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OKUPUOTA
Jon. Vaiva

KOMUNISTŲ TAKTIKA

, Šiandie Amerikos komu
nistai visomis pajėgomis 
deda pastangas, kad kaip 

7- galima didesnę paramą su- 
keltų Amerikoje sov. Rusi
jai. Tačiau paskutinieji 
spaudos pranešimai sako, 
jog Jungtinių Valstybių ko 
munistų partija išsiuntinė- 
jusi savo svarbesniems va
dams pareiškimą, kuriame 
primenama, kad Preziden
tas Rooseveltas dirba “in
teresams tos buržuazijos 
dalies”, kuri laiko Hitlerį 
“pavojum jų pelnui”. Pa
reiškimas įspėja, kad anti- 
sovietinė propaganda tik
laikinai sulaikyta. 

i Įdomu ar ir mūsieji ko-
munistai panašų pareiški
mą yra gavę, o gal jie lai
komi permažais vadais. Jei 
jie gavo, gal paaiškintų pla 
čiajai visuomenei, ką tokie 
pareiškimai galėtų reikšti ? 
Galimą Hitlerio — Stalino 
taika?

MASKVA TIK 0. MYLIOS.
SKELBIA NACIU VADOVYBE
Odesą užėmė Romunijos kariuomenė 
Linijos nepralaužtos - Maskva

BERLYNAS, spalių 16 d.Į Tačiau pačioje Maskvoje 
— Romunijos vyriausybė kovon šaukiami visi gyven- 
šiandie pranešė, jog Romu- . tojai ir jie apmokomi kaip 
nijos kariuomenė įžengė į vartoti ginklą ir sudaryti 
Rusijos Juodosios jūros uo- barikadas
stą Odesą.

Odesa buvo apgultą per 
penkiasdešimt devynias die 
nas.

Pagal pranešimus gyven
tojai vokiečių ir romunų k a 
riuomenę priėmę entuzias
tingai.

MASKVA SUSIRŪPINUS 
< Paskutinieji pranešimai 

- iš Maskvos jau nebekalba
apie priešo sulaikymą. Pas 
keiktosios deklaracijos des
peratiškai šaukia, kad “Ma
skva pavojuj“ ir ragina vi
sus gyventojus griebtis sos 
tinės gynimo.

Šiandie, tikriesiems ru
sams už jaučiant, tenka pri
minti, kad Kremliaus ponai 
per vėlai prisiminė, kad kra 
što vien propaganda neap
ginsi, pervėlai prisiminė, 
kad neužtenka paskelbti pa 
šauliui apie “nenugalimą” 
raudonąją armiją ir laivy
ną, kad ne tik nepadoru, 
bet ir "nesveika daryti sutar 
tis su tais, kurie nori pašau 
liui dominuoti. 1939 metais 

'y ^Kremliaus ponams reikėjo 
daryti sutarti ne su Ribben 
tropu, bet su Londonu. Ta
čiau šiandie nekalti Rusi
jos žmonės skaudžiai moka 
už savo diktatoriaus kreivą 
politiką.

MASKVOS APSAUGA
Mes jau anksčiau buvom 

pažymėję, kad Maskvą na- 
ciams paimti bus daug sun
kiau, negu Leningrafią, ku
ris dar ir dabar nerodo pa
sidavimo žymių.

Kariniai žinovai įsitikinę, 
kad Maskva yra visam pa
saulyj labiausiai fortifikuo- 
tas miestas. Tiesa, tų forti
fikacijų tikrumo kol kas 
pasaulis dar nežino, nes 
spaudos atstovams nelei
džiama prie jų prieiti.

L Jei Hitleris norėtų Mas
kvą skubiai paimti, jis tū
rėtų sutraukti milžiniškas 
savo karo pajėgas ir tuo 
būdu visai susilpninti vaka 
rų frontą.

Užėmė Kalugą
Tuo tarpu iš Maskvos 

fronto vokiečiai praneša, 
jog jų kariuomenė užėmusi 
Kalininą ir Kalugą ir tuo 
būdu esanti tik per 62 my
lias nuo Maskvos.

Kariniai sluogsniai pa
reiškia, jog Maskva dar nė-

Diplomatai kraus- 
tos iš Maskvos 
į Kazanių
TEHERANAS, spalių 16 d. 

— Susidarius Maskvoje di
deliam pavojui, autoritetin 
gi sluogsniai praneša, jog 
Rusijos vyriausybė ir visi 
svetimšaliai diplomatai pa

šanti apsupta ir civiliai gy sirengę persikelti 450 my- 
ventojai ir kariuomenė ga- liaa į rytus, į mažą ir jau 
lį pasitraukti. ! perpildytą provincijos mies

Beto vokiečiai duoda su-1 ta Kazanių.
prasti, jog netrukus galima; gįe sluogsniai pareiškia,
tikėti svarbių pranešimų iš 
Maskvos fronto.
Armija laikosi

MASKVA, spalių 16 d. — 
Nežiūrint kai kurių nepasi
sekimų į vakarus nuo Ma
skvos, pasak rusų, raudono 
sios armijos pasipriešini
mas esąs nepalaužtas ir ne 
galįs būti plaužtas.

Vienas rusų koresponden
tas rašo, jog priešas neįsten 
gęs pralaužti ar susilpninti 
raudonosios armijos pasi
priešinimo.

Leningrado fronte rusai 
suėmę skaičių belaisvių.

čiamas nepasitenkinimas ir 
neramumas. Italams šian
die visko trūksta. Net ir 
kaštanų.

Parašutiniąko maistas
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ITALIJOS ENIGMA
Visoj okupuotoj Europoj 

siaučiant sukilimams, šian
die ateina žinių ir iš Itali
jon (kuri popieriuje yra

GRAŽINTUS SAVININKAMS ŪKIUS 
NACIAI VĖL NACIONALIZAVO
Lietuvos bankus pakeitė vokiškaisiais. 
Garmus priverstas pasitraukti iš Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus valdybos

LISABONA, spalių 16 d. Į vos Banko vieton įsteigta 
— Patirta, kad pramonės vokiečių bankas — Reichs
įmonės, kurias Lietuvos tau 

i tinė vyriausybė buvo spėju 
si grąžinti savininkams, da 
bar vėl nacionalizuotos.

Gauta žinia, kad Lietu-

Galį nutrūkti U. S., 
Japonijos taikos 
pasitarimai

jog Amerikos ir Anglijos 
ambasados jau nuo birželio 
mėnesio turi parengusios 
Kazaniuje dalį savo štabo 
perimti reikalus, jei prisi
reiktų iš Maskvos išsikrau
styti.

Japonai išsikraustė
Pranešimai iš Tokijo jau 

pareiškė, kad Japonijos di
plomatai iš Maskvos jau iš
vykę ir kitiems diploma
tams patarta išvykti.

Paskutinieji Teherane 
gauti pranešimai sako, jog 
dauguma svetimšalių iš Ma 
skvos pradėjo kraustyti, 
nes prisibijoma, kad netru
kus vokiečiai galį miestą 
visiškai apsupti.

Tie patys sluogsniai pažy 
mi, j°g g^i prisieiti, kad

Paskutinieji pranešimai I diplomatams teks keltis ir 
kalba, jog italai stiprina iš Kazaniaus kur nors už 
kariuomenę ir įsitvirtini
mus prie Brennerio perėji
mo. Iš to galima daryti iš
vada, kad Italija galvoja 
kokiu nors būdu nusikraty-
tyti savo buvusių sujungi- P„TPTOA„.„ .. 1(t .
ninku vokiečių ir sudaryti PEJPINAGAS spalių 16 d
paskyrą taiką. Tačiau šių “ Cla gauta JlIllų'Jog J“' 
pranešimų ir spėliojimų šian P°nal v‘aoa taurinėj Kini- 
die už tikrą pinigą negali- |W mobilizuoja sveikus ru- 
ma imti. 8US emigrantus- tarp 17 ir

40 metų, karinei tarnybai 
Spėjama, kad japonai juos 
panaudotų, jei iškiltų karas 
tarp Japonijos ir Rusijos.

iš Kazaniaus kur nors 
Uralo kalnių.

Rusas prieš rusę

CL>i»ugiui" Acine telephoto)

Chicago kvatermeistro depo Įeit. pulk. R. A. Isker 
laiko dėžes, kuriose sudėtas tris kartus per dieną var
toti maistas, skiriamas U. S. kariuomenės parašiuti
ninkams. Visos dėžės yra tik kiek daugiau poros svarų 
svorio, bet jo«e sudėta subalansuota dieta turinti 3,726 
kalorijas.

Atsistatydino japonų
ministeriu kabinetas

TOKIJO, spalių 16 d. —I įsitikinę, jog Konoye kabi- 
Šiąnakt Japonijos vyriausy neto atsistatydinimas yra 
bė atsistatydino, nes nega- pirmieji Japonijos pasiruo-
Įėjusi sutikti dideliuose im
perijos klausimuose.

Diplomatiniai sluogsniai

WASHINGTONAS, spalių 
16 d. — Prezidentas Roose
veltas šiandie sušaukė spe
cialų aukštųjų apsaugos va 
dų posėdį, kai, sakoma, Wa- 
shingtone gauta nemalonių 
žinių iš Rusijos ir Japoni
jos.

Manoma, kad busi tartasi 
apie vokiečių žygius * Rusi
joje ir Japonijos kabineto 
atsistatydinimą.

Šimai karui su Rusija.
Tuo pačiu laiku įtakingo

ji Japonijos spauda rašo, 
jog Japonija negalinti jaus 
tis saugi, kol Maskvos vy- 
vyriausybės priekyje yra 
Stalinas ir jog “komuniz
mas — žmonijos, priešas — 
turi būti sunaikintas”.

