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Sako, Hitleris Rengias Siūlyti Taiką
U I " x* " U ■

Vokiečiai tikis
Diplomatiniai pranešimai
skelbia, jog esą labai gali nugalėti Rusiją
ma, kad išsigydęs Lavalis
vėl galįs grįžti į Vichy vy
riausybę. Jam būsiančios į šešias savaites

Trukdo belaisvių pasikeitimų

Lietuvoje slegianti nuotaika,
gyventojai neatsigavę iš baimės

LAVALIS GRĮŽTA?

Meksikiečio žurnalisto pasakojimai

suteiktos panašios teisės po
litinėj plotmėj, kokiomis
naudojasi karo reikaluose
admirolas Darlanas. Petainas ir toliau pasiliksiąs vy
riausioji vyriausybės galva
ir nuo jo priklausysią visi
svarbieji nuosprendžiai.
Beto, Petainas jaučiąs,
vėl įsileisdamas vyriausybėn La valį, kuris yra griežtas Darlano priešas, galės
abu juos panaudoti savo ti
kslams ir sutramdyti bet
kokius jų valdžios troški
mus.

čvedų laikraščiams
KAIRO, spalių 6 d. — Iš
patikimų šaltinių gaunamo
mis žiniomis Hitleris esąs
STOCKHOLMAS, spalių 6 per Meksikos radiją apie ka
pasirengęs dar prieš šių
d.
— švedų laikraštis “Stoc ro naujienas iš Europos. Dr.
metų pabaigą pasiūlyti An
kholmas
Tidningen” rašo: J. Calero apvažinėjęs visut
glijai ir Amerikai taiką.
Pietų Amerika turi Europo karo frontus, išėmus Norve
Sakoma, jog į sekančias į
je vos vieną karo korespon giją ir Graikiją. Apie savo
šešias savaites Hitleris tiki
dentą meksikietį advokatą įspūdžius iš kelionės po Lie
si baigti karą Rusijoje ir
dr. Jose Calero, kuris laiki tuvą ir Baltgudiją meksi
nai apsigyveno Berlyne ir kietis turėjo pasikalbėjimą
paskelbti pasauliui, kad jis
pradedąs tvarkyti Europą
iš ten reguliariai kalbąs su švedų žurnalistų, kuriam
pagal “naująją santvarką”
papasakojo štai ką: Iš visų
("Draugas" Acme telephoto)
ir nutraukti karą su Angli
karo laukų baisiausią įspū
Sužeistasis vokietis karo nelaisvis nešamas į St. Julien laivą, New Haven uoste,
ja, išskyrus pavienius bomdį jam padarė sunaikinimai
i
banešius, kurie Angiijon bū Anglijoje. Laive yra daugiau vokiečių nelaisvių sužeistųjų. Jie bus pakeisti su Vokie
rusų fronte.
tų siunčiami tik tuo atveju, tijoje esamais sužeistaisiais britais karo nelaisviais. Vokietija su Anglija sutarė pa
REVOLIUCIJA
jei anglai pirma pasiųstų sikeisti po 1,500 nelaisvių. Pranešta, kad Vokietija šį žygį trukdo. Nepraneša Angli
Slegianti nuotaika
\PRANCCZIJOJ
Vokietijon savo bombane- jai galutinės savo sankcijos. Pabaltijo valstybėse Dr.
Paskutinieji įvykiai Pran šius.
Calero pastebėjo, kokią be
cūzijoje, atrodo, lyg ir išju Turės būti priimta
galo slegiančią įtaką ten
STOCKHOLMAS, spalių 6 padarė bolševikų viešpata
Sušaudė naciai
dinę kitas pavergtąsias val
/ d. — Švedų laikraščių ko- vimas. žmonių masė esanti
stybes prieš nacių okupan Naciai įsitikinę, kad po
• respondentai iš Berlyno in tiek palaužta psichiniai ir
Pragos
mayorą
tus. Tačiau tai tesą tik men tam tikro laiko tokios ne
formuoja apie generalinės fiziškai, jog daktarui Cale
kas šešėlis prieš galimą pil normalios padėties anglai
tarybos sudarymą. “Aftonsutiksią
priimti
šį
taikos
ną prancūzų revoliuciją
BERLYNAS, spalių 6 d.— bladet” praneša: “Lietuvos ro bandant ką nors užkal
Amerika
kviečiama
tarpininkauti
pasiūlymą.
Prancūzijoje.
Pranešimai iš Pragos, Če vyriausybė, kuri gavo ofici binti, žmonės stačiai neturč
Šiuo metu “laisviesiems Pasiūlydami taikos nuos
davo drąsos jam atsakyti;
koslovakijos sako, šiandie
prancūzams”, kurių nema tatus vokiečiai pabrėžią, LONDONAS, spalių 6 d.— bės dalyvautų tarpininke, jog sušaudytas Pragos majo alų generalinės tarybos pa- Luvę aišku, kad to krašto
žas skaičius yra pačioje jog vokiečių akims žiūrint Didžioji Britanija šiandie “kad tuo budy civilių repat ras Otokar Klapka, kuris vadinimą, dabar sudaryta gyventojai vis dar negali
Kaune, susitarus su vok». I
Mimčl'
Prancūzijoje, įsakyta nekel karas yra baigtas ir jie tik
nacija būtų galima kogrei- pasmerktas mirti už rengi čių gener komisaru von ,, kraStu0M ™u. CBFabclpranešė
Vokietijai
savo
su

, ga.
ti neramumų, bet ruoštis užsiimą kontinento reorga
mąsi sukilimui pereitą pen Renteln. Generalmes tary- Vma
čiausiai
pravesti
”
.
teMti
bad
„
1r
klto.
plačiam sukilimui ir Londo nizavimu ir nuo šiol nutrau tikimą pasikeisti visais ci Tai paskelbta, kai po pa ktadienį.
Tarp
ne esą sudaromi platūs ir kiami visi karo veiksmai, viliais karo belaisviais, išs sitarimų tarp abiejų vyriau Tuo pačiu laiku iš Buda bos šefas yra gen. Kub.hu- kiu nelaimi
nas.
Tarybą
sudaro
9
nariai,
pilni galimo sukilimo pla išskyrus, atsitikimus kai kyrus vyrus, kurie dar gali sybių per radio, pagaliau pešto pranešama, jog Pra
litą ko, Vilniuje jis matęs
kurie atstovauja visas buv.
s nai.
vokiečiai bus priversti pa- i tarnauti kariuomenėje ir pa susitarta pasikeisti sužeis goję vokiečiai uždarė visas lietuviškas partijas. Jie turi universiteto profesorių “juo
Revoliucijos Prancūzijo siųsti savo bombanešius An siūlė kad Jungtinės Valsty- taisiais karo belaisviais ry žydų sinagogas, nes jos bu
dąjį sąrašą”. Visi, iš imus 12
patariamąsias funkcijas ša profesorių, esą išvežti Sibi
je esą galima tikėtis tuo glijon atsilyginti už anglų
vusios riaušininkų “susirin lia generalinio komisaro.
toj.
pačiu metu, kai anglų ka bombardavimą.
ran. Užsilikę 12 profesorių
kimų vietos”.
riuomenė pasirodys Euro
irgi
buvę įtraukti j juodąjį
Sulaikyta sąsiaurio karas
Leista
politinė
veikla
Naciai
pripažįsta,
kad
pir
pos kontinente. Tačiau kol,
..
švezti
sąrašą ir būtų buvę išvežti
Laimėjo $50, bet.
Pasikeitimas belaisviais
kas tai yra dar tik svajonė.
pas.lu
.. anglai ir
kiek vėliau, jei į Lietuvą ne
Kaip
žinoma,
vokiečiai
amerikiečiai gali atmesti,
prasidės rytoj ir gali nusi Laivų kovos
prieš tam tikrą laiką palei būtų atėję vokiečiai.
bet po šešerių mėnesių to
SUNDANCE, Wyo., spa tęsti iki spalių keturiolikto
prof. Ambrazevičiaus su
KARO GALIMUMAI
kio karo jie kitaip galvosią. lių 6 d. — Parašutu nusilei sios dienos. Karas tose są MACEIO, Brazilija, spalių do
darytą, rusams pasitrau
dęs ant Velnio Bokšto (De- siaurio vietose per šį belais 6 d. — Nepatikrinti prane kiant, lietuvių nacionalinę Anglai atakavo
Paskutinieji
pranešimai Įtikėtina
iš Europos, tartum ir davė
vil’s Tower) George Hop- vių pasikeitimo periodą nu šimai sako, jog pereitos sa vyriausybę”. Kitas švedų lai Boulogne apylinke
vaitės pačioj pabaigoj įvy kraštis “Stockholms TidT suprasti, jog galima tikėtis, Amerikos ir Anglijos di- i kįns $59. lažybas laimėjo, traukiamas.
Vokiečiai
šį
belaisviais
pa
kusioje laivų kovoje prie ningen” iš Berlyno rašo, kad
Siandie
kad galingoji vokiečių karo plomatų sluogsniai tiki gali
sikeitimą
kelioms
dienoms
Brazilijos
dalyvavę keturi “Lietuvai vėl leista tam ti LONDONAS, spalių 6 d.—
pajėga
turės
subliūkšti mumais naujojo Hitlerio pa
ant
kalno
viršūnės.
Manosutrukdė, lyg laukdami kad laivai ir vienas jų esąs nu kra politinė veikla ir savi Aviacijos ministerijos pra
prieš daug galingesnį prie siūlymo taikytis, bet Jie
anglai sutiks paleisti Vokie skandintas.
gį
8
ma,
jog
kartais
gali
prireišą — visos Europos bendrą taip pat yra tikri, jog
valdybė po to, kai vokiečiai, nešimai sako, jog anglų lakti bandyti jį išgelbėti or tijon Hessą.
jį gyventojų pasipriešini pasiūlymas bus atmestas.
Pranešimai iš Maragogy paleidę lietuvių nacionalinę kūnai šiandie pravedė smar
m* — —
—
a
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laivio.
Šiandie
į
kalną
pasi

mą.
apylinkės
sako, jog jūra iš vyriausybę, paėmė visą ga- kias atakas Boulogne apyKai kurie sluogsniai įsiti
Hessas pasiliks
plovusi į krantą jūrininkų lią į savo rankas”. Sudary linkėję, okupuotoje Prancū
Tačiau šiandie to tikėtis kinę, jog kai tik taikos pa rengę lipti patyrę kalnų lai
Anglų pasiųstoji vokie kūnus Bara Grande pakraš toji generalinė taryba “gau zijoje.
būtų dar. peranksti ir per siūlymas bus atmestas, Hit piotojai.
Vakar anglų bombanešiai
na patariamąją kompetenci
čiams nota skelbia, jog “An tyjdaug optimistiška. Kol kas leris jokiu būdu nesutiks su
atakavo
Catania, Sicilijoj,
ją
šalia
generalinio
komisa

glijos vyriausybė patvirtina
vokiečių karinis pajėgumas stabdyti karą, bet panaudos
ro”. Toliau laikraštis paste Bengazi ir Barče, Libijoj,
savo nusistatymą pasikeis
dar nėra išsekęs ir neatro visas pajėgas kovoms prieš Naciai skelbia
bi, kad “sudarius naują ge ir Gondarą, Etiopijoj.
ti
visais
anglų
ir
vokiečių
do, kad jis greitai išsektų. Anglija ar kur nors Mažo
neralinę
tarybą, lietuviai Tuo tarpu ašies orlaiviai
Jei rusai išviso nulemtų šio joj Azijoj, ar Viduržemio naujus laimėjimUS civiliais karo belaisviais, iš Sustiprėjo rusų
atgauna dalį laisvos tautos apmėtė bombomis Egiptą
skyrus vyrus tarp 18 ir 60
karo laimėjimą, jiems teks juros baseine.
teisių, tik su sąlygą, kad ir numesta kelios bombos
metų’*
karo linijos
dar ilgai ir sunkiai kovoti
taryba visuose sprendžia kanalo zonoje.
Rudolfas Hessas, kuris
su vokiečiais.
pilnai panaudoti ir išnaudo BERLYNAS, spalių 6 d.— pereitą gegužės mėnesį ats
muose klausimuose privalo
ti žaliavos galimumų ir dar Šiandie oficialiai praneša krido Angiijon, yra 47 me- MASKVA, spalių 6 d.— taikintis prie gen. komisa
ma, jog Vokietijos kariuo....
Rusų pranešimai pabrėžia,
bo pajėgos.
RUSŲ ATSPARUMAS
menė pasiekusi naujų laimė
^^iau8 ir i ®l4 anglų jog šiuo metu rusų fronto ro, kuris yra tikras valdan Indokinija atmetė
tis asmuo Kaune”.
jimų rytų fronte ir visiškai j klasifikaciją neįeina,
Tiesa, šiandie rusų atspa
pozicijos esančios tvirčiaujaponų reikala
sunaikinta rusų pastangos <
rūmas nustebino ne tik op- KOVOS JUROSE
sios nuo karo pradžios ir
timistiškiausius jų simpati- Šiuo metu spaudoje pla« išlaipinti kariuomenę į va- Fordas pakėlė
jog Leningrado ir Ukrainos BERLYNAS, spalių 6 d.— vimus
zatorius, bet ir pačius vo čiai rašoma apie įvykusią karus nuo apsuptojo Lenin
frontuose raudonoji armija Vokietijos vyriausybė šian
kiečius, nors, rodos, nuste kovą jūroje Brazilijos pa grado.
darbininkams algas atmušusi vokiečius.
die paskelbė nebepripažįsbti nebuvo ko. Reikia nepa kraščiuose. Kieno laivo šio
tanti
Costa Ricos konsula SINGAPŪRAS, spalių 6 d.
Vokietijos lakūnai apmė
miršti neišsemiamų Rusijos se kovose dalyvavo neskel tė bombomis vieną uosta DETROITAS, spalių 8 d. Sovietų informacijos biu tų Vokietijoje ir pareikala — Pranešimai iš Indokinižmogaus šaltinių ir karo biama ir ar vėliau bus pas prie Azovo jūros, svarbų su — Detroito laikraštis De- ras šiandie paskelbė, jog vo, kad Costa Rica juos už jos sako, jog ši Prancūzijos
nuo karo pradžios esą žuvu
reikmenims reikalingos ža kelbta, šiandie sunku pasa Risiplrimn .rpnt™
i vairi™.
Times tarn
skelbia,
kad Mopo 8,. V’ 8UŽei8t?_ r P»’mtų ne darytų iki spalių 15 dienos. kolonija griežtai atsisakiusi
cen^ra, L
V*ka™ troit
nutarimu
Ford
liavos milžiniški rezursai.
(Pranešama, jog ir Costa į priimti naujuosius Japoninuo Maskvos ir karinius tai pasitarimų tarp Ford Mo laisvėn 1,128,000 kareivių,
kyti.
Jei būtų kuo stebėtis, tai
tor
kompanijos
ir
UAWRica
pareikalausianti, kad i jos reikalavimus, pagal ku*
tuo tarpu vokiečių ka Vokietija
Tačiau viena aišku, kad kinius Leningrade.
skubus rusų pagalbos šauki
CIO darbininkų algų pakėli kai
uždarytų
savo riuos Saigonas taptų tikra
masis. Dėl to reikia ir gali Laivyno departamentas ne Vokiečių orlaiviai taip pat mas kasmet sieksiąs apie riuomenės žuvo, sužeista ar konsulatus Costa Ricoje są- Japonijos tvirtovę,
paimta nelaisvėn 3,000,000. ryšyj su vokiečių reikalavi- j Sakoma, jog Japonija pa
ma daryti tik dvi išvados — sutiks skelbti viešai bet. ko nuskandino 2,000 tonų laivą $50,000,000.
(1) vokiečių karo mašineri kius jūrų veiksmus jau į vakarus nuo Bresto, vokie Šie pasitarimai vyko per Rusų oficialiais praneši mais).
į reikalavusi perleisti japonų
vien
dėl
to,
kad
vokiečiai
jos pašėlusi naikinamoji ga
čių okupuotosios Prancūzi- keturis mėnesius ir sakoma, mais šiam kare žuvo 7,000
kontrolėn cenzūrą ir leisti
lia arba (2) dabartinio ru- , nesužinotų apie savo laivų jos uosto ir pravedė atakas jog algų padidinimas palie- rusų tankų, 8,900 kanuolių
Dalinai debesuota ir gali sudaryti tvirtą
arsenalą
sų
rėžimo nesugebėjimas ir submarinų likimą.
ma
lietaus.
Vėsiau.
Anglijoje.
siąs apie 85,000 darbininkų. ir 5,316 orlaivių.
Saigone.

