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SOVIETŲ
KONSTITUCIJA

Sovietų Rusijos konstitu
cija yra žinoma Stalino 
konstitucija. Bolševikai ją 
vadina “demokratiškiausia” 
visam pasauly. Tiesa, joje 
yra kai kurių demokratiškų 
žymių, bet viskas tik teori
joje. Praktikai ji nevartoja
ma. Ir negali būti vykdo
ma, nes raudonojo teroro 
režimas būtų išgriautas. 
Bolševikai Rusiją valdo te
roro priemonėmis. O konsti 
tucija išleista tik pasaulio 
akių dūmimui ir propagan
dai užsieniuose.

Gyvenę bolševistinėj Rusi 
joj amerikiečiai pareiškia, 
kad sovietų konstitucija yra 
bjauriausia bolševikų falsi
fikacija ir didžiausia pašau 
ly veidmanybė. Tai dėl to, 
kad vienaip skelbiama, o ki 
taip elgiamasi.

•
“LAISVE”
BOLŠEVYKIJOJE 

Sovietų Rusijos raudonie 
ji valdovai didžiuojasi, kad 
jų valdomoj imperijoj yra 
apie 170 milijonų gyvento
jų. šiuos visus milijonus tu 
ri pavergusi viena komunis 
tų partija, kuri neturi nė 
3 milijonų narių. Taigi šis 
nykus, mažumas valdo di
džiausią daugumą. Kur įsi
galėjęs mažumas, tenai ne
gali būti kalbos jokią lais
vę. Tik viena vergovė vy
rauja. Taip yra ir kitose 
totalitarinėse valstybėse. 
Bet Rusijos bolševikai ko
munistai pralenkia visas ki
tas, ypač savo raudonuoju 
teroru — savo priešininkų 
ir nekaltų žmonių kalinimu, 
kankinimu ir žudymu.

Tad bolševistinėj Rusijoj 
nėra nė kokios laisvės. Nė 
pačios komunistų partijos 
nariai neturi laisvės. Juos 
visus turi sužnybę jų vadai. 
Nepaisant to, Maskvos rau 
donųjų valdovų agentai už
sieniuose čiauškia, kad Bol 
ševikija esanti laisva šalis.

te-

KOMISARŲ
DESPERACIJA '

Amerikos spauda ir to
liau pašiepia pačios Mas
kvos ir bolševikų bičiulių 
tvirtinimus, kad sov. Rusi
joje gyvuojanti religinė lai
svė. Seniai visam pasauliui, 
betgi žinoma, kad ten nėra 
tos laisvės, nes visos religi
jos naikinamos ir visi tikį 
Dievą žmonės persekiojami. 
Kuone visi dvasiškiai išžu
dyti, arba įkinkyti kur 
nors prie sunkiųjų darbų.

Apturima žinių, kad vo
kiečių kariuomenei pažan- 
giuojant komisarus apnyku 
si desperacija. Jie šaukia 
visus gyventojus ginti “šven 
tą” Rusiją. Jie norėtų, kad 
per radiją iš Maskvos į gy
ventojus prabiltų pravosla
vų dvasiškiai. Deja, jų nie
kur neranda, nes jie likvi
duoti. Išlikusieji gyvi yra 
pasislėpę, šių jie neprisi
šauks.

•
LIETUVIŠKI KACAPAI

Mūsieji komunistai kaca- 
pai Amerikoje sekdami Mas
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Rusai Priversti T rauktis
Berlynas skelbia 
didelius nacių 
laimėjimus Rusijoj

Traukinio katastrofa
šiurpios pasiekia vis dar
ŽINIOS IS LIETUVOS

Vokiečiai negrąžina nuosavybių. Ne
laimė Kun. Dr. Rėklaičio šeimojBERLYNAS, spalių 10 d. 

— Nacių šaltiniai pareiš
kia, jog rytų fronte vokie
čių kariuomenė pralaužusi 
rusų linijose 300 mylių spra 
gą — nuo Viazmos iki Bry- 
ansko.

Beto, oficialioji Vokieti
jos žinių agentūra pareiš
kia, jog vokiečiai dar stip
riau apsupę rusų armijas 
prie Azovo jūros, Viazmos 
ir Byansko.

Varšuvos likimas.
Vokiečiai pabrėžia, jog 

visu frontu nacių legijonai 
žygiuoją pirmyn ir pastebi, 
jog vokiečių kariuomenės 
pirmieji daliniai pietuose 
pradedą supti Maskvą ir Ma 
skva galinti susilaukti to- 

i kio pat likimo kaip. 1939 
metais Varšuva.

Kai kurie nacių sluogs- 
niai skelbia, jog vokiečiai 
užėmę Tūlą, apie 130 mylių 
nuo Maskvos, bet oficialie-' 
ji sluogsniai šios žinios ne
patvirtino.

Kovos prie Leningrado
Pranešimai iš fronto skel 

bia, jog Suomijos įlankoj 
nuskandinta aštuoniolika 
Rusijos laivų, kurie buvę 
pilni kareivių. Tuos karei
vių. Tuos kareivius esą no
rėta išlaipyti paramai Le- 
mngradui.

Karo vadovybė pranešė, 
jog nauja rusų ataką norint 
pralaužti vokiečių apgulos 
linijas prie Leningrado ne
pavykusi.

Sušaudė Paryžiui 
72 asmenis

PARYŽIUS, spalių 10 d. —
Šiandie vokiečių vyresnybė 
paskelbė, jog sušaudyta 
septyniasdešimt keturi as
menys už pasikėsinimą prieš 
vokiečius.

Taip pat pranešama, jog
Amiens internuota penkioli- 
ką karingų komunistų. Tuo 
būdu į paskutiniąsias die
nas koncentracijos stovyk- 
losna pasiųsta keturiasde
šimt penki komunistai.

kvos komisarus taip pat 
kaukia, kad Bolševijoje gy
vuojanti religinė “laisvė”. 
Girdi, kas tvirtina priešin
gai, tas tarnauja fašizmui, 
prieš kurį Amerika kovoja. 
Vadinasi, kas puola Mask
vos raudonuosius kanibalus, 
tas nusikalsta Amerikai.

Atrodo, kad jei Maskvos 
komisarus dar smarkiau su 
žnybs desperacija, jie vi
siems savo užsienių agen
tams įsakys susimesti prie 
religijos? Nebus nė nuosta
bu, jei lietuviški kacapai 
pradės lankyti bažnyčiose 
pamaldas. Tas yra galima.

("Draugas” Acme telephot®! 
Dideliu greičiu važiuojąs Grand Trunk geležinkeliu prekinis traukinys nušoko nuo 

bėgių ir sugriovė geležinkelio stotį Lansing, Mich. Vienas laikraščių pardavinėtojas 
berniukas užmuštas ir 13 kitų asmenų sužeista.

Pranešama apie galimą
rusų-vokiečių taiką

Washingtone apie tai nieko nežinoma

NEW YORKAS, spalių 10 
d. — Europoje šiuo.,metu jokių žipių^neturima. 
plačiai kalbama, jog Vokie
tija pasiūliusi Rusijai tai
ka.

Washingtonas pareiškė,

FARGO, N. D., spalių 10 d 
— NacionaLs Amerikos Le 
gijono vadas Lynn U. Stam- 
baugh savo kalboje per ra
dio vakar pareiškė, jog 
“kiekvienam blaivai galvo
jančiam amerikiečiui turėtų 
būti aišku, kad dabartiniai 
tartum bendri interesai 
tarp Rusijos ir Jungtinių 
Valstybių palengvins komu
nistų partijos tikslus Ame
rikoje”.

Naujai išrinktasis Legijo- 
no vadas įspėjo, jog “jei 
mes nebūsime atsargūs, ko
munistų agitatoriai ir špio
nažo agentai nesutiks tokio 
pat nedraugingumo jų pas
tangoms, kaip praeityje”.

Roma kaltina 
Jungtines Valstybes 
dėl Panamos 
perversmo

• ROMA, spalių 10 d. — 
Dėl perversmo Panamoje 
fašistų žymus redaktorius 
Virginio Gayda kaltina Jun 
gtines Valstybes. Jis pareis 
kia, jog perversmas padary 
tas, kad būtų galima suda
ryti naują vyriausybę, pa
taikaujančią Wa8hingtono 
"intrygoms”.

ORAS
Giedra ir šalčiau.
Saulė teka 6:57 vai., sau

lė leidžias 6:17 vai.

jog apie šią kalbamą taiką

Diplomatiniai sluogsniai 
Europoje tvirtina, jog tai
kos sąlygas Rusijai Vokieti 
ja įteikusi per Japoniją ir 
Bulgariją ir jog Rusija šias 
sąlygas rimtai svarstanti.

Tačiau Londono rusų au
toritetingi sluogsniai šias 
žinias griežtai užginčija.

Kiti Londono sluogsniai 
taip pat pažymi, jog esą 
galima, kad vokiečiai ru
sams būtų sąlygas patiekę, 
nes jau anksčiau naciai ne
tiesioginiai buvo pradėję ru 
sams kalbėti apie taiką.

Saugokitės šnipai!
TOKIJO. — Vyriausybės 

įsakymų keturi tūkstančiai 
Japonijos burtininkų-atei- 
ties pranašautojų, susirin
kę nutarė, kad kovojančios 
Japonijos gerovei 100,009 
Japonijos burtininkų-atei- 
ties pranašautojų susijung
tų į vieną organizaciją ko
vai prieš špionažą.

Amerika taiso 
Irano geležinkelius

LONDONAS, spalių 10 d. 
— Spaudos konferencijoj 
W. Everell Harrimanas, 
Amerikos delegacijos Mas
kvon pirmininkas, pareiškė, 
jog Amerika teikianti para
mą Rusijai.

Harrimanas pareiškė, jog 
amerikiečiai šiuo tarpu ne
teikia rusams tik žodinę, 
bet ir praktinę paramą.

Tuo tarpu Londone jau 
vėl pradeda griežčiau reikš
tis vyriausybės kritika. Vy
riausybė plačiai kritikuoja
ma už neužtenkamą paramą 
Rusijai.

Fronte nacių
lavonų krūvos, 
skelbia Maskva

MASKVA, spalių 10 d. — 
Nors raudonosios armijos 
pranešimai ir pripažįsta, 
kad vokiečiai keliose vieto
se prasilaužė pro rusų lini
jas, bet jie pažymi, kad na
ciai visur sutinka aršų pa
sipriešinimą ir kad vokie 
čiai pirmyn žygiuoją “per 
vokiečių lavonų kalnus”.

Į šiaurę nuo Orelio rusai 
sulaikę vokiečius ir jų pla
nai apsupti maršalo Timo- 
šenkos kariuomenę nepavy
kę.

Rusijos rezervai
Rusų sluogsniai pažymi, 

jog šiuo metu vidurio fron
tan siunčiami Rusijos ge
riausia rezervinė kariuome
nė.

Vienoje fronto dalyje ne
toli Viazmos rusai pravedę 
kontrataką ir atsiėmę vieną 
kaimelį, šioje kovoje žuvę 
4,500 vokiečių kareivių.

Bendrai rusų pranešimai 
pripažįsta, kad keliose vie
tose vokiečiai laimėję bet 
jie savo tikslo nepasiekę, 
nes jiems nepavykę apsupti 
rusų kariuomenės.

Atakavo nacių 
reikmenų laivus

LONDONAS, spalių 10 d. 
— Anglijos admiralitetas 
pranešė, jog britų laivyno 
orlaiviai apmėtė bombomis 
keturis vokiečių laivus su 
reikmenimis, vykstančius 
Rusijos frontan. Vienas šių 
laivų paliktas skęstąs. Ata
kos pravestos prie Norvegi 
jos pakraščių.

Kiti laivyno orlaiviai pra 
vedė atakas žemyne, kurių 
metu sunaikinta elektros 
stotis Grond saloje.

BERLYNAS. — Belgra- 
grade, riaušių metu užmuš
ta 12 komunistų ir 20 su
imta.

CHICAGO, ILL., spalių 
10 d. — Naujai gautomis 
iš patikimų šaltinių žinio
mis, iš Lietuvos besitrauk
dami bolševikai pirmoje ei
lėje grobė ir Sibiran trėmė 
geriausius Lietuvos sūnus, 
kurie žmonėse turėjo dides
nį pasitikėjimą.

Labai skaudžiai paliesta 
žiaurios bolševikų rankos 
visa Vileišių šeima, kurios 
apie 30-40 narių išgabenta 
Rusijon.
Rėklaičio šeima Sibiran

Skaudžiai paliestas ir nau 
jasis Amerikos Tėvų Mari
jonų Provincijolas Kun. Dr. 
K. Rėklaitis.

Visų gerbiamą ir sumanų 
Ukmergės burmistrą Rėklai 
tį, Kun. Rėklaičio tikrąjį 
brolį, kurs per kelis pasku
tiniuosius metus labai gra
žiai sutvarkė Ukmergės 
miestą, bolševikai pasodino

Stalinas fronte
LONDONAS. — Londono 

laikraštis Daily Mail savo 
pranešime iš Stockholmo 
šiandie pareiškia, jog Rusi
jos diktatorius — premje
ras Stalinas slapta apsilan
kė vakar maršalo Timošen- 
kos štabe vidurio fronte.

Priėmė paramos 
Rusijai įstatymą

WASHINGTONAS, spalių 
10 d. — Atstovų rūmai pri
ėmė Prezidento Rooseveltą 
patiektą dar $6,000,000,00o 
sąmato projektą, paramai 
kovojančioms prieš nacius 
tautoms.

Tačiau rūmuose iškilo gin 
čai, kai prieita prie Rusijos 
klausimo. Kai kurie atstovai 
griežtai pasisakė prieš tie
kimą paramos Rusijai ir 
buvo įneštas net pataisyme 
projektas, kuriuo draudžia
ma panaudoti paramos biu
džetą Rusijos paramai.

I Tačiau po karštų ginčų 
i atstovų rūmai pasiūlytą įs
tatymo pataisymą atmetė 

. 162 baisais prieš 21.

BERLYNAS. — Šiandie 
Čekoslovakijoje paskirta 
mirties bausmė dar 25 asine 
nims.

TOKIJO. — Naciai daro 
vis didesnį spaudimą, kad 
Japonija pradėtų žygius 
prieš Rusija.

KAIRO. — Egipto uos- 
tuosna atvyksta daugiau 
Amerikos laivų, negu vie
tos darbininkai gail aptar
nauti.

kalėjiman. Gi jojo žmoną su 
mažamečiais vaikučiais iš
trėmė Sibiran.

