitą liepos 
mėn. 1 d. Tačiau negauta 
tokio skaičiaus, kokio tikė
tasi.

Tad dabar kalbama, kad 
boardai pirmiausiai iš nau- 
po perkartys visų sąrašus 
Ir jei nebus gautas reikalin
gas kvotoms skaičius,, gali
mas daiktas, ateinančių 
metų pradžią šalies vyriau
sybė paskelbs dar vieną su
laukusių 21 metų amž. vyrų 
registračiją.

Sugauti statulos 
vagys H

Policija suėmė Alexander 
Stazhurski, 22 m. ,ir Theo- 
dore Brozovvski, 23 m. 
amž., kuriedu anądien iš 
Graceland kapinių pavogė 
bronzinę moteriškės statulą 
nuo. Chicagos pašto virši
ninko Kruetgeno žmonos 
kapo.

Kadangi statulos jies nega 
Įėjo džiukmenams parduoti, 
tad ją sudaužė ir jos dalis 
visgi pardavė už 31 dol. 
50c.

Upely prigėrė 
berniukas

Į St. Joseph upelį, arti
Lisle, įkrito ir prigėrė Jo
seph Riedy, 7 m. amž. Jis 
tenai su kitais vaikais žai
dė.

Pirmadienis, spalių 6, 1941

mu

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Penki jaunuoliai 
nuteisti kalėti

Penki pusberniai: James 
Bondercuk, 19 m., Curtis 
Binzen, 16 m., Clarence Spi- 
sak, 18 m., James Alessio, 
17 m., ir Nicholas Skiniotes, 
17 m. amž., Jolieto teismo 
nuteisti kalėti po 20 metų i 
kiekvienas. Jie išgėdino 
jauną moterį.

X L. šimutis, Jr., pakvies
tas vesti L. Vyčių Chicago 
apskrities chorą. Naujas cho 
ro vedėjas yra gabus mu
zikas, paskutinius metus 
studijuoja muziką De Paul 
universitete ir eina vargo
nininko pareigas šv. Pran
ciškaus parap. Indiana Har
bor, Ind. Pasisekimo! Beje, 
per keletą pastarųjų metų 
chorą vedė ir nesykį pasi
žymėjo koncertų suruošime 
muz. J. SaUris.
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N TEAlhER itų yoųh

Community Fund

aga z n if
Help the Community Fund give 

cqual opportunity for "lite, liberty 

and the pursuit of happiness**

Did you ever see a little girt sitting in a 

wheel chair while the other kids 

ptayed hop scotch? Did you notice that 

eyes once twinkling with fun smiled

bravely with sweet resignation?
.i

Eyes that had said goodbye to "hide-n-seek,” 

to wading pools, to skipping ropes and 

tricycles . . . except as a spectator. Did it 

make you want to do something . . . about it?

Here is your chance! Many of the 185 

tvelfare agencies for which the Community 

Fund collects provide hospital and clinical 

treatment for those who can’t afford it. 

Doctors, nurses and the other workers
' a

in these groups devote their lives 

to restoring the health of your unfortunate 

neighbors. Your contribution can help

courageous hearts to face the 

future without this handicap. 

Because of you some little 

giri may cry, "OA, look!

1 can malk again!” Because 

of you she need not spend 

her schoo* days as a 

wallflower . . . būt dance
t

and hike and swim.

Because of you the shadow 

of a wheel chair need not bat 

her from a happy marriage, 

a loving family, 

a host of friends.

Nacionalinis sauvumo 
suvažiavimas

Šią savaitę Chicagoj įvyk 
sta 30-asis National Safety 
Congress and Exposition 
suvažiavimas. Dalyvaus 
apie 10,000 delegatų iš visos 
šalies. Sesijos vyks Stevens 
ir Congress viešbučiuose.

Trečiadienio vakarą Ste
vens viešbuty įvyks pokylis. 
Kalbės žymieji asmenys.

Suvažiavimo programa ap 
ims saugumo klausimus 
pramonėje, trafikoje, na
muose, žemės ūkiuose, mo
kyklose, aeronautikoje, lai- 
vinininkijoj ir ant geležin
kelių. Be to šį kartą su
važiavime bus apkalbamos 
problemos, kaip apsidrausti 
nuo sabotažų, kaip tvarkyti 
trafiką miestuose .nakti
mis užgesinus šviesas, kaip 
atsargiai vartoti sprogsta
mąsias medžiagas, kaip 
apmokyti darbininkus spe
cialaus amato ,ir eilė ki
tų klausimų sąryšy su ša
lies saugumu ir nepaprastu 
stoviu.