Lietuvoj esanti
generali taryba

Anglija sutinka pasikeisti
civiliais karo belaisviais
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Amerikos lietuvių gyvenimas 4 ir veikimas
OHIO’S POWER CRUSHE S SOUTHERN C ALIFORNI A
las Gibbons klebonui kun.
ačiū darbščioms šeiminin
Lietuvninkui patarė perim
kėms, Tumavičienei ir Ja
Alt MAKES — NIW AN. REBUIIT
ti lengvomis sąlygomis rekaitienei už skanius valgius.j
TYPEWRITFRS
demptoristų šv. Alfonso baž
Įspūdžiai šio vakaro ilgai
ANO
liks mūsų mintyse.'
nyčią, kurios vokiečiai ne
ADDING MACHINES
— SMAll MONTHLY FAYMINTJ —
begalėjo išlaikyti. Šv. Alfon
S. Bočiūnienė
AU MAKIt
so bažnyčia yra konsekruo
K. Sriubienė
SOLD, RENTED
Iškilmingas Mišias šv. te- ta; sienose paženklinti kry
B. Palubinskienė AND REPAIRED
lebravo naujasis TT. Mari želiai ir žvakės uždegamos,
•M ■■■■ura (■■■■ •»■.,»■ iraw.BKK.iH •a*a*H,ra
aCTAD typevvriter
jonų provincijolas kun. dr. kai yra konsekravimo šven
COMPANY
K. Rėklaitis, MIC. Jam asis tė. Dažydami bažnyčią da
,M W. MADISON ST.
Listen to
tavo dijakonu kun. dr. J. žytojai išėmė tas žvakes ir
Phone PEAR3ORN P444
Starkus, subdiakonu kun. M. jau nuo to laiko konsekra
I1TIMATES— FREE — DIMONSTRATION
PALANDECH’S
Urbonavičius, MIC.; ceremo vimo dieną jos nebežino
RADIO BROADCAST
nijų vedėju br. A. čepanis, mos. Kas nežino to, tiek to,
Featuring a Program of
MIC., turiferariju J. Stoš j bet žinantiems liūdnas įspū
WHITNEY E. TARUTIS
YUGOSLAV FOLK MUSIC
kus, akolitais studentai V. dis, kad neatmenama tos
_ ADVOKATAS
CENTRINIS OFISAS:
Eidintas ir J. Jokubavičius. šventės garbė. Paprastai did
Every Saturday, 1 to 2 P. M.
3133 SO. HALSTED ST.
Asistą sudarė kun. dr. K. miesčiuose bažnyčios retai
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
STATION WH1P
Urbonavičius, naujasis ko konsekruojamos, tad mes
vai. vak.
1520 kilocyclea (Top of the Dial)
Tel.
CALumet
6877
t'biaupui’' Acme teiepnuu..
legijos rektorius, kun. dr. J. esame laimingi turėdami to
134 NO. LA SALLE ST.,
Vaškas, ir kiti garbingi as kią bažnyčią, tad mylėkime
Diek Fisher, Ohio State halfback making two yards through the University of
Room 2014
TeL State 7572
REZIDENCIJA:
—
menys.
Southern Califomia line, as the Buckeyes gavę the west coast team a 33—0 trimming
jąS149 SO. HALSTED ST.
Kolegijos choras išpildė
Tel.: Vietory 267*
before crowd of 50,000 at Los Angeles.
gedulingas Mišias šv., vado
Mūsų kunigai uoliai rūpi
Tel. PROspect 3525
O. D.
vaujant broliui Baniui. Po nasi patraukti į mūsų baž
pamaldų įvyko procesija nyčią kuo daugiausia įvai
AKIS IŠTIRINĖJA
Nuoširdžiai dėkojame 2
prie kun. Navicko kapo. A- rių tikėjimų žmonių. Spalių
AKINIUS PRITAIKINA
ADVOKATAS
sistoj dalyvavo kunigai, sve 5 d. pradedamos misijos,
kp. sąjungietėms už sureng
6158 So. Talman Avė.
Ofise randasi kiti pataisymo
tą mums, kaipo seimo dele metodų įrengimai akims, ku
čiai, studentai ir kiti. Prie kurias ves garsūs kunigai
Chicago, UI.
rioms akinių pagelba neužtenka.
kapo atgiedota “Libera” ir paulistai iš New Yorko. Mi
Du Page apskrities Šv. šioms pamaldoms susijun- gatėms, pagerbimo vakarė
VALANDOS:
i TELEFONAI:
/
“Salve Regina.”
sijos įdomios — vienas ku Vardo draugijų pastango- Į gė vienan bendran choran. lio Tumavičių namuose. Ma Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną. I Office: HEMlock 5524
Iškilmės paliko didelio į- nigas duos klausimus, o ki
lonu yra, kad sąjungietės
iEMERGENCY: call MIDway 0001
Antradienio ir ketvirtadienio
mis šį sekmadienį
popiet Giedojo bažnytinius himnus
Kės.: HEMlock 1643
vakarais.
spūdžio visiems. Kiekvienas tas atsakinės. Prašomi visi
taip daug įvertina mūsų
įvyko Šventoji Valanda už [ ir patrijotines giesmes.
137 No. Marion Street
prisiminė tą, kurs daugybės atsilankyti ir pasikviesti ki
mažą pasišventimą vyks
taiką Šv. Prokopijaus aba
Oak Park, Illinois
Abatas Prokopijus Neuzil tant į Moterų Są-gos seimą.
gėlių apdengtas, visų lanko tatikius. Novenas lanko per
PHYSICIAN AND SURGEON
tijoj, Lisle, UI.
Pamaldo su kunigais pasitiko nuvy
(Prie
kampo Lake St.)
i
VALANDOS:
mas ir mylimas miega am 5,000 asmenų.
Trūksta žodžių, kuriais Telephone: — EUCLID 906. Nuo 1 OFISO
J. K. se dalyvavo keliolika tūks
iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
kusį Chicagos Arkivysku galėčiau išreikšti savo dė
žinu miegu prie savo numy
2408 West 63rd Street
tančių
katalikų.
pą.
lėtos kolegijos.
Vai vargas.... Daugelis
kingumą sąjungietėms ir A.
Šv. Valandai vadovavo J.
Stud. J. Stoškus (L. K.) linksminasi, gražiai gyvena,
'
\. Valančienei už įteiktas man
LIETUVIAI DAKTARAI
E. Arkivyskupas S. T.
o savo užjūrio brolių lietuSmulkūs “Drauge” skelb’ dovanas šiam pagerbtuvių
Stritch, Chicagos arvivys
TeL VARĄ. si49
; vių taip ir neprisimena. Vai
vakarėlyje minint mano ir
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
kupijos ganytojas. Asistavo mai nedaug kainuoja, bei
vargas, nelaimė tiems, ku
2 iki 4 ir 7 iki 9
rezultatai esti geri. Bile ko Bociūno 25 metų vedybinio
DANTISTAS
kelios dešimtys prelatų ir
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki P
rių sąžinė miega ir negir
1446 So. 49th Court, Cicero
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drar gyvenimo sukaktį.
Sekmadieniais 11 iki 12
kunigų.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
di graudžios tėvynės rau
Nuo visų mūsų širdingą
go’ “Ciassified” skyriuje.
/
ir Penktadieniais
dos.
Kiekvienos Du Page ap
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M
3147 S. Halsted St., Chicago
skrities parapijos chorai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Baltimore, Md. — Rugsė
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Taipgi akinius pritaikau.
ir šeštadieniais
jo 28 d. ryte buvo šv. RaKIRM NEfiO ITRKSITE
3343 So. Halsted Street
Valandos: 3 — 8 popiet,
Tai. OANal 6188
ftw. 6968 So. Talman Are.
MATYKITE MUŠI
Žančiaus dr-jos komunija.
Telefonas; CICero 427S
Būkite Malonus
Tel. CANal 5969
Rea. TeL GROvehiU 0617
Pamokslą sakė kun. dr. L.
Ofrtc. UL HEMlock 4848
SAVO AKIMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Mendelis; jis iš sakyklos
Tik viena pora aklų visam gy
PHYSICIAN AND SURGEON
2201 West Cermak Rd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
venimui.
Saugokit
Jas,
leisdami
i
klausinėjo mokyklos vaiku
lakiamlnuotl jas medemlfiklausla
Ofisas ir Rezidencija
2158
YVest
Cermak
Road
Valandos:
1
—
3
popiet
ir
7
—
8
v.
v
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
astoda. kuri* regėjimo mokslas
čius. Prie piliorių yra visų
REZIDENCIJA:
2155
West Cermak Road
Ofiao
teL
OAHal
8MB
gali sutelkti.
VaL: 2-4 ir 7-9 vak.
6631 S. Califomia Avė.
OFISO VALANDOS
M METAI PATTRBSO
Ofiao Y*Lj 8—4 ir 7-8
apaštalų stovylos be užra
pririnkime akinių, korto palaima
Tr«6todlanlato pagal aatartfc
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
Ketvirtai, ir Nedėliomia gusitarua.
Telefonas REPublic 7868
vis* aktų įtemptai*.
Be*. Jeti —Mtock HM
šų, tad vaikai turėjo pasa
ANTRAS OFISAS
2423 W. Marųuette Road
Ofiso tel.: VlRglnla 0036
2017
S. VVestern Avė.
Or. John J. Smetana
kyti jų vardus. Visiems
ihdmavsias pasirinkimas
lai YARda 8846
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
Tel. Canal 7171
LENTŲ, MEDŽIO RKIKMENU
klausytojams buvo įdomu,
Dr. J. J. Smetana, Jr.
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien
STATYBAI,
kai vaikai tiksliai atsaki
MEDŽIAGOS STOGAMS
OFTOMETRIKTAI
DANTISTAS
PHYSIOIAN AND SURGEON
namų pastatymų ai
Raald. TaLi
Ofiao TO.:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1801 So. Ashland Avenue
nėjo; kunigas po atsakymų Finansuojame
pataisymų — Nieko Įmokėti — t
4645
So.
Ashland Avenue
Kampas
lt-t*s
4645 Sa Ashland Avenue
metai temokėti — Apkalnarlma,
4157 Archer Avenue
aiškino apaštalų mirt] už dykai.
arti 47th Street
Felefonas CANAL 0531 —• CMcacS
OFISO VALANDO8:
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
OFISO
VALANDOS
Lietu
vis
Parda
v
ėjas
vai.: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
šventą tikėjimą.
Nuo
2
iki
4
ir
nuo
6
iki
8
vaL
vak.
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Stanley Lltwtouw — Vedėjas
Kasdien »:»0 a. m. iki >.30 p. m.

Iškilmės a. a. kun.
Jono Navicko
keturių savaičių
mirimui paminėti

AUOVAMCI —

-UMM

KOIUT e. OOLDILATT. M.r,.,..

DR. SELMA SODEIKA,

ŠV. PROKOPUAUS ABATIJOJ, LESLIE,
Vieša padėka
(VYKO ŠVENTOJI VALANDA
Prakalbos ir pamokslai svarbiais klausimais.

V. W. RUTKAUSKAS

DR. ALBERT J. VALIBUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

K? reiškia
katalikiškoji
mokykla

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. S. BIEŽIS

OR. J. J. SIMONAITIS

fiR. SUHKOLTS

Baltimoriečiai lietuviai Ia
bai apdovanoti Dievo malo
nėmis. Praeito didžiojo ka
ro laikais velionis kardino-

Carr-Moody Lumbe'r
Company
3039 So. Halsted St
VIC. 1272

Treč. Ir Acit: »:»0 a m. Iki
T;to « m

DR. T. DUNDULIS

Nedėliomia pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namų tel. PROapect 1930

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. L ZALATORIS

A. 1 BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Ofiso vaL ano 1—3; ano 6i30—8i30

9AFFY DRAMA
ffisfVE ©EEN BuDPlES EVER
iSlrtCE «E VIERC CHUDREN
įto&etkek ain t
fTEsV
į
f
J

MERE’ TMIs IS TM£ PROUPfSI
ANO NO0LEST N\oM6NT
< OF fAy uFE ” s S

T ANO

Fnmiture House

NOV* YOU VVANTA T
BOR.R.OV/ A DOLLAk.
M£ £k,PAL1
Cyes A
rot**

Į
i

Į
J
_„

3409 S. Halsted St.

Reaidencija: 6600 Ba Arteatan Avi
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popie
« iki 9 vai vakavę

K----

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

•

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. IVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki «! Vak. 7 Iki •
Nedėliomia pagal su tartJ

Telefonas C A Nai 4796

1913 So. Halsted St.
Ofisas virš Boehm's Drug store
UD'ISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Re., telefonaa SEEley 0434.
Tai. Cicero 1484

M

I>rNlN« R/M1M 8BT8 — l'AK
LOR HETS _ BEDROOM 8ET8
— RIKIS — KADIOH — RKrRIOKKATORS — WA8BXK8 —
MANOKL* — 8TOVR8.

an ne

hioe

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
IVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Havaian — sekma
dienyje 4:80 po pietų.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

Ir R«lrma<1

tik nusitariu*

DR. V. E SIEDLINSKI
4143 South Archer A venų*
Telefonas LAFayett* 3660
Antradieniais, Ketvirtadieniaia
Penktadieniam.

ir

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šečtadieniaia.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(2-troa lubot.)
Tel. MIDvray 2880
Ohicago, UL
OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki •
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. uae 16 iki 12 vai vyto.