Taip pat ištremtas Uk
mergės miesto inžinierius 
Gurauskas su šeima.

Ukmergės burmistro Rė
klaičio bolševikai nesusku
bo išgabenti ir jis drauge 
su drauge su inž. Mačioku, 
Cibulskiu ir kitais ukmer
giečiais paleistas iš kalėji
mo.

Raštikio tragedija
Gen. Raštikis pritrenktas 

savo vaikučių ir žmonos li
kimo, dabar gyvena Panemu 
nėj ir nuo bet kokios politi
nės veiklos atsisakė.

Buvęs ministeris pirmi
ninkas Kun. VI. Mironas gy 
vena Kaune ir gydosi po 
skaudžių pergyvenimų bol
ševikų kalėjime.

Gen. Nagius taip pat gy
vena Kaune ir tvarko Karo 
muziejų ir renka istorinę 
medžiagą apie. lietuvių tau
tos didžiausią tragediją.

Vokiečiai nuosavybių 
, negrąžina

Bolševikų nusavintų ir na 
cionalizuotų nuosavybių vo
kiečiai kol kas savininkams 
negrąžina, bet samdo buvu
sius šeimininkus tas nuosa
vybes tvarkyti.

Taip, pavyzdžiui, su suki
lėliais grįžę Deveikiai Uk
mergėje dirba savo elektros 
stotyje tarnautojais.

Maisto bendrovei vadovau 
ja Grudzinskas buvęs Mais
to b-vės Klaipėdos skyriaus 
direktorius ir Lietuvos Lloy 
do direktorius.

Buvusiam užsienio reika
lų ministerijos direktoriui. 
Jonui Norkaičiui vokiečiai 
pasiūlę ūkvedžio vietą dr. 
Karvelio dvare prie Kauno, 
bet jis atsisakę ir gyvena 

1 Kaune.

Grįžo iš Minsko
Indrišiūnienė, adv. Ju

liaus Inddrišiūno žmona grį 
žo iš Minsko ir dirba Kau
ne.

Veikli Kauno moterų vei
kėja Deveikytė-Navakienė 
bolševikų visiškai apiplėšta 
ir pradeda dirbti mokyto
jos darbą.

Zenonas Blynas, buvęs 
prie Vatikano Lietuvos Pa
siuntinybės atašė ir ilgame 
tis U. R. ministerijos tar
nautojas, didelis lituanisti
kos mėgėjas, turįs didžiau- 
sj senovės Lietuvos žemėla
pių rinkinį organizuoja na
cionalistų partiją.

Į (Vakar telegrama iš Ber
lyno pranešta, jog Blynas ir 
■ Brunius iš nacionalistų par 
tijos vadovybės pašalintas, 
šios žinios suvėluotos, nes 
|jos gautos laišku iš Lietu
vos).

' Z. "V'.
»
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Amerikos lietuvių gyvenimas •* ir veikimas
WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

Kenoshos Kronika
Susirinkimai

Ryt po pirmų šv. Mišių 
šv. Vardo dr-ja turės susi
rinkimą, o po sumos Šv O- 
nos ir Šv. Petro dr-jų susi
rinkimai.

Šis Bei Tas

Laskis, Pet. Kvietkienė, Sta
sė Jucikas, Marijona Stan- 
kienė, Marijona Beitienė, 
Helena Pilitauskienė, Vero
nika Pipirienė, Elz. Valen- 
tinienė, Louis Wedeikis, 
Helen Hufman, Melzer, St. 
Sejonas, St. Ališauskas, O- 
na Druktienė, Ona Valaus- 
kienė, Agota šimanauskienė,

Spal. 4 d. Leonardas Dor- i Martinas Balčaitis, Kazim. 
ša buvo mirtinai sužeistas ir 1 Varnis, Konstantas Malsevi- 
sekmadienio rytą mirė. Iš čia, Julius Klevickis, Jurgis 
bažnyčios palaidotas Švente J Balčaitis, Ona Kaminskienė, 
Jurgio kapinėse spalio 8 d. , Ona Višnauskienė, Kotrina 

Spalio 5 d. parapijos salėj I šaltienė, Marijona Krauje- 
įvyko Pranciškų bankietas. liūtė, Jonas Urbickas, Ko- 
Sykiu buvo ir mūsų gerb. I trina Venckienė, Veronika 
klebono pagerbtuvės. Sese- Venclauskienė, Petronėlė 
lės prirengė programėlį iš ! Mastauskienė, M a r ij o n a 
mokyklos vaikučių. Atsilan- Į Dapkienė, Juz. Zalatorienė, 
kė apie 200 žmonių. Jonas Dom. Kasiulienė, St. Stul- 
Druktems, parapijos sekre
torius, ir komiteto narys

MILIJONUS PAVELDI YVAUKEGANO LIETUVIŲ ŽINIOS
Vakaras Seserų naudaiv hhmwui no8 sveikatos ir prieš porą

Šv. Onos ir Nekalto Pra- savaįčių palaidojus savo su
sidėjimo Panelės Šv. mer- . nų joną, mirė spalio 4 d., 
gaičių draugijos spalio 12 Laįe County ligoninėj. Po 
d., Lietuvių Auditorijoj, ren gejuio pamaldų Šv. Baltra- 
gia “bunco’ ir * card pai-' mįejaus bažnyčioj, spalio 8 

d., palaiduota Ascension ka-! ty.” Visas pelnas skiriamas 
įtaisymui įvairių reikalingų 
rakandų gyvenimo name, 
vietinių seserų Kazimeriečiiį 
šioj parapijoj. Vietos drau-'metua 
gijos gana gražiai atsiliepė 
aukomis į šį kilnų sumany
mą. Tikrumoj, juk tai ne 
seserims tas darbas, ne jų 
naudai, bet parapijos. Rei-

pinėse. Buvo viena iš seniau
sių gyventojų šios kolonijos. 
Waukegane išgyveno net 55

Simonas Petruška 
varpininkas ir dženitorius 
Šv. Baltramiejaus parapijos, 
sunkiai susirgo spalio 7 d.

kia padaryti seserims gy-

gaitienė. Veronika Jeaulienė, kad ji 5
Pet. Pilitauskas, Povilas 

Pranas Vitkus ėjo per visus Pliutas, Juoz. Višniauskas,
Pranciškus ir sekantieji pi i- Juoz. Švelnys, Kaz. šaraus- 
sidėjo prie pradžios: Po $1.; kas, Juz. Bartašienė, Ant.

phael’s bažnyčios, Chicagoj. lankytis Chicagon, ypač 
Vestuvės įvyks P’aisance šeštadieniais ir sekmarbe- 
viešbuty. Lucija yra duktė niais. Ar tik ir jam nesu- 
Antano ir Onos Sutkų, vie- skambės varpeliai ir nebus 
tos darbuotojų. sumainyti žiedeliai?
ŠIS - TAS Enrikas

Petrauskienė iš Cicero,
III., motina kun. S. Petraus- Jeigu su baime ant svie- 
ko, 40 vai. atlaidų proga, ;to gyvensi, niekad ramumo 
viešėjo pas senus kaimynus 1 neturėsi.
Sadauskus. Gėrėjosi gražiais'-——
ir aukštais Sadauskų išau- ADVOKATAI
gintais jurginiais (dahlias)..------- ---------------------------------
Sadauskai gi džiaugėsi, kad^p K A PI N II P If A T 
praeito trečiadienio ryto N U K A I
didelė šalna jų nepakirto. (NURKAITIS)

Mūs veikėjas, raštininkas 
Lietuvių Auditorijos kemisi- 

Gydytojo priežiūroj randasi jos, Mikas Malinauskas, vis 
namie, 725 S. Victory St. j dažniau i” dažniau pradėjo

/

Pritaiko atsakomln- 
gal akinius už pri
einamą kainą ir ant 
lengvų išmokėjimų.

RAKANDU KRAUTUVE

3049 S. Halsted Str.
Telephone: YARds 3089

WHITNEY 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: —
3141) SO. H.VLSTEI) ST.

Tel.: Victory 2079

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chicago, UI.

venimo aplinkybes lengves
nes, patogesnes, nors jos to, 10 Valandų Atlaidai 
neprašo. Jos atsidavusios' Šv. Baltramiejaus bažnyčioj 

Lucy Fay Balęs, 35 m- Dievo garbei ir žmonijos J iškilmingai baigės spalio 7 
amž., Los Angelas, Cal. Jai nau(jaįt patenkintos ir tuo, , d. Per visas dienas bažny- 

kaip yra. Bet kur jau kas čia buvo skaitlingai lanko- 
reikalinga pagerinimui, tai,
be abejonės, reikalinga Pa-

milijonus dolerių. ma. Svečių kunigų su dva
sine pagelba atsilankė iš

Parapijonys prašomi at
davė: klebonas, Pranas Vit- į Zaleckis, Povilas Jusis, Ad. neati daiktų bazarui. Taip 
kus, Pranas Sasnauskas,
Pranas Tijūnaitis, Pranas 
Barodica, Pranas Jakutis,
Pranas Gabrėnas, Pranas

rapijonai privalo atjausti į apylinkių parapijų. Tikintie- 
seserų darbuotę mūsų tar- ji, naudodamies Dievo ma-

Petrošius John Donavan Jau Pradėkite savo baza pe ir į minėtų dviejų drau-Į lonėmis, skaitlingai ėjo iš-
Ant. Lauraitis, Juz. čekie- Į ro knygučių galiukus su pi- gijų rengiamą vakarą skait- 
nė, Petras Pilipavičia, Pet-! ni&ais $2 50 Uebonui sugrą- j lingai atsilankyti. Praleisi- 
ras Urbickas, Ona Balutis, žintL KaiP > buvo skelb-'me laiką dorai, pagelbėsim 

Stankus, Ji., Pranas Stank-įst. Juška, Pr. Stankus, Pr. ta> Nazaras Sitų f. bus tik, geram tikslui, o dar gal ir 
us, Sr., Pranas Žemaitis,, Bujanauskas, Juoz. Kodis, 'f ys dienas: sPa'^ 31 d > dovan4 laimėsim. Pradžia 6
Pranas Meldis, Pranas Ga-1 pr. Stankus, Ambrose Sar-jkri&° 1 ir 2 d 
brauskas, Pranciška Lukas st $2.00, Aleksas Mockus, Spalių 19 d. 10 vai. 
ir Pranciška Arleckienė. Pr. Arleckienė, Juoz. Venc- ryto Arkivyskupas mūsų 

Paskutines šv. Mišios bu- kūnas, Louis Hauser, Juoz. bažnyčioj suteiks Dirmavo- 
vo užprašytos ir atlaikytos ( Kavalauskas, Tadas Kirklis nės sakramentą. Vaikučiai,

iš

vai. vakare.

pažinties ir prie šv. Komu
nijos.
Suskambės Varpeliai

žiedeliaiBus sumainyti 
spalio 11 d., Lucijai Sutkai- 
tei su Everett Lewis iš Cbi-

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINŪJA 
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.

,i?ų Pranciškų ir \.». ja. 
Šeimininkės, kurios pri

rengė skanius valgius ir vi
są sudarė: Marijona Druk-

ir $2.00 Stella Holmgren. kurie lanko viešiąją mokyk 
Prie stalų patarnavo so- Į

dalietės:— Marijona Beitai-1^° d- Pas 8eser^s ar kle 
boną. Kiekvienas turės kū 
mą turėti. Tvarka bus kle

rios darbuojasi šiam vaka
rui yra:-N*k. Pras. Panelės 
Šv. — Marijona Akusevičiū- 
tė, Stefanija Audikoniūtė, 

j lą, turi užsiregistruoti spa- Lucija Dragūnaitė, Alicija 
Vaitekunaitė ir Emilija Ka-

Mergaitės ir moterys, ku-! rago. Šliubą duos kun. John
Schiller, klebonas šv. Ra- LIETUVIAI DAKTARAI

_ __ _ . - i te, Ona Jocaite, Ona Moc-temene, Mikalina Cizikiene ' , .. „ , , . ._ y-, . kaitė, Salomėja Zaleckaite,Elz. Vadapoliene, Petronėle i
T-, vr i- 'St. Stulgaite, Bertha Lau-Barskaitiene, Ona Kavaliau- ■ . _ ° ....

-i- Tr i- • raitė, Elena Ališauskaite ir skiene ir Petronėle Pihpavi- . _... i L-ucija Visnauskaite.čiene. 1
Prie stalų sekantieji au į Komisija ir klebonas ta

kojo: $5.00 — VI. Bitautas. ria visiems nuoširdų ačiū. 
$3.00 — Vincas Karčiauskas' Viro pelno iš to parengimo

Po $2.00 — Vincas Jasiu- į parapijai liko $102.00. 
nas, Ant. Lemešius, Ferdi- 
nand Jackl, Kaz. šarauskas,

bono paskelbta bažnyčioj

činskaitė; Šv. Onos Dr-stės 
— Veronika Ivinskaitė, An
tanina Šaulienė, Bronė Na- 
godė ir Ona Petrošienė.

Amžiną Atilsį.
Antanina Latvaitienė, 82

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Ant. Venckunas, Kaz. Ši
manskis, Vincas Ališaus
kas, Kazimieras Lukauskas, tretininkėms ir 
Juozas biazavier Ant. Le

Naciai sušaudė didelį 
skaičių serbų

BUDAPEŠTAS, spalių 8 d.
Klebonas dar nuo savęs | — Vokietijos baudžiamoji

dėkoja seserims ir mokyk- 1 ekspedicija po kelių savai
čių kovos nutildė serbų su
kilėlių veikimą. Vengrijos 
spaudos pranešimai sako,

los vaikučiams už suteiktas 
dovanėles, tretininkams ir

pavieniems jog didelis skaičius asmenų 
asmenims, kurie kleboną pa- sušaudyta, 

b.ckis, Kaz. Stuigaitij, Jr. i įtikino dovanomis ir laiš- 
Jonas Malinauskas, Juozas r ajs
Butkus ir Pranas Barodica.

Po -1.00 — Stasys Rad-

Spaudos pranešimai sa
ko, jog vokiečiai, atsilygin-

žius, Ant. Kaminskas, Sr., 
St. Balčaitis, Jurgis Tamo
šiūnas, Petras Stasevičius, 
Bronis Macnorius, Marijona

„ , „ , • x i darni sukilėliams, iš kartoy va . popie v. Į sugaudydavo tarp penkiasde 
Onos Dr-ja rengia bingo gįmt ar šešiasdešimt asine- 
party. Visi kviečiami daly- nų.
vauti ir linksmai dieną pra
leisti.