Naciai sušaudė 
radio klausytojus

Deladier, Blumas 
nuteisti kalėjimu

VIHY, spalių 16 d. — 
Paryžiaus laikraščiai pas
kelbė pranešimą iš Vichy, 
kuriame sakoma, jog mar
šalo Petaino sudarytoji po
litinio teisingumo taryba 
pasiūlė buvusiems premje
rams Leon Blumui ir 
Edouard Daladier kalėjimo 
iki gyvos galvos bausmę.

Panaši bausmė, sakoma,

PASITARNAVO
Rusai šiandie gal ir griau 

žia pirštus taip gražiai pasi 
tarnavę naciams Pabaltyje. 
Juk šiandie visus nacionali
zuotus ūkius ir įmones vo
kiečiai laisvai naudoja sau, 
negrąžindami jų savinin
kams, o daugelio ūkių ir 
įmonių savininkų ir surasti 
negalima, nes jie išgabenti 
Rusijon.

Gal būt, naciai būtų sur a
laisva valstybė, bet tikru- dę progų ūkius atimti iš 
moję vokiečių okupuota), | esamų savininkų, bet jie ne 
kad ten vykstą platus kol būtų skubinęsi sukelti prieš 
kas pasyvus pasipriešini- save Pabalčio valstybių gy- 
mas. Gyventojų tarpe jau- ventojus.

Harrimanas vyksta 
Amerikon orlaiviu

PRAGA, spalių 16 d. —
Sušaudyta trys čekai, kurių 
tarpe vienas policininkas, už paskelbta ir buvusiam avi

LONDONAS, spalių 16 d. 
— W. Averell Harriman, 
kuris vadovavo Amerikos 
delegacijai Maskvon, aptar
ti tinkamesnę paramą Rusi
jai, šiandie išvyko iš Angli 
jos į Jungtines Valstybes, 
kur jis padarys pranešimą 
Prezidentui Rooseveltui.

klausimą užsienio radio pro 
gramų. Taip pat naciai su
šaudė kitus penkis asmenis, 
kurie buvo kaltinami ekono 
miniu sabotažu ir rengimui 
si išdavimui.

Beveik tuo pačiu laiku 
Gestapo suėmė trisdešimt 
tris kitus asmenis, kurių 
tris paleido.

kreditstelle.
Lietuvos Komercijos Ban 

kas 'paverstas Dresdner 
Banko skyrium.

Patiriama, kad Dr. A. 
Garmus gavęs pasitraukti 
iš Lietuvos Raudonojo Kry 
žiaus pirmininko pareigų. 
Jo vietoj laikinai pareigas 
eina Dr. Jurgelevičius.

Dr. Garmaus pasitrauki
mas siejamas su tuo faktu, 
kad bolševikų okupacijos 
metu jis buvo vadinamo 
“liaudies seimo” narys.

Gen. Skučas išvež
tas į Solovkas

LISABONA, spalių 16 d. 
— Patirta, kad gen. K. 
Skučo, prieš bolševikų oku
paciją buvusio vidaus reika 
lų ministerio, žmona gavo 
leidimą grįžti iš Vokietijos 
į Lietuvą. Apie gen. K.

WASHINGTONAS, spalių 
16 d. — Informuotieji sluo
gsniai mano, jog Japonijos 
kabineto rezignazija reiš
kia sugriuvimą bet kokių 
taikos pasitarimų tarp Ja
ponijos ir Jungtinių Valsty 
bių, kurie vyko jau per du 
mėnesius.

Oficialieji žmonės taip
pat mano, kad po šio kabi- ^kučą'taTvo Tauta ž*n.“ų, kad
neto rezignacijos esą gali
ma tikėtis Japonijos žygių 
prieš Rusiją.
Ašies laimėjimas j Dvįejų išdavikų

Aukštieji pareigūnai įsi- _ •.. .
tikinę, kad dabartinio Japo likimas Latvijoj
nijos kabineto rezignacija 
yra ašies laimėjimas.

Beveik prieš du mėnesius 
premjeras Konoye buvo pra 
dėjęs taikos pasitarimus su

jis laikomas liūdnai pagar
sėjusiam Solovkų liogeryje.

acijos ministeriui Pierre 
Cot, kuris šiuo metu yra 
Jungtinėse Valstybėse.

Paštas Lietuvoje 
pradėjo veikti

BERLYNAS, spalių 16 d. 
— Kaip pranešama, paštas 
dabar veikia jau visoje Lie 

WASHINGTONAS, spalių tuvoje. Laiškai iš Lietuvos 
16 d. — Laivyno sekreto- į Vokietiją jau ateina, bet 
rius Kno.r paskelbė, jog du vokiečių paštai koresponden 
seni submarinai bus perleis i ei jos į Lietuva vis dar ne
it Anglijai. priima.

Amerika ir jis, sakoma, ti
kėjo, jog nuo šių pasitari
mų išdavos priklausysiąs jo 
kabineto likimas. .

STOCKHOLMAS, spalių 16 
d. — Švedų laikraštis “Af- 
tonbladet” praneša, kad Ry 
goję bolševikai prieš išbėg
dami sušaudė du brolius 
Kolpakovus. Nors jie nebu
vo Švedijos piliečiai, bet

T. . . , . . vienas brolis iki bolševikų
Kai kūne sluogsniai Wa- ok jjos švedų

sh.ngtone spekuliuoja kad ^ntinybėje, o kitas šve: 
Konoye galis būti paliktas,* avi/cijoJs
premjero, bet jo 
sąstatas būsiąs 
pakeistas.

kabineto
“markiai ‘Aerotransport’ Atėjus

Rusai Graikijoj

NEW YORKAS, spalių 16 
d. — Šiandie Vokietijos ra
dio paskelbė, jog “keletas 
sovietų agentų” nusileido 
parašutais šiaurinėje Grai
kijoje spalių 5-6 d. naktį.
Už jų suėmimą pasiūlyta di toriai patys susilaukė liūd- 
delis atlyginimas ir uz 
jiems suteiktą pagalbą bus 
baudžiama mirtim.

bolševikams, šie broliai per 
ėję Čekos tarnybon. Lai- 

į kraštis spėja, kad Kolpako- 
vai išdavę bolševikams Lie
tuvos ministerį pirmininką 
A. Merkį, kuris minėtos 
bendrovės lėktuvu rengėsi 
išskristi Švedijon.

Bolševikai brolius Kolpa
kovus sušaudė, nes jie neno 
rėjo kartu su jais bėgti Ru
sijon. Tokiu būdu provoka-

no galo.

Arkiv. Skvireckas 
pas Rentelną

VATIKANO MIESTAS, 
spalių 16 d. — Neoficialieji 
sluogsniai praneša, jog Po
piežius Pijus XII suspenda
vo visas beatifikacijos ii
kanonizacijos ceremonijas. Ljetuvoje Rente)nu. Komisa
nes trūkstą žvakių Ir allc- ^ <sk kad jia
jaus Sv. Petro bazilikos, ap i, ,5, , . , * „Z . . . lankiai svarstysiąs katali-
' e mu . 1bažnyčios pageidavi-

....................... — ,===- į mus. Krikščioniškos bažny-
Debesuota, vėsiau ir gali- čios Pabaltijo kraštuose vi- 

ma lietaus. sur jau veikiančios.

BERLYNAS, spalių 16 d. 
— Per Kauno radiją buvo 
paskelbta, kad arkivysku
pas Skvireckas pasimatė su 
Vokietijos gen. komisaru
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Amerikos lietuvių gyvenimas* ir veikimas
IJ DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

EAST SIDE 
Parapijos choro 
koncertas

Po susirinkimo lošta kau
liukais. Narės sunešė gražių 
dovanų laimėtojoms.

Šv. Jurgio parapijos cho- VVEST SIDE
".•’n™.":;:: J*# p»n
... kOncertą .p.ii0 is g., i S(J pasilinksminimu
vai. vakare, Veteranų sve
tainėj, (Holbrook ir McDou- 
gall).

Kalbės neseniai atvykęs 
iš Lietuvos laikraščio “Lie
tuvių Žinios” redaktorius 
adv. St. Gabaliauskas.

Dainuos: S. Bukšaitė, A.

Spalio 19 d. Šv. Rožan
čiaus draugija paminės gy
vavimo 20 metų sukaktį. 
Rytą “in corpore” išklausys 
šv. Mišių, o 6 vai. vakare, 
Lietuvių viršutinėj salėj bus 
puota. Principaliu kalbėto-

JOMS NE VIETA NIAGARA FALLS, NEW YORK
X Artinasi, Uždūšinė die- rie jau mus apleido ir iau- 

na. Gera ir šventa melstis kia mūsų maldų, 
už mirusius.

Juodsniukaitė, A. Valatkie- i 3U bus adv- s- Gabaliauskas, 
nė, G. Gudinaitė, A. Stepą-'“Lietuvių Žinių” red. iš Cle- 
navičiūtė, R. Valatka, J. Be-j veland. Bus ir daugiau pa
liokas. Pianistė A. Dailydai-| marginimų. Bo puotos šo- 
tė. 1 kiai-

i *-’**‘ig***' aciub teiepaotaj 

Clandea Clow ir Jeanne Bolgiano (kairėje), Ohio val
stybės universiteto studentės, pasisiūlė britų tarnybon 
— iš Amerikos skridinti lėktuvus į Angliją. Jos nėra 
skridikės ir “tarnyba” atsakyta.

Vaidins operos “Birutė” 
ištraukas: “Birutė” S. Buk
šaitė, vaidilutės A. Valat
kienė, A. Juodsnukaitė ir 
vaidilučių choras.

Choras išpildys gražių 
naujų dainų.

Po programos bus šokiai 
prie geros muzikos ir ba
lius.

Visus kviečia klebonas, 
komitetas ir parapijos cho
ras.