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
Nao 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 rak.
ir pagal sutartį.

Tel. Cicero 1484

TA DON T PAT ME BACK
IlL TAKE IT OUT OF a

Tr.čl.ri

DR. S. R. PALUTSIS
Res. 1625 So. 50th Avenue

Bndriko Radijo Progoramal:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 <aL

DANTISTAS

GYDYTO.TA8 IR CHIRURGAS

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

DR. RAŠIUS

Seredoj pagal sutartį.

DR. PETER J. BARTKUS

Jr

(J
'd

Akiniai teisingai prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

J 1 ir f*\Y

756 West 35th Street

1821 So. Halsted Street

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Thank I / Pon'T /v\EN*r»oN
fou
OEAR.
( ( CGMRAOE THE
I PkEASuR-E IS AiL

DR. C. VEZELIS

TeWnfn*s: HEMlock 5S4.

TeL OANal 0267
Re*, tel.: PROspect 666

TeL YARda 6981.
Bes.: KHNvood 6107

JOS. F. BUDRIK DB

DR. F. G. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips

OR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nao 1—4 ir ano 7—9 vakare
Taipgi pagal sutarti.
Ofiao telefoną. FROapaat 6717

4729 So. Ashland Avė. '

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tai. YARda 0994
Rez. Tel. RENvood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dien^
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LIETUVIU, APIE KURIU NUŽUDYMĄ

PARAŠIUTININKAS ANT AKMENS STULPO

AR IŠVEŽIMĄ RUSIJON GAUTA

3

Jurgutis sutinkąs
būti tarėju tik
su sąlygomis

kas reikia žinoti

LISABONA, spal. 5 d.—
Patirta, kad prof. V. Jurgu
tis, paskirtas generalinės
tarybos tarėju ūkio reika
lams, sutikęs priimti šią vie
tą tokiomis sąlygomis:
1) jis laisvai skirs parei
gūnus ūkio valdybai.
2) Lietuvos valiutos klau
simas turi būti sutvarkytas.
3) Lietuva sudarys atski
rą ekomininį vienetą su nūs
tatytomis teritorijos sieno
mis.
Prof. V. Jurgučio pava
duotoju tarėjo pareigose pa
skirtas docentas dr. Padalskis.

ŽINIŲ, SARASAS
(Tęsinys)
546. Juozas Skaisgiris b. ministeris išvežtas ar nužudytas kalėjime.
547. Juozas Žilinskas teisėjas išvež. ar nužud. kalėjime.
548. Andrius Šumakaris iš Kauno išvež. ar nužud. kai.
549. Vladas Komaras dvarininkas išvež. ar nužud. kai.
550. Juozas Andriušis leitenantas išvež. ar nužud. kai.
551. Albinas Abarauskas iš Alytaus išvež. ar nužud. kai.
552. Vladimiras Lenskis iš Vilniaus išv. ar nužud. kai.
553. Juozas Barniškis išvežtas ar nužudytas kalėjime.
554. Povilas Racevičius, kun. bolš. nužudytas Jonišky.
555. Stankevičius neopresbiteris bolševikų nužudytas
Skoruliuos, Jonava.
556. Kun. Valentinas Balčius Pusnės klebonas bolše
vikų nužudytas.
557. Kun. Jonas Daugėla Stirnių kleb., bolš. nužudytas.
558. Kun. ^Tonas Navickas bolš. nužudytas Viekšniuose.
559. Kun. Vacys Dambrauskas Kuršėnų bolševikų nu
žudytas Viešniuose.
560. Kun. Juozas Pletkus Papilės kleb. bolš. nužudytas.
561. Kun. Benediktas Vanagas Kruopių klebonas bol
ševikų nužudytas. .
562. Tėvas A. Dirvelė, O.F.M. iš kalėjimo išvežtas ar j
nužudytas.
563. Tėvas L. Martušis iš kalėjimo išvežtas ar nužudytas
564. Kun. Juozas Kostrickas Kelmės vikaras, iš kalė
jimo išvežtas ar nužudytas.
565. Kun. Stasys Rimkus Kražių vikaras iš kalėjimo
išvežtas ar nužudytas.
566. Kun. Vladas Didžiokas Panevėžio vikaras iš kalė
jimo išvežtas ar nužudytas.
567. Kun. Juozas Vailokaitis išvežtas.
568. Kun. Vladas Mažonas, M.I.C. išvežtas.
569. Dijakonas Vladas Jakimavičius, M.I.C. išvežtas.
570. Kun. Aleksas Mileika Vyžuonų klebonas, išvežtas
ar nužudytas.
571. Kun. Antanas Krencius Vegerių klebonas išvežtas
ar nužudytas.
572. Kun. Vacys Martinkus Židikų klebonas išvežtas
ar nužudytas.
573. Zigmas Starkus su žmona ir 2 vaikais išvežti, 2
mergytės likę.
574. Pranas Gineitis mokytojas su šeima išvežti.
575. Juozas Papečkis b. ministeris su šeima išvežti.
576. Aleksandras Stulginskis b. prezidentas su šeima
išvežti.
577. Pulk. Rudminas su šeima išvežtas.
578. Prof. Pranas Dovydaitis su šeima išvežti.
579. Jonas Masiliūnas b. ministeris su šeima išvežti.
580. Sąjungos pirmininko adv. Skipičio šeima išvežta.
581. Sąjungos reikalų vedėjo adv. Katiliaus žmona su
4 mažais vaikais.
582. Juozas Indrišiūnas buv. fin. ministeris išvežtas ar
nužudytas.
583. Vytautas Statkus b. Liet. Banko direktorius iš
vežtas ar nužudytas.
584. Dr. Jonas Pankauskas buv. KVC pirmininkas su
šeima išvežtas.
585. Leonardas Maziliauskas buv. Užs. Ministerijos tar
nautojas išvežtas.
586. Ramulė Elena Daugelienė-Skipitytė su motina iš

BERLYNAS, spalių 5 d.—
Pranešimai iš Bukarešto sa
ko, jog Romunijos karo va
dovybė paskelbusi, kad ka
re su rusais žuvę 11,000 Ro
munijos kariuomenės, kurių
Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.
dalis sužeista ir dalis din
gusių.
PIRKITE APSAUGOS BONUS!
Romunai taip pat skelbia,
K. Ką turiu daryti, kad
A. — Jis stipriai koope
jog paėmę belaisvėn 60,000
rusų belaisvių, 70,000 rusų pagelbėti savo sunui, kurs ruoja. A. F. of L., C. I. O.,
nužudyta ir 100,000 sužeis įstojo kariuomenėn?
geležinkeliečių organizacijos
ta. Sunaikinta 553 rusų or
A. — Jūsų sūnus turi bū ir ir daug kitų darbo grupių
laivių ir žuvę 120 romunų
ti aprūpintas
drabužiais visoj šaly indorsavo Pro
orlaivių.
maistu ir naujovine išran- gramą.
ga. Tam reikalingi pinigai.
Pastaba.
Įgyti Apsau
NEW YORKAS. — Romos
radio paskelbė, jog netru Pirkite Apsaugos Taupumo gos Bonus ir ženklus kreip
paštą,
kus Italijos ir Vokietijos ka Bonus ir gelbėkite vyriau kitės į artimiausį
ro vadai susirinks konferen sybei, kad jūsų sūnus būtų banką, arba taupumo ir sko
cijoms Atėnuose.
linimo sąjungą; arba rašyviskuo aprūpintas.
ktie U. S. iždininkui, Wa,
K.
—
Kaip
darbas
atsine

shingtone, D. C. Taip pat
Gerą darbą artimui pada
ša
į
Iždo
Apsaugos
Taupu

ir parduotuvėse parduodami
rysi, jei prikalbinsi jį užsi
sakyti "Draugą”.
Apsaugos ženklai.
mo Programą?

IR

I

DRAUGO
Sidabrinio
Jubiliejaus

BANKIETAS
KURIAME DALYVAUJA

i

vežta.
587. Dr. Leonas Bistras b. ministeris iš kalėjimo iš
vežtas ar nužudytas.
588. Kazys Bizauskas, buv. ministeris iš kalėjimo iš
vežtas ar nužudytas.
589. Stepas Rusteika buv. Kauno burmistras iš kalėji
mo išvežtas ar nužudytas.
590. Prof. Augustinas Voldemaras iš kalėjimo išvež
tas ar nužudytas.
591. Benediktas Grebliūnas b. jaunalietuvių vadas iš
vežtas ar nužudytas.
592. Gen. Kazys Skučas b. ministeris iš kalėjimo iš
vežtas ar nužudytas.
593. Augustinas Povilaitis b. saugumo šefas iš kalė
jimo išvežtas ar nužudytas.
594. Jonas Statkus buv. saugumo viršininkas išvežtas
ar nužudytas.
595. Domas Cesevičius tautininkų pirmininkas išvež
tas ar nužudytas.
596. Prof. Vilkaitis iš Dotnuvos su šeima išvežtas.
597. Žostautas buv. “Drobės” direktorius, Amerikos lie
tuvis, nužudytas Pravieniškėse.
598. Štrimas "Drobės” direktorius, Amerikos lietuvis,
nužudytas Pravieniškėse.
599. Gerulaitis "Drobės” akcininkas nužudytas Pravie
niškėse.

APBONUfios

Jo

Ekscelencija

f'Draugat" Anme telephoto,

Parašiutininkas George Hopkins, 30 m. amž., laimėjo
50 dolerių lažybas, kad jis iš akrindančio lėktuvo su pa
rašiutu nusileis ant akmens stulpo, vadinamo Devil’s
Tower, viršūnės, Wyominge. Jis nusileido, bet kelinta
diena negali iš ten nulipti. Stulpas yra 1,280 pėdų aukš
tas ir aplinkui jo sienos beveik stačios. Pirmuoju vaizdu
rodoma, kad jis yra stulpo viršūnėje; antruoju — kaip
maistas ir kiti daiktai iš lėktuvų jam ten išmetami; tre
čiuoju — Goodyear baliono įgula ruošiasi iš Dayton, O.
kristi jį vaduoti.

ARKI VYS. SAMUELIS A. STRITCH, D. D.
— ĮVYKSTA —

Kristaus Karaliaus Šventėje

Sekmadienį, Spalių (October) 26-tą d., 1941
DARIAUS-GIRĖNO

Gefting Up Nights Asthma Mucus

MakesManyFeelOld
Coughing,
Gasplng
fsal oldsr than you art or tuffir
a
Do you
from Oettlng Up Nights. Backiaehe, NervousLa g Paini. Dlsslnese, Snollen
Si
Anklet,
Rhtumaflc
m a tie Paini.
Palos. Burnlng,
Burnine, Kloty
a
or frs
ouei

— — -r.—Mt
‘ - that
(hat nut

Kldneys ari rltal to your Iihealth and
these symptoms may be dus to non-ortsnlc
and oon-systamle ltidney and Bladder troualss—ln such caees UYtfl'tk (a physlelan's
pr.,. rtpt loni usually glves prnmpt and Joyous rellef by helpinc ths Kldneys flush out
pnimnoiis esoess aclds and vaitas You tiara
STirything to galn and nothing to loee ln
trylng įlystas. An lron-elad guarantes
srr.pped around sach pecksgs assures a rsfund of your money on return of empty
psrkags unless fully sattsfled. Don't teks
ehsnees on any Ktdnay medicina that Is
guaranteed. Don't delay. Oet Cystos
ei
IBIss-tesi from your
OTV drugglst
arugglst today. Only
Only

_ _ _______ #»•. The guarantog

Fl.i,i liesa ustsii protsets you.

Thanks to
Doctor's prescrlptlon ealled
Mend.eo, thousands nov palllate terrlble rtcurrlng attaeks of ehoklng, gasplng. cough. Ing, įsneeilng Bronchial Asthma bv helplng
nature ramove thlck escess mucus. No dopes,
no įmokės, no lnlectlons. Just te,teles.,,
pleasant tablete. Tns raptd, deltghtful pslIlstlTS action eommonly helps natūra brlng
velcome sleep—a ''Ood-send." A prlnied
guarantee vrspped around each parkege nf
Mend.eo lnsures an Immedlate rrfund of
the full oost unless you are completely sst• lsfled. You have everythlng to galn and
nothing to lose under this oosltlve money
back guarantee so get Mendaco from your
drugglst today for only 80c. •
*
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Chicago, Illinois

Published Daily, cxcept Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "Draugas’’ brings best results.
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Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31. 1916 at Chicago, III.
(Jnder the Act of March 3, 1879.
Kietumų katalikų dienraščio “Draugo" rėmėjams lr skaitytojams
siunčiu sveikinimus lr geriausius llnkCJlmusl
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas
apie {vairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sa*, gins Ir saugo Jas nuo amilnojo Išganymo priešų.

Daugeriopai tapsulauggja Jflsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal
biasi
* AM3JETO G1OVANNI CICOGMANI,
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Kaino kontrolė
Tuo klausimu dabar daug yra rašoma spaudoj ir daug
ginčijamasi. Vadinamojo kainų kontrolieriaus Hendersono vardas kasdien darosi populiaresnis. Mat, daug
kas jį puola, kritikuoja.

Galima suprasti, kad šiandien sukontroliuoti smarkiai
kylančias kainas ant visokiausių gyvenimo reikmenų, tai
ne ropę sugraužti. Darbas begalo sunkus ir kai kurtais
atžvilgiais beveik neįmanomas. Patsai p. Hendersonas
kongreso komitetui pareiškė, kad jam pačiam nėra
viskas suprantama, kaip bus galima nustatyti visai
tikslią kainų kontrolę.
Kad uždėti tikslią kainų kontrolę, daug dalykų rei
kia paliesti. Tai buri būti glaudžiai surišta su visa
vadinamąja karo industrija, su darbininkų algomis, su
butų nuoma, karo prekyba, karo finansais ir t.t.

Daug sunkumų sudaro ir tai, kad uždėjimas kontro
lės ant kainų visuomet atras tam tikrų grupių pasi
priešinimą, kurį reikia -“sulaužyti”, norint pasiekti
tikslą. Jei šiame darbe nebus atsižvelgta į visas gy
venimo sritis, jei bus pradėta daryti išimtys, tada, aiš
ku, iš to iškils blogumų, atsiras daug nesusipratimų.
Pavyzdžiui galima imtis nuomas, kurios kas mėnesį
kyla. Yjiač jos kyla ten, kur yra platesniu mastu įsi
siūbavusi karo pramonė. Taip pat, kaip pranešama,
ir Vašingtone, kur dabar yra didelis susigrūdimas. Ky
lančios nuomos veda prie didėjimo atlyginimo už dar
bą. Kai viskas iškyla: nuoma, maistas ir kiti pragy
venimo reikmenys, ir algos turi kilti. Bet iš kur bus
gaunami pinigai, kad tą visa patenkinti? Tada inflia
cija pasidaro nebeišvengiama.