Jr %
DR. VAITUSH, OPT.

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

•__
Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų j Alines, kitas į- 
staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

LIETUVIS 
AKIU GYDYTOJAS 

SPECIALISTAS

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

SuvlrA 30 melų praktikavimo akių 
taisyme Ir gydyme

GERAI PRITAIKIMTI AKINIAI 
patalkys kreiva, akla trumparegyate 
Ir tollregyatę;
pRlengvIne aktų įtempimą, proftalln* 
galvot akaudtjlmą, .valgimą lr aklų 
karšti.

MODERNI AK IAVNI. TOBULIAUSI 
ERZAMI N AVIMO HCDAl 

ApecInlA atyda atkreipiama 1 valkųAkta.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
10-toa Iki R-ton valandos kasdien. 

Sekmadieniai, pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

TIK viena pora aklų vleam gy
venimui. Saugokit jaa leladaml 
įgeluamlnuotl jaa modernlšklauala 
-netoila, kuria reglilmo mokalaa 

gali nuteikti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pateliu* 
visų aklų įtempimų.

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

OPTOMETR1STAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampan II-ton
Telefoną* CANAL 062S — Chtraųo 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 1:00 a. m. iki 8.10 p. m. 

Treč. tr Sekt; .1:10 a. m. iki 
7:11 p. m.

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

•
Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Sudriko Radijo Progoramal:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIA7

fel. OANal 6188Ree. 6968 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROrehUl 0617 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 3—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis ausitanu. 
2423 W. Marquette Road

ūfi. STRIKŪt'IS
FHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office toL YARdit 4787 
Namų tel. FROapect 1930

TaL YARda 6981.
Rea.: EENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS

Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

DR. S. BEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd.

Vąląndoe: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ▼ 
REZIDENCIJA:

6631 S. California A ve. 
Telefonas REPubllc 7868

Ofiso tel.: VUtginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DDNDUIIS
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.

TeL OANal 0267
teL: PROapeet 666

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

Realdencija: 6600 So. Artesian Avi 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 sopia

f iki 8 vai, vakar*.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandas: 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

(JR. F. G. VVINSKUNAS
FHYSICIAN AND SURGEON
2158 West Cermak Road 

Ofiso toL OAVal V4»
Ofiso Vai. i 2-4 ir 7—• 
TrnMadUnialn pagal tetarą,
Rea TeL: tlSkf* lite

Tel. TARdl 8846

DR. G. YEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofna.<<: HEMlock 6H49

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki >! Vak. 7 Iki • 

Nedėliomia pagal autart)

Telefonas CANal 4796

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 

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

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

Rea, telefonas SEElay 0434.

Tai. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 0 vak 
ir pagal antartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir ano 7—0 vakare 

Taipgi pagal antartį.
Ofiao takfoaaa------

TaL TARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

Dr. Walfer 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. Western Avė.

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

Oflae TeL: Raaid. TaLi
VIRginia 1886 PROapert 8634

DR. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 Weat S5th Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. lr 8ekma4. tik susitartu*.

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

(2-troe lubos)
TeL MIDvray 2880 Chicago, ŪL

OF18O VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto. nuo 2 iki • 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 va), vak.

Sekmad. nno 10 ii t 12 vai. ryto.

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

Tel. YARdt 0994 
Rez. Tel. RENwond 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nno 10 iki 12 vai. dienų

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: rali MIDway 0001 
Kės.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J, VALIBUS
FHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 YVeat 63rd Street

a
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Pakeliui į Londoną
Kaso Kun. K. A. Matulaitis 

Karštuolis su mašina

Ne vien Amerikoje yra 
karštuolių, kurie kitaip ne
važiuoja kaip 60 mailių 
valandoje. Amerikietis ma
šinos vairuotojas Lisbono- 
je greit galvos netektų. Tik 
keletas neilgų gatvių yra 
plačių; visos kitos — siau
ros. Jose pilna pėksčių vy
rų, o ypač moterų su vai
sių, ar žuvų pintinėmis ant 
galvų. Ten pora vyrų pa
deda pilkam asilėliui į kal
nelį kopti, ana vėl darbinin

kų pulkas viduriu gatvės 
maršuoja. Vaikai nieko ne
paiso. Jie painiojasi apie 
ratus, skersai siauras gat
veles bėgioja. Net suaugu
siems rimtiems žmonėms 
šaligatviais eiti nepatogu. 
Šiose senose, siauresnėse 
gatvėse šaligatviu gali eiti 
tik vienas. Susitikęs turi 
lipti gatvėn. Gatvės ne
blogos. Grįstos paplokš
čiai sakmenimis. Jų kupros 
nuzulintos padangų ir nuo 
alyvos bei gazolino spindi 
it juoduko kakta.

DIDIS RAKANDŲ

špardavimas
PEOPLES KRAUTUVĖJE

Kainos tebėra MAŽOS

FLORENCE DRIVEN-AIRE 
OIL HEATER

♦ X

Pirkite dabar Alyva kūrenamą šildomą pečių. 
PEOPLES Krautuvėje rasite didžiausį pasirinkimą

mažiausiomis kainomis — OIL HEATHERS 
COLES, MOORE, FLORENCE, FROGIL, ATHENS,

SIEGLER, AUTOCRAT etc.

Kainos nepaprastai mažos:
2- jų iki 3-jų rūmų Oil Heaters po .......... $QQ.5O

3- jų iki 1 rūmų Oil Heaters po .............. ^50

4- rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters po .... $g3«75

$55.00 Gesiniai virtuvių pečiai ..............  $37-50

MĮ $190.00 Kombinacijos Geso ir Anglių pečiai 
U Po..............................................................$-|29-50<♦>:

$22.50 Anglių šildytuvai po 14-95

Štai, tokia sukta siaura 
gatve veža mane taxi. Jis 
nori pralenkti porą susigrū
dusių gatvėkarių. Ugi iš 
priešai gera mašina atlekia 
jaunuolis. Mano šoferis 
rikdo mašiną, sustoja, bet 
jaunuolis nestoja: visu 
smarkumu lekia pirmyn. 
Mums nėr kur dėtis. Gat- 
vėkariai nejuda. Atgal — 
nesuspėsi. Jaunuolis stai
ga pasuka prie sienos ir už
ėmęs visą šaligatvį, nei 
kiek nenukentėjęs, lekia 
toliau. Mano šoferis pažiū
rėjo baisiomis į jį palydėjo:

— Karštakošis.
Jei ne šaligatvis, — man 

rytoj netektų skristi Lon
donan: būt reikėję atsidur
ti ligoninėje.
Paskutiniai pasirengimai

Rytoj iškeliauju į pavojų 
šalį. Pats skridimas turi sa
vo pavojus: 7—8 vai. skris
ti jūromis sausžemio orlai
viu, aišku nejauku. Jei tek
tų leistis, negi žemė išlys iš 
po vandens, — mes greičiau 
dugną pasieksime.

Dar kartą aplankęs mies
tą, pasigrožėjęs gražiai sta
tytais namais, ruošiuosi ke
lionėn. Ar ji gerai pavyks, 
— vienas Dievas žino. Kol 
kas viliuosi laimingai pa
siekti Londono lietuvius, 
kad jiems, nelaimių ir karo 
metu kuo galėdamas padė
čiau.

Kas turi Londone giminių, 
ar kas norėtų savo pažįsta
mus laišku rasti jų naujuo
se požeminiuose namuose, 
rašykite Lietuvių bažnyčios 
adresu: 21 The Ovai, Hack- 
ney Rd. E2 London, Eng- 
land.

Du metai kai važiuoju iš 
Varšuvos į Londoną

— Ar seniai esate pensi- 
jone? — paklausiau dviejų 
apie 9—10 metų berniukų, 
išgirdęs juos kalbant len
kiškai.

— Mudu? Viena savaitė. 
Iš Nicos atvykom, — pori
na vyresnysis.

— O iš kur į Nicą važia
vote ?

— Iš Varšuvos, — atsakė 
ir nubėgo pas savo mamytę.

Jiedu, mat, nustebo, kad 
aš į juos kalbu lenkiškai, — 
nesitikėjo.

Atėjo pietūs. Sueina visi. 
Bet toji ponia su dviem ber
niukais ilgai nepasirodo. Į 
pabaigą pietų atėjo.

Pabaigęs pietus, nuėjau 
pas kitą stalą pašnekinti 
kunigą ispaną. Pasidalinom 
žiniomis. Jis išvyksta na
mon šiandien pavakare. Su 
juo atsisveikinęs, sakau po
niai:

— Ar Tamsta, Ponia, vyk 
stat Amerikon? — klausiu, 
atsiprašęs.

— Ne. Londonan.
— Oru?—
— Vandeniu, laivu. Trims 

yra sunku gauti kartu vietą 
Clipperyje, o be to, ir la
bai brangu. —

— Atleiskit Ponia, o kaip 
seniai iš Varšuvos keliaujat 
į Londoną? —

» — Išvykom 1939 m. Jau
du metai ir negalim dasi- 
kasti į Angliją. —

— Ir aš vakar skridau 
Londonan, o šiandie esu 
Lisabonoje, — paguodžiau.

— Tai jūs iš Londono? — 
klausia.

— Taip. Ten gyvenau. Pa
žįstu lenkų bažnyčios klebo
ną ir kai kuriuos kitus —

Ponios veidas nušvito Ne
norėdamas jai pietų kliudy
ti, linktelėjau atsisveikinda
mas.

— Kai Ponia būsite Lon
done, užsukite į lietuvių 
bažnyčią. —
Trubadūras

Prieš pat vakarienę namo 
kieme pasigirdo gitaroj, ne- 
gitaros aidai. Jai pritarė 
skambiu tvirtu balsu jau
nuolis—trubadūras. Kitaip 
negalėdamas pragyventi, ei
na senioras ir senioritas pa
linksmint. žiūriu, kas bus. 
Iš visų aukštų pasirodė po 
keletą moterėlių pasiklausyt 
dainiaus. Jis dainavo gra
žiai. Jei būtų- teatro sceno
je, gautų daug “katučių.”

Senioros rimtos pasiklau
sė ir nuėjo prie savo dar
bo. Mergaitės ilgiau pasili
ko. Matyt, dainos turinys 
daugiau tiko mergaitėms. 
Šį-tą gavęs, iškeliavo kitur. 
Trubadūras ir visi paten
kinti.

(Bus daugiau)

GARY, INDIANA 
Jubiliejaus vakarienė

Bus Šv. Kazimiero para
pijos salėje sekmadienį, 12 
d. spalių, 7 vai. vakare.

Vakarienė bus su progra
ma paminėjimui 25 (metų 
sidabrinio jubiliejaus mūsų 
parapijos.

Nors sukaktį minime, bet 
parapiją slegia didelė skolų 
našta. Todėl visos vietinės 
draugijos šiais metais ruo
šė piknikus ir balius para
pijos skolų mažinimo fon
dui.

Pati parapija ruošia šią 
vakarienę tam pačiam tiks
lui ir tikisi visuomenės pa
ramos.

Tikimasi, kad ir tolimes
nių kolonijų lietuviai daly
vaus pas mus svečiuose.

A. K.

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

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, I to 2 P. M. 
STATION WHIP
1520 Itilocycles (Top of the Dial)

Bargain Kainos Matrosų ir Kaldrų
$8.50 Baltos Vatos Matrasai, po ................ $CJ.45

$15.00 Garantuoti Springsiniai Matrasai po $0.95

$3.50 vertės Puikios Kaldros po ...................$1.95

$10.00 Double Coil Lovom Springsai po . . $g.95

rURNITUREi
M A N U F A C T U P I N G C O M P A M Y <

4179-83 Archer Avenue
Prie Ricrmond Gatvės

VEDĖJAI — PARDAVĖJAI:
M. T. Kezes — J. A. Krokas — S. J. Krukas
Pasiklausykite Peoples Radio Programą, kaip 
7-tą vai. antradienio vakare, iš stoties WGES

APSAUGOS
BONAI KAS REIKIA ŽINOTI

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.
PIRKITE APSAUGOS BONUS!

K. Ką turiu daryti, kad 
pagelbėti savo sunui, kur3 
įstojo kariuomenėn?

A. — Jūsų sūnus turi bū
ti aprūpintas drabužiais 
maistu ir naujovine išran- 
ga. Tam reikalingi pinigai. 
Pirkite Apsaugos Taupumo 
Bonus ir gelbėkite vyriau
sybei, kad jūsų sūnus būtų 
viskuo aprūpintas.

K. — Kaip darbas atsine
ša į Iždo Apsaugos Taupu
mo Programą?

A. — Jis stipriai koope
ruoja. A. F. of L., C. I. O., 
geležinkeliečių organizacijos 
ir ir daug kitų darbo grupių 
visoj šaly indorsavo Pro
gramą.

Pastaba. Įgyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į artimiausį paštą, 
banką, arba taupumo ir sko 
linimo sąjungą; arba rašy- 
ktie U. S. iždininkui, Wa- 
shingtone, D. C. Taip pat 

! ir parduotuvėse parduodami 
[Apsaugos Ženklai.

DRAUGO
Sidabrinio
Jubiliejaus

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

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATA. ĮSIGYK
GERIAUSIĄ IR STIP- OTOKFRT
RIAUKIA 8IŲ DIENŲ A |

UINK-BELT, Visiškai Autoimtlšluu

ŠLEGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. Western Ave. REPublic 3713
* JVEDU ŠILUMĄ • BOILERIUS • IR SUTAISAU SENUS

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VienintSlis 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.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvebill 2242

BANKIETA S
KURIAME DALYVAUJA

Įžanga • • • • ($1-82 įėjimas ir 18c U. S. Def. Tax) .... $2.00

Pradžia 6-tq valandą vakare.

Io Ekscelencija 

ARKIVYS. SAMUELIS A. STRITCH, D. D.

— ĮVYKSTA —

Kristaus Karaliaus Šventėje

Sekmadienį, Spalių (Ocfober) 26-tą d„ 1941
DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE1

44I6 So. Western Avenue, Chicago

r
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Lietuvių katalikų dienraičio "Draugo” rBmSJama Ir Bkaltytojam* 
alunčtu sveikinimus Ir geriausiu* llnkBjlmust

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo ti» 
••A gina Ir aaugo jas nuo imtinojo Išganymo priešų.

Daugartopal tepadaugtja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal- *nal
►P AMLETO GIOVANNI C1COGMAN1. 