Parapijos metinis bazaras 
prasidės lapkr. 8 d. Drau
gijų išrinkti darbininkai ren 
ka aukas bazarui. Bazaras 
bus subatomis ir nedėlio- 
mis.

Šv. Jurgio Parapijos Rė
mėjų Moterų Klūbo susirin
kimas įvyko spalio 8 d. Į 
klubą įsirašė dvi naujos na
rės: O. Kastantąvičienė, U. 
Rakauskienė.

Susirinkime išrinktos dar
bininkės bazarui.

Komitetas J. Belickas at
silankęs į susirinkimą pra
šė klūbo pasidarbuot para
pijos koncerto vakarui. Bu
vo išrinktos darbininkės.

Svarbesnių nutarimų ne- 
siradus susirinkimas baig
tas malda.

Šiam vakare bus priima
mos naujos narės nuo 16 iki 
25 m. be įstojimo mokės-i to (tėvas ir sūnus).

dotuvėmis rūpinosi grabo- j kančios: pirm. A. Driza, 
riai Stasys ir Bernard Bar-Į rašt. Ver. Kamsickienė, ižd.

čio, o senesnės iki 45 m. už 
pusę įstojimo mokesčio.

Veikli komisija turi vis
ko prirengusi.

Šia proga sveikinam Šv. 
Ražančiaus dr-jos organiza
tores, ilgametes darbuotojas 
prašydami Dievo palaimos 
ir toliau sėkmingai darbuo
tis. Komisijoj: A. Glubaus-

; M. Blaškienė, A. Birgelai- 
Velionis Elmer paliko di- tienė. Ver. Ralys, U. S&ka- 

deliam nuliūdime tėvus, 4 lauskienė, O. Arčikauskienė, 
brolius: William Jr., Louis, A. Uzienė.
Bernard, Edward, ir 3 se
seris: Mrs. Frank Fotis,
Mrs. John Lyons ir Lucille, 
ir daug giminių. Grabne- 
šiais buvo jo draugai: B.
Mojowiecki, Geo. Comstock,
Grecki ir jo trys pusbroliai

kienė, A. Orvens, M. Bari- Bob Kurant, Chas. Galinis
sienė, A. Hornyak, M. Antu- 
lienė ir A. žvirgždinienė.

Šįmet iki spalio 14 d. De
troite nuo automobilių žuvo 
211 asmenų. Praeitais me
tais iki to paties laiko žuvo 
185. Pėsčių žuvo 142, auto
mobilių vairuotojų ir va-

Jr. ir Chas. Muraška. Gedu
lingas pamaldas atlaikė pats 
velionio šeimos klebonas iš 
Belmont parapijos (Church 
of the Assumption) kun. A. 
Arsulowicz.

Mirė pusbrolis
Vietinės užeigos savinin

kas Stanley Gregor (Griga
liūnas) gavo telegramą iš 
Chicago, kurioj pranešama, 
kad mirė jo pusbrolis Karo
lis Raila. Valionio £>rolis, 
Stasys Raila, prieš kiek me
tų buvo mūs parapijos var
gonininku.

Mūsų parapijoje bus lai
komos ypatingos pamaldos. 
Kadangi Uždūšinė bus sek
madienį, jos šventė perke
liama į sekančią dieną 
pirmadienį. Bus laikomos 
giedotos šv. Mišios per tris 
dienas už parapijos miru
sius ir pagal aukotojų ypa
tingas intencijas. Ta pačia 
intencija bus laikomi miš
parai už mirusius per visą 
oktavą.

Dėja, dažnai užmirštam 
savo mylimuosius, kurie jau 
atsiskyrė su šiuo pasauliu. 
Gražus paprotys yra tų, ku
rie kas pusmetį užprašo gie
dotas Mišias šv. už šeimy
nas ir šeimynos prabočių 
mirusius. Jei norim, kad mus 
mirusius neužmirštų, dabar, 
kol dar gyvenam šiame pa
saulyje, neužmirškim tų, ku-

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir ant I 
lengvų išmokėjimų, i

RAKANDU KRAUTUVE

3049 S. Halsted Str.
Telephone: YARda 3089

X Šv. Jurgio draugija 
stropiai rengiasi prie aavo 
pasilinksminimo vakarėlio, 
kuris įvyks šio mėnesio 26 
d. mūsų salėje. Visi kvie
čiami atsilankyti.

X Praeitą sekmadienį Ja
ruševičių šeima turėjo ‘birth 
day party’ savo jaunesniam 
sūnui Jonui. Norėdamas a- 
tatinkamai prisiminti tą į- 
vykį, jis ir jo žmona prisi 
rašė prie parapijos. Nors 
dar jauna porelė, duoda gra
žų pavyzdį kitiems mūsų 
jaunuoliams. Neatsiliko

jo vyresnysis brolis Juozas 
su žmona. Rimtai pagalvo
jus, kiekvienas supras rei
kalą. Kam remti svetimtau
čius, jei turime savąją baž
nyčią. Nesibijokime lietu
viškos kilmės.

X Anglims aukojo: Nor
mantų šeima penkis dole
rius. Po tris dolerius: Ma
tas Adamskis, Mrs. M. Bag- 
don, Juozas Zykąs, Mrs. Elz
bieta Jančiulis.

ARTHRITIS
Don’t despair 
of relief from 
terribic Artkri- 
tį« acbes or 
paine. The 
NEW Colioidal 
lodizcd Suiphur 
rapsules called 
BįJLPHO-KAPS 
ofteo brlng wel-

ir

Don’t 
giv« 
up 
hope

YflwrDruggi£tfcas

come relief in 
Arthritie 
to Suiphur de- 
ficiency. Small 
daily coct. Mon-

*3
dayf’ dosage. 
Begia takmg 
TODAY.

SULPHO-KAPS

ADVOKATAI

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
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.

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-to. 

v&l v«ik
Tel. CALumet 6877 

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

REZIDENCIJA; —
S140 SO. HALSTEI) ST.

Tel.: Victory 2670

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chicago, HL

LIETUVIAI DAKTARAI

Kareivių vakacija

Šiomis dienomis matytis 
sekantieji vyrai parvažiavę 

Reiškiam gilios užuojau-1 namo kelių dienų atosto-I
tos likusiems — 
giminei.

šeimai ir

žiuojančių 69. Tai gausios Bažnyčios dažymas
automobilių aukos. Koresp.

_______ j Baxter Bros. pasirašė su
tartį dažymui Sš. Petro ir 

Spalio 12 d. kleb. kun. J. , Povilo bažnyčios. Artistas
Cižauskas per krikštą O. ir w. Hochstrasser pieš-dažys
A. Kratavičių sūnui, davė 
vardus Robertas-Antanas, i 
Kūmais buvo F. Kratavičiū- 
tė ir L. Daunis.

Kratavičiai ta proga su
rengė pietus ir sukvietė gi
mines ir pažįstamus. Daly
vavo ir kleb. kun. J. Čižaus- 
kas.

TARP GRANO RAPIDS LIETUVIU
Didelė nelaimė

Spalio 7 d. atsitiko nelai
mė, kuri atėmė gyvybę vie
nam lietuvių vaikinui ir su
žeidė jo draugą ir draugę. 
Buvo tai sūnus gerai žino
mų ūkininkų Vinco ir Mari-

paveikslus. Darbas prasidė
jo pereitą savaitę ir mano
ma, kad iki lapkričio 15 d 
viskas bus baigta. Visos dr- 
jos ėmėsi šiokio tokio dar
bo, kad sumažinus parapi
jai dažymo lėšas?
“Rummage Sale”

Mot. Sąj. 42 kp. spalio 14
d. turėjo “rummage sale”. 
Liko stambaus pelno. Ko
misija dėkoja (visiems už 
suneštus daiktus. Dirbo se-

DR. VAITUSH, OPI.

goms: John F. Kavaliaus
kas, Bernard Kamm, John 
Baliulis. Korespondentė

Muzika tai meilė, ieškan
ti žodžių.

JOS. F. BUDRIK
Furnilure House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui. Saugokit jaa, leisdami 
lAakaamlnuotl jaa modamUklaiuta 
metodų. kuria regfllmo mokslu

gali sutelkti.
S0 METAI PATYRIMO

pririnkime akiniu, kurie

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampa* lt-tos
Telefonas CANAJL 06SS r- Ohlcago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien t:00 a. m. Iki t.to p. m. 

Tred. Ir Sekt; 0:00 a. m. Iki 
7:B»4p. m.

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

•
Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 8088.

Sudriko Radijo Progoramai:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
5VHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas- CIOero 4276

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

OfiM tok OAJal Bši 
Ofiso VaL: 2-4 ii 7-S 
TroUadlealata pasui suUrtfc

Tėti IBSIocS 81M
Tai. YARda 046

DR. G. VEZELIS :
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telef o f nas; HEMlock MII

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso vslandoe:
Popiet — nuo 1 Iki I! Vak. 7 Iki • 

Nedėliomia pagal atitarti

TeL YARda 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. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

Dr. Waller J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. Western Avė.

ToL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki B po piet kasdien

Ofiso TaL: 
VIBctnla 1866

TaL: 
PROipeel

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 W«t S6th Street
LIGONIUS PBHMAi 
Kasdien ano 2:09 iki 8:00 vaL 

Treėiad. Ir Sekmad. tik eualtartua.to ir pasimirė. Jo draugai 
sveiksta.