Antradienis, spalių 7, 1941

Pašelpkime ištremtuosius
Jau baigiamas spausdinti bolševikų nužudytųjų ir iš
tremtųjų iš Lietuvos sąrašas. Reikia neužmiršti, kad
ligšiol gauta tik maža ištremtųjų ir nužudytųjų vardų
dalelė. Tik prieš rusų-vokiečių karą Rusijon išvežta
arba nužudyta apie 50,000 žmonių. Kiek bolševikai
ištrėmė bėgdami iš Lietuvos, negreit apie tai sužino
sime.
Kokia yra lietuvių tremtinių padėtis tolimame ir šal
tame Sibire, ir aiškinti, berods, daug nereikia. Ji yra
baisi. Mūsų pagalba jiems būtinai yra reikalinga. Dėl
to šiomis dienomis su didesniu intensyvumu pradėta
vesti Lietuvai Gelbėti Fondo vajus ir surinkti pinigai
to vajaus metu jau pasiųsta lietuviams tremtiniams.
Kiekvieno lietuvio ir tautiška ir krikščioniška parei
ga aukoti į Lietuvai Gelbėti Fondą ir pasidarbuoti, kad
kiti aukotų. Juk mes negalime leisti savo broliams,
ištremtiems į Sibirą, šalti ir badu išmirti.

Apie boiševiky okupaciją
Žymiausias Šveicarijos katalikų laikraštis “La Liberte” įsidėjo ilgą straipsnį, pavadintą “Lietuvos liki
mas sovietų viešpatavimo metu.” Šį straipsnį persi
spausdino Paryžiaus katalikų dienraštis “La Croix”
ir kiti laikraščiai.
Straipsnyje sakoma: “1940 metų birželio 15 d. rau
donoji armija — tarp 15 ir 20 divizijų, kurių kelios
motorizuotos, — užplūdo Lietuvą. “Draugas” Dekanozov, užsienių reikalų vicekomisaras, buvęs GPU vir
šininkas Gruzijoje, o vėliau ambasadorius Berlyne, tą
pačią dieną atsiskubino iš Maskvos į Kauną ir paėmė
į savo rankas valdžią. Jis sudarė marijonetinę (lėlių)
vyriausybę, kuri buvo reikalinga pereinamajam mo
mentui, kol GPU pagriebė visas valdžios vadeles ir vi
są administracijos aparatą.
Tarp birželio 15 d. ir liepos 12 d. (kai įvyko “rinki
mai” į liaudies seimą) nebuvo kalbama nei apie so
vietizaciją, nei tuo labiau apie Lietuvos inkorporaciją
į Sovietų Sąjungą. Nors spauda buvo stropiai kontro
liuojama, tačiau ji buvo užgniaužta ir visi laikraščiai
tebeišeidinėjo, kaip ir anksčiau. Betgi nuo pirmos oku
pacijos dienos prasidėjo puolimas prieš dvi tautinio
veikimo sritis: politinio pobūdžio organizacijas ir tiky
bines įstaigas. Tiek vienos, tiek antros buvo uždary
tos.”
|
Išminėjęs svarbiausias tikybines organizacijas bei
jų darbą, laikraštis toliau sako: “Naujieji krašto val
dovai, lyg prietaringos baimės apimti, pirmiausia puo
lė tuos “liaudies priešus”, nekaltas ir taikingas įstai
gas. Maskvos visos jos buvo uždarytos, jų turtai kon
fiskuoti ir jų nariai priversti atsižadėti tikybinio rū
bo. Per kelias savaites naujieji valdovai net nežinojo,
ką veikti su tokiu būdu “įsigytais” pastatais: dauge
lis jų liko tušti, tačiau jų nariai nedrįso į juos įeiti
ar tai pasiimti paskubomis paliktų daiktų, ar tai pra
leisti naktį, nesant kitos pastogės.

Jy nieks nejaudina

“Garsas” rašo:
“Lietuviški komunistai į viską tebežiūri Maskvos
Taigi, p. Hendersonas, norėdamas patarnauti ir kraš akimis, jos įsakymai jiems yra šventas dalykas, ne
žiūrint jų didžiausio žalingumo Lietuvai ir visam ne
tui ir žmonėms, į visą tą turi atsižvelgti.
komunistiniam pasauliui. Kai Maskva prismaugė Lie
tuvos nepriklausomybę, pradėjo ją -maskolinti, mūsiš
kiai komunistai, kiek įmanydami, teisino ir gynė jos
žygius. Nieko nepaveikė nei savų žmonių kankinimai,
Teisėjas Brandeis
trėmimai iš gimtojo krašto į tolimus matuškos Rusi
Sekmadienį Vašingtone mirė buvusis Jungtinių Val jos užkampius, žodžiu, ką tik darė jų “šviesiausioji”
stybių vyriausiojo teismo narys Louis Dembitz Bran saulė — Kremliaus diktatorius Stalinas — buvo nedeis, sulaukęs 84 metų amžiaus. Spauda ir žymūs kraš klaidinga ir šventai pildytina. Jei Stalinas t įsakydavo
to teisininkai, valdžios pareigūnai, politikai ir kiti ati rėkti prieš demokratijas, sabotažuoti pagalbos davi
duoda velioniui pagarbą už jo nuopelnus.
mą, komunistėliai kiek gyvi veikdavo tų įsakymų vyk
Velionis ištarnavo vyriausiame Jungtinių Valstybių dymui.
“Ir dabar pasižiūrėjus į “lietuviškų maskolių spau
teisme per 23 metus. Ton vieton jį buvo paskyręs pre
zidentas Wilsonas. Tai buvo pirmutinis žydų tautybės dą, pasiklausius jų kalbų, junti, kad jiems niekas dau
žmogus, paskirtas ton aukšton vieton. Savo pareigas, giau nerūpi, kaip tik komunistinio režimo likimas.
kaipo teisėjas, jisai atlikdavo ir teisingai ir gerai ir Jiems gali žūti Lietuva ir visos kitos demokratinės ša
tuo pasitarnaudavo ir kraštui ir žmonėms. Nepaisant lys, bile tik sovietija išliktų ir gyvuotų.
savo sunkių ir aukštų pareigų, teisėjas Brandeis nie
“Šunuodegiuojanti Maskvos politika, pasmaugusi dau
kuomet neužmiršo ir savo tautos žmonių. Jisai visada gelį demokratiškų šalių ir galų gale iškasusi duobę
buvo veiklus žydų organizacijose. Prieš du metus jis pačiai matuškai Rusijai, turėtų atidaryti akis ir Labiau
ir iš vyriausiojo teismo pasitraukė svarbiausia dėl to,
sia surambėjusiems elementams. Deja, jų nepaveikia
kad norėjo daugiau pasidarbuoti savo tėvų kilmės žmo r.ei gimtojo krašto meilė, nei savų brolių ir seserų li
nėms. Ypač jam rūpėjo žydų tremtinių reikalai ir jis kimas. Jie aklai seka įsikibę Maskvos skvernų.
daug jėgų padėjo, kad tiems tremtiniams surasti na
“Lietuviai iki šiol perdaug davė kitoms, tautoms, o
mus ir globą.
patys iš jų nieko negavo. Priešingai, svetimi augo,
Teisėjas Brandeis savo gyvenimu ir darbais rodė stiprėjo lietuvių lėšomis, o patiems lietuviams už tai
puikų pavyzdį visų kitų tautybių žmonėms — kad ne uždėdavo sunkius vergų pančius.
“Lietuviai, gana vergauti. Laikas žiūrėti savo rei
valia išsižadėti savo tėvų kilmės, kad galima būtų geru
Amerikos piliečiu, — aukštu valdžios pareigūnu ir bū kalų, kaip žiūri kitos šviesios, savarankės ir pažangios
ti geru žydu. Ta* pat* ir *u kitomi* tautomi*.

Ai
(“Draugas” 1916 m. spa
lių 7 d.)
Prakalbos šv. Jurgio pa
rapijoj, Bridgeporte... Šv.
Jurgio parapijoj, Bridge
porte, Chicagoje, įvyko Lie
tuvos gelbėjimo reikalui
prakalbos, kurias laikė kun.
J. Žilinskas ir M. Yčas. Au
kų Lietuvos gelbėjimo rei
kalams surinkta 400 dole
rių. Prakalbose klausytojų
buvo per 600.
•
41,059 lazdoms... Jungti
nių Amerikos Valstybių
Sveikatos
departamentas
praneša, kad jis nupirkęs už
41,059 dolerius lazdų rai
šiems vaikams, kurie pali
ko raiši nuo paralyžiaus li
gos.

Išlaidos mokykloms... šie
met Jungt. Amerikos Val
stybės mokyklų užlaikymui
paskyrė 42,661,359 dolerius.

Karas sendina.... Kariški
gydytojai sako, kad karo
lauke daug jaunų kareivių
pražilsta. Jų veidai taip pat
ne be laiko susiraukšlėja.
Tai vis pasėkos karo žiau
rumo, žmogaus nerimo ir
baimės pergyvenimų.

D}1 Lietuvos ateities... Vo
kiečių Laikraštininkas D. C.
Michaelis rašo, kad lietuviai
dar nėra pribrendę prie Ne
priklausomo gyvenimo, to
dėl sunku jiems jį ir atgau
ti.
•
Vokiečiams stinga karei
vių... Sommes fronte tarp
suimtųjų vokiečių belaisvių
rasta nemažai ir jūrininkų.
Iš to vokiečių priešai daro
išvadą, kad vokiečiams jau
stinga kareivių, nes, girdi,
jūrininkų kareivių vieta ne
sausumoje, bet jūrose ka
riauti.

ASILAS IR LAKŠTUTE

(Iš J. Krilovo).
Gudrasis asilas pamatęs
Lakštingalą, gražiai jai tarė:
Klausyk, dailioji geradare!
Tu, sako, į gražias dainas įpratus;
Norėčiau aš, išgirdęs tavo dainą,
Čia savo žodį tarti ar gerai ji eina,
Atseit, išpeikti ar išgirti ta meną!
Lakštutė jam giesmelę čia pradėjo:
Sušvilpo, sučiulbėjo,
Paleidusi gaidas visas:
Žiū balsas jo čia pat giraitėje skardena,
Tai rodosi, kad gieda ji toli-toliausia/
Tai jaučiasi, kad kila
Dainelė jos dailioji į dausas;
Tai skamba ji garsiai, tai visiškai nutila.
Visi dainų Auroros giesmininkės klausė:
Nurimo vėjas, ir paukščiai nutilo,
Net gyvuliai —
Ir tie dainų tų klausė sau tyliai.
Taip pat dainomis sužavėtas,
Piemuo čia klausė jų sukaitęs
Ir tik retkartėmis, iš lėto,
Meiliai šypsojos piemenaitei . . .
Daina baigta. Mūs asilas akis padelbė,
Nuleido galvą savo gudrų žodį skelbė:
“Nei šio, nei to! Turiu čia pasakyti —
Tavęs nelfūdįnt galima klausyti į » į Č/’V.' '
Tik gaila man, išties,
Kad su mūsų gaidžiu nelaikai pažinties:
Jei tu pats jį bent kiek pasimokinutm,
Tai dainą dar geriau pažintum.”
Išgirdus teismą tą gudraus tarėjo,
Lakštutė purptelėjo — tiek ją teregėjo.
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Išgelbėk, Viešpatie, ir mus nuo panašių teisėjų.
J. Martinaitis.

Prašau Nesijuokti
Anądien ant Michigan
leikos buvo didelė audra.
Plaukiančio pasažierinio lai
vo “Žuvėdra” visi vyrai bu
vo pristatyti prie gelbėjimos darbo. Pasigesta tik
tai Maikio Stipino. Ieško
kapitonas šen ir ten ir vel
tui. Pagalios įbėga į jo ka
jutę ir pamato Stipiną įsi
movusį į žmonos dresę.
— Tu šioks — toks, — nu

perkunavo kapitonas. — Ar
paibelis tave įmovė į mote
rišką dresę ir kuriam ga
lui?
— Ne paibelis, — atsakė
Stipinas, — ale aš parodau
savo mandrią galvą. Kada
kapitonas užkamandavosi:
visos moterys ir vaikai prie
gelbėjimos laivelių, aš sto
vėsiu sykiu su moterimis...

r

Nieko neveikti — labai
sunkus darbas. — Philaletas

4

Dolph Camilli, Dodger first baseman, slides safely into second base in second inning of Sunday’s World Series battle as Riz zuto (feet shown in air) dives futiley into

i

the dust. Umpires are Pinelli (left) and McGowa3lJ
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Alla Rachmanova

Studentai, Meilė Ir teka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis
n. TOMAS
(Tęsinys)
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(Viršminėtos organizacijos vardu J. P. Varkala,
vicepirmininkas ir sekretorius, daro pi. neš 'mus kiek
vieną ketvirtadienį 7:45 P. M. per radio stotį YVMI'C,
1450 K. C.)

Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų

*

•
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šitie nesuskaitomi tūkstančiai, šios moterys ir vaikai???