Laodlce* Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Religijos padėtis Rusijoj
Žurnalas “The Sign” įdėjo prelato Fulton J. Sheen 

rašinį, kuriame labai objektingai atvaizduoja religinį 
gyvenimą Sovietų Rusijoj.

Tame rašinyje pastebima, kad Stalino konstitucijos 
124 paragrafas turi du dalykus — religijos laisvę ir 
priešreliginės propagandos laisvę. Tarp tų dviejų da
lykų yra didelio skirtumo. Nors šiame paragrafe ir 
garantuojama laisvė ir Dievą garbinti ir priešreliginę 
propagandą vesti, tačiau reikia neužmiršti, kokios ten 
yra sudarytos religijos laisvei sąlygos. Pilietis, tiesa, 
turi teisę Dievą garbinti taip, kaip jam sąžinė diktuo
ja, bet jis negali surasti bažnyčios, kunigo, pryčerio 
ir rabino. Jų visai nedaug beliko.

Prieš revoliuciją, pavyzdžiui, Rusijoj buvo 70,000 
krikščionių bažnyčių ir koplyčių. Komunistų partija 
neseniai paskelbė, kad netrukus Rusijoj neliks nė vie
no pastato, pašvęsto religijai. Be to, ateistų laikraštis 
Maskvoje “Bezbožnik” 1935 m. gegužės mėnesyje, kal
bėdamas apie bažnyčias, paskelbė: “Mes uždarėme vi
sas opiumo įmones.”

1917 m. Katalikų Bažnyčia Rusijoj turėjo 810 kuni
gų, iš kurių 1935 metais beliko 63. 1936 metais sausio 
mėnesyje paskelbė, kad paskutinis katalikų kunigas 
Odesoje buvo įmestas į kalėjimą.

Jei, pagalia/u, ir nebegalima surasti bažnyčios ir dva
siškio, ar pilietis prie komunistų režimo gali įsteigti 
religinę mokyklą? Ne! Kodėl? Dėl to, kad tai būtų 
“propaganda.”

Ar piliečiui buvo leista skleisti religinę spaudą? Ne! 
Mat, tai būtų “propaganda.” Ar per radijo buvo ga
lima kalbėti religiniais klausimais? Ne! Tai būtų 
“propaganda.”

Bet ar komunistams buvo leidžiama visomis prie
monėmis atakuoti religiją? Taip. Mat, toji teisė re
zervuota komunistams konstitucijos 124-tame paragra
fe. Komunistams valia varyti propagandą prieš reli
giją, tačiau piliečiui valia tik Dievą garbinti ir atlikti 
savo tikėjimo pareigas, jei suras kur bažnyčią ir ku
nigą.

Tiesa, kunigų persekiojimas ir žudymas Sovietų Ru
sijoj sustojo. Bbt taip įvyko ne dėl to, kad komunis
tai nebenorėjo kunigų žudyti, bet dėl to, kad visi ku
nigai jau yra likviduoti.

Pačių komunistų oficialinė statistika rodo, kad 1918- 
1919 metais 30 vyskupų ir 1,414 kunigų buvo nužu
dyta. Juos žudė baisiausiomis ir žiauriausiomis prie
monėmis. I

Jei šiandien Sovietų Rusijoj nebevedama žudynės 
plačioj skalėj, tai ne dėl to, kad ten jau yra religijos 
laisvė, bet dėl to, kad nedaug kas beliko šaudyti.

Nauja dirva religijos persekiojimui ir žudymams bu
vo atsidarius Baltijos valstybėse, bet komunistai ten 
neilgai teišsilaikė. Bet ir per metus laiko jie ten su
spėjo dešimtimis kunigų nužudyti, ištremti, daug ka
talikų vadų, įstaigų, organizacijų likviduoti, katalikiš
kus laikraščius uždaryti ir daug kitokių skriaudų pa
daryti kraštui ir tikintiems žmonėms.

Gina žmonių teises
Naujieji Lietuvos okupantai vokiečiai, kaip ir buvo 

manyta, visai likviduoja tautinį lietuvių judėjimą. Jie 
ne tik neleido pradėti veikti politinėms partijoms, bet 
ir kultūrinėms organizacijos uždraudė atsisteigti. Pa
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sirodo, kad leidžia veikti tik vadinamiems tautinin- 
kams-voldemarininkams, kuriems, turbūt, visai tiks 
duoti Lietuvos nacių — hitlerininkų vardas.

Lietuvos aktivistų, vadovavusių birželio 22—25 dd. 
sukilimui, sudariusių škirpos-Ambrazevičiaus vyriau
sybę ir paskelbusių nepriklausomybės atsteigimą, vei
kimas vokiečių okupantų sustabdytas. Aktivistai, mat, 
stovėjo už visišką Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 
Generalinis vokiečių komisaras Lietuvai von Renteln 
savo adjutantais pasirinko tuos, kuriuos už pupų bliu- 
delį bet kur gali nuvesti.

Bet vis dėlto, kaip matyti iš pranešimų, Lietuvos 
kultūrininkai ir visuomenės veikėjai rankų nenuleidžia. 
Jie stato reikalavimus generaliniam komisarui. Reika
laujama, kad būtų atstatyti ir Kauno ir Vilniaus uni
versitetai, kad būtų leista veikti ekonominėms, kul
tūrinėms ir politinėms organizacijoms. Vyskupai su 
J. E. arkivyskupu J. Skvirecku priešakyje gina Baž
nyčios reikalus ir užstoja persekiojamus žydus.

Lietuvoj veikėjai, kaip matome, gyvendami nepapras
tai sunkiose sąlygose, bet dirba, nesnaudžia.

Jie drąsiai stato reikalavimus okupantų komisarams 
ir energingai gina Lietuvos žmonių teises. Dėl to jie 
užsipelno pagarbos.

Spaudos vajus
Rytoj prasideda Chicagos arkidiecezijos laikraščio 

“The New World” didysis vajus, į kurį įsikinko 130,000 
katalikiškųjų mokyklų mokinių. Iš jų 12,000 rytoj su
sirinks į Coliseum išklausyti J. E. arkiv. S. A. Stritch 
kalbos katalikiškosios spaudos reikalais. Garbingasai 
Arkivyskupas katalikiškos spaudos platinimo reikalu 
išleido specialų ganytojišką laišką.

“Kasdien aiškiau matome katalikiškos spaudos vaid
menį Bažnyčios gyvenime,” — sako Arkivyskupas. “Y- 
ra reikšminga, kad kraštai, kur Bažnyčia yra perse
kiojama, pirmas persekiotojų žingsnis yra nutildyti 
katalikiškąją spaudą. Ne viename krašte nebūtų gali
ma versti piliečius bedievybėn, kur katalikų spauda 
kalba laisvai ir drąsiai.” Toliau J. E. Arkivyskupas 
pažymi, kad katalikiškoji spauda yra būtinai reika
linga skelbti tiesas, kurios yra viso doro gyvenimo 
pagrindas. Ji reikalinga teisingai informuoti katalikus 
apie įvairiausius šių dienų gyvenimo įvykius, pranešti, 
kas aplink mus darosi, perspėti.

“The New World” vadovybei linkime kuo sėkmin
giausia pravesti šį didįjį skaitytojų vajų, per kurį 
siekiama gauti virš 100,000 naujų prenumeratorių.

L. K. Federacijos Tarybos suvažiavimas
Remdamasis A. L. R. K. Federacijos konstitucija, 

L. K. Federacijos Tarybą kviečiu posėdžio. 1941 m. 
spalių 25 d. 10 vai. ryte, Morrison viešbutyje. Chica
goje, šiems klausimams svarstyti:

1. Lietuvos tremtinių ir pabėgėlių šelpimas;
2. Šelpimo darbo derinimas;
3. Centralinių organizacijų stiprinimas;
4. Mokyklų ir jaunimo organizacijų rėmimas;
5. Lietuvių Kultūrinio Instituto veiklos plėtimas;
6. Lietuvių uždaviniai kovoj dėl Lietuvos nepriklau

somybės ;
7. Įvairūs siūlymai ir sumanymai.
Visi Tarybos nariai maloniai kviečiami dalyvauti. 

Jei kuriems laiko ir darbo aplinkybės neleistų atvykti, 
prašau suteikti savo įgaliojimus Chicagoje ar apylin
kėje gyvenantiems organizacijų veikėjams.

Juozas Laučka, A.L.R.K. Federacijos pirmininkas

“Tėvynė” rašo:
“Per tą virš trijų metų laikotarpį hitleriškas siau

bas jau daug valstybių pavergė. Be kitų, jau smar
kiai į sparnus kerta ir pačiam savo draugui Stali
nui. Kai kurios pavergtų valstybių Hitleriui teko su 
“penktakojų” pagalba. Kitas ant kelių pasiklupdė 
su ginklo pagalba. “Penktakojiškos” valstybės ma
nė, kad po Hitlerio “sparnu” gal bus ir nebloga. 
Bet, ne po ilgo, tų valstybių gyventojai pastebėjo, 
kad Hitleris yra tik savanaudis: jis viską iš paverg
tųjų iščiulpia, o nieko gero neduoda. Todėl pasta
ruoju laiku veik visų pavergtų valstybių žmonės pra
deda prieš Hitlerio režimą kilti. Kad tą sukilimą 
sulaikius, Hitlerio legionai sukilėlius šaudo. Bet tas 
nieko negelbsti. O kada šimtai milionų pavergtųjų 
sukils — vargiai Hitleris turės tiek kulkų, kad vir 
sus sukilėlius iššaudyti. Ypač jam nelengva sukili
mus nustelbti dar ir todėl, kad jis turi kariauti prieš 
du stiprius priešus — Angliją ir Rusiją.

“Kuomet pavergtieji kyla, tai ar negalima dasi- 
leisti, kad tai jau rodo Hitlerio pabaigą? O jei ta 
pabaiga neįvyks netrukus — ji įvyks kuomet nors 
vėliau, ypač gal tuomet, kai pavergtųjų valstybių 
žmonėms priseis badauti.

“Hitlerio žlugimo laukia visas demokratiškas-civi- 
lizuotas pasaulis. To laukia ir lietuvių tauta. O jo 
nusikračius — negeriau bus ir kitiems diktatoriams.”

Vokiečių povandeninis lai
vas Amerikoje... Į Jungtines 
Amerikos Valstybes buvo 
atplaukęs vokiečių apgink
luotas povandeninis laivas. 
Šis vokiečių povandeninis 
laivas už kokios 100 mylių 
nuo Bostono nuskandino 4 
anglų, 1 danų ir 1 norvegų 
ir dar 3 nežinomus kieno.

Nepaprasti mūšiai prie 
Verdūno.... Devyni mėnesiai 
kaip eina aršios kovos tarp 
vokiečių ir prancūzų, bet 
galo kaip ir nematyti.

•
25 metai kalėjimo už apsi

vedimą su seserim... Shenan- 
doah, Iowa, teismas nuteisė 
Robertą Englund 25 metus 
kalėti už apsivedimą su tik
ra seserimi.

•

Prakalbų nauda... Kuris 
laikas Chicagoje įvairiose 
parapijose kalba kun. J. Ži
linskas ir M. Yčas. Ir atšalė
liai, lietuviškuose reikaluo
se, atėję į prakalbas, išgir
dę įdomių prakalbų apie 
Lietuvą, po kiek laiko lieka 
labiau susipratę lietuviai ir 
nuoširdžiau atjaučia Lietu
vos vargus ir skriaudas, ku
rias žmonės turi pernešti. 
Tokie žmonės paaukoja ne
mažas sumas Lietuvos gel
bėjimo reikaLams.

•
Supažindinkime pasaulį 

su lietuvių tauta... Kiekvie
no lietuvio pareiga kalbėti 
ne tik pas savuosius, bet 
ir pas kitataučius apie di
dingą Lietuvos praeitį. Min
daugo, Gedimino, Kęstučio, 
Vytauto Didžiojo ir mūsų 
karžygių knygnešių laikus.

Jeigu kurčias staiga iš
girstų šimtabalsę daugybės 
instrumentų simfoniją, jisai 
negirdėtų melodijos, nei vio
lončelių raudos, nei triūbų 
vaitojimo, nei bubnų dūzgė
jimo, bet girdėtų vieną di
dingą harmoniją, ir jam 
veržtųsi iš krūtinės širdis, 
pažadinta tų garsų didybės.

Šeštadienis, spalių 11, 1941

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 11 d.)

Spicpirvirvio Dumkos
Jurgis Pusgalvis mano, 

kad Hitlerio ir Stalino ku
riamai “naujai” civilizacijai 
reikią naujos abėcėlės. Todėl 
du šlicu pas Stepą Raudo- 
nosį išmaukęs, jis komnacių 
pedagogams siūlo šitą;
A — tai Adolfas, 
žioplys paskutinis;
B — bolševikas,
Nacio tikras dvynis.
C — tai cypimas 
Kai Fricai pralaimi,
Č — tai čekai,
Varą naciams baimę.
D — tai Der Fuhrer,
E — tai erzacas 
Vokiečių tautai,
G — tai giltinei 
Darbu apkrautai.
I — tai idiotas 
Kurs karą pradėjo,
J — tai juokas,
Kurį velnias turėjo.
K — tai karžygiai 
Prieš nacius kovoj ą 
L — tai jų laimė '- • - 
Patekti istorijon.
M — tai munšainas 
Goebellso radijušo,
N — tai naujienos 
Klausomos glušo.
O — tai opiumas 
Maskvos šinkuojamas,
P — tai pragaras 
Diktatorų šlifuojamas.
R — tai raistas 
Kurį karas padarys,
S — tai santaika 
Kurią dori žmonės padarys. 
Š — tai šautuvai 
Diktatūras paguldyti,
T — tai tvarka,
Kurią reikės atstatyti.
U — tai užmirštis 
Šiems nelaimingiems lai-

(kams,
V — tai vienybė
Būsintiems kilniems dar- 

(bams.
Z — tai zyliojimas 
Mūsų komunistėlių,
Ž — tai žabangos 
Jų spendžiamos dėl avelių.

Kai suardom gyvenimą, 
dėl pinigų, tai suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.

Iš aptrūnijusiu lapu
Ne viens senis tojo geistu, 
Kad ji pati jį apleistų; 
Ale tankiai apsigauna,
Ba smertis jį pasigauna; 
Tada atgija bobelė,
Šoka kaip oškelė,
Suvis pasileidžia,
Vaikučius apleidžia,

Tai tada 
Net gėda!

(“Linksmoji Valanda” 
1900 m.)

*
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Prašau Nesijuokti
Grūšines mokykloje per 

religijos pamoką mokytojas 
paklausė vienos studentės, 
ar jinai žinanti Dešimtį 
Dievo Įsakymų.