Kurant šeima kadaise gy
veno Grand Rapids, prieš 
14 m. apsigyveno Belmont. 
Elmer buvo baigęs Rockford 
High School. Dirbo Wolve- 
rine Shoe Co. chemijos de-

jonos Kurant, Elmer Ku- j partmente.
ran.t, 20 m. amžiaus, gyv. Laidotuvės buvo spalio 13 
Belmont, Mich. Nelaimė at | d. iš šv. Antano bažnyčios, 
sitiko arti namų. Išvažia
vus iš namų automobiliu, 
sustojo prie gelžkelio, bet 
nematė stovinčio prekinio 
traukinio, ir visu smarku
mu į tą traukinį įvažiavo.
Subėgę žmonės dirbo dau
giau valandos laiko, kol ga 
Įėjo nelaimingus paliuosuo- 
ti iš sudaužyto automobi- 
liaus. Nuvežti į ligoninę, 
kur jaunas Elmer pergulėjo 
be žado iki penktadienio ry-

Palaidotas Š.Š. Petro ir Po
vilo parapijos kapinėse. Lai-

RHEUMATISM
Pain. Agony Starta Te Laave ia 

e 24 Hours 
Happy Days Ahead for Yon
Thlnk of lt—how thla old world 

do«R maka progresą—now oomon • 
preaerlption whlch ia knosm to phar- 
tnaclsts aa AUenru and wlthln 41 
boura after you atart to take thln 
a wtft actlng formnla pain, ago n y and 
inflammatlon eauaed by nceaa urlo 
arld haa st&rted to dapart.
• kllanru doea just what Ibis netloa 
aaya lt wili do—it la guaranteed. Tou 
tan pat o na generoua bottle at laad- 
Ing drugstores evarywhora for U 
centą and If lt doaan't brlng the Joy 
aus results you azpect—your asoney 
ghole Ueartedljr ret>vae& •

H

LIETUVIS 
AKIU GYDYTOJAS 

SPECIALISTAS

Suvlrt 20 metų praktikavimo aklu 
taisyme Ir gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akla, trumparegy^.
tr tollregyate;
palengvina aklų įtempimų, praSalloa 
galvon akaudCjlmų, svaigimų Ir aklų 
kar«t|.

MODERNIŠKI AIH1, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BUDAI 

RpeclulS atyda atkreipiama | valkų
•kia
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
10-tos Iki S-tos valandos kasdien. 

Sekmadleniala pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1373

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUOIĮOS NARIAf 

Tat CANaI 610

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd. 

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

6631 S, Callfornia Avė. 
Telefonae RBPnhttc 7M8

Rea. 6968 Bo. Tafanan Avė.
Rea. TeL GROvehiU 0617 
Office toL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VaL: 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus. 
2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office toL YARda 4767 
Namų tek PROspect 1930
TeL YARda 6921.
Ras.: KENw9od 6107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Ofiso vaL nuo 1—8; nuo 6:39—8 SO
756 VVest 35th Street .

Ofiso tol.: VIRginia 0036 
Rezidencijos tol.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tai. GANU 0267
tai.) PROepect 6fl5

DR. P. Z. ZAIATORIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

VAUND08 H? /nto’urilu^Ta 

f iki 9 vaL

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. telefonu SEEląy 0434.
TaL Olcoro 14M

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
Ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFI8O VALANDOS:
Nuo 1—4 ir šuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofieo telefonai PROrpasi 6727

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

(2-troe Iuboe)
TaL MIDway 2880 Ohlcago, DL

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 8 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

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

TaL YARda 0994 
Rez. TeL KENwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnl 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. diea

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

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 VVest 63rd Street
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Dar Apie Muziko Juozo Kudirkos Laidotuves
Pittston, Pa. — A. a. Juo

zo Kudirkos laidotuvės įvy- 
.ko spalio 8 d., didelėmis 
iškilmėmis iš Šv. Kazimie
ro bažnyčios, kurioje velio
nis ilgus metus tarnavo. 
Iš namų išlydėjo klebonas 
kun. Jonas Kasakaitis, asi- 
stoje: kun. Viktoro Kups
to ir kun. Jurgio Triban 
džio. Laidotuvėse dalyvavo 
sekantieji vargonininkai: Bu 
levičius A. iš Duryea, Pa., 
Grigoraitis A. iš Shenan 
doah, Pa., Hodelis J. iš 
Limerick, Pa., Karašauskas 
P. iš Plymouth, Pa., Miku
tavičius J. iš Minersville, 
Pa., Mikatavage J. dr. Mi
nersville, Pa., Raulickis M. 
iš Hazleton, Pa., šaučiūnas 
J. J. iš Kingston, Pa. (Cen
tro valdybos narys), Simo- 
navičius S. iš Wilkes-Barre, 
Pa., Stulgaitis J. iš Wilkes- 
Barre, Pa.* (Provincijos pir
mininkas) ir Varaitis J. iš 
Luzerne. Atlydė jus kūną j 
bažnyčią Moterų Rožan
čiaus Draugija pasitiko su 
žvakėmis. Ekzekvijas gie
dojo ir pamaldose dalyvavo 
sekantieji svečiai kunigui: 
kun. J. K. Miliauskas, Wil- 
kes-Barre, Pa., (Varg. Są
jungos Centro Dvasios Va
das), kun. J. šiušinskas iš 
Sugar-Kotch, Pa., kun. J. 
Kudreckas iš Plymouth, Pa. 
Šv. Mišias laikė pats klebo
nas, asistuojant kun. J. 
Trebandžiui diakonu ir kun. 
V. Kupstui sub-diakonu. 
Vargonininkų choras labai 
gražiai giedojo trim balsais 
‘ ‘Missa oro Defųrictis“ 
(Pietro A. Yon.) Per “Of- 
fertorium” solo “Viešpatie 
mano” giedojo Varg. Są-gos 
veteranas Jonas Hodelis. 
Po Mišių dar vargonininkai 
4 balsais be vargonų giedo
jo giesmę “Ultima iu mor- 
tis hora,” paskui atėję prie 
karsto giedojo trim balsais 
“Libera” (Oswald Joos op. 
9). Į kapines palydėjo ku
nigai Kupstas ir Trebandis 
taipgi ir draugai vargoni
ninkai.

Liūdi žmona Marijona, 
kuri nesitikėjo, kad ištiks 
toki nelaimė. Liūdi jo du
krelė Birutė, vos 11 metų 
likus našlaitėlė. Tik neliū
di sūnelis Juozukas, kuris

tik 3 metų, nes jis dar ne
supranta, kokia nelaimė iš
tiko jų šeimą. Tik pažįs
tamus žmonės privedęs prie 
karsto sako: “Žiūrėk, kokia 
tėtuko ranka šalta ir kieta.“ 
Mažytis nesupranta, kad 
tėvelio tėviška ranka dau
giau nebeglostys jo švel
naus veidelio.

Liūdi jo s brolis Justas 
Kudirka.

Liūdėtų jo broliai Pra
nas ir Vincas ir sesutės 
Pranė ir Ona Lietuvoje, bet 
jie, gal, nežino, kad jų bro
lis Juozas jau guli šaltoje 
žemelėje.

Liūdi Vargonininkų Są
jungą netekusi brangaus na 
rio ir vertingo darbiziinko, 
kuriam organizacijos, kad 
ir sunkiausias, darbas nie
kad nebuvo sunkus, ir su 
^geriausiais norais išpildo
mas.

Liūdi jo Varg. draugi
jos kuopa, netekusi ga
baus raštininko, kuriai jis 
tarnavo per 14 metų be jo
kio atlyginimo.

Liūdi, Šv. Kazimiero pa
rapijos chorai, kuriuos jis 
mokino gana ilgus metus.

Liūdi, visi šios apylinkės 
lietuviai, nes supranta kad 
iš jų tarpo išsiskyrė karš
tas lietuvis tėvynainis.

Ilsėkis Viešpatyje bran
gus drauge, o mes tęsime 
jūsų darbą toliau.

Liūdi kun. Jonas Kaza- 
kaitis, netekęs gero vargo
nininko ir muziko, kuris 
taip ištikimai tarnavo per 
17 metų.

Liūdi Wyoming Klonio 
“Dainos“ draugija, kurios 
muz. Juozas Kudirka yra 
buvęs pirmininku ir diri
gentu.

Nuliūdęs Sąjungietis.

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAVFOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 P. M. 

STATION WH1P
1520 kilocyclea (Top of the Dlal)

— namams statyti, remontuoti ar 
I IX\»xL^xO pirkti. Ilgametis Umokėjlmo Planas.

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

mūsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savlngs and Loan Corporation.
8 K*. Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

TAUPYKITE

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR

45 Metai Sėkmingo 
Vieno Klijentol

REKORDAS

Ne Nei

Keistute Savlngs and Loaa Association yra žymiausia, seniau
si* ir tvirčiausia lietuvių finansini (staiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago* IIL
Jos. AL Mozeris, Sec’y.

IHARBOIRO

Šokiai
Sekmadienį, spalio 19 d., 

parapijos salėje vakare bus 
šokiai ir taipgi traukimas 
laimės tikietų, kurie buvo 
iš anksto pardavinėjami. 
Pelnas skiriamas parapijos 
laikraštuko “Lankytojas” 
užlaikymui. Visi nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti.
Kolekta ištremtiems 
lietuviams

Praeitą sekmadienį kun. 
Kaz. Barausko buvo renka
ma kolekta. Ta proga jisai 
pasakė du įspūdingus pa
mokslus mūsų bažnyčioje. 
Vietos lietuviai gražiai da
lyką parėmė. Lankėsi taipgi 
ir dr. P. Vileišis au žmona. 
Padėka

Kleb. kun. K. Bičkauskas 
nuoširdžiai dėkoja Altorių 
Puošimo dr-jai už pasidar
bavimą ir visiems, kurie rė
mė šias moteris jų darbe. 
Laidotuvės

Praeitą penktadienį Šv. 
Katarinos ligoninėje mirė 
Marijona Pliuškienė, 3720 
Ivy gatvė. Paliko keturis 
sūnus. Iš bažnyčios palaido
ta antradienį šv. Jono kapi

nėse, Hammonde. Lai Die
vas amžinai laimina jos sie
lą ir taipgi laimina gyvus, 
kuriuos paliko.
Vestuvės

Trečiadienį Moterystės Sa 
kramentą priėmė Juozapas 
Yadron iš Į Dangų fimimo 
Panelės švenčiausios para
pijos, Harbore, ir Alena 
Bartkiūtė. Pabroliais buvo 
Juozapas Zanovit iš Chica
go ir Alena Yadron, Jurgis 
Kapanda ir Bernice Mika- 
lauski. Abu jaunavedžiai bai 
gę Washington High School. 
Apsigyvens adresu 3824 De- 
odor gatvė. Nuoširdžiai svei 
kiname ir linkime laimin- 
giausio gyvenimo. Sveikina
me taipgi jaunavedės tėve
lį, Steponą Bartkų, kurs tą 
pačią dieną minėjo gimimo 
dieną.
Į vestuves

Zigmas ir Elenora Šal
kauskai, 4211 Ivy gatvė, 
spalio 18 d. važiuoja į ves
tuves Šalkauskienės brolie
nės brolio, Jono Avelio ir 
Bernice Zabele, Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, Chicagoje. Pri
imtuvės įvyks Blue Room, 
Cicero Stadium, Cicero j.