Bet dabar bolševikai iš
tautos išplėšia ir gabena
žmones: advokatus, agrono
mus, daktarus, kunigus, biz
nierius ir net paprastu:
miesto darbininkus ir ūki

Bus daugiau.)

ninkus; tūkstančiais išvežti

Baras

Lietuvos žmonių Golgotos dienos

Lietuvių Prekybos Buto iš Lietuvos į Sibirą. Vietoj
jų, atsiųsti rusai.
1
Spalių 29 d. ramiuose laikuose, kada su
Šiandien su dideliu pasisekimu perskaičiau savo re sisiekimas atidarytas tarpe Kuo Amerikos lietuviai
feratą apie charakterį ir asmenybę. Pasibaigus paskaitai, Lietuvos ir Suvienytų Valst. gali padėti
mane profesorius pasišaukė į savo kabinetą, ilgai klausi tikslas esti padėti Išplėsti
Aukų siųsti dabar jiems
nėjo apie mano ankstesnes studijas ir paskum pasiūlė, Lietuvos prekes Amerikoje. negalime, nes nežinom kur
baigus universitetą, likti dirbti prie jo katedros asi Dėl karo šitoje plotmėje da jie yra ir nesam tikri, kad
bar nėra veikimo.
stente.
drabužiai, maistas ar pini
Prisitaikant prie aplinky gai juos pasieks.
Dirbti universitete — tai buvo mano didžiausioji ir
gražiausioji svajonė. Vadinasi, ji dabar turėjo įvykti! bių, Prekybos Butas prisi
Dabar eina karas prieš
dėjo
prie
aukų
rinkimo,
ka

Dėkingai paspaudžiau profesoriui ranką, bet tuo pačiu
Hitlerį, demokratijos prie
da
Hitleris
užėmė
Klaipėdą,
momentu atsiminiau baisiąją tikrovę: juk ateina raudo
šą. Sovietai kariauja prieš
kad
aprūpinti
pabėgėlius
Hitlerį ir jungtinės Valstynieji! Ir man iš akių ištryško ašaros. Profesorius nu
k UiuUgua
stebęs pažiūrėjo į mane. Aš jam verkdama pasipasako lietuvius iš Klaipėdos kraš-j k£s Amerikoje teikia pagalMiss Virginia Hansen, 24
Sovietams, kad nugalėti
jau, kad esu tremtinė, todėl turėsiu pati pirmoji kristi to. Mūsų organizacija surinko
tam
tikslui
virš
$1,m. amž., buvusi viešosios
Hitlerį.
raudonojo teroro auka. Man baigus, jis švelniai paglos
700.00
ir
juos
persiuntė
per
gerovės
darbuotoja DetroiAmerikos visuomenė, o ytė ranka mano galvą ir labai rimtai tarė:
I
— Mano mieloji mergaite, mūsų gyvenimas yra Lietuvos Konsulatą į Kau pač mes, lietuviai, turime te, Mich., paveldi milijono
koncentruoti visas pajėgas, dolerių vertės turtų. San 1
Dievo rankoje! Mes turime taip dirbti ir taip atlikti sa ną.
Dabar iškilo naujas reika kad State Department Wa- Francisco superior teismas
vo pareigą, tartum nebūtų jokio rytojaus, kuris viskam
padarytų galą. Galimas daiktas, kad, jei užeis raudo las. Taigi direktoriai Lith. shingtone išreikalautų teisę jai pripažino Bear Film
nieji, jūsų dienos jau yra suskaitytos; tačiau ne tik jūs Chamber of Commerce of visiems, belaisviams išvež kompanijos nuosavybes.
III. savo posėdin praeitą tiems iš Lietuvos, atsikreip
vienos, bet taip pat mano ir daugelio kitų.
tėvu, James, yra savininkai
Tikėkit man: jei užeis raudonieji ir Rusijoje galu penktadienį buvo pakvietę ti į Amerikos konsulus ir Bridgeport Clothing Co. dra
tinai įsigalės, tai neliks akmens ant akmens. Viskas tu Lietuvos konsulą, kad pra atstovybę Rusijoje. Kada tą bužių krautuvės, 3310 So.
rės žūti, ir, gal būt, laimingiausieji bus tie, kurie patys neštų apie padėtį nelaimin žingsnį padarysim ir apie Halsted St. Chicago, 111.
gų lietuvių, kuriuos bolše vietą apsigyvenimo nelai
pirmieji kris aukomis tam raudonam kraujo svaiguly!
Joseph Mažeikis — lietu
vikai be teismo, tardymo, mingo sužinosim, tada bus
Aš išėjau namo mirtinai nusiminusi ir patraukiau
su šeimynomis išvežė į Ru laikas rinkti aukas ir as vis barzdaskutys, turįs sa
paupiu išilgai Angaros, kuri linksmai tyvuliavo tolyn.
sijos gilumą prekiniuose va meniniai susisiekti su gimi vo įmonę adresu 3232 So.
Mirtinai nusiminusi . . . Tačiau liūdėjau ne savęs, ne sa
gonuose. Konsulo praneši nėmis ir pažįstamais, kurių Halsted St.
vo menkučio, bereikšmio gyvenimo, bet savo tėvynės, sa
mu, iš Lietuvos išvežta a- aš užtikrinu yra daug jūsų,
Greta su viršminėtais na
vo Rusijos ir visų žmonių, kurie ją sudaro. Dabar tai
pie 50,000 lieetuvių, kurie mano ir visų lietuvių, kurie riais yra sekantieji, kurie
supratau visai aiškiai. Vadinasi, tai yra galas . . .
buvo sugrūsti į 871 vago kenčia badą, šaltį if ligas. remia veikimą šios organi
Taipgi rašykite laiškus zacijos:
nus po 30 ir 40 žmonių vie
Spalių 30 d.
nam. Tai buvo vagonai, ku senatoriui Wayland Brooks,
Stanley Balzekas, turįs aBaltoji armija visiškai sunaikinta. Užfronty, Ma- riuose gyvulius veža.
respublikonų partijos, ir se gentūrą Chrysler, Plymouth
jinske. Taišete, Krasnojarske, visur padaryti sukilimai
Negaliu jums čia išpasa natoriui Scott W. Lucas, de Turi krautuvę rakandų, ra
žinoma, pirma sumanyti ir suplanouti eserų;
koti visų baisenybių, kurias mokratų partijos. Rašykite dijų ir auksinių daiktų adturėjo pernešti mūsų vien laiškus savo distrikto repre- t resu 3409 S. Halsted St.
1919 m. lapkričio 2 d.
zentantui į Washingtoną
Kviečiu visus klausytojus
genčiai toje kelionėje. Pata
reikalaudami
jų, kad dary
Pradėtas evakuoti Omskas.
riu perskaityti pranešimą
remti savo bizniu mūsų na
tų spaudimą ant U. S. S. R.
dr. Antano Garmaus, vyriau
rius, kurie remia lietuvių
Lapkričio 10 d. sio gydytojo, Lietuvos Rau (Sovietų) valdžios, kad gau veikimą Chicagoje. Ragin
Mūsų pabėgėlių kambarys vis pilnėja. Pas mus ap donojo Kryžiaus, kurį pa ti susisiekti su giminėmis kite tuos biznierius ir pro
sigyveno vieno lenkų geležinkeliečio žmona su dukteria. tiekia savo laiške Rapolas ir pažįstamais per Amerikos fesionalus su kuriais jūs
Jos pabėgo iš Novonikolajevsko. Aš joms užleidau savo Skipitis. Viršminėtas prane konsulus ir atstovybes.
reikalus turite, kad taptų
Šiam
veikimui
vadovauja
tapčaną.
•
;
nariais šios organizacijos.
šimas tilpo vietos laikraš
Lapkričio 11 d. čiuose — “Drauge” ir “Nau narys Chamber of Commerce į Vardu Lithuanian Chamb
ir pirmininkas Lietuvai Gel er of Commerce of Illinois,
Šiandien pas mus atėjo dar vieno gydytojo žmona jienose.”
bėti Fondo, teisėjas John
su savo dukrele. Jos pabėgo iš Omsko.
Šiuose laikraščiuose da T. Zūris. Todėl, kooperuoki adresu 3241 S. Halsted St.
Telephone Calumet 7388,
bar spausdinami vardai ir te su juo šiam veikime.
Laokričio 14 d. pavardės tų šeimų ir pavie
linkiu geriausios kloties,
Nariai
šios
organizacijos
ir Packard auto ir garažą
Iš kur tas vienumos jausmas, kuriam imu vis dau nių, kuriuos bolševikai su
Praeitam
direktorių
susi

taisymui adresu — 4030 Ar
giau pasiduoti? Juk aš beveik niekur nesu viena; univer grūdo į vagonus ir išvežė
sitete vis kas nors būna prie manęs, ir aš nuolat girdžiu į Rusijos gilumą. Gaukite rinkime Lithuanian Chamb cher Avė.
Justin Maokiewicz, prezi
kitų rūpesčius ir troškimus. Namie manęs visuomet tuos laikraščių numerius. Be „ er of Commerce of Illinois
laukia darbas, reikit rūpintis sergančia mama ir vargšu abejonės, ten surasite savo buvo įskaityta į sąrašą vei dentas Standard Federal
tėveliu, kuris dėl tų visų nelaimių nežmoniškai kenčia. gimines, pažįstamus ir bu kiančių narių sekantieji biz Savings and Loan Associa
nieriai, kurie remia savo tion, 4192 Archer Avė.
Paskum daugybė vaikų, kuriuos turiu prižiūrėti ir ku vusius kaimynus.
duoklėmis veikimą šio* or Joseph F. Budrik, radio
riems pasakoju pasakas ... — taigi, galima manyti, kad
Istorija nežino tokio bū ganizacijos:
valanda, kuria mūsų orga
visai nėra kada būti vienai su savo mintimi. Ir vis dėl
do naikinimo tautos, kokį
Alex
Petrauskas
su
savo
nizacija
dabar naudojasi.
to, vakarais, kažin kas iškyla mano krūtinėje, aš apsi
naudojo bolševikai Lietuvo
kniaubiu rankomis pagalvį ir imu į jį verkti. Aš pasi
je, Estijoje ir Latvijoje. z
juntu tada tokoa viena, tokia vienų viena.
— namams statyti, remontuoti ar
Be. tardymo ir teismo vi
Žinoma, niekam apie tai neprasitariu nė puse lūpų,
PASKOLOS
pirkti.
Ilgametis Išmokėjimo Planas
priešingai, visi mato mane tik linksmą ir besišypsančią duryje nakties prikelia iš
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
ir mano, kad tokia iš tikro esu. O aš taip norėčiau būti lovos ir visą šeimą, su ligo
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
tais
seneliais
ir
vaikais,
iš

silpna, prisiglausti prie ko nors ir tarti: “Pasigailėk ma
nęs, pasigailėk!” Aš taip norėčiau šituos žodžius kada veža į Sibiro tyrus, į Uralo
Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
nors pasakyti pati, bet ne klausyti, kaip kiti man sako: kalnus. Negana to, išardo
šeimynas: vyrus pasiunčia
“Aš tave myliu!” —
TAI
IPYtflTP
Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpės
vienur, o žmonas kitur.
I AUf I 1x1 I C tingai globojami lr ligi $5,000 ap
Ir, lyg tyčia, šiandien mama tarė Kseniai Michaitingai globojami lr ligi
ap
Lietuvių tauta pergyveno
drausti per Federal Savings and Loan Corporation
Mokam*
lovnai:
Stt*. * Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.
laikus,
kada
Lietuvą
valdė
— Ach, dėl Alios aš esu visiškai rami, ta tikrai ne
Muravjovas. Tada buvo bru
m ,sv PAsrriKBjmo
mtvkrmrs rekordas
pražus. Lyg matėte kada ją nuliūdusią?
kamos
į
rankas
maldakny

O, kad ji žiontų, kaip jos ta narsioji Alia naktį
♦5 Metai
avimo. Nenaskrlandžlant
gės
rusų
raidėmis
spausdin-l
Vieno
Klljeatot
graudžiai į pagalvį verkia!---------tos. Girdėjote apie Kražių1
Keistuto Savinga and Loaa Association yra žymiausia seniau
šia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.
Lapkričio 20 d. skerdynę.
Visas Irkuckas užplūdęs pabėgėlių. Baisiausia, ką
tik galima įsivaizduoti, ir yra šitie apiplyšę, purvini žmo
nės, su išblyškusiais, įkritusiais veidais, su degančiomis
iš pasibaisėjimo akimis, mirtinai išsigandę raudonųjų,
kurie beveik gula jiems ant kulnų! Kuo jie nusikalto,

y

K.

PAVELDI MILIJONĄ

Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois
(Lietuviu Prekybos Butas)

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

(Tęsinys)
1941 m. sausio 8 d. Berlyne sutikau Nadotkin, rytų
apeigų katalikų kunigą, kuris didžiojo karo metu buvo
rusų kariuomenės karininkas. Jis buvo bolševikų apkal
tintas kaipo popiežiaus šnipas. Bolševikų slaptosios po
licijos agentai jam sako:
— Buvai baltosios gvardijos karininkai mokslus ėjai
Romoje, popieriuose pažymėta, kad italų pilietis, vadi
nasi esi popiežiaus šnipas:
Nadotkin buvo suimtas 1940 m. rugpiūčio mėnesio pa
baigoj ir išlaikytas Kauno kalėjime iki 1940 metų gruo
džio vidurio, o 1941 m. sausio pradžioj atbėgo į Vokie
tiją ir jis papasakojo:
— Buvau kelias dienas bolševikų slaptosios policijos
patalpose, išgyvenau kelis mėnesius bolševikų kalėjime:
sunku ir apsakyti, kokias kančias ir kokį terorą kalinys
turi išgyventi bolševikų kalėjimuose.... Bblševikų slapto
sios policijos rūmuose ir žiauriame Kauno bolševikų ka
lėjime mačiau žilas generolus, energingus karininkus,
penkiolikmetes gimnazistes ir šešiolikmečius gimnazistus. Gal būt, paklausi, už ką ten pateko grakščios gim
nazistės ir šaunūs gimnazistai? Kai Lietuvos kareiviai
1940 m. rugsėjo mėnesį jojo iš Mariampolės į kitas vie
tas, lietuvaitės gimnazistės lietuviams kartams įteikė bal
tų gėlių gražias puokštes, o rusams bolševikams okupan
tams parodė rūstų ir pilną nepasitenkinimo veidą. Už tai
gimnazistės pateko į kalėjimą. 1940 m. rugsėjo 15 d. gim
nazijose prasidėjo mokslas. Gimnazistai prieš pamokas ar
po pamokų dar kartais sukalbėdavo maldas ar sugiedo
davo tautos himną: “Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių
žemė....” Už maldą, už tautos himną ir už gėles jaunos
gimnazistės ir jauni gimnazistai įmesti į šaltą ir drėgną
bolševikų kalėjimą.

Sutikau Kauno kalėjime kun. Alf. Sušinską, gabų rašy
toją ir jaunimo vadą, ir taip pat jo brolį stud. Albertą
Sušinską. Kun. Alf. Sušinskas labai nudžiugo sutikęs
mane kalėjime.... Kun. Alf. Sušinskas buvo apkaltintas,
kad jis organizavęs Lietuvoj slaptą organizaciją, kurios
tikslas buvo kovoti su bolševizmu ir kuo greičiausiai jo
atsikratyti. Kun. Alf. Sušinskas po patiektu apkaltinimu
pasirašė, ir koks jį laukė rytojus — visi žinome.
Geriau mirtis negu keleri metai rusų bolševikų kalė
jime: maistas labai prastas, mažoj kameroj, kur seniau
būdavo penki kaliniai, dabar dvidešimt penki, oras pras
čiausias, šviesos visai nedaug; langai apkalti lentomis,
kalinys negali atsisėsti, o kokia nešvara — negaliu nė
apsakyti.