—• Aišku, kaip nežino
siu, — atsakė mokinė.

— O koks dešimtasis įsa
kymas? —

-- Jūs neprivalote geisti 
moteries artimo savo.

— Mokytojas skaniai nu
sišypsojo.

— Ot, sako, ir nežinai. 
Pirmiausiai tai ne dešimtas, 
o devintas, o antra, kodėl 
sakai “jūs”, o ne tu.

— Mokytojau, — atsakė 
studentė, — kaip gi aš ga
liu į jus sakyti “tu?”

r

— .... O dabar klausiu 
tamstos, kaipo liudytojos, 
ar tasai žmogus, kuris sėdė
jo šalę tą vakarą turėjo 
raitytus plaukus? — klau
sia teisėjas Mery Baigašai- 
tės.

— To negaliu pasakyti, — 
atsakė Baigošaitė.

— Del ko, ar tai buvo 
tamsu ?

— Ne, bet tas žmogus 
buvo plykas.

Žmona: — Žinai ką, Jo
nai. Praeitą naktį sapnavau 
malonų sapną.

Vyras: — Kokį?
Žmona: — Tu man nupir

kai naują furkotį.
Vyras: — Aš prašau ta

vęs, Mery, būk gera ir to
kiais laikais nesapnuok 
brangių sapnų.

KANALAS A TIDARYTAS

Soo kanalas iš naujo atidarytas ties Sault Ste. Marie, Mich., paė&liaus iš jo įgriu
vusio tilto dalis. Laivai vėl pradėjo be trukdymu plaukioti.

I
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauli ukonls 
n. TOMAS
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(Tęsinys)

— Kur kažin dabar gali būti mano tėvai? — liūdnai 
klausia studentas, kuris dabar taip pat apsigyveno pas 
mus. Jie, tur būt, sušalo kur nors tarp Novonikolajevsko 
ir Irkucko!

O išblyškusi lenkė su maža mergaite ant rankų ty
liai rauda savo vyro, kuris yra bėgančioje Kolčako armi
joje ir kurį ji tikrai vargu bepamatys.

Tuo tarpu kažin kas tyliai pasibeldžia į duris. Tėve
lis nueina atidaryti, ir iš balto rūko, su kuriuo iš lauko į 
vidų įsiskverbia geležinis šaltis, išlenda Josifas StanisLa- 
vovičius. Jis įlindęs į seną, sudriskusią šūbą (kailinius),
iš kurios skvernų pro piršto dydžio skylės krenta laukan ^rs jęeoma Robertson iš
vata- i Kansas City, Mo., laisviau

— Sprasdnikom! (Linksmų švenčių), — šūktelia jis i atsikvėpė, kai išaiškinta, 
mums, kratydamas nuo veltokų sniegą. Paskum apeina , jęa(j jos rinkti ir vartoti 
visus iš eilės ir kiekvienam ko nors palinki. j maistui grybai nebuvo nuo-

— Išsyk buvau nuėjęs į bažnyčią, — pradeda paša- dingieji. 
koti, — paskum važiavau parvežti su bosu iš Angaros 
vandens, po to ruošiausi į paskaitas ir paskum vėl va
žiavau vandens. Už tai, kad jo parvežu, man šeimininkė 
duoda valgyti ir padeda išsiskalbti. Tai puikūs žmonės!

Profesorius Zavadovskis yra nuostabus žmogus. Jis 
visuomet rūpinasi kitais ir stengiasi kuo nors jiems pa
dėti, pasakyti vieną kitą meilesnį žodelį. Mat, jis jautrus 
žmogus: kiekviename kitame mato tik tai, kas gera, visi 
jam yra “puikūs,” “nepaprastai geri,” “toki nuoširdūs” 
etc.

Gerasis Josifas Stanislavovičius kaip įmanydamas 
stengiasi mus nors kiek pralinksminti. Jis pasakoja tra
gikomiškas mūsų kasdieninio gyvenimo smulkmenas, o aš 
tuo tarpu kaip mokėdama siuvu jo šūbą.

Sulopiusi, noriu sutaisyti ir būtiniausias jo palto 
vietas, tad, pakilusi, prieinu prie lango, ant kurio jis gu
li. Tuo pat laiku pro langą greitai šmėkštelia kažin koks 
šešėlis ir po poros sekundžių pasibeldžia į duris. Aš nu
einu atidaryti, ir ąnt slenksčio pamatau Grišą Filipenką.

Bet kokį! Iš po stačios kailinės kepurės žiūri suša
lęs, žaizdomis ir gumbais aplipęs veidas. Jis pats vos be
įstengia pakelti ranką, ir kai aš su juo pasisveikinu, jis 
iš skausmo balsu surinka. Apsiavęs suplyšusiais pimy

Svarbus pranešimas 
golfininkams ir 
šokikams

Chicagos Lietuvių Golfi- 
ninkų Sąjunga rengia pas
kutinį šių metų golfo tur
nyrą spalių 12 d. Glen Eag- 
les Country Club, prie Mac- 
Carthy Road, netoli Archer 
Avė.

Kviečiu visus golfininkus 
ir golfininkes dalyvauti. 
Skiriama keturios Trophy ir 
daug kitų įvairių prizų lo
šėjams. Dovanos bus duo
damos ne vien klūbo na
riams, bet ir pašaliniams — 
svečiams. Tad visi ir visos 
rengkimės dalyvauti Chica-

V*

gos L. G. Sąjungos pasku 
(filciniai veltokai), iš kurių kyšo pliki pirštai. Jis mus į tiniame turnyre, 
surado per pabėgėlių paštą.

— O, tu Dieve, kaip čia pas jus šilta, kaip jauku! — 
taria jis, iš pasitenkinimo nustebęs, ir, metęs akis į sta
lą, priduria:

— Ir kokia puiki duona! Ir sūrio turite! Ir arbatos!
Aš jam pripilu stiklinę arbatos. Bet jis negali jos iš

laikyti savo sušalusiomis rankomis, todėl aš ateinu jam 
į pagalbą. Jis man padėkoja akimis.

— Kas naujo girdėti fronte? — klausia tėvelis.
— Armija bėga, — atsako jis apsiblaususiai, —*Kol- 

čaką, girdėti, suėmė čekai ir uždarė į kalėjimą. Vienin
telė viltis, kad gen. Zacharovas paimtų Irkucką! Taip, jei 
mes daugiau tokių vadų turėtume, tai bolševikai tikrai 
nenugalėtų! Aš jį dažnai mačiau. Ir jo tiesaus žvilgsnio, 
kuris, rodos, žmogų kiaurai perveria, niekuomet neužmir
šiu. Ach, kad tik jis paimtų Irkucką. Tada gal dar ir bū
tų galima galvoti apie išsigelbėjimą.

Ir, rodos, lyg kambarys susyk pasidarė šviesesnis.
Lygiai taip buvo prieš metus, kai mus išgelbėjo baltieji!
Gal ir dabar Zacharovas nepraeis pro Irkucką ir ateis 
mūsų išvaduoti, gal..........

Bus daugiau.)
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DRAUGAS" YRA JOJŲ LAIKRAŠTIS
Kaip galėtumėm pagerinti dienraštį?
Štai, visiems proga sumanymus paduoti.

Dienraštis “Draugas” stengiasi daugiau ir daugiau ge
rinti savo turinį, technišką išvaizdą naujomis raidėmis 
ir t.t. Darome, kiek galime, su turimais pinigais ir ta
lentais. Dabar “Draugo” redakcija ir administracija krei-1 
piasi į savo skaitytojus ir prašo šiame svarbiame rei
kale pareikšti savo nuomonę.
Ko nori skaitytojai?

Nuo skaitytojų didesniam skaičiuje iki šiol “Drau
go” redakcija ir admnstracija nėra gavusi žinių, ko jie 
nori, ar pageidauja savo laikrašty kasdieną. Gai reikė 
tų vienų dalykų dėti daugiau, kitų mažiau? Taigi, “Drau
go” redakcija ir administracija prašo skaitytojų pareik 
šti savo nuomonę apie kai kuriuos skyrius, arba dienraš
čio bendradarbius.

Žemiau dedame ankietą ir nuoširdžiai prašome kiek
vieno skaitytojo atsakyti į visus klausimus ir sugrą
žinti redakcijai. Redakcija ir administracija visiems bus 
labai dėkinga.

Dienraščio “Draugo ankieta

1. Ko, Tamstos manymu, dienraštyje “Drauge” dar 
trūksta ? ......................................................................................

2. Ką manote apie dabartinius vedamus 
rius?: sveikatos, moterų? ir t.t..................

‘Draugo” sky-

3. Ar reikia palaikyti specialų jaunimo puslapį “Drau
ge”? Kaip dažnai? Kartą į savaitę ar dažniau? ...............

4. Ar nemanote, kad būtų tiksliau jaunimo poslapį re- 
Po lošimo bus vakarienė daguoti anglų kalboje? Ar nereikėtų plačiau apimti spor- 

ir šokiai prie geros orkes-1 to sritį ir apskritai daugiau vietos duoti jaunimo veiki- 
tros. šokėjai bus pilnai pa- mui?

MINING ROOM HHTK — KAK 
i.«»n si rs — iiinitoov hets 
— RlIflK — RAMIOS — RF 
FRIGI .KA IORS — M’A'-HKItS -

MANCFIO — ■iT»WFJ

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVF

6343 So. Western Averv
Telefonas REPUBLIC 8051

tenkinti, nes klūbo aikštėje 
randasi gera, erdvi 3alė. Ir 
jiems skiriama trys dova
nos. Geriausi šokėjai gaus 
prizus.

Bankieto tikietų kainos 
yra sekamos: golfas, vaka
rienė, prizai ir šokiai $3.50 
asmeniui. Vien tik vakarie
nė, kortų lošimas, prizai ir 
šokiai $2.50 asmeniui. Šoki
kams 75 centai asmeniui su 
“door” ir daug kitų prizų.

Golfo lošimas prasidės 1 
valandą po pietų. Vakarienė 
6 valandą vakare. Šokiai 8 
valandą vakare.

Vietos turi būti rezervuo
tos iš anksto. Chicagiečiai 
kreipkitės į J. Pakel, 6816 
So. Western Avė., telephone 
Grovehill 0360, o ciceriečiai 

dr. A. J. Gussen, 4847 W. 
14th St., telephone Cicero 
6932. Taipgi galima gauti
tikietų ir klūbo valdyboj 
bei pas narius.

Kviečiu visus golfo mėgė
jus dalyvauti ir užsisakyti 
tikietus iš anksto.

Klfibietis
------------------------------------- (

Daugiau išleista
Illinois valstybės iždinin

kas Warren Wright prane
ša, kad rugsėjo mėnesį iž
das turėjo pajamų iš įvai
rių šaltinių 23,050,592 dol. 
ir tą pat mėnesį 23,686,308 
dol. išlaidų.

5. Atvirai kalbant, kokių sumanymų turite dienraščio 
pagerinimui ? .........................................................................

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

PASKOLOS - namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jftsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap- 

jrausti per Federal Savings and Loan Corporation Mokami 
1H*. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

K. 3 V PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

M Metai Sėkmingo Patarnavimo. 
Vieno Klljentol

fti*<>mUcrtaii<Mfent

Keistuto Savings ano Aaaociauon yra tymiausia aemau
<ia ir tvirčiauaia lietuvių finansinė {staiga.

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

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

R. Baras

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų 

(Tęsinys)

21. Daugelis lietuvių per kulkas ir saugiai 
bolševikų dabojamą rubežių spruko

Vokietijon
Rusai bolševikai okupantai po kelių savaičių Lietuvo

je pradėjo įžūliai siausti. Areštai, teroras, grąsinimai ir 
tyčiojimasis iš lietuvių — buvo rusų bolševikų okupantų 
ir jų pataikūnų mėgiamiausias darbas. Daugelis lietuvių 
sužinojo, kad ir jie yra įtraukti į areštuotinų asmenų są
rašus. Kai kurie lietuviai pasiryžo apleisti savo mielą 
tėvynę Lietuvą, kad Lietuvai būtų naudingi svetur. Sun
ku apleisti savo gimtasis kraštas, bet kai kas ryžosi bėg
ti iš tėvynės, kad galėtų šiokiu ar kitokiu būdu padėti 
pavergtiems broliams, kad galėtų svetur gyvendami gin
ti brolius lietuvius, kad galėtų dirbti Lietuvos Laisvės 
ir Nepriklausomybės atstatymo darbą ir galų gale ga
lėtų pasakyti tiesos žodį apie rusų bolševikų barbariš
kus žiaurumus ir kaip jie niekina ir spaudžia lietuvį, 
kurį klasta ir melagystėmis apgavo.

Geriausi lietuviai nespėjo pasprukti iš savo tėvynės, 
kurią žiauriai pavergė bolševikai, nes staiga naktį už
puolė bolševikų slaptosios policijos agentai juos ir su
kišo į kalėjimus. Kurie laisvi dar buvo, galvojo, kad ru
sų bolševikų okupacija yra laikinas reiškinys, kad jie 
greit turės neštis iš mūsų krašto, todėl laukė tos dienos. 
Treti mąstė ir kalbėjo, kad jie nieku nėra prasikaltę bol
ševizmui, tat jiems nėra jokio pavojaus pasilikti savo 
tėviškėje. Ketvirti bijojo žengti slapta per žalią sieną, 
nes buvo pasakojama, kad rubežius stropiai bolševikų 
saugomas ir yra pavojus kiekvienu momentu patekti į 
jų baisias ir žiaurias rankas. Bet atsirado keliolika šim
tų lietuvių, kurie nieko nebijodami, per įvairiausias kliū
tis peržengė bolševikų saugomą rubežių ir pateko Vo
kietijon.

Gaila buvo apleisti savo tėvynę, bet pasilikus joje, 
kiekvienu momentu tave gali čiupti bolševikų žiauri ran
ka ir įkišti į baisų kalėjimą, kur niekam nebūsi naudin
gas. Todėl kai kurie lietuviai, kas nebeturėjo jokio pos
to, kas buvo atleisti iš einamųjų pareigų, ryžosi laikinai 
pasitraukti iš Lietuvos, kad svetur galėtų būti naudin
gi Lietuvai ir dirbti, kad Lietuva vėl atsistotų ant 
Laisvės ir Nepriklausomybės kojų.