Motiejus

vizmui ir kuo mažiausia pa
taikavimo bolševikų oku
pantams bei jų pakalikam? 
Todėl maskoliai, matydami 
tokį žemaičių atsparumą 
pradėjo vartoti prieš juos 
terorą nuo pirmos įžengimo 
į Lietuvą dienos. Raudo
nieji čekistai daugiausia 
gaudė Lietuvos kariuome 
nės savanorius ir šaulius. 
Kretingoje btivo įrengta Če- 
kos centralė, kur buvo kan
kinami suimtieji. Į Čeką 
pakliuvo labai daug lietu 
vių, kurie bandė pabėgti 
nuo teroro Vokietijon, nes 
per Kretingą daugiausia 
buvo bėgama. Ten atsira
do daug pasiaukojusių lie
tuvių, rizikuodami savo gy
vybe, padėdavo žmonėms pe 
reiti sieną. Bolševikai ir
gi priveisė pasienyje savo 
agentų, kurie nuvesdavo pa
bėgėlius tiesiai į čekistų ran 
kas. Buvusio domininko
nų bendrabučio rūsiuose
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Raudonasis Teroras Žemaičiuose
Kretingoje buvo čekos centras. Domininkonų bendra
bučio rūsiuose visuomet buvo 300 kalinių, čekai pabė
gus, rasta vieta, kur aukos buvo žudomos ir užkasamos. 

— Per Kauno radiją naikino-jų turtą. Kadangi
Aleksandras Merkelis pasa
kojo apie raudonąją terorą 
žemaičiuose. Per 15 minu
čių prelegentas alfebetine 
tvarka trumpai paminėjo at 
skirus miestelius ir kai ku
riuos kaimus, kuriuose mas
koliai su savo pakalikais 
kankino ir žudė žmones bei

paskaita buvo skaitoma. . 4 ...
greit, tai, deja, nebuvo ga
lima įsitėmyti visų mieste
lių ir kaimų bei atskirų 
kankinių.

Prelegento įsitikinimu, 
Lietuvoje daugiausia nuken 
tėjo žemaičiai, parodę kuo 
daugiausia atsparumo bolše
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bolševikai laikė kalinius, 
kurių visuomet būdavo apie 
300. Čekistams įšsidangi- 
nus iš Lietuvos, buvo užtik
ta vieta, kur teroro aukos 
būdavo nužudomos ir užka
samos. Krupiuose čekistai 
birželio 24 d. nužudė kle 
boną ir keletą gyventojų. 
Alsėdžiuose jie nukankino 
3 lietuvių partizanus. Kur
šėnuose nužudytas kleb. 
Dambrauskas. Laukuvoje 
nužudyti 23 gyventojai. Jo
niškyje ir Lieplaukėje bol
ševikai irgi nugalabino aps
čiai žmonių. Mažeikiuose 
daugiausia nukentėjo darbi
ninkai. Čia birželio 24 d. 
buvo išžudyta daug lietuvių. 
Darbininkai įvairiais paža
dais buvo išvilioti į Liepoją 
neva darbams, o pasirodė, 
kad jie buvo naudojami ap
kasams kasti. Kruvini su
sirėmimai su okupantais 
įvyko Papilėje. Čia bolše
vikai pradėjo žudyti ar so 
dinti į kalėjimą įtartus as
menis. Ten ypatingai nu
kentėjo ūkininkaitis Marcin 
kus, kuris buvo spardytas, 
niekinamas ir pagaliau nu
galabintas. Čekistai norėjo 
iš jo išgauti žinių apie šau

lius. Marcinkų uždarius į 
daboklę, jo išvaduoti susi
rinko šauliai, bet kovoje su 
atkviestais raudonarmie
čiais daugelis lietuvių žuvo 
Buvo nugirstos šios pavar 
dės: Petrauskas, Jankūnas 
ir Gaunoras. Jų lavonai 
buvo tiek sužaloti, ’ jog ne
begalima buvo atpažinti 
Čekistai, keršindami Pet
rauskui, suėmė jo senelį tė
vą, apie 90 metų amžiaus. 
Jis buvo pasodintas į dabo
klę, bet birželio 27 d. išlais
vintas partizanų. Plungėje 
nužudyti 7 žmonės, be to, 
Telšių kalėjime nužudyti 7 
lietuviai gimnazistai, kilę iš 
Plungės. Raseinių kalėjime 
nužudyta daug kalinių. 
Skuode nužudyti 3 lietuviai. 
Tauragėje raudonarmiečiai, 
prieš pabėdami, padegė 
miestą ir naikino turtą. Nu
kentėjusių tarpe buvo pa
minėtas veterinarijos gydyto 
jas Toliušis, tik nenugirs
ta, ar jis išliko gyvas, ar 
žuvo. Varniuose nužudyti 
Bartkus, Butikas ir kiti. 
Viekšniuose maskoliai išve 
dė į mišką senelį kleboną 
kanauninką Novicką, ten jį 
badė, o paskum sušaudė.

DR. P. VILEIŠIO IR KUN. K. BARAUSKO 
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Waukegan, Sv. Baltramie
jaus svetainėje, š. m. spa
lių 19 d. 4 vai. po pietų.

Gary, Indiana, šv. Kazi
miero lietuvių parap. sve-

8 vai. vak.
Chicago Heights, Šv. Ka

zimiero lietuvių parap. sve
tainėje š. m. spalių 24 d. 8 
vai. vak.
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•as, gina ir saugo jas nuo imtinojo Išganymo priešų.

Daugartopal tapadaugtja jOsų katalikiško dienraščio skaitytojų įkai
šiusi

* AMLETO GIOVANNI CIOOGMANL 
Laodloea Arkivyskupas,
ApsAtsilikus Delesstas

Mūšiai prie Maskvos
Didžiuosius mūšius, ir ar tik ne didžiausius pasaulio 

karų istorijoj, prie Maskvos vartų su didžiausiu susi
domėjimu seka visi. Ligšiol, skaitant Maskvos karo 
pranešimus, išrodė, kad raudonarmiečiai jokiu būdu 
neprileis vokiečių .armijų prisiartinti prie Maskvos. 
Esą Sovietų Rusijos kariuomenė kariaujanti su nepa
prastu karžygiškumu; ten sutraukta milžiniškos ir ge
riausia apginkluotos jėgos; stiprios apsigynimo lini
jos, rudens purvynai, upės,, ir, pagaliau, užeiną žiemos 
šalčiai sulaikys vokiečių žygiavimą.

Šiandien jau pati bolševikų vadovybė skelbia pasau
liui, kad vokiečiai tiesiog pragariška jėga triuškina vi
sas apsigynimo sienas ir visas jiems sudarytas pinkles. 
Pavojus Maskvai esąs didelis. Sovietų sostinė ir pa
saulio komunizmo centras tuštėja: kraustomi iš ten vai
kai, moterys ir, kaip pranešama, bėga iš ten ir pati 
Stalino vyriausybė.

Karo vadovybė ir spaudoj ir paskirais lapeliais skel
bia dramatiškus atsišaukimus į .Maskvos gyventojus: 
“Maskva pavojuje! Priešininkas netoli sostinės. Atėjo 
valanda aukščiausio pasiaukojimo. Miestui ateina di
džiausias pavojus. Priešininkas grąsina svarbiausiam 
sovietų centrui. Maskvos žmonės turi kariauti iki pas
kutiniųjų”.... Įsakoma statyti naujas barikadas. Visi 
vyrai, galinti vartoti ginklą, kviečiami vykti į mobili
zacijos centrus. Aplink visą miestą būsią pristatyta 
daugybė kanuolių.

Iš visko matyti, kad rusų kariuomenė nesitrauks iš 
Maskvos fronto. Yra davinių, kad Maskva yra apsup
ta labai tvirtomis fortifikacijomis, per kurias sunku 
bus pereiti. Tai ne Paryžius ir ne Varšuva. Vokiečiams 
reikėsią dar daugiau jėgų sutraukti ir dar labiau įsi
tempti, kad sulaužyti paskutiniąją Maskvos fronto sie
ną. Čia reikėsią paguldyti daug gyvybių, suvartoti mil
žiniškus amunicijos kiekius.

Maskva bus ginama iki paskutiniųjų, nes tai yra 
surišta su sovietų garbe ir su tolimesne karo eiga. Ga
lima, juk, suprasti, kąd užėmimas Maskvos labai nei
giamai paveiktų į Rusijos žmones ir pasaulio opinija 
susidarytų tokia, kad Sovietų Rusija jau visai par
blokšta, kad nebeatsilaikys. O tai daug reiškia.

Tad, raudonarmiečių vadovybės teigimu, Maskvos 
padėtis pavojuje, tačiau dar nėra visai beviltiška.