18. Bolševikai pirmos rūšies
falsifikatoriai
1940 metų liepos 14 ir 15 dd. buvo “renkami” į liau
dies seimą atstovai. Tai ne rinkimai, bet komedijos ir
tautos valios falsifikacija. Maskva pastatė kandidatus
į seimą; pastatė tiek, kiek reikėjo išrinkti ir visi turėjo
būti išrinkti. Nei organizacijos, nei savivaldybės, nei
paskiros grupės negalėjo savų atstovų pastatyti. Dar ne
buvo rinkimų, o jau visi žinojom kas bus išrinkti į sei
mą, kuris turės viešai palaidoti Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybę. Visi žmonės norėjo Laisvos ir Nepri
klausomos Lietuvos, gal tik koks trečias nuošimtis pa
geidavo Lietuvos prijungimo prie Maskvos.

Lietuviai prievarta buvo varomi prie “rinkimo” urmu,
bet daugelis iš jų visai nėjo, verčiau bevelijo užsitraukti
bolševikų nemalonę negu būti Tautos išdavikais, o kiti
nuėję metė tuščius vokus arba įdėjo kokį popiergalį, iš
kirptą iš senų laikraščių, o kiti net įdėdavo į voką po
pietį, ant kurio būdavo įrašas: “šalin bolševikai iš mūsų
tėvynės, mes nepripažįstame tokių rinkimų ir nieko ne
norime turėti bendro su melagiais ir Lietuvos Laisvės žu
dytojais.” Todėl drąsiai sakau: labai mažas nuošimtis
dalyvavo balsavimuose, atvykę balsuoti ir tai įmesdavo
tuščius vokelius, gal koks ketvirtas procentas įmetė kor
teles su atstovų pavardėmis. O bolševikai paskelbė, kad
“rinkimuose” dalyvavo 95 procentai ir jie triūbijo visoj
Lietuvoj, kad žmonės pritaria bolševikams. Tai yra pir
mos rūšies melagiai ir falsifikatoriai. Bolševikai per “rin
kimus” aiškiai pamatė, kad lietuviai nekenčia bolševiz
mo ir nori Laisvos ir Nepriklausomos Lietuvos, bet Mask
vos buvo įsakyta paskelbti, kad lietuviai gausiai daly
vavo “rinkimuose” ir pareiškė norą prisijungti prie so
vietinės Rusijos, taip Maskvos pataikūnai ir Stalino gar
bintojai ir padarė.

Tek CALamet <118

3236 So. Halsted St

(Bus daugiau.)

Chicago. III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus

matote “Drauge”.
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DRAUGAS

H

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
vieną kitą minutą iki ji at
nešianti
rastus
pinigus.
Laukusi ir nesulaukusi ne
pažįstamosios grįžtant.

Sodalietes rengia
šokiu vakarą

Marąuette Park. — Gimi- Į
mo Pan. Šv. Sodalicija ren
gia šokius — “The Disco-'
very Dance”, spalių 12, pa-Į
rapijos svetainėje, 6820 S.
Chicagos čekų patrioti
Washtenaw Avė. Pradžia 8
nės organizacijos praeitą
vai. vak.
Komisija sudaryta iš se sekmadienį gausingu surin
kančių narių — Kattie Las- j kimu pagerbė savo tautos
kis, Estelle Rajauskas, Anne vadus, kuriuos kraujagerinMosteika, ir Helen Drukte- gi naciai žudo Bohemijoj
nis. Jos kviečia jus ir jūsų ir Moravijoj.
draugus atsilankyti į šį va
Rytoj,
spalio 8 d., Šv.
karą ir praleisti smagiai šo Prokopijaus
bažnyčioje
kant prie Russ Bothie ir jo įvyks iškilmingos gedulo
orkestros žavėjančios muzi pamaldos už nužudytuosius
kos.
, Komisija čekus patrijotus.
Mišias
aukos šios bažnyčios klebo
nas, kun. Raymond Ro
man.

Čekai pagerbia
žudomus tautiečius

Nesulaukė grįžtant
su 300 doleriu

Mrs. Louis Smith, 50 m.
amž., 157 W. Superior gt.,
štai ką pranešė policijai:
Anądien ties Adams ir
State gatvėmis nepažįsta
ma moteris ją užkalbino.
Nepažįstamoji jai
(Mrs.
Smith) konfidencialiai pra
nešė, kad ji radusi 2,500
dolerių ir norinti rastų pi
nigų dalį duoti patikimai
moteriai, kuri aktualiai pa
rodytų,
kad turinti nors
300 dol.
Jinai (Mrs. Smith) nuė
jusi bankan ir ištraukusi iš
savo indėlių 300 dol. Nepa
žįstamoji paėmusi iš jos 300
dol. ir pasakiusi palaukti

148,749 asmenys
gauna pensijas

Iki šio laiko seni žomnės
pensijų čekius gaudavo apie
20 dieną kiekvieną mėnesį.
Dabar pensijonieriai pain
formuoti, kad jie kas mėne
sį čekius gaus ne anksčiau
kaip tik apie 27 dieną. Tai
esąs naujas pasitvarkymas.

j G. Wainauskas . .
Iv. Noreika ..........
va
| va a
va - I
Į W. Rodger ..........
nuoširdžiai aciu!
1 A. Mikalojunas ..
Visiems ir visoms, kurie
grąžino Labor Day pikniko K. Szicauskienė . .
knygutes pikniko dieną a3 V. Balanda ..........
meniai arba paštu, tariame V. Anderson ....
B. Brukauskienė
nuoširdų ačiū.
Dienraščio “Draugo“ ad A. Masteika ....
ministracija labai įvertina J. Lileikis ..........
visų savo skaitytojų ir re O. Marciukaitis ..
mėjų pasidarbavimą ir nuo A. Aleliunas ....
širdžią paramą Mašinų Fon J. Kielus ..............
F. Yucius ......
dui.
C. Stasiukaitis .. Chicago. C. Faplauskas ..
B. Tūbelis .......... Chicago. K. Kudirka..........
J. Rudokas .......... Chicago. 1 E. Brazauskienė .
A. Budris .......... Chicago. K. Mažeika ..........
J. Starkus .......... Chicago. C. Lancius ..........
M. Vaičiūnas .... Chicago. J. Jančius ............
A. Meistenaitė .. Chicago. W. Petrošius ....

Chicago. | A. Norbutas .... Clncago.
Chicago. 0. Sideikienė ....
Cicero.
Chicago. A. Širmulis .......
Chicago. A. Kraujalis .... Chicago.
Chicago. M. Sakalauskas .. Chicago.
ANTANAS YUŠKA
MirS Spalių 4. 1941. 10:45 v.
Chicago. M. Rimkienė Ind Harbor,
vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs
Lietuvoje. Kilo iš
Chicago.
Indiana.
Pajūrės parapijos.
Chicago. A. Lapinekas .. Chicago.
Amerikoje išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliūdime
Chicago. L Bernatavičiai.. Chicago.
moterį Konstancijų (po tėvais
Poškaitė), dukterj Konstanci
Chicago. A. Andriska .... Chicago.
jų. sūnų Vladislovų, brolį Jo
nų Yuškų ir jo šeimų, dvi se.Chicago. A. Oskeliūnas .. Chicago
seris Martha Puleikienę, švogerj Pranciškų,
lr
Elzbietų
Chicago. J. Paterakas ....... . Cicerą
Serapinas, švogerį Kazimierų
ir jų šeimas lr daug kitų gi
Chicago. K. Mase hunas .. Chicago.
minių lr pužįstamų. O Lietu
voje paliko motinų Marijonų
Chicago. j. Sliazac ....... Chicago.
ir 2 seseris: Onų ITrbiklenę lr
Antaninų Arnulienę ir jų šeimas.
Chicago. L. Dogis ............. Chicago
Kūnas pašarvotas namuose,
44 52 So. Hermitage Avė., Chi
Chicago. P. Domanskis .... Chicago
cago,
III.
Laidotuvės
įvyks
ketvirtadienį, Spalių 9, iš na
Chicago. P. Sabaliauskas .. Chicago.
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas
į šv. Kryžiaus parap. bažny
Chicago. A. Deveikis ....... . Cicero.
čių, kuroje (vyks gedulingos
Chicagc. A. Kukštas ......... Chicago.
pamaldos už velionio sielų.
Po pamaldų bus 'nulydėtas J
Detroit? S. Tunkelis ....... . Cicero.
Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
Chicago D. Žilinskas .... Chicago.
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Chicago. A. Stašaitienė ... . Cicero.
Nuliūdę Žmona, Duktė, Sū
nus, Motina, Seserys, Brolis,
Chicago V. Spirauskas .. Chicago.
švogertal ir Ginitaaėa.
Laidotuvių Direktorius J. F.
. Cicero M. Norbut ....... .. Chicago.
Eudeikis, Tel. YARda 1741.
Chicago. F. Kumpatis __ Chicago.
Chicago. K. Raila ............. Chicago.
Tas daiktas nėra sunkus
Chicago. F. Stani3lovaiti«3 . . Cicere.
Dėt. cit. J. Krauss ......... Chicago. kurį su noru dirba žmogus
»

TURTAS VIRS .. $6,000,000
APART APSAUGOS, TURIME
<N CO C OHO
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ..................... $5u5,U(J> '
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigą

MES MOKAME

Loan ASSodAnoNofaiar
1 JUSTIN MACKIEWICH. Pres,

4192 Archer Avenue
yiRginia 1U1

1

•AKT, DTD. LAIDOTUVIŲ DZBBKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
•snatuiM Patarnavimas — Moterį, pstaraanjs

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

Chicago.
Chicago.
Chicago.
Chicago.
Chicago.
Chicago.
Chicago.
Chicago.
Chicago.
Chicago.
Chicago.
Chicago.
Chicago.
Chicago.
Chicago
Chivago.
. Cicero.
Chicago.
Chicago.
. Cicero.
Chicago.

PAMINKLAI
• -7

'
MENISKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

mas. — Schiller.

Muz. JUOZUI KUDIRKAI mi
rus, jo šeimai ir broliui, Justui, reiš

Niekados nesigailėjo tas,
kuris mažai valgė ir mažai
kalbėjo.

kiame gilios užuojautos.

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

Karaliui garbės daro joj
vertybė, mums -— darbštų- Į

UŽUOJAUTA

TEISINGAS PATARNAVIMAS
•---K. <

Venetian Monument Co.

527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

VARGONININKŲ SĄ-GOS

CHICAGOS PROVINCIJA.

UŽUOJAUTA
Šioje didelio liūdesio valandoje
reiškiame mūšy nuoširdžią užuojautą

muzikui Justui Kudirkai, mirus jo
mylimam broliui, muzikui JUOZUI

KUDIRKAI.

ONA ir STASYS PIEŽAI.

Reiškiame giliausią užuojautą šioje liūde
sio valandoje vargonininkui JUSTUI KUDIR
KAI, mirus jo mylimam broliui — vargoninin
kui JUOZUI KUDIRKAI.

A.

A.

ONA KARPIENĖ
(no tėvc.!.'š»ili.skaitė; gyv. 8000
So. Mansltriehl A ve.)
Mirė spalio 5. 1941. 11:15
vai. ryto, sulaukus 8 4 m. amž.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Suvalkų apskr.. Kalvarijos pa
rapijos. Samaučeznu kaimo.
Amerikoje išgyveno 31 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
dukteri Isabelų lr žentų Jonų
Stulgaičius; 3 sūnus, Antanų
ir marčių Onų, Jonų ir Juo
zapų; 11 anūkų; 5 proanflkus; seserį Kotrinų Petraus
kienę: 4 seserų dukteris. Minnie Karpus. Margaret Dooley,
Onų P e t r a-u skis. Mikolinų Gailevičius ir ju šeimas, ir
daug
kitų. giminiu, -draugų
lr pažįstamų Amerikoje. Lie
tuvoje paliko seserį Marijonų
Ručinskienę Ir brolį Andriejų
ir kitas gimines.
Velionė priklausė prie Tre
tininkų.
Apaštalystės
Maldos
Ir Gyvojo Rąžančio dr-jų.
Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioje. 3307 S. Li
tuanica Avc. Laidotuvės įvyks
trečiad., spalio 8 d. Iš koply
čios R vai. ryto bus atlydėta į
šv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioje ivyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė. Žentas, HTnal. Marti. Anūkai. Pmnnūkai.

Sesuo.

Seserų

Dukterys,

T,etnivojc Sesuo,
lis ir kiton Giminės.

minės.

Gi
Kro

iaid. direktorius Antanas M.
Phillips, tel. Yards 4908.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

r

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotinriii Direktorius
AMBULANCE Dieną lr 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 rytaia
iš Stoties WHIP (1520), su P. Saltlmleru.

Nekalto Prasidėjimo Panelės švenč.

Parapijos Choras.

KOPLYČIOS DYKAI I

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

Dainuos granadieriai,
bus dramos, įdomybių,
muzikos ir 1.1.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS

Si firma virš 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!
REKORDAS

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
KREIPKITftS Į

LIETUVI VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v, vak.; fieštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.
4-

Primintina radio klausy
tojams, k.ad šiandie, antra
dienį, 7 vai. vak. iš stoties
WGES bus reg'diarė antra
dienio programa, leidžiama
pastangom Peoples Rakan
dų Krautuvės, šios dienos
programoj dainuos “granadierių” trio;
bus dramos
vaidinimas, juokų, smagios
muzikos, pranešimai ir t.t.
O iš Pebples Krautuvės bun
gerų žinių apie didelį spalio
mėn. išpardavimą, kuriame
bus progos visiems pasipirk
ti namams reikmenų žemo

mis kainomis.

Rep. XX

Nesekime tų, kurie išsiža
da savo kalbos ir katalikų
tikėjimo, nes ir Dievas jų
išsižadės paskutinę teisme

dieną. — I. LešČius

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

MvcitoinuM*
po vIm
Cliieagr

REMKITB

SENĄ

■.

1ANTKR.

Mt

£

1

*

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.

Pasilsėt bus gana laiko
ir kape. — Philaletas.

Pranešta,
kad
praeitą
rugsėjo mėnesį daugiau iš
mokėta senatvės pensijų, nes
senųjų žmonių skaičius Illinoise padidėjo iki 148,749.
Jiems išmokėta 3,538,987
dol., arba 44,802 dol. dau
giau, negu už rugpiūtį.

Visiems ir visoms

Stokus ..........
Kalikas ..........
Paulius ..........
Andruška ....
Andrulaitis ..
Petrauskas ..
Janavičius ..
Dapkus ..........
Kaminskas ..
Bartkienė ....
Sutkus ..........
Mikalinus ....
Talvąiš ..........
Gabaliauskas ..
Tūbelis ..........
Balzekienė
....
s.
J. Linauskas ....
F. Cibulskis ....
O. Rašinskienė' ..
J. Cress ..............
D. Rudokas ....
5. Janušauskas ..
B. Cicienas ..........
K. Juozaitis ........
S. Kiupelis ..........
V. Mitkus ........
A. Klim ..............
J. Juskevičiu.)

B.
A.
K.
J.
A.
R.
M.
P.
J.
O.
J.
G.
S.
J.
S.

•e; i u'..