Nelengva buvo prasprukti per bolševikų sargybinius, 
kurie stovėjo ir akylai saugojo Lietuvos rubežių kad nė 
vienas lietuvis neprasišalintų iš okupuotosios L.otuvos, 
kurioje bolševikai siautė ir demonstravo savo azijatišką 
žiaurumą. Bolševikai nenorėjo išleisti nė vieno lietuvio 
iš savo tėvynės, nes jie žinojo gerai, kad kiekvienas lie
tuvis, patyręs bolševikų žiaurumus, papasakos pasauliui 
apie jų niekšystes ir niekam nevykusią jų santvarką, ku
ri griauna ekonominį ir kultūrinį žmonių gyvenimą. Ir 
kaip bolševikiškoji santvarka gali toleruoti žmoniškesnį 
gyvenimą, kada ji nepripažįsta žmogui jokių asmens tei
sių.

Lietuviai iš okupuotosios bolševikų Lietuvos bėgo per 
kulkas, plaukė jūromis ir naudojo kitas įvairiausias prie
mones, kad prasprūdus pro bolševikų sargybinius. Dau
geliui pasisekė laimingai pasiekti Vokietiją, bet nema
žai bėgančių lietuvių bolševikai sučiupo prie rubežiaus, 
o į kitų lietuvių krūtines suvarė kulkas.

“Mfisų Laikraščio” redaktorius sužinojo, kad jis jau 
yra ieškomas bolševikų slaptosios policijos, net polici
jos agentai buvo atsilankę į pirmiau jo gyvenamąją' vie
tą su arešto orderiu, ir namų sargui nenorėjo tikėti, kad 
jis gyvena kitur. Jie stropiai klausinėjo, kur jis gyvena; 
sargas atsakęs, kad nežinąs kur dabar gyvenąs “Mūsų 
Laikraščio” redaktorius. Bolševikai smarkiai perpykę iš
ėjo ir dažnai sukinėjos apie tuos namus, kuriuose seniau 
gyveno jų ieškomasis asmuo.

“Mūsų Laikraščio” redaktorius 1940 m. liepos 20 d.. 
Kaune, Vilniaus gatvėje sutiko kun. J. Prunskį, katali
kų spaudos biuro direktorių ir jo klausia:

— Mielas Juozai, ką manai daryti?
— Tik ką atsilankiau prie Lietuvos savanorių kapų, 

žuvusių už Lietuvos Laisvę kovose prieš bolševikus ir 
ten prisiekiau, kad, apleidęs savo tėvynę, kovosiu su žiau
riuoju bolševizmu, kuris žmonėms neša vergiją, — ryž 
tingai taręs šiuos žodžius, atsisveikino su “Mūsų Laik
raščio” redaktoriumi.

(Bus dauglaii.)

•Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Lietuvių Kat. jaunimo 
reikšmingas seimelis

Į šį seimelį rinksis rink
tinis lietuvių katalikų jau-

Priėmė daugiau 
tarnautoju

Federalinis vidaus mokes-
! nimas, vadai ir kolonijų kuo čių kolektorius Carter H. 

pų veikėjai, kuriems rūpi Harrison praneša, kad jis į 
savo raštines priėmė 29 tar-Visų lietuvių Pašoma aruzaclja 

kreipti dėmesį į Lietuvos I Seimelio rengimo komisi- 
Vyčių Chicagos apskritį, ku-| ja
ris lapkričio 2 d. rengia sei

nautojus daugiau. Darbas 
padidėjo iškėlus naujus fe-

melį.
Seimelis prasidės pamal

domis Nekalto Prasidėjimo 
P. šv. parapijos bažnyčioje, 
o posėdis Dariaus - Girėno 
salėje. Posėdis prasidės 11

apskrities valdyba taip 
pat kvies visą dvasiškiją.Į deralinius taksus 
profesionalus, biznierius, vi
sus rėmėjus ir buvusius na
rius dalyvauti ir patiekti 
savo patarimų.

Visos draugijos, organi-

Penki kaltinami 
butlegariavimu

U. S. komisionierius E. K.
vai. ryto. Pirmą valandą at-?aci« kuoPos Prašoraos 3iųa,Walker “grand jury” pa
stovai automobiliais bus nu-' “ 3eimeliui sveikinimus, kad, dė penkis vyrus. Jie kaltina-
vežti į Jucius Seserų vai- Platinus jaunimą į didės.

. , . , m v. , i nį veikimą, kad parodžiusgyklą pietų. Treeią valandą * . .
. . . ,- . jaunimui, jog visi yra supo piet prasidės antras po-i J J ° J

... .. -j u I vyčiais jų darbe ir įvertinasėdįs. Siame posėdy bus pra- /
nešimai, rezoliucijų priėmi-^Y ^ar uo^ įetuvių gyve- Rosa, Joe Aston ir Michael 
mas ir rinkimas apskrities1 n^me< erry Morelli.
valdybos. Vakare čia pat
įvyks šokiai.

Delegatams ir svečiams 
registracijos mokestis vie
nas doleris. Už tą mokestį 
gaus seimelio ženklelį, pie
tus ir bilietą šokiams. Kiek

mi alkoholio gaminimu 
pardavinėjimu.

Kaltinamieji: Niek Valen
te, William Skally, Sam De

ir

Padėka
Reiškiame nuoširdžią pa

dėką visiems, kurie kuomi 
nors prisidėjo prie pagraži
nimo mūsų vestuvių. Dėko- I

7 .7 T C ”.-, ." ju kleb. kun. A. Briškai išvienai kuopai bus leista vie- J
i , . i • i • kurio rankų turėjom laimėsnas delegatas nuo kiekvie- į * J

, . „ . , . priimti Moterystės Sakrano penkių užsimokėjusių na-1 x 
rių kuopoje. Visi kiti nariai mentą. Taip pat vietinėms
galės dalyvauti kaipo sve- sesutėms už gražų papuoši

mą bažnyčios, K. ir L. Sa
_ . A . boniams ir varg. J. Kudir-Lietuvos vyčių organiza-L . y ...., kai uz gražų giedojimą percija, nežiūrint kaip kas apie . . . . ., . . shubą, visiems ir visoms uzją sake, įssilaike gyva ir , , . , .' dalyvavimą puotoje ir uzištikima savo obalsiu Die-

m- . „ i oovanas.vui ir Tėvynei. Per 29 me-1 
tus ji daug nuveikė Lietu- i Dėkingi 
vos laisvės ir nepriklauso- Leo ir Irena Vaicekauskai 
mybės reikalams. Daug vei- ir visa Vaicekauskų šeima, 
kė Amerikos lietuvių nau
dai ir jų įstaigų ugdymui.
Už tai vyčiai savo naudai 
turto nesukrovė. Visuomet 
veikė ir aukojo savo para
pijos, mokyklų ir k. palai
kymui. Ji paruošė veikėjus 
kitoms organizacijoms, 
vyčių išėjo

mai

24 kaltinamieji 
išteisinti

Blaivi tauta išaugs tiktai 
iš blaivaus jaunimo.

?ENSE

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

()N SALF. AT UJU 'R POST OFFICE OR RANK

Federalinis teisėjas Mi
chael L. Igoe išteisino 24 

Iš asmenis, kurie buvo pa- 
daug kunigų,1 traukti teisman už tariamas

suktybes parduodant žem- 
riešučių mašinas, kurių var
tojimas turėjo teikti gra
žaus pelno investoriams. 
Mašinų kompanija griuvo ir 
tuo būdu žuvo keletas šim
tų tūkstančių dolerių, in- 
vestintų į tas mašinas. 

Teisėjas nurodė, kad vy-

profesionalų, biznierių.
Dabar visi lieetuviai yra 

įtikinti reikalingumu Lietu
vos Vyčių organizacijos. Vi
si žiūri į vyčius, ką jie 
veiks ir kaip prisidės prie 
išgarsinimo lietuvių vardo.

Lietuvos Vyčių Chicago 
apskritis įsteigė Namo Fon
dą. Vyčių Dienos (Liepos 4); riausybė tieson patraukė tik 
dalis pelno — paskirtas tam i tos buvusios kompanijos 
fondui, šiame seimely išgir- mašinų pardavėjus, bet ne 
sime raportą kun. Ig. Alba-'jos vyriausias galvas. Kalti- 
vičiaus, Namo Fondo pirmi-' namie ji gi nežinojo apie 
ninko. Į kompanijos finansinį stovį

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 

Ai firma viri 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose! 

REKORDAS

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ — 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

KREIPKITĖS į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: 

4535 VV. VVashington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

Bjdriko Oro Teatras
Dėmesio, štai turime svar

bų pranešimą lietuvių visuo
menei ir visiems radio klau- 

I sytojams. Budniko nedėlinė 
i radio programa, oro teatras 
1 — visa valanda geros muzi
kos, dramos, Sakalų Šeima 
— jau bus nauju Chicagos 

i laiku nuo 5:30 iki 6:30 vai.,
' iš galingos W.C.F.L., 1000 
kil., stoties.

Programoj dalyvauja Bu- 
driko Radio Orkestros iš 15 
instrumentų, žymus Sakalų 
duetas ir solistė Ona Juo
zaitienė. Artistų grupė su
vaidins dramą Sakalai, iš
girsite visokių paukščių bal
sų, kurie buvo girdimi Lie
tuvos giriose, taip pat žavė- 
sitės Lietuvos liaudies dai
nelėmis, išpildančiomis dai
nininkams ir pritariant or
kestrui.

Budriko populiarios pro
gramos iš stoties W.C.F.L. 
yra žinomos kaipo tobuliau
sios ir žymiausios lietuvių

PLATINKITE “DRAUDA

Kasmet 300 Šv. Mišių
gyviems ir įnirusiems nariams 

ŠV. MIŠIŲ VIENYBES

radio programos Amerikoje 
ir Europoje. Net ir svetim
taučių milijonai klausosi ir 
jomis gerėjasi. Nepamirški
te pasiklausyti oro teatro 
kitą sekmadienio vakarą — 
5:30 vai. iš W.C.F.L., 1000 
kil., galingos radio stoties.

Programos turinys bus 
toks:

1. Star Spangled Ban-
ner----Orkestras.

2. Aukso Miglos — Dai
nuoja duetas.

3. Linksmo Sapno Vals- 
sas — Orkestras.

4. Visur Tyla — solo, O- 
na Juozaitienė.

5. Liepelės Polka — Or
kestras.

6. Kada Noriu Verkiu — 
dainuoja duetas.

7. Dvi Gitaros — Orkes
tras.

8. Du Broliukai Kunigai
— dainuoja duetas.

9. “Sakalų” drama — Bu
driko oro teatro arti
stai.

10. Lietuviškas Šokių Vai
nikas — Orkestras.

11. Spaudos Baliaus Vals
as — solo, Ona Juo
zaitienė.

12. Dėdienės Polka — Or
kestras.

13. Tu Lietuva Tu Mano
— dainuoja duetas.

Pirmadienis, SPALIO 13 d.
YRA LEGALIŠKA ŠVENTĖ

(COLUMBUS DAY)

ĮSTAIGA BUS UŽDARYTA 
VISĄ DIENĄ

VĖL BUS ATDARA ANTRADIENĮ

Loan ASSodAnoNofCktap 
JUSTIN MACKIEMICH. Prm.

4192 Archer Avenue 
YIRginia 114/

•▲BT, IMD. LAIDOTUVIŲ DOMTORIAI

KELNER - PRUZIN
••rtanslM PatenuTima* — 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 N. Westera Avė. Tel. See. 6103

AMERICA ON GUARD!
Above ia a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chestei Vrench. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post off.ee, are a vital part 
af America’* defense preparations.

ĮSTOJIMAS 25c
(Niekad nereikia atnaujinti)

•
ŠV. PETRO KLAVERIO 

SODALICIJA 
AFRIKOS MISIJOMS

DEPARTMENT C. 
3624 W. Pine Blvd., 

St. Louis, Mo.

A. +
ELZBIETA 

GRAŽEVIČIENE
Kuri mirė rugsėjo 27, 1941, 

ir tapo palaidota rugsėjo 3U d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ją J tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame niūių dvasiš
kiems tėveliams: kun. klebonui 
pral. M. Krušai, kun. J. Pruns- 
kiui, kun. A. Dekaniui, Jr., if 
kun. K. Barauskui, kurie atlai
kė įspūdingus pamaldus už jos 
sielą, o kun. Prunskiui už pri
taikintą pamokslą. Taipat dėko
jame kun. S. Gaučiui, kun. S. 
Petrauskui ir kun. l’r. Luko
šiui, kurie nuvyko j kapines ir 
atliko paskutinį patarnavimą.

Dėkojame p-nel Janušauskie
nei už gražų giedojimą bažny
čioje. taipgi varglnininkams už 
jų gražų grojimą ir giedojimą.

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams ir gėlių aukotojams.

Dėkojame grab. 8. P. Mažei
kai, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėji Ją j amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius. Dėkojame grab- 
nešiains ir visicmiL kurie pa
guodė mus nuliūdimo valandoj 
Ir pagalios, dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms: o tau mylima motinėle 
— lai Visagalis sutelkia amži
ną ramybę ir ntlls).

Nuliūdę lieka: Dukterys, Sū
nus ir Giminės.

ALL RtaUlLT

TYPEWRITPRS

A D O I N G MACHINES

1

— SMAll MONTHIY PAYMENTS—

AU MAKES

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED— ŪMI.L UIOWAMC* —
•»« auuuTk caaat n,w.mac».n« •haiantii

xCTAD typewriter 
COMPANY

ROIU1 C. OOIOALATT.
IM W. MADISON ST.

Phone DEARBORN 8444
FREE — DIMONST^ATIOI^J

I WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

W. KANTER

Išveilnlnme 
p<> visą 
(.lilcatfo

REMKITE
8F.NĄ

I.IFTirVTŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
, m Kiin.kVARI' 0014

UŽUOJAUTA

Lietuvoje nuo žiaurios bolševikų rankos žu
vusiam Rokiškio altaristai, KUN. BENEDIKTUI 
ŠVEIKAUSKUI, reiškiame gilios užuojautos “Drau

go” Garbės Rėmėjui, Mečislovui Šveikauskui, ir vi

siems giminėms.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA.

Marijonų Misijų 
fvarkraštis

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

4. Lapkričio 24 — 30 dd. 
— Chicago, III., Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčioje

j — kun. Antanas Mažukna, 
M. I. C.

Tas daiktas nėra sunkus, 
kurį su noru dirba žmogus

Pasilsėt bus gana laiko 
ir kape. — Philaletas.