Laisvosios Austrijos Taryba
Lietuvos generalinio konsulato biuletenyje rašoma, 

kad “New York Times” rugsėjo 27 dienos numeryje 
praneša iš Vašingtono apie Laisvosios Austrijos Tau
tinės Tarybos (Free Austrian National Council) suda
rymą, kurioB tikslas “veikti iki tokio laiko, kol ji galės 
perimti teises ir prievoles teisėtų Austrijos konstitu
cinių institucijų,” kaip pareiškė rugsėjo 27 d. Dr. 
Willibald M. Plochl, tos Tarybos Kancleris ir atstovas 
Vašingtone.

Oficialė Tarybos būstinė parinktas Torontas, Kana
doje. Šio judėjimo galva yra Dr. Hans Rott, kuris 
sakosi esąs seniausias laisvas šušnigo kabineto narys 
ir kaipo toks turįs teisę užimti “Federalinio Preziden
to” postą. Pastaraisiais metais jis gyveno Kanadoje 
ir vadovavo “Laisvosios Austrijos” judėjimui.

Į šį judėjimą žiūrima, kaip rašo “New York Times”, 
kaipo į pastangas sukurti su Jungt. Amerikos Valsty
bių pagalba dar vienį vjriaus^bs užsienyje. Nors go-

“The American Historical Review” 1941 m. liepos 
numeryje tilpo recenzija pereitais metais, Paryžiuje, 
prancūzų kalba spausdintos dezertacijos daktaro Laips
niui gauti, apie Napoleoną ir Lietuvą 1812 metais.

Knyga parašyta lietuvio, Broniaus Dundulio, baigu
sio Kauno Universitetą, Paryžiaus universiteto daktaro. 
Ji pavadinta: “Napoleon et la Lithuanie en 1812”. Iš
leista pas Alcan Presses Universitaires de France, 1940 
m., turi 344 pusi.

Suminėtas žurnalas apie šią knygą atsiliepia palan
kiai.

Apie Lietuvių Kultūrinio Instituto veiklą
1. Organizacija, užbaigta

Organizacinį periodą L. K. Institutas pabaigė. Pa
čioje pradžioje Instituto nariais bendradarbiais įstojo 
ir savo raštais paramą pažadėjo šie asmenys: K. Bal- 
tromaitis, kun. J. Bogušas, dr. Pr. Galinis, pulk. K. 
Grinius, Denie Jonaitienė, adv. K. Jurgėla, dr. J. Ray- 
mond-Rymavičius, prof. dr. A. Senn, prof. dr. J. Stan- 
ton, Vytautas Sirvydas ir K. Pakštas.

Taigi Institutas jau turi vienuolika narių bendradar
bių, bet dar neturi narių rėmėjų nei garbės narių.

Instituto darbai paskirstyti į tris sekcijas su pir
mininkais priešaky: 1. Lietuvių kalbos ir literatūros 
sekcijos pirmininku yra prof. dr. Alfred Senn; 2. Lie
tuvos istorijos sekcijos pirmininku — prof. dr. Jonas 
Stanton; 3. Lietuvos geografijos ir jos tarptautinių 
santykių sekcijos pirmininku — K. Pakštas. Visi trys 
pirmininkai sudaro tarybą arba Advisory Council.

Tikimasi, kad ir daugiau atsiras pasiryžusių Insti
tuto nariais įsirašyti ir lietuvių kultūrinį gyvenimą pa
gyvinti.
2. Pirmoji knygelė

“The Destruction and Resurection of the Baltic Sta
tes” jau spaudoje ir pradėta rinkti. Joje tilps nemaža 
informacijų ypač apie moderniosios Lietuvos kultūri
nius laimėjimus. Ji bus arti 45 pusi. Kaina vieno egz. 
— 30c., už 100 egz. $20.00. Ligšiol tik vienas kun. J. 
Karalius jos užsisakė savo parapijai 200 egz. Skubiai 
laukiama kitų užsakymų, kad žinotume kiek jos spaus
dinti.
3. Paskaitos, prakalbos

Mėnesio laike Instituto direktorius gavo eilę kvieti
mų ir pasakė šias prakalbas: 1. Chicago Heights Rota 
ry Club, 2. šv. Jurgio parap. Čikagoj Federacijos sky
riui, 3. Chicago Rotary Club, 4. Northwestem Univer
sity medicinos profesorių Round Table, 5. Joliet Uni
versity Club ir 6. Kat. Federacijos Čikagos apskričio 
susirinkimui Aušros Vartų parap. salėje.

Sekamos prakalbos numatomos Šv. Jurgio parap. sa
lėje žuvusių ateitininkų minėjime spalių 19 d., Mark 
White Sąuare salėje (prie 29th ir Halsted St.) 8 vai. 
vak. tema “The Origin of the Lithuanian Nation”, ogi 
vėliau Northwestern University.
4. Seminarai studentams
jau prasidėjo International House, Chicago University. 
Užsirašyti galima ten pat pas studentą P. Baltinį, 1414 
East 59th St., telefonas 8200. Sekamas seminaras bus 
ketvirtadienį, spalių 23 d. 7:45 P. M., International 
House, Room B, antrame aukšte. Į seminarą priimami 
studentai ir šiaip inteligentai, norį papildyti savo li
tuanistines žinias. Po paskaitos būna paklausimų, dis
kusijų.
5. Institutas dar neturi sekretoriaus,
tad sunku yra išplėsti susirašinėjimus. Sekretoriui nu
matoma apie 4 — 5 vai. darbo į dieną ir $60 atlygini
mo į mėh. Reiktų, kad mokėtų gerai mašinėle rašyti 
ir versti iš lietuvių į anglų kalbą. Kandidatai prašomi 
atsiliepti telefonu Midway 1605, rytais 8-10 vai. arba 
laiškais Instituto direktoriui.
6. Institutu susidomėjimas auga
nors pats Institutas dar nespėjo tinkamai išsigarsinti 
ar darbais užsirekomenduoti. Užsimezgė jau santykiai 
su šiaurės ir Centro Europos tautomis, su jų žymes
niais žmonėmis.

Reiktų tik savųjų didesnės, geriau organizuotos ma
terialinės paramos. Institutas savo programą vykdys 
stovėdamas aukščiau srovinių interesų ir numanyda
mas tarnaująs visos tautos kultūrai ir jos nepriklau
somybei. Tad Institutas ateity tikisi iš visų patrioti
nių grupių ne tik moralinės, bet ir materialinės para
mos. Institutas numato eilę galimybių susitarti geros 
valios lietuviais ir išvien dirbti tautinės kultūros ir 
nepriklausomybės kovų srityse.

Kazys Pakštas, Liet. Kult. Instituto direktorius 
1ŽH1 m. spalių IĮ d.t 6011 S. Kenw.ood Aye.j Chicagox Hl.

litinis Austrijos žlugimas ir pripažintas iš to atžvil
gio, kad austrai neturi ministro J. A. Valstybėse po 
Vokietijos okupacijos, ta kliūtis tačiau laikoma tiktai 
technine ir esą nebūtinai veiktų prieš skatinimą atsta
tyti nepriklausomą Austriją.

(“Draugas” 1916 m. spa
lio 17 d.)

Lietuvių veikėjų deklara
cija... Lietuviai veikėjai Švei 
carijoj paskelbė deklaraciją, 
kurioj pasisakoma prieš tuos 
vokiečių žygius, kuriais jie 
nori Suvalkų kraštą, kuris 
apgyventas lietuviais, pri
jungti prie Prūsijos. Toks 
vokiečių žygis priešingas 
tautų laisvės principui.

•
Rusai sumušti... Vokiečiai 

rusus supliekė prie Lucko.
•
4,000 vaikų raišų... New 

Yorke dėl vaikų paralyžiaus 
ligos arti 4,000 vaikų visam 
amžiui liko raišus.

•
Ir vėl rusai supliekti... Vo 

kiečiai smarkiai sumušė ru
sus Galicijoje, kur rusai tu
ri daug nuostolių.

•
Lenkiški laikraščiai apie 

lietuvių dieną... Lenkiškas 
laikraštis “Dziennik Zwigz- 
kowy” paminėjo, kad lapkri
čio 1 d. visoj Amerikoj bus 
renkamos aukos lietuviams, 
nukentėjusiems nuo karo. 
Laikraštis ragina ir lenkus, 
kad šie savo aukomis pa
remtų Lietuvą.

BUY
UNITED 
STATES 
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America On Guard!
Above Is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an cxact 
duplication of the original “Minute 
Man” 6tatue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
•f America'a defense preparations. •

Po svietą pasidairius
GIESME APIE STALINĄ 
IR STAUČIŲ

(Gaida: Eik, Adomai, ir 
rojaus)

Eik, Stalinai, iš Kremlio, 
Pažink vargą tremtinio; 
Neškis utes ir šašus, 
Kuriais apkrėtei visus; 
Išsivesk ir Bimbalus 
Paleckius ir Andrulius. 
Kitus Sibiran kimšai,
O saviškius užmiršai. 
Kuomet galas griebs tave 
Pasiimk juos pas save.
Ak, Stalinai, būk ramus, 
Gausi Sibire namus. 
Pasninkų ten bus gana, 
Supliukši it balana.
Žinai kelius tuos pačius, 
Eik pas carą į svečius.

Prieš keletą dienų vienoj 
baišavikų gazietoj ALDLD. 
20 kuopa iš Binghamton, 
N. Y., dėkojo žmonėms už 
kalektas Amerikos Komi
tetui Gelbėjimui Ispanijos, • - « r - x r
Kovotojų. ‘ :•

Esu skaitęs gazietose, ir 
nevierijau, kad Ameriae 
yra žmonių, kurie nežinojo, 
jog buvo Pasaulinis Ka 
įas. Dabar, tavorščiai, at
šaukiu savo misteiką, ba 
pasirodo, kad Amerike yra 
žmonių, dargi “progresy
vių,” kurie nežino kas da 
bar su kuo ir kur kovoja 
ii kam reikalingos kalek- 
tcs.