Ha»

IJETTTVTŲ
DRAITO4

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
I-m. BOIILKVARD 0014

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

Skyrius: 710 W. 18th St.

Visi Telefonai: YARda 1419

Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. Califomia Avė.

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue

Tel. LAFayette 3572

Tel. YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Westera Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHAWICZ IR RUNAI
2314 West 23rd Place

Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street

Tel. PULlman 1270

Aitradienia, spalių 7, 1941

Sopulingos Dievo
Molinos novena
Marųuette Parke
W

Sv. Marijos P. Gimimo
bažnyčioje, Marąuette Par
ke, praeitą penktadienį įve
sta į Sopulingąją Dievo Mo
tiną novena, kuri bus turi
ma kas penktadienį, vakare,
7:00 vai. novena bus kalba4^ ma angliškai, o 8:00 valan
dą — lietuviškai.
Parapijos klebonas, gerb.
kun. A. Baltutis,
reiškia
vilties, kad parapijiečiai
gausingai naudosis šiomis
gražiomis pamaldomis. Tuo
•, būdu mūsų žmonės galės
** per Dievo Motiną išprašyti
daug įvairių malonių, kurių
šiandie visi labai reikalingi.

v.

Gražus patriotinis
vakaras
Iš Lietuvos atvykusi, ke
lių metų bėbyje, jaunesnio
ji karta, bijodama patekti
į komunistų ar bepatryvių
organizacijų pusėn, susibū-

k

DRAUGAS

So. Chicago žinutės
S v. Juozapo bažnyčios vi
dus jau baigiamas puošti.
Labai puikiai atrodo. Mano
ma, kad šią savaitę bus baig
ta. Dekoravime daugiausiai
veikė Sv. Vardo Dr-jos na
riai ir Baltuška su S. Grigalaičiu.

Spalių 12 d. Sv. Juozapo
bažnyčioj per sumą prasi
dės 40 vai. atlaidai. Tai
Dievo malonių laikas. Visi
parapijonai ir tikintieji kvie
čiami dalyvauti. Iškilmingi
mišparai vakarais bus 7:30
vai.
Teko nugirsti, kad D. Gu
daitis ir žentas B. Pečiulis
žada savo lėšomis įtaisyti
bažnyčioj naujas šviesas
(lempas). Dieve, duok dau
giau tokių fundatorių.

Rug. 28 d. A. M. Teličėnai minėjo 22 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį ir su
laukė daug sveikinimų, nes
yra darbštūs Šv. Juozapo
Parapij°nai- Jubiliatai išau
gino dvynes dukreles: Pran
cišką ir Kazimierą. Pastaroji neseniai susižiedavo ir
rengiasi priimti Moterystės
Sakramentą. Sveikiname Teličėnus ir linkime sulaukti
sidabrinio jubiliejaus.

niauskas dėkoja visiems, kas Uaruou micctnlin
tik parėmė pikniką.
naiVey IIUeMCIIU

------

sukaktuvės

Daug sočikagiečių, turinPradėjus spalio 28 d. Harčių nuosavus namus, sten- vey miestelis per visą sagiasi puikiai atremontuoti, vaitę minės savo penkias
pataisyti. Štai, viena uolių' dešimtmetį. Visomis savaiparapijonių, J. Morkienė, tės dienomis, bus vykdoma
nors ir našlė, viską puikiai pVograma.
Bus eisenos,
apie namus tvarko. Neuž karnivalas ir kitos pramo
miršta savo bažnyčios,
ir gos.
vienuolynų ir visuomet gau
siai aukoja. Yra nuolatinė
Susirinkimai
“Draugo” ir “Laivo” skai
Bridgeport. — Moterų Są
tytoja. Kita jai panaši gera
širdė — B. Vasiliauskienė. jungos 49 kuopos mėnesinis
susirinkimas įvyks spalių 7
Abiem linkime sveikatos.
d. 7:30 vai. vak., parapijos
salėje. Visos narės prašomos
Puikus ir interesingas atsilankyti būtinai, nes bus
laikraštis yra Šv. Kazimiero labai svarbus susirinkimas.
Aidai (Echoes), kurį leidžia /
Valdyba
akademikės. Patartina įsi
gyti. Metams tiktai 50c.
Kreipkitės į S v. Juozapo pa | Marųuette Park. — ARD!
rapijos mokyklos mokyto- 8-tas skyrius laikys mėnejas-seseris.
sinį susirinkimą antradienį,
spalių 7 d., parapijos sveMūsų bažnyčion per 12 tainėj, tuoj po bažnytinių
Visos navai. šv. Mišias prisirenka pamaldų vakare.
*
tiek jaunimo ir augusių, kad rėš kviečiamos būtinai da
Valdyba
neužilgo bažnyčia bus per- lyvauti.

maža. Per Mišias giedama

7

QUINTUP1ETS
ūse MUSTEROLE for

CNEST COLDS
Mattiar—Giv« Your CHH.D
TM* Šamo Export Corel

CLASSIFIED
NAMAI — FAKMOS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
REIKALINGI DARBININKAI
HELP WANTED — VYRAI

At the first sign of the Dionne Quintuplets catching cold—their chests and
throats are rubbed with Children’s
Mild Muaterole— a product made to
promptly relieve the DISTRESS of
children’s colds and resulting coughs.
The Quints have alwaya had the
best of care, so mother—you may be
aasured of using just about the BEST
product made when you ūse Musterole.
MORE than an ordinary “salve”—
vrarming, soothing Musterole helps
break up local congestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
those preferring a stronger product.

“CAB1NKT MAKERS", patyrę prie
1 “upholstered” rakandų. Geros dar
bo sųlygos. Kreipkitės prie:
PULLMAN COGCH COMPANY
3739 So. iVhlaitti Avė.

“ROOFERS” — smalos ir žvyrio
stogų darbus. Tiktai patyrę atsišau
kite. Gera alga, nuolatini darbai.
Kreipkitės prie:
J. J. DUNNE KOOFINU GO.
3411 OgUcn .Virvute.

Phone LAWndale 0114

Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitu! parduoti, naujų
namų pastatyti, urnų pataisyti, kreipkitėa pas C. U. N.uomdus toni|U«nv.
Taipgi turimu dideli pasirinkimų wnesnių namų, ant lengvų išmokėjimų
13 cottagiui nuo 12.500 Ir aukšč.
18 buugalų nuo $4.700 ir uukšč.
12 2-fletų nuo $8.500 Ir aukšč.
U 3-fletų nuo $0,500 lr aukšč.
16 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
3 8-fletų nuo $16.500 ir uukšč.
7 10-fletų nuo $22.500 lr aukšč.
Taipgl turimu visokių bizniuvų na
mų. visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų furnių,
mažų arba didelių, galima pirkti
arba mainyti.
Su visais reikalais
kreipkitės prie; —

CHARLES 1». SUROMSKIS A <30.,
0921 So. IV estėm Avenue,
Tel. KEP. 3713 — Vak. PRO.

, tirutute
ThithstVtof

^Itchins

__________ -or Minty Buk

For qinclt relief from itching of eczcma. pimples,
athlete's foot. scabies. rashes and other eztemally caused skui troubles, ūse world-famous
cooling. antiseptic. liquid D. D. D. Prescription
Greaseless. stainless. Soothes irntation and
quickiy stopa intense itcKng. 33c trial bottle
proves it. oryour money back. Ask your
druggist today for
PNUCMPTION.

D. O. 0.

-Y

•

"ERRAND BOYS". 16 metų ir suvtrš; Nuolatini darbai, algų ir ''bo
nus”. Proga jsidirbti.
Dabartiniai
bernukai užsidirba nuo $15. iki $20
j savaitę.
4. M. B1NDSCHO, INC..
03 E. SouUt Uuter Street

(3rd floor)
JAUNŲ VYRŲ, prie lempų "assembllng" darbų. Nuolatini darbai, ge
ra alga. Kreipkitės prie:
CHICAGO ART NOVEI/TY CO..

3331 l.ineubi Av eime
Phone: GRAceland 8853

CONRAD
Fotografas

MAŠINISTAI reikalingi su generaliu patyrimu, kurie moka darbų
prie "lathe'', "shaper” ir “tnilling”
mašinų.
YitEMIEK TOOL VVORKS
3123 U'est Uarri.-on Street

Studija Įrengta, pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai

domis lr Hollywood
Darbas

šviesomis.

Garantuotas.

WANTED

—

MOTERYS

MAISTO KRAUTUVE — Seniai jsteigta kampinė krautuvė. Didelis
visas cash biznis. Renda $35. štymas. Gyvenimui kambariai. Dailūs
fikčeriai,' refrigeracija, daug stako.
Pigiai greitam pardavimui. Kreipki
tės j:
2834

NO.

LARAMIE AVENUE

Blaivi tauta išaugs tiktai
iš blaivaus jaunimo.
Dėl tamsumo blogai mums
sekasi. Mūsų pačių žmonės
klauso priešininkų kalbų,
dedasi prie jų kenksmingo
mums darbo arba, kas liūd
niausia, nutausta. Valdy S.

MOTERYS

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio

HELP

ENGlevvood 5883

OPERATERKOS — "BINDERS” ir
VIENOS ADATOS OPERATORKOS
I prie siuvimo mašinų. Viena reika
linga užimti tvarkymo vaddovami, tuo.

GAMSON
COMPANY
ENGlevvood 5840
Rez.:
• rė, ant religinių pamatų
angliškai. Kas nori priklau
1103 W. Chicago Avė. Draugystės
Palaimintos
paremtas organizacijos, ku
syti prie šio choro, matyki
SALDAINIŲ VYNIOTOJOS, 1AKERLietuvos mėnesinis susirin
KOS ir MAŠINŲ OPERATERKOS.
rią pavadino gražiu ir kil
te varg. K. Gaubį.
FINANCE AND LOANS
Kreipkitės prie:
kimas
įvyks
spalio
8
d.,
Finansai ir Paskolos
niu vardu “Chicagos Atei
BCNTE BROTHERS
7
:30
v.
v.
Visi
nariai
kvie

3301 Fiaitklin Bomeiard
tininkų Draugovė.” Visi
Parapijos darže, 88th ir
čiami dalyvauti.
Mokes PASKOLOS REIKALINGA — "BONNAZ" OPEjaunuoli ai-ės giliai persiė
Marąuette Avė., kampą puo
RATERkA, pilnai patyru:! Darbas
GREIT IR PIGIAI
čiai bus priimami nuo 7:00
rnidžiavimas marškinių.
Nuolatinis
mę Tėvynės patriotine mei
šia puiki nauja iškaba-sign,
ANT 1-mų MORGICIŲ
darbas. Kreipkitės yrie:
v.
v.
GEO. LAUTERKR GOMPANY
Mėnesiniais atmokėjimais
le; stengiasi tą viską įro
ant kurios pažymėta kokio
165 Wcst Matllsou Street
Luc'lle S. Dagis, rašt.
dyti savo veiksmais seniasParap. rudeninis piknikas, mis valandomis laikomos
Mutual Federal MARŠKINIŲ “FIN1SHERS'’ — ir
taippat RANKOMIS PROSININKES.
niajai kartai, kuri karts įvykęs rūgs. 21, Vytauto bažnyčioje šv. Mišios. Tai
Kai suardom gyvenimą
Nuolatini darbai. Ir JAUNŲ VYRŲ
Savings
ofiso darbams ir ženklinti marški
nuo karto pradeda pamir parke, gryno pelno davė klebono sumanymas. Valio. dėl pinigų, tai suardytas gynius.
šti.
SOUTH SHORE LAVNDRY
$613.69. Kleb. kun. V. čer- Father Victor
Rap. venimas nesirūpina pinigais. and LOAN ASSOCIATION
7301 So. Chicago Avenue
Tad Chicagos Ateitinin
OF CHICAGO
MOTERIS, patyrusi prie vioskių vir
2202 YV. Cermak Rd.
kų Draugovė rengia pirmą
YANKS BEAT DODGERS, 7 — 4, IN DRAMATIC UPSET
tuvėje darbų. Valandos nuo U ry Wive». mothers, sisters—Ihey're often
EEN. J KAZANAUSKAS. Sec. te iki 6 vai. vakare. Sekmadieniais
forced to point the way to hair
gražų vakarą su kombinuo
nereikia dirbti.
TURTAS VIRŠ »1,100,000.
health to their men folkl For women
GOODMAN
BROS.
RĘSTAI
ItANT
tai įvairia programa' Va
1128 Mest 14tli Place
know that a healthy hcad produces
karas įvyks spalio 12 d., 6
handsome hairl And that’s why(
HELP WANTED
vaL vakaro N. Pr. P. šv.
AD — DEPT
,wumen everyvvhere are pointing to.
127 No. Dearborn St.
parapijos salėje prie 44-tos
Fom-ol, the remarkable foaming oil
Tel. Rauilolph 9488—9489
ir Fairfield avė.
Įžanga
phompoo which first nourishes the
menkutėlė — vos 35c. Pui
Remkite “Draugą”, nes jin tcalp, then takes the dūli, parched
ūsų
ki orkestrą grieš lietuviš
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei hair and brings it back to glovving
health. Fom-ol ii so economical; a!
kus ir angliškus šokius.
ir Jūsų reikalams.
little goes a long way. Ask your
Programa susidės iš tau
Ko išmoksi — ant pečių druggist for the regular 50c size.
tinių šokių; perstatyti vaiz
Or, vvrite tor a generous trial bot-'
nenešiosi. — Patarlė.
tie, endosing 10c to cover packing
deliai iš liaudies dainų, ko
and postage.
Būk
sau
drangas,
tuomet
miškas šokis; bus atvaiz
ir kiti bus tau draugai.
duotas graudus vaizdelis iš
ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
•
More 0im o sJMfnpoe
SUKNELIŲ
praūžusio karo; dviejų “kū
MUUSafcljIŲ
—e treotmeotf
pniftTnnv
mučių” pasikalbėjimas kas
ROJINIU
v*’•*
link pažangesnio šeiminin
rOOKET'BOOKV
KORSETŲ'
VVOLK
STUDtO
kavimo virtuvėje ir tt. Lai
KCDTKIAMS DRABUŽIU
I941; Wrst 35* Street
V. VILEIŠIENE, SAV.
ke programo, nė minutės
nejausite nuobodumo, nes
/r>>
GLAMOUR
gėrėdamies prieš akis vyks
<
, F .E
< “Draugas" Acme telepnoto,
FROCK
SHOP
VDHNCKD PHOTOGK KPHV
tančiais vaizdeliais, persi. iv LS . i’ ’*- .H < l’KI t
As 33,813 sbunned fans vvatch, Joe Di Maggio slides home with run that put
5922 W. Roosevelt Rd.
kelaite mintimis į mielą
KIOV I U tH n i 2-1
Tel. AUSTIN 1175
Yanks ahead, 5 to 4, as Henrich (No. 7), who touched off 9th inning rally by makLietuvą, kame linksmai dai
ing first after swinging on third Strike when catcher Owen (upper right) dropped
navote šokote, žaidėte.
~
.
**11, applauds. The Yanks touched off two more runs to whip the hapless Dodgers,
Tad, mieli šio straipsne-17 to 4
p
p
e »
r A
lio skaitytojai, prašome da
lyvauti linksmybėse, ku
THE PLAY THAT SNATC HED VICTORY FROM DODGERS
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. Tel. VICTORY 2uM
rias parengė jaunesnioji
amo®
“Chicagofc Ateitininkų Drau
Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
govės” nariai.
Nina.
AGENTAI:
MUSŲ
Jonas
Rodinas
NAUJAM VARTOTŲ
N«rs šeštadieny smarkiai
Jonas Jastnskas
KARŲ SKYRIUJE
lietas Ujo, vienok gražus
Ant. Labanauskas
būrys draugų bei bičiulių
H. Rajewskl
935 West 35th Street
susirinko pagerbti Andre■OhnDj"
Chicago, BĮ.
liunus. Vakaras buvo sma
gus, nes susirinkusiųjų ūpas
buvo geras.
Todėl vaišin
tam ir linksmintasi iki vė
lumos. Prie pabaigos įteik
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
ta Andreliunams pinigiška
dovanėlė, už ką AndreliuNauja Vieta:
nai visiems nuoširdžiai pa
("Drangų" Acme telephoto)
dėkojo.
Here’s the 9th inning play that snatehed vietory from the Dodger’s hands. Tommy

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-M Specialybė

FOM-OL

K'

MILDA BUICK SALES

V

liti

Henrich swings and raiases for his third Strike that would have wound up the bąli
Remkite “Draugą”, nes jis game, būt Dodger catched Mickey Owen drops bąli (arrow) and Henrich streaked
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei safely to first. His play touched off a four run barrage by the Yankees that sunk
the Dodgers, 7 to 4. (Copyright 1941, New York Daily News).
Ir Jūsų reikalams.