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

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaidotuYiu 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 rytais, 
iš Stoties WHIP (1520), au P. Šaltlmieru.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVHJ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 Sonth Halsted Street

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenne 

Tel. GROvehill 0142

Skyrius: 710 VV. 18th St. 
Visi Telefonai: YARds 1419

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SŪNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270



Šeštadienis, spaliu 11, 1941 DRAUGAS

Veikli draugija
Cicero, 111. — Šv. Antano 

draugija pastarame susirin
kime nutarė pasveikinti dien 
raštį “Draugą” jubiliejaus 
proga. Aukų paskyrė penkis 
dolerius.

Šiame susirinkime drau
gijos nariai taipogi nutarė 
nupirkti bilietų už penkis 
dolerius Raudonosios Rožės 
Klubo vakaro.

Taipogi išrinkti atstovai 
į įvykstantį Federacijos aps
kričio seimelį. Ši draugija 
taipgi išrinko atstovus Lab
daringos Sąjungos seiman, 
kuriam taipgi paskirta pen
kių dolerių auka

CLASSIFIEDOUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

Gubernatoriaus kalba 
nukelta

Gubernatorius Green pa- šv Komunijoa ..in corpore"! lffc||E0T MII llfi1 
vykti rugsėjo 28 dieną, bet kviestas kalbėti Chicago sekmadienį, spalių 12 d., LHrhl 1.1111121 
dėl šalto ir lietingo oro ati- Bar Association susirinki- Į 7.39 vaj Mišiose o po Mi-

me spalio 23 d. Apsižiūrėta, tuojau rinksis į J. Banio 
kad už poros savaičių nuo studiją, 32 ir Halsted St. nu-
tos dienos įvyksta teisėjų gįfotografuoti. Atvaizdas
rinkimai. Sąjungos demo- bus jdėtas į parapijos auk-

dyba, rengimo komisija ir i kratai nariai reiškė nepasi-1 ainio jubiiįejaus knygą. Nuo 
visi demokratai prisirengę tenkinimo, nes gubernalo širdžiai kviečiame visas na-
atsilankiusius tinkamai pa- Į riaus kalba turėjo būti ne Į res dalyvauti. Valdyba

Spaliu 12-tą PRANEŠIMAI

Zūrio piknikas
Piknikas, kuris turėjo Į-

dėtas iki šio sekmadienio, 
spalių 12, įvyks toj pačioj 
Liberty farmoj, prie 83 ir 
Willow Springs road. Vai-

vaišinti. Šokiams grieš gera į kitokia, kaip tik politinė, 
orkestrą. į Apie tai pranešta guberna-

Rengėjai: L.D.L. of C.C. j toriui.

Šį sekmadienį 
A. Valančius Sunset Park

užbaigtuvės

Bridgeport. — Draugija 
Gyvojo Ražančiaus eis prie 
šv. Komunijos “in corpore”

Mothar— Give Your CHILD 
This Šame Export Care!

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

The Quints have always 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”—
warming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Rogular and Extra Strength for 
tbosc preferring a stronger product.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP H’ANTEb — VYRAI

DAKBSTU'8 JAUNAS VYRAS reika
lingus nuulutiniui darbui išpildyme 
orderių ir dirbti į “stock room." 
l’iogu jaidlrbti.

HAILItlSON \YHOLESALE CO., 
SIU W. Uasliiiigton Blvd.

“KOI T b: U HANKS” ir “CABINET 
CLEANEUS” reikalingi. Tiktai pa
tyrusi lai atsišaukę. Nuolatini dar- 
oui.

UUTLEIt SPECIALTY CO.,
IV13 No. Halsted Street

NAMAI — PARMOS
Kas kij. turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujų 
namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Muroinskis Couipany.

didelj pasirinkimų so- 
ant lengvų išmokė-

Taipgi turime 
nesnių namų, 
jlmų:

13 cottagiai nuo 
bungalų nuo 
2-fletų nuo 

3-fietų nuo 
4-fletų 

8-fletų 
10-fletų

18
12
9
16
3
7

nuo
nuo
nuo

$2.500' ir aukšč. 
$4,700 ir aukšč. 
$6,500 ir aukšč. 
$9,500 ir aukšč. 
$13,500 ir aukšč.
$16,500 ir aukšč. 
$22,500 ir aukšč. 

Taipgi turime visokių blsniavų na
mų. visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų, 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie; —
CHARLES P. SUROMSKIS & CO., 

0021 So, W esteri! Aveniu.’,
Tel. KEP. 3713 — Vak. PKO. litiBrighton Park. — Drau

gystė Gvard. Pirma Div. Šv. 
Jis pripažino, kad prieš! Kazimiero Karai, laikys su

sirinkimą sekmadienį, spa
lių 12 d., parapijos mokyk-( 
los kambaryje, 2 valandą po 1 
pietų. Visi nariai kviečiami 
laiku atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų svarstymui; 1 
taipgi ir nauji nariai prašo
mi atsilankyti ir prisirašy
ti prie draugijos. Valdyba

; teisėjų rinkimus jo kalba 
; gali sukelti politines painia- 
1 vas ir nesmagumus. Tad 
' kalba nukelta pc rinkimų.

^Itchinc
Forąuickrelief from itching of eczema. pimptes, 
alhlete's foot, scab.es. raslies and other ex- 
tcmally caused skin troubles, ūse world-famous 
coding. antiseptic, Iiųuid D. D. D. Prescription 
Greaseless. stainless. Soothcs ’mtation and 
ųuickly stops intense itcb.ng. 33c tiial bottle 
proves it. oryour money back. Ask vour 
druggist today for D. D. D. PrtESCRlPTION.

CtTRguer
ThisfattWn/
-tr Minty įtek

’VČHt ILSTEKElfS’’ reikalingi — 
nuolutiniums darbams su aukščiau
siu užmokesčiu. Atsišaukite DABAR 
— tuojaus.

VICTORY
2033 N, Miluuiikne Ate.

Ciceriečių bazaras 
įdomumu visus 
patraukia

Kas buvo, džiaugiasi ir 
nekantriai laukia šio vaka
ro ir rytojaus linksmybių, 
kurias žino ras Šv. Antano 
parapijos “Statybos Fondo” 
bazare. Kas dar negalėjo 
atsilankyti iš priežasties 
kai kurių kliūčių, rengiasi 
dalyvauti, nes per savo drau 
gus ir kaimynus daug gir
dėjo apie bazaro įdomumą.

Sekmadienio vakaras ski
riamas pagerbimui biznie- I . _ .... .--------------------------------------rių, profesionalų ir bulva. Į alaus. Smagram pas.sok.mu, Park. _ gy
riškių Visi nuoširdžiai kviege"a amenko“ska ir Barboros draugija laikys
čiami atsilankyti. Praeitos '_______ , 'svarbų susirinkimą spalių
savaitės bazaro dienos buvo
skiriamos pagerbimui drau-

Šį sekmadienį, spalių 12 Nužudyta du 
d. įvyksta paskutinis šių 
metų piknikas Sunset par- nacių generolai 
ke, gerai žinomam lietuvių 
darže. Kaip ir kasmet, Ku- 
baitis suruošia smagias pik-

CHICAGO, ILL., spalių 9 
d. — Spauda rašo, jog pri
vačiais šaltiniais esą sužino 

niko sezono užbaigtuvės, at- ta, kad Vokietijoje nužudy- 
sisveikinimą su vasaros gra ta du aukštieji karininkai. ....
žumais. Sunset parko pikni-, ™ admirolas Herma.,' nešima sumnnk,mas įvyks!
, . ,w . Boehme, Vokietijos laivynu sekmadieni, spalių 12 d., pa-1ka. pas.zym, svet.ngumu, komendantas Norvegijoj ir' jjos mokyklOs kambary! 
skaitlingumu ir įdomumu. - - - ~ • - 1 J
Kaip paprastai, bus duoda
mi laimėjimui keturi ver- , įsakė, nes jis bijojęsis, kad 
tingi prizai: šešių savaičių jie gali suruošti perversmą.
paršiukas, didelis lietuvis- 1 Tretįjį gen. Ernst Udet iš rei a U svarstymui.
kas sūris, butelis Old Tay- nu0 mirtles marša
lor degtinės ir keisas Schlitz as oerin£as-

Town of Lake. — Mote 
rų Sąjungos 21 kuopos mė-

CONRAD
Fotografas

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

ENGIetvood 5883 
ENGleuood 5840

420 W. 63rd Street

gijų Ciceroje. XX
’"r~

Prašome į gražy 
vakarą

gen. Ludwig von Schroeder.! x val popiet. Visos narės
Juos nužudyti Hitleris l - • . . ,. .J prašomos susirinkti ir nau

jų narių atsivesti. Yra svar-

Tel.: Biznio 
Rez.:

Valdyba

Tovvn of Lake. — ARD 1 
skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį,

' bus gera amerikoniška ir 
1 lietuviška muzika.

Nežiūrint koks oras pasi-^ d 2 va, popjet parapi.’spalių 12 d. 2:30 val 
taikytų, nereikia bijoti at- |jog aa,5je Nargg prašomos I piet, parapijos mokyklos 
važiuotu į pikniką. ^Lis ar | sĮtanĮjngaį SUsirinkti. Ku-! kambary. Narės prašomos 

laiku susirinkti ir naujų na
rių atsivesti. 'Reikės pakal-

i snigs, piknikas vis tiek į- 
vyks. šokių salėje yra dide
lis pečius, kuris šildys da-| gražinkil'u siiUn susirinkime

, rios nesugražinote laimėji- 
i mo knygutes, būtinai su-

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. Sec. 

TURTAS VIRŠ $1,100,000.

lyvius.
Kubaitis šįmet turėjo vie-

... ... _ ną iš sėkmingiausių sezonųChicagos At-kų Draugove’ n °
rengia gražų vakarą rytoj, 
spalio 12 d., Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. parap. 
salėj. Programa bus atvaiz-

savo bizny, kaipo daržo sa
vininkas. Todėl, norėdamas 
nors kokiu būdu atsidėkoti 
lietuvių visuomenei už prie
lankumą, ruošia šį suvažia-

duota lietuvaitė prie kapor r vimą.
žuvusio brolio už tėvynės T . ... ... . ./ Laimėjimo tikietai jau is-
laisvę, bus liaudies dainų, ■ platinti pQ chicagQ ir
komiškas suktinis ir juokin
gas dviejų kaimiečių Auk- 
štaitės ir Žemaitės pasišne
kučiavimas apie kepimą 
“miesčioniškų” tortų. Pra
džia 6 vai. Įžanga 35c. Po 
programos šokiai. Nina

apylinkę. Kas jų dar nega
vo, gaus atvažiavę į pikni
ką. Įžanga nemokama.

Pasimatysime spalių 12 
d. paskutiniame Sunset par
ko piknike, prie 135 tos iri 
Archer Avė., Lemont, III.

X. X.

Būti vadu — reiškia ki-'
tus mokyti būti vadais. — REMKITE IR PLATINKITE 

Foersterls KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimą* 
Naminiu, Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavemams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užsakymai Ižvežiojami 

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

beti apie tolimesnį skyriaus 
Valdyba' veikimą. Valdyba

PRAEITŲ ŽEMŲ 
KAINŲ

štai geriausia gyvenimo pro
ga, nes šiuo laiku sunku rasti 
bargenų! Puošnūs, moderniški 
enamolio “crinkle finish” plie
no kabinetai, {rengti su “sing
le” dial heat seleetor,’’ vapo- 
ruojanėiu alyvos kūrėjais, au
tomatišku “ehimney draft re- 
gulalor", “sure-flow oil tank”, 
“visible oil gauge” ir daug 
kitų įtaisymų. Pirkite dabar, 
nes mes negalime užtikrinti 
šios žemos kainos pasibaigus 
dabartiniam mūsų stakui.

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
HUKNEIJŲ

BLHSKEIzIŲ
PIRATINIŲ

KOJINIŲ
l’OCKET'BOOKŲ

KORSETU
RfDIRHMS DRABUŽIŲ 
V. VILEISIENfi, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 VV. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

....

"CABINET MAKERS” — "STOCK 
SAWYKKS" ir “CRATE MAKERS.“ 
Būkite prie darbo 7:30 valanda 
pirmadienio ryte.

Ei). RUOŠ COMPANY 
732!) Harrison St.,
Forest Park, 111.

HELP VVANTED — MOTERYS

” ASSEMBLEItS’’ 
mokestis 30c į 
metų amžiaus.
CHICAGO ENPANSION 

2240 \V. Ugden

— MERGINOS — 
valandų. Apie 18

1MH.T
Avė.

CO.

OI’ERATERKA — patyrus p*r i e 
"custom” marškinių; taippat reika
linga “BL'TTON HOLE” MAŠINOS 
OPERATERKA. Nuolatini darbai, ir 
gera alga.

KLAAS SHIRT COMPANY.
11!) So. \Vells Street

VEITERKOS — patyrusios dirbti 
"loop grill room”. 40 centų į va
landų. Trumpos valandos. Dienomis. 
Uniformos duodamos.
STINEVVAY D.R1 G CO (OFFICE) 

1104 So. Wk.ba.sh Avenue

— patyrusios 
finishers”, ir

“makers”, 
prie ’cus-

•SII’VRJOS - 
"drapers", ” 
tom” darbų.

AGNĖS B. KIČE
9311 No. .Michigan Avė. Suite 303.

HELP WANTED 
AD — I)EPT

127 No. Dearborn St. 
Tel. Kaiidolph 0488—0480

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-4S SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tek REPubllc 1538—9

ROOSEVELT FURNITįJREnn
zoiu west nooseveit KoacĮ

Telephone — SEEley 8760

PARDAVIMU C KIS
Parsiduoda 73 akrų ūkis, ar mai
nomas unt mūrinio namo ar bun- 
gaiow. Netoli l’aw l’aw, Michigan, 
geras kelias; elektra ant vietos. 
Gražus sodas ir ukėje gražus te
kantis upelis. Galima pirkti įmo
kant tik $2,500, balansas lengvais 
išmokėjimais. Kreipkitės telefonu: 
VANburen 2080.

MAISTO KRAUTUVE — Seniai į- 
steigta kampinė krautuvė. Didelis 
visas cash biznis. Renda $35. šty- 
mas. Gyvenimui kambariai. Dailūs 
fikčeriai, refrigeracija, daug stako. 
I’igiai greitam pardavimui. Kreipki
tės į:

2831 NO. E.VR.YMIE AVENUE

KENDl ’OJASI BIZNIO VIETA
Renduojasi Tavernas (su fikturiais). 
4 kambariai gyvenimui ir svetainė 
parengimams. Renda nedidelė. Krei
pkitės prie savininko adresu 3230 
So. Union Avė. ant antro aukšto i.š 
priešakio.