Iš F. Abeko kelionės į 
Kaliforniją:

“Keliauju per lygumas, 
per kornų laukus, pasitaikė 
visur buvo nemažai ir far- 
merių . . . Rašau Minnea- 
polyj, Minn.”

Kad keliauja lygumom, 
kornų laukais, tai visiems 
suprantama, ale ką reiškia: 
“pasitaikė visur buvo ir far- 
merių?” Gal, nakvoti, ar ką 
nors perkeliaujant...

Kad gauti ordiną, ar kokį 
medalį, kiekvienas turi kuo 
mi nors atsižymėti. Priklo
dui, Saulė daneša, kad tū
las James Lauter iš Brook
lyn, N. Y., buvo apdovano
tas sidabriniu medaliu už 
parašymą kompozicijos apie 
čebatus ant paliepimo da- 
raktorkos. Kompozicija 
buvo tokia:

“Čebatai turi padus, o ir 
žmogus. čebatai yra pa
siūti tankiai iš netikros 
skuros veršio, o ir žmonės 
būna tikrais veršiais. Če- 
batai nekenčia vandens, o 
ir nekurie žmonės, čebatai 
turi ausis kaip ir žmonės. 
Čebatai tankiai spaudžia, 
bet ir žmonės spaudžia dar 
daugiau. Ne kožną čebatą 
galima apsvarstyt kiek jis 
vertas, ta pati galima pasa
kyti ir apie žmonės.”

Anais metais Lietuvoj 
būvio užėjęs šoris žmones 
apdovanoti ordinais ir me
daliais už visokius atsižy
mi j imus. Kai kurie ir po 
šiai dienai negali išfige- 
riuoti, už ką jie buvo ordi- 
nuoti ir medaliuoti.

Prašau Nesijuokti
Į Maiklo Voluntyr bar- 

bernę aną dieną užėjo nau
jas kostiumeris: barzdos 
nusiskusti. Pasiguldęs į 
kėdę kostiumerį Voluntyr 

paėmė puodelį su muilu, pri- 
spiovė ir pradėjo kostiume- 
riui barzdą muilinti. Kostiu 
meris suriko:

— Ką tamsta darai. Ko
kiu laukiniu mane laikai?

— Aš taip darau, — Vo
luntyr atsakė, — todėl, 
kad tamsta esi nuolatinis 
kostiumeris. Nuolatiniams 
kostumeriams aš pasiguldęs 
į kėdę tiesiai spiaunu ant 
barzdos, muilinu ir skutu, ir 
niekas iki šiol dar nėra nie
ko pasakęs . . .

STUDENTŲ DE MONSTRACIJOS

-L ~ JBB
("Draugas“ Acme teiepnovm

Georgia valstybės universiteto studentai kelia demonstracijas prieš gubernatorių E. 
Talmaslge. Gubern&lcriaiai atvaigfla* ^skardintai it g^degintftas ~. _ _____ ?
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Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
ISvertė Ant Pauliukonis

U. TOLIAS

(Tęsinys'
Užpakaly manęs, — vieno gydytojo žmona, užsime

tusi likučiais rausvos balinės suknelės, iš po kurios vi
sai nekukliai kyšo vyriškų kelnių kiškos. Šalia manęs 
stovi geležinkeliečio šešerių metų dukrelė ir rankose lai
ko šsoti, kuris beveik du kartu didesnis už ją pačią; bet 
nieko nepadarysi: tėvelis turi būti darbe, o motina serga 
ir guli vagone . . .

Iš bako vandens, kuris imamas tiesiog iš Trtišiaus 
tėkmės, negalima gerti, pirma jo neišvirinus. Bet kur 
išvirti? Vagone, kuriame dar neužkūrus iš karščio ne
galima išbūti? Be to, kur gauti malkų? Todėl noro
mis nenoromis tenka pasitenkinti bendrąja virtuve. Ši
ta virtuvė, improvizuota iš milžiniško amerikiečių vago
no, yra tiesiog kažkas baisu. Jos viduje apie milžiniš
ką židinį nuolat stumdosi tuzinas moterų, daugiausia in
teligenčių. Dabar jos galvas apsirišusios skarelėmis, 
ir jų sulysę veidai, nuo karščio nudegusios plikos kojos 
ir pūslėtos rankos maža ką teprimena buvusias “damas.” 
Visos jos nepaprastai nervingos, piktos, įtūžusios. Visos 
pešasi už geresnę prie ugnies vietą, iš kurių dvi pačios 
gerosios, žinoma, paliktos komisarų žmonoms. Tos savo 
didžiuliuose keptuvuose visuomet turi riebių mėsos kot
letų. Moterys su jomis elgiasi labai nužemitnai ir švel- ’ 
niai, visur joms užleidžia pirmąją vietą ir stengiasi kuo 
nors įsiteikti. Na, bet ir nieko nuostabaus, užtenka kat
rai iš tų dviejų “žmonų” pasakyti nors vieną žodelį, ir 
gali būti suimtas arba sušaudytas. Bet kai abi “val
dovės” išeina, tada vėl viskas atgyja, prasideda už ge
riausias vietas peštynės, kurios kartais baigiasi atitin
kamais fiziniais argumentais, o kad kartas nuo karto 
ant grindų nukrinta arba visai prapuola koks puodas, tai 
irgi joks stebuklas. Taip pat jau niekas nebesistebi 
keistais skelbimais, puošiančiais vagonų sienas. Štai 
jų pora pavyzdžių: .

“Graždane! (piliečiai). Kas per apsirikimą paėmė 
mano mažytį puodelį su kruopomis, prašomas jį atgal 
grąžinti. Tai buvo mano paskutinis maistas, ir dabar 
aš neturiu savo mažiems vaikams ko duoti valgyti. Vi
ralą galite pasilikti sau. Prašau tik puodelį pastatyti 
į dešinę kertelę. Inžinieriaus Veršinino žmona.”

Arba: “Graždane! Kas pavogėt mano puodą? Aš 
jį vistiek surasiu! Ir garbės žodis, kad pačios išnešiu 
visas malkas!”

Garbingumas, teisingumas, padorumas — tai išny- 
kusios sąvokos!

Liepos 4 d.
Šiandien bibliotekoje suėmė mūsų vedėją, Jakovą 

Petrovičių Kaplaną, ir išsivedė tokį, kokis jis kad bu
vo, — basą, tik apsivilkusį marškiniais ir apsiavusį kel
nėmis. Už ką, to niekas nežino, o visų mažiausiai jis
pats. Kažin, ar kada vėl jį pamatysime?\ I

PAKEITĖ PLANUS K. Baras

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų 

(Tęsinys)

24. Amerikos lietuviai sukruto ir 
subruzdo

Amerikos lietuviai išgirdo tremtinių šauksmą, suprato 
Lietuvos kankinių ir lietuvių sukilėlių kalbą ir šiandien 
kiekvienas Amerikos lietuvis savo širdy tarė:

— Mes gerbiame brolius lietuvius kankinius, supran
tame vargą tremtinių Sibire ir didžiuojamės sukilėlių 
narsa, todėl nuo šios valandos pasižadu: visur galvoti, 
mąstyti ir veikti lietuviškai. Kad tai nebūtų tuščias pa
žadas, aukoju Lietuvai Gelbėti Fondan vienos dienos už
darbį; savo vaikus leisiu į lietuvių mokyklas, kuriose 
dvelkia lietuviška ir krikščioniška dvasia; skaitysiu tik 
katalikiškus laikraščius, kaip “Draugą” (adr. 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, III.), kuris teikia teisingiausias

c Drauras- Acme telephoto. Į įr šviežiausias žinias apie Lietuvos ir plataus pasaulio
CIO vadai pakeltą savo planus griežtai reikalauti iš Carnegie Illinois Steel Co., Ga- gyvenimą, “Darbininką” (366 W. Broadway, So. Boston, 

ry, Ind., fabrikų visų darbininkų įrodymų, ar jie priklauso šiai unijai ir ar užsimokėję Mass.), “Ameriką” (222 South 9th St., Brooklyn, N. Y.), 
duokles. Piketininkų skaičius apribotas ir darbininkų judėjimas į fabriką netrukdo-i “Garsą” (73 E. South St. (P. O. Box 32) Wilkes Barre, 
mas. Sakoma, kad planų vykdymas tik atidėtas. į Pa.), “Lietuvių Žinias” (6802 Superior Avė., Cleveland,

Ohio), “Laivą” (2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.), 
“Vytį” (4736 So. Wood St., Chicago, III.), “Moterų Dir
vą” (2317 So. Hoyne Avė., Chicago, III.). Pasirinkimas 
lietuviškų katalikiškų laikraščių gana didelis, tik reikia 
turėti norą skaityti ir įdomautis lietuviškuoju gyvenimu. 
Ar namie, ar parapijoj, ar fabrike, ar didesniuose lietu
vių susibūrimuose būsiu veiklus lietuvis katalikas, nes 
laimi tie, kurie juda, bfuzda ir pasišvenčia. Mes Ame
rikos lietuviai turime savo energija, veikla, drąsa, iš
mintimi, giliu tikėjimu ir skaidria tėvynės meile užčiaupti 
bolševikams burnas, kad jie bent kartą susigėdintų savo 
darbais, kurie iš gyvenimo šluoja žmoniškumą, sėja ne
tvarką ir neša pasaulin skurdą.

Visi į darbą ir drąsiai iškėlę lietuvišką vėliavą, su Mai
roniu ir apsnudusius žadinkime, ne tik žodžiais, bet ir 
darbais:

— Pirmyn gi, vyrai už tėvynę 
Už brangią žemę Lietuvos!
Ją bočių bočiai amžiais gynė,
Už ją ir jų vaikai kovos!