007 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

t
t

DBsnnsa

MICHIGAN BEATS IOWA IN FIRST BIG TEN GAME

REZERVUOKITE STALUS, DALYVAUKIME
"IN CORPORE" DRAUGO BANKIETE
UŽpildykime Darius-Girėnas salę. Parody
kime savo vienybę.
šiuo pranešame visuome- lankiai atsineša į rengiamą
nei, kad “Draugo” bankie- bankietą ir visi rengiasi ja
tui Darius-Girėnas salė tvar me dalyvauti.
Jei kas nori greit įsigyti
koma taip, kad joj bus at
skiri stalai su dvylika vie bilietą, arba rezervuoti sta
tų.
Tokiu būdu grupės lą, o negali greit susisiekti
giminių, draugų, draugijų, su tos kolonijos tikietų pla
ar tai valdybos, ar nariai, tintoju, gali telefonuoti
gali rezervuoti stalus ir tiesiog “Draugo” adminis“Draugo” dienraščio jubilie- stracijai — Canal 8010, ir
jiniam bankiete galės daly-1 čia bus rezervuoti bilietai,
vauti “in coropore.” Ban- kuriuos galės pasiimti prie
kietas bus Kristaus Kara kiekvienos progos atvykę į
liaus šventėje, spalių 26 d. “Draugo” raštinę. Bet tiki
me, kad bilietų platintojai
Stalai jau rezervuojami
Iš vienos kolonijos jau savo kolonijose pasieks vi
gavome prašymą bankiete sus norinčius dalyvauti ju
rezervuoti du stalus. Ban- biliejiniam “Draugo” ban
kieto bilietų platintoja toj kiete, kuriame dalyvaus ir
kolonijoj, viena žymiausių aukštas svečias J. E. Sa
veikėjų, nori, kad visi tos muel Stritch, Chicago Arki
kolonijos bankieto dalyviai vyskupas.
sėdėtų netoli vieni kitų. To
Visi
prašomi
bilietus
kiu būdu tikimosi dar dau įsigyti iš anksto ir paleng
giau rezervacijų iš tos kolo vinti bankieto komisijai.
Ji nori iš anksto žinoti, kiek
nijos.
žmonių dalyvaus.
Pavieniai bilietai taip
Lai šis bankietas būna
pat perkami.
Bilietų komisija praneša, mūsų, Chicago lietuvių kata
kad bankieto bilietai jau likų, pasididžiavimas. Ben
paskleisti visose Chicagos dromis jėgomis dirbdami
lietuvių kolonijose ir gauna bankietą padarysim tikrai
žinių, kad žmonės labai pa- pasididžiavimu.

i.

----

mu

X Aušros Vartų parapi
jos piknikas praeitą sekma
dienį Vytauto parkan su
i traukė daug žmonių. Iki vė
lumos visi gėrėjosi gražia,
šilta, malonia diena. Pikni
ke buvo žmonių iš visų Chi
cago lietuvių kolonijų.

(."Draugas" Acme teiepboi*.

X Pranui čižą įskui pra
eitą šeštadienį būrys jo drau
gų padarė surprizą. Vardi
nių proga buvo pasveikintas
ir apdovanotas. Sykiu pa
gerbtas ir Pranas Pumpu
tis.

X Lietuvių Golfininkų Są
jungos paskutinis turnyras
įvyks spalių 12 d. Glen Eag
les Country Club aikštėj,
prie 123 St. ir Bell Rd. Po
turnyro bus bankietas ir do
vanų išdalinimas.
X Išvežta į Rusiją Beata
Kalkytė-Nasvytienė, inžinie
riaus Nasvyčio žmona. Ji
buvo suimta kaime birž. 1314 d., 2*/2 parų buvo išlai
kyta Kauno stotyje vagone,
o birž. 16 d. 13 vai. 30 min.
jų ešalonas pajudėjo į rytus.

X Prof. Alfr. Scnn, švei
The Western Conference season was ope ned by Michigan’s 6 — 0 victory over Iowa,
X J. Šiaudvitienė, Town caras, kurs ilgus metus dir
Michigan scoring only touchdovvn of game in the lst Period. Green (43) of Iowa carof Lake veikėja, ir M. Ka- bo Lietuvos universitete, o
ries the bąli for short gain, near sidelines, before being tackled by Captain Westfall
tauskaitė, kun. Katausko dabar darbuojasi universite
(86) of Michigan.
sesuo, buvo išvykusios į te Amerikoje, rašo knygą
Pittsburgh ir dalyvavo Šv. apie Tumą Vaižgantą. Kny
Lietuvos ir tremtinių gyve
Pranciškaus Vienuolyno Rė ga rašoma vokiečių kalba.
nimo Sibire.
mėjų Dr jos seime. Ta pro
Kun. K. Barauskas ir dr.
Federacijos Chicago Ap ga J. šiaudvitienė aplankė Manoma, kad bus išleista
Šveicarijoje.
P. Vileišis š. m. spalių 26 d.
Praeitą penktadienį ryte skrities susirinkimas įvyks savo dukterį vienuolę pranaplankys Cicero lietuvių
Apreiškimo bažnyčios, No. trečiadienį, spalio 8 d., Auš ciškietę. Su jomis-sykiu da
Kas bus ar nebus, bet
kolonijaje ir kun. K. Ba
Paulina ir Wabansia
gt. ros Vartų parapijos moky lyvavo ir žinoma veikėja ir “Draugo” bankietas tikrai
rauskas bažnyčioj pasakys
klebonas kun. P. J. Molly klos kambary, 8 vai. vak.
DKK narė Z. Jurgaitė.
šaunus bus!
svarhiais klausimais pamok
rado zakristiją
apiplėštą.
sius.
Pavogta auksinė ciborija ir L. Vyčių Choro Žiniai
Šį vakarą 8 vai. renkasi Sl'TAUPYSI PINIGŲ, D.\VC DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK
Greitu laiku numatomos kiti keli bažnytiniai šventi
GERIAUSIA IR STIP- CTClVTRT
prakalbos West Pullmane, Indai.
1
|
Tuojau i pranešė visi L. Vyčių Choro nariai RIAUSIĄ ŠIŲ DIES V
pirmai
sezono
praktikai.
Šv. Petro ir Povilo lietuvių policijai.
IjINK-BELT, Visiškai Automatiškas
Prašomi
ir
nauji
talkinin

parapijoje.
Už pusvalandžio policija
suėmė J. Wilsoną, 30 m. am kai. Praktika bus DariausSTOKER SALES
žiaus, 1614 Pierce avė. Wil- Girėno salėje.
6921 So. Western Avė.
REPublic 3713
sonas skersai gatvės bažny
* ĮVEDU ŠILUMĄ
* BOILERIUS
IR SUTAISAU SENUS
Iš karinės tarnybos pa Įei
čios priešaky dažė vienus
namus. Viena moteris ma ta 81 chicagiečių, kurie yra
J. L. Clarke, sanitarinis tė jį iš vakaro slankiojantį senesni kaip 28 m. amžiaus.
inžinierius kovoti prieš uo aplink bažnyčią.
Tuo re
Pranešta, kad kai kurioNEŽIŪRINT KlIR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
dus Dės Plaines slėny, pra miantis policija jį areštavo. se plieno dirbtuvėse numaAR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
neša, kad po įvykusio pas Jis prisipažino, kad į za- tomas darbo sumažėjimas,
kutinėmis dienomis smar kristiją per langą įlindo. Jo (Trūksta geležies laužo,
kaus lietaus Chicagos apy pavogti šventi indai rasti i-------------------------------------------------------linkėse iškilo mirijadai nau pakišti po šaligatviu. Yra
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
jų uodų.
vertės apie 1,500 dol.
Vienintelis ir Smagiausias
Šventvagis apgaili
savo
Jis sako, kad iki atšal
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
siant orui uodai smarkaus piktą darbą. Teisinasi, kad Jauskitės smarkūs. Švieži, lr dau"
—
DEŠIMTI
METAI! —
Jaunesni. Vartokite Ostercx.
Jame
ne vien apylinkėse, bet ir buvęs girtas.
yra bendri stiprylal. žadintojai, kurie
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
dažnai reikalingi po 40 m., kūnams
pačiame mieste.
stingantiems geležies, kalkių, fosfo

Policija greitai
susekė šventvagį

DĖMESIO

ŠLEG AITIS

PAGALBA LIETUVIAMS, KURIUOS BOLŠEVIKAI
IŠVEŽĖ IŠ LIETUVOS
Chicagos apylinkėse
daug uodų
Jau lietuviai tremtiniai Sibire iš Amerikos
lietuviu gavo pirmąją pašalpą.
Spalių 1 d. prasidėjo ant- matijoj, š. m. spalių 12 d.
rasis aukų vajus Lietuvai aplankys
Indiana Harbor
gelbėti ir lietuviams trem-1 lietuvių koloniją ir kun. K.
tiniams Sibire sušelpti. Va Barauskas Šv. Pranciškaus
jus sėkmingai vyksta. Ame lietuvių parapijos bažnyčioj
rikos lietuviai rodo gerašir pasakys Lietuvos ir lietuvių
diškumą ir dosniai ištiesia tremtinių reikalais du pa
pagalbos ranką savo bro mokslus.
liams.
Lietuvai
Gelbėti
Dr. P. Vileišis ir kun. K.
Fondas spalių 4 d. jau iš Barauskas š. m. spalių 14
siuntė 150 dolerių lietu d. 8 vai. vakare Roselande,
viams tremtiniams Sibire.
Visų Šventųjų lietuvių pa

Antradienis, spalių 7, 1941
—— — —
i X Lietuvė solistė Stoč' ldūtė, sėkmingai dainavusi
■ Europos operose, šiomis dieI nomis vėl grįžo į Ameriką
į ir sustojo pas savo tėvus
Į Worcester, Mass. Galimas
j dalykas, kad solistė neužili go apsilankys ir Chicagoje.

HIARCUTI^

Vyrai, Moterys, Virš 40
M., Nebūkit Silpni, Seni

Jis pataria namų savinin
kams iki lapkričio pirmųjų
Kun. K. Barauskas, buvęs rapijos salėje kalbės svar dienų neišimti iš langų sie
“Mųsų Laikraščio” redak biais Lietuvos ir lietuvių telių, nes pro . atvirus lan
ši savaitė yra minima
torius, ir dr. P. Vileišis, il tremtinių klausimais ir pa gus naktimis uodai užplus apsisaugoti nuo gaisrų sa
gą laiką dirbęs mūsų diplo- pasakos naujausias žinias iš visus kambarius.
vaitė.
Minima visoj šaly.
Sudaryti atitinkami komi
tetai
nurodys žmonėms,
Hifs Homer for First Run of the Series
kaip apsisaugoti nuo gais
rų, kaip daug gaisrai yra
žalingi ne tik miestams,
bendruomenėms, bet ir vi
sai šaliai.
*
Praeitais
metais J. A.
Valstybėse gaisruose žuvo
apie 10,000 asmenų. Medžia
ginių nuostolių — apie 286,000.000 dol.

Apsisaugoti nuo
gaisrų savaitė

KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

ro, lodo. Vitamino BĮ. 73 metų am
žiaus daktaras ražo: “Tas labai pa
tarnavo mano pacientams. Aš pats
jj vartojau. Pasekmės puikios.” Spe
cialia supažindinantis kiek iš Osterex, 35c vertės, dabar trk 25c. Pra
dėk jaustis smarkesnis ir jaunesls
nuo Sios pat dienos.
Tarsiduoda
visose gerose vaistinėse.
(No.

484.)

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehill 2242
R8S

BAIGIAMA SPAUSDINTI KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
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Kuria šeimos židinį
Charles Schmitz — Betty
Koslauskia.
Frank Gillis — Katherine Puleikis.
Alfred Samoska — Rose
Frystak.
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Joe Gordon, Yank aecond baaeman, croiaing plate in aecond inning after hitting homer for
firat run in opening game of the world aeriei in New York. Shaking hia hand ia Riaauto, Catcher
Owen of the Dodgera (left) and Umpire W. A McGowen look on. In rear ia a bat boy.

[Acme Telephoto.]

National Restaurant Ass’n
turi suvažiavimą Chicagoj.
Kai kurie dalyviai
spėja,
kad Amerika sulauks bemėsinių dienų. Mėsa reikalin

ga “demokratijoms.”

“Draugo” spaustuvė jau baigia spausdinti kalėdinius sveikinimus (atvirutes). Svei
kinimai labai gražūs ir tinkami katalikiškoms šeimoms. Neužilgo administracija skai
tytojams pasiųs į namus tų sveikinimų — atviručių. Keturiolika su lietuvišku sveiki
nimo tekstu ir septynios su anglišku sveikinimo tekstu tekainuos tiktai $1.00. Tai ne
paprastas bargenas! 21 skirtingos, begalo gražios, vienos su lietuvišku, o kitos su an
glišku sveikinimo tekstu parsiduos tiktai už vieną dolerį.