KAMBARYS lftRENDUOJAMAS
i porai, arba pavieniai ypatai prie 
1 mažos šeimos. Kambarys apšildo

mas, gerai ištaisytas. Kreipkitės po
adresu:

3«2(! SO. HOYNE AVĖ.
(ant 2-tro aukšto.)

TAVERNAS PARSIDUODA
Parsiduoda Tavernas, kampas su 

kambariais gyvenimui. Renda pigi. 
Biznis gerai išdirbtas. Parduoda
mas už pirmų pasiūlymų. Kreipki
tės p rio —

7301 SO. PEORIA ST.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

FOR 
ITCHING 

SKIN
Ai Kenčiate meziejuną 
nudegimą, arba odos ligą'/ 
Jlekentčkitl Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eczema. išbėrimas, 
spuogus ir kitokias odos 
negalavimas. Pirk Žemo 
Šiandieni V imtose ap tieko
se. 35c. 60c. 11.00.žemo

FOA SK IN IRRi TAT ICiKJ S

1947 VVest 35

M,«T •>

MODERN'

C0MPI ETE
ADVANCED PMOTOGRAPMY. 

I.OWEnT INISSIKI.E PRIVES 

PHONE • APAVBTTE **11

PARSIDUODA 
BIZNIO VIETA

‘SODA FOUNTAIN' KRAUTU
VE, MOKYKLOMS REIKMENŲ 

SALDAINIŲ ir “NOTIONS”.

Skersai gatvės nuo Aušros 
Vartų Parap. Mokyklos 

PARSIDUODA PIGIAI, 
SU AR BE STOCK’O.

Kreipkitės po adresu:

2320 W. 23rd Place

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontrakvirius 

Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, I1L 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

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

Tel. Canal 5014

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

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rudinas 
Jonas Jasinskas

Ant. Labanauskas
U. Rajeuski 

“Shorty”

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022

scab.es


«
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CHICAGOS ARKIVYSKUPAS DIRBA UŽ 
KATALIKIŠKOS SPAUDOS PLĖTIMĄ

J. E. Chicagos Arkivy
skupas S. A. Stritch laiš
kais kreipės į visus arkivy
skupijos klebonus, kad jie 
per du sekmadienius, spalio 
12 ir 19 d., iš pamokslinių 
karštais žodžiais paaiškintų 
tikintiesiems katalikiškos 
spaudos svarbą ir paragintų 
juos, kad jie užsisakytų ka
talikiškus laikraščius, patys 
juos skaitytų ir tarp kitų 
juos platintų.

šį kartą Arkivyskupas 
ryžtasi kuo plačiausia pa
skleisti arkivyskupijos ofi
cialų organą savaitraštį 
“The New World.” šiam žy
giui užangažuojami katali
kiškų mokyklų vaikai. Ar
kivyskupo vadovybėje, kle
bonų ir mokytojų padeda
mi ir padrąsinami, vaikai 
pradeda katalikiškos spau
dos plėtimo kampaniją spa
lio 13 dieną.

Jo Ekscelencija sako, kad 
praeitais metais ta vaikų 
kampanija savaitraščiui 
“The New World” prenume

ratorių skaičių padidino ar
ti 100,000. Šiemet gi Arki
vyskupas tikisi, kad prenu
meratorių skaičius bus pa
stūmėtas iki 150,000.

Arkivyskupas sako, kad 
katalikiškos spaudos svar
biausias nusistatymas budė
ti, kad laikraščių cirkulaci- 
ja nuolat didėtų. Nes kas gi 
naudos iš tų gražiai išlei
džiamų knygų, žurnalų ir 
laikraščių, jei plačiosios 
žmonių minios jų neskaito. 
Tad reikia visiems katali
kams darbuotis, kad katali
kiška spauda visur būtų 
kuo plačiausia skaitoma.

PAŠALINTAS Kolumbo diena 
Chicagoj

Kolumbo diena Chicagoj 
bus minima rytoj, spalio 12 
d. Bet iškilmės prasidės 
šiandie vakare Panoer 
House. Kolumbo Vyčių or
ganizacijos vietos skyrius 
turės balių, koks kas metai 
vykdomas labdarybės tik
slais. Kolumbo šventė yra 
spalio 13 d.

7721/

£2^

Sumažėjo
Leo M. Lyons, Chicagos 

šelpimo (relief) administra
torius, skelbia, kad mieste 
šelpiamųjų asmenų skaičius 
rugsėjo mėnesį sumažėjo 
iki 128,461. Jo nuomone, šį 
spalio mėnesį šelpiamųjų 
skaičius dar daugiau suma- 

! žės.

Dr. Arnulfo Arias, kurs 
pašalintas iš Panamos res- 
publikos prezidento vietos. 
Tas atlikta be mažiausio 
kraujo praliejimo.

Rakandu Savaitė
Geri Baldai - Parlor Setai - Lovos - 
Matrosai - Stalai Karpetos - Pečiai - 

Lempos - Šaldytuvai - Dulkių 
Valytojai ir 1.1.

Laike “NATIONAL FURNITURE WEEK” Rasite 
Pas BUDRIKĄ Visokių, Didelės Vertybės 

Namams Reikmenų!

AprrOrerf by Ch« 
Natibnal Board of 
Firc Undcrunluri

i1942 METŲ MODELIO PEČIUS, kūrenamas su aly
va, net keturiems kambariams apšildyti užtenka, 
visų žymiųjų Išdirbysčių — QUAKER, COLES ir
NORGE, parsiduoda už ...................... $49 50

1942 METŲ RADIOS, gražiuose kabinę-

tuo8e- p°......................... M9.50
SKALBIAMOS MASINOS, po............ $49

ŠALDYTUVAI, 6 pėdų, po..................$129 50
BUDRIKO KRAUTUVĖSE rasite tūkstančius vi
sokių bargenų ir pilną pasirinkimą gerų rakandų.

Jos. F. Budrik, Ine.
3409 - 11 So. Halsted Street 
3241 South Halsted Street

Telefonas — YARDS 3088

Budriko Sekmadieninis Programas Nauju Laiku iš 
WCFL (1000 kil.), Sekmad. vak. nuo 5:30 iki 6:30.

Muziejus mokės taksus 
už vaikus

Field muziejaus Chicagoj 
direktorius maj. C. C. Gregg 
praneša, kad muziejus už
mokės fedęralinius taksus 
už vaikų įžangą į šį muzie
jų-

Įsigaliojusiu spalio 1 d. 
federaliniu taksų įstatymu 
vyresni kaip dvylikos metų 
vaikai turi mokėti po 3 cen
tus taksų, pirkę už 25 cen
tus įžangos bilietus.

Kitos švietimo įstaigos 
vaikams nedaro tos lengva 
tos.

Pirm visako drausmė
Jolieto ir Stateville kalė

jimuose pradėjo pareigas 
eiti naujai paskirtas virši
ninkas E. M. Stubblefield. 
Jis pranešė, kad pirmoje 
vietoje bus įvedama griežto
ji drausmė kalėjimų sargy
bos personalui.

Mažesnės kvotos - 
boardams smagumai

Cook apskrities drafto 
boardams pranešta, kad lap
kričio mėnesį šaukiamų ka- 
reivauti vyrų kvota bus ma
žesnė. šį spalio mėnesį vi
sai Illinois valstybei nusta
tyta 7,405 vyrų kvota, o 

lapkritį bus tik 3,951.
Lokaliniai drafto boardai 

džiaugiasi dėl kvotos suma
žinimo. Nes kai kurie jų 
įsiregistravusių vyrų sąra
šus arba išbaigia, arba jau 
visiškai baigę ir yra priver
sti daryti atranką tarp ati
dėtų vyrų. Kai bus mažes
nės kvotos, bus mažiau rū
pesčio ir mažiau darbo.

Chicagoj indukcijos (vy
rų tarnybon priėmimo) sto
tis, kaip pranešta, vėl ims 
dirbti penkias savaitės die
nas, kad suspėjus priimdi
nėti drafto boardų prisiun
čiamus kareiviauti vyrus.

Be kitko pranešta, kad 
savanoriais kariuomenėn įs
toja daug jaunų vyrų nepi- 
liečių.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės 

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

816 W. 33rd Place, 
Chicago, III.

Kuria namu židinį
Louis Wolski — Adele 

Yuskis.
Max E. VVihamczus — 

Irene Lesiak.

X West Pullmane, Šv. Pet 
ro ir Povilo klebonas kun. 
Švarlys maloniai sutiko leis
ti savo parapijoje prakal
bas svarbiais Lietuvos ir lie
tuvių tremtinių klausimais. 
Prakalbos įvyks š. m. lap
kričio 2 d. 8 vai. ir 15 mi
nučių vakare (po pamaldų) 
parapijos svetainėje. Kalbės 
dr. P. Vileišis ir kun. K. Ba 
rauskas.

X Chicago Heights lietu
vių parapijos klebonas kun. 
Katauskas maloniai sutiko 
leisti prakalbas š. m. spa
lių 24. d. 8 vai. vakare (po 
pamaldų) parapijos svetai
nėje. Chicago Heights lietu
vių kolonijoje kalbės žymūs 
kalbėtojai: dr. P. Vileišis 
ir kun. K. Barauskas aktu 
aliausiais Lietuvos ir lietu
vių tremtinių reikalais.

X Roselande š. m. spalių 
14 d. 8 vai. vakare Visų 
Šventųjų lietuvių parapijos 
svetainėje įvyks prakalbos, 
kuriose kalbės žymūs, dina
miški kalbėtojai, dr. P. Vi
leišis ir kun. Barauskas, bu
vęs “Mūsų Laikraščio” (Lie
tuvoje) redaktorius, kurie 
susipažinę su dabartine pa
saulio būkle.

X Nors oras jau atšalo, 
bet piknikai Chicagoj dar 
nepasibaigė. Ir rytoj, jei 
tik bus graži, nors ir šalto
ka, diena vieni važiuos į Vy

tauto parką — šv. Kazimie
ro parapijos, Chicago Hei
ghts, pikniką, kiti į Liberty 
grove — teisėjo Zūrio die
ną, treti į “Vilniaus Kalne
lius” — Kubaičio pikniką.

X Prof. K. Pakštas pra
eitą trečiadienį Federacijos 
Chicago apskr. susirinkime 
davė paskaitą apie Vilnių 
ir naują po šio karo Euro
pos santvarką. Po paskai
tos įvyko gyvos diskusijos. 
Susirinkusieji pageidavo, 
kad panašios paskaitos bū
tų dažniau.

X Ann Csaitės su J. Lin- 
džium jungtuvės įvyks šian
die po piet Aušros Vartų 
bažnyčioje. Jaunoji vestsai- 
dietė, jaunasis b'rightonpar- 
kietis. Abu choristai, veik
lūs jaunimo tarpe.

X Standard Federal Sav
ings and Loan Association 
praneša, kad pirmadienį spa 
lių 13 d. įstaiga bus užda
ryta iš priežasties legalės 
šventės, “Columbus Day.” 
Biznio reikalams įstaiga bus 
vėl atdara pradedant antra
dienį.

su Šv. Jurgio draugijos pir
mininku Juozu Velička ir 
kitais lietuviais, kaip Jonu 
Daučiansku ir Januškevičiu
mi. Labai malonūs ir sim
patingi Kankakee lietuviai, 
kurie turi daug energijos ir 
sumanumo. Šioje lietuvių ko 
lonijoje prakalbos įvyks š. 
m. lapkričio 2 d. 1 vai. po 
pietų Foresters salėje.

X Brighton Park L. V. 36 
kp. jaunieji vyčiai pastara
me susirinkime priėmė 10 
naujų narių, nutarė susirin
kimus daryti kas dvi savai
tes, lapkričio 9 d. surengti 
“bunco” vakarą ir įsteigti 
futbolo ratelį.

X Navardauskaitės su 
Balčium jungtuvės Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. baž
nyčioj šiandie 4 vai. popiet. 
Vestuvės bus Vengeliausko 
salėj.

X Kun. P. Katauskas, šv. 
Kazimiero parapijos klebo
nas, Chicago Heights, nuo
širdžiai užkviečia visus sa
vo draugus ir pažįstamus į 
parapijos pikniką, kuris į- 
vyks sekmadienį, spalių 12

X Biznieriai Jonas ir Ma- d ’ Vytauto Darkė, 
rijona Balniai, sav. duonke- * X Feliksas Stungevičius, 
pyklos adr. 2910 W. 40 St., Į sūnus lietuvio biznieriaus 
ryt mini 25 m. vedybinio i Montevideo, Uruguay, Pietų
gyvenimo sukaktį. Jubiliatai 
užaugino dukterį Eleną (jau 
vedusi) ir sūnų Joną, kuris 
lanko Illinois kolegiją. Ju
biliatai geri Amerikos ir 
Lietuvos patriotai. Sveiki- 

i name!

X Dr. P. Vileišis ir kun. 
K. Barauskas spalių 9 d. 
lankėsi Kankakee lietuvių 
kolonijoje. Suėjo į pažintį

Amerikoj, atvyksta į Chi
cago tęsti mokslą Chicago 
universitete.

X Juozui F. Gribauskui, 
Šv. Antano Parapijos Tau
pymo ir Paskolos B-vės, Ci
ceroje, sekr., ir Joan Eisin 
neužilgo suskambės vestu
vių varpai. Abu ciceriečiai.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

Tr

t

PIRM NEGU PIRKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų pastatymą ai 
pataisymą — Nieko įmokėti — I 
metai temokėti — Apkaln&vlmaa 
dykaL

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley IJtwlnaM — Veilėjaa

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St 
VIC. 1272

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OFt

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių 
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ 

KALĖDOMS!

Šie įvairių spalvų Kalėdų sveikinimai, 21 iš viso — 14 lietuvių kalboje 
ir 7 anglų kalboje — už savaitės kitos bus užbaigti, sudėti į dėžutes ir siunčia 
mi “Draugo” skaitytojams.

Šiame “Draugo” Kalėdinių kortelių rinkinyje visi sveikinimai yra skir
tingi, ypatingo stiliaus, vaivorykštės spalvomis spausdinti, gražioje dėžutėje 
sudėti, ir visais atžvilgiais katalikiški. Tai bus pirmas sykis, kad kokia nors 
lietuviška įstaiga tokius puikius ir stilingus Kalėdinius sveikinimus yra at
spausdinus lietuvių visuomenei.

Atsiminkite - 21 KORTELIŲ už..................$1.00
Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu —

DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.