X Chicago Lietuvių Pre
kybos Butas ruošias išleisti 
Chicago lietuvių biznierių 
ir profesionalų informacinę 
knygą (directory). Kiekvie
nam tikram lietuviui — biz
nieriui ir profesionalui — 

i verta priklausyti šiai orga
nizacijai. Nario mokestis 
$10 metams.

X “S. C. A. Flashes”, šv. 
Kazimiero Akademijos stu
denčių leidžiamo anglų kal
ba laikraščio No. 1 šių me
tų šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos.

5awiskiui paskelbta 
mirties bausmė

Teisėjas J. A. Sbarbaro 
penktadienį paskelbė teismo 
ištarmę, kad žudikas Ber- 
nard (Knifey) Sawicki tu
rės mirti elektros kedėje 
1932 m. sausio 11 d. šią 
bausmę jam pripažino pri
siekusieji teisėjai — 7 mo
terys ir 5 vyrai.

Baigus teisėjui skaityti 
ištarmę, žudikas atsiliepė: 
“To heli with you!”

FRANK MAST (MASTAUSKAS) BUS VAKARO 
VEDĖJAS DIENRAŠČIO "DRAUGO” BANKIETE!

Kun. Balkūnas ir J. Laučka iš Ryty dalyvaus! 
Tai tik pradžia dideliu surpryzy!

Wear your feather proudly! 

It shows that you understanl 

HOW MUCH

a little kindness can do

“Draugo” Sidabrinio Ju
biliejaus Bankiete dalyvaus 
daug garbingų svečių ir vi
suomenės vadų. Kaip jau ži
note, pats garbingiausias 
Bankieto svetys bus Jo Ek
scelencija Samuelis A. Stri
tch, Chicagos Arkivyskupas. 
Dar šalę to yra kviečiama 
visa eilė kitų garbingųjų 
visuomenės vadų. Kaip gau
sime jųjų pritarimą tuojau 
pranešime “Draugo” skaity
tojams.

Šiuo laiku “Draugui” di
delė garbė pranešti, kad Si
dabrinio Jubiliejaus Bankie
te, kaipo vakaro vedėju da
lyvaus ponas Frank Mast 
(Mastauskas), buvęs Assis- 
tant States Att. III. Valsty
bėje ir teisių mokytojas Lo- 
yola Universitete. Frank 
Mast šiuo laiku, po daug 
skaudžių įvykių šeimoje, 
dabar ramiai ilsisi tolokai 
nuo Chicagos, bet telegra
ma pranešė, jog apsiima va
karo vedėjo pareigas.

Taiposgi, gauta žinia, 
kad kun. J. Balkūnas Kuni
gų Vienybės Sekretorius, ir 
Juozas Laučka, “Amerikos” 
laikraščio redaktorius, žada 
atvykti laiku, kad dalyva
vus “Draugo” Jubiliejaus

Bankiete. Tai tik pradžia 
visos eilės garbingųjų, ku
rie mano atsilankyti į šį is
torinį parengimą.
Ar būsite bankiete?

“Dienraščio “Draugo” 
bankietas įvyksta per Kris
taus Karaliaus šventę spa
lio mėn. 26 d., 1941 m., Da
riaus-Girėno Auditorijoje, 
4416 So. Western Avė., Chi
cago. Bilietai parsiduoda už 
du dolerius su visais tak
sais.

Būtų labai gerai, kad su
sidarytų grupės ir užimtų 
atskirus stalus, prie kurių 
gali susėsti apie dvylika as
menų. šiuo 'laiku “Draugo” 
Korespondentų Kliubas yra 
pasiryžęs dalyvauti “in cor- 
pore”, užimant net keturius 
stalus. Taippat gali daryti 
atskiros parapijos ar drau
gijos. šeimyniškai ir drau
giškai atsilankykite į dien
raščio “Draugo” Sidabrinio 
Jubiliejaus Bankietą.

Nesvarbu kaip atvyksite, 
ar atskirai ar grupėmis, bet 
pasiryžkite gausingai atvyk
ti į “Draugo” bankietą.

PLATINKITE “DRAUGĄ >•