Ką Seniau Pergyveno Lietuviai Ištremti į Tolimą Sibirą
40 žmonių vienu šaukštu. — “Slėpkite nuo lietuvių kirvius, peilius ir vaikus.” — Sura- i 
kintomis rankomis, su pančiais ant kojų. — Paskutinis atsisveikinimas pro žandarų 
durtuvus. — Su pusiau nuskustomis galvomis.

Liepos 7 d.
Mūsų ešalono gale stovi du vagonai, paskirti vago

nų miesto areštuotiesiems. Mažiausias nusikaltimas 
disciplinai, pasivėlinai kiek į tarnybą arba padarysi nors 
ir neesminę klaidą — ir jau užtenka, kad patektum į 
“daboklę.” Ji padaryta iš trečiosios klasės vagonų, ku
rių langai apkalti geležinėmis grotomis.

Komisaras kasdien bėgiais apeina visą mūsų šią nau
sėdiją, viską patikrindamas, kaip koks kalėjimo prižiū
rėtojas. Vakar jis, norėdamas parodyti savo “gerumą,” 
įsileido netoli mūsų vagono su viena moterimi į kalbą, 
ais tarė:

— Negali būti jokio pasigailėjimo. Ar jūs manote, 
kad jūs visų neiššaudėme tik dėl jūsų gražių akių? Ne, 
ne dėl to, mano balandėle! Mes turime dar per mažai 
mokytų komunistų. Todėl kol kas jūs turite mums pa
dėti. Bet palaukit, kol mes jus kaip reikiant iščiulpsi
me, tada ateis visų jūs eilė! Neliks gyvas nė vienas 
buržujus! Mes iššaudysime jus visus kaip šunis, jūs bal- 
takakliai, jūs inteligentiškos kiaulės, jūs!!

Toliau per pasikalbėjimą, kurį buvo pradėjęs, norė
damas parodyti savo “gerumą žmonėms,” jis tiek įdūko, 
jog visas paraudo kaip vėžys ir turtum bulius įtraukė 
savo riebų sprandą.

Aš su pasibaisėjimu pajutau, kad čia komisaras, bu
vusia mėsininkas, pasakė ne savo vieno nuomonę. Ir kaip 
visi stengiasi šiam galvijui su nutekintu sprandu ir gel
tonais, iškirmijusiais dantimis pasirodyti kiek galint 
meilesni! Savaime aišku, reikia visko vengti, kas galė
tų įerzinti tokį gyvulį, nes jo rankoje yra tūkstančių žmo
nių gyvybė ar mirtis.

Bus daugiau.)J »

Vaikus gi mūsų iš namų 
Jie varo mirti už kalnų . . .

(Senovės daina apie iš
vežtus Sibiran).

Jau keletas telegramų 
atėjo iš vidurio Azijos; iš 
Sibiro, kur yra tūkstančiai 
išvežtų lietuvių. Telegra
mose tik pasako, kad jie 
gyvi (kurie dar gyvais li
ko), gyvena barakuose,( ir 
viskas. Ką daugiau tele
gramoje pasakys?! Kad 
nors tiek įsivaizduotume jų 
pergyvenimus, prisiminkime 
ką yra seniau, Maravjovo 
laikais, pakėlę Sibiran lie- 
tremtieji mūsų broliai lie
tuviai.

Šiurpios tremtinių 
kančios

Daugiausia gal lietuvių 
buvo išrauti iš savosios tė
vynės po sukilimo 1863 
metais, štai kaip pasakoja 
gyvi išlikusieji savo pergy
venimus :

laidota 18 katalikų kunigų. 
(“Rytas,” 1934, 6).

Tremtinio ilgesys

Spaudos draudimo metu 
Tilžėję ėjęs “Tėvynės Sar
gas” 1899 m. Nr. 9 paduo
da žinelę:

— Iš Šiaurinės Rusijos 
vienas tremtinis aprašo sa
vo jausmus, patirtus per 
Rezurekciją: “Laike proce
sijos suspaudė mano širdį 
nuliūdimas, jog toli nuo sa
vųjų gaunu apvaikščioti 
taip brangias šventes . . . 
Perbėgau mintimi visas 
man žinomas tėvynės ker
tes, aplankiau mintimi vi
sus pažįstamus, o per su
mą prašiau Aukščiausįjį, 
kad Jis ne tiktai visą “me
dį” tvirtybėje užlaikytų, bet 
ir jos “šakas” po šiaurę iš
sklaidytas globotų ir gyvy
bėje laikytų.”

Sibiro katorgon

— Kelionėje teko nu 
kentėti daug sunkumų, var 
go ir nemalonumų, pav. 40 
žmonių sriubai valgyti duo
davo tik vieną šaukštą. 
Kazaniuje ir Samaroje 
daug mirė nuo dezinterijos 
ir kitų užkrečiamų ligų. Si
bire sunkiausia buvo tiems, 
kurie buvo atiduoti vietos 
kaimų gyventojams: reikė
jo ne tik dirbti ūkio darbus 
už išlaikymą, bet ir patirti 
iš pradžių baisią neapykan
tą. Mat, stačiatikių (pro- 

, voslavų) popai skelbdavo 
’ cerkvėse, jog atsiunčiamie- 
' ji jiems žmonės piauną ir 
valgą vaikus, ir todėl liep
davo slėpti nuo šitų “metež- 
ninkų” kirvius, peilius ir 
vaikus. Daug lietuvių trem
tinių buvo apgyvendinta 
Tomsko gub., Spaaskos ra
jone. Tarp jų buvo ir ke
letas kunigų: Vincas Moisė- 
jus, suimtas Ginkišky, Mie- 
liauskas, Rukuiza, Veitas ir 
kiti. Iš viso iki 1922 metų 
Spaaakoa kapinėse yra pa-

Ypatingai graudus yra 
paskutinis tremtinių atsi
sveikinimas su tėvyne. Tie 
kruvini pergyvenimai taip 
jautriai yra aprašyti prieš 
D. Karą Amerikoje išleis
toje knygelėje “Katorgon.” 1

— Anksti prieš auštant 
(nes Maskva su savo vai
kais kaip pelėda šviesos ne
myli) iš Vilniaus kalėjimo 
išvarė visus kalinius ir čia 
pat ant kiemo sustatė. Jie 
buvo pasmerkti katorgon... 
Rusai kareiviai kalinius vi
sokiais būdais kankino, dau 
žė, spardė ir stumdė. Juk 
jiems kaliniai buvo svetimi 
“buntovščikai zabranago 
kraja” — maištininkai už
imtos šalies.

Diena buvo miglota ir vė
si.

Ant šlapių smilčių stovė
jo kelioliką žmonių. Visi 
buvo aprengti storais karei
viškais šineliais, su pusiau 
nuskustomis galvomis. Bu
vo surakinti rankomis po 
du, bet kožnas ant kojų 
skyrium turėjo pančius, ku

rie susijudinus skambėjo. 
Aplinkui kalinius stovėjo 
budri kareivių sargyba su 
užtaisytais šautuvais.

Tarp ginkluotų 
sargybinių

I

Atsivėrė kalėjimo vartai 
ir visus pasmerktuosius 
kaip gyvulius išvarė. Šalia 
žmogžudžio ėjo prirakintas 
kunigas senelis. Ramus, 
lipšnus. Už ką jam pasky
rė vietą amžiui užbaigti.— 
Sibirą?! Jis sakykloje pa
peikė Muravjovo kruvinus 
darbus. Šnipas papliauškė, 
ant rytojaus buvo suimtas 
ir pasmerktas į Sibirą neri
botam laikui ... Jis kalėji
me prisiekė savo brolių ne-1 
išduoti, nors jam baisiau
sias kančias išrastų. Bet jo 
nei klausė, nei kankino. Su
ėmė ir trempia . . .

Paskui kunigą senelį žen
gė jaunikaitis. Išbalęs ir 
nuo ilgo kalėjimo suvargęs. 
Bet ir jisai veide jokio liūd
numo neturėjo. Pasuko sa
vo akis Gedimino kalno lin
kui. Nusirito jam kelios 
ašarėlės sudžiuvusiu veide
liu .. . Viešpatie! . .- . Su
diev brangiai tėvynei . . . 
Palieka gimdytojai, broliai, 
sesers ir ji . . . kurią bu

vau numylėjęs nuo pat sa- > rą plytgaliu užgavo, kuo
vo jaunų dienų . . . Spaudė 
jam širdį nebviltis . . .

Nelaimingam Muravjovui Tėvas pabėgo, jį suėmė, 
nusikalto, atsisakė savo 
kaime būti šnipu ir žanda

met tasai darydamas kratą 
jo tėvo svirno duris plėšė.

rus daugiau)

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 NKCTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo- rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEER S

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
—- - ---------------------- ?7ENSE
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Treasury Department’a Defense 
Savings Poater, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE rx

Svarbus pranešimas 
northsaidiečiams

Šį vakarą, 17 d. spalio, 
tuojau po pamaldų parap. 
svetainėje įvyks svarbios ir 
įdomios prakalbos, kurias 
rengia Lietuvai Gelbėti Fon
do skyrius. Kalbės dr. Vi
leišis, ilgą laiką buvęs Lie
tuvoje diplomatinėje tarny
boje, ir kun. K. Barauskas, 
buvęs Lietuvoje didelio ‘Mū
sų Laikraštis’ red. Jie labai 
daug papasakos apie dabar
tinį mūsų brolių lietuvių pa
dėjimą ir apie lietuvius iš
tremtus į Sibirą. Kun. K. 
Barauskas buvo Lietuvoje 
per bolševikų okupaciją, ma 
tė, girdėjo ir patyrė lietu
vių vargus ir nelaimes. Da
bar jie tomis žiniomis da
linsis su mumis. Todėl šį va
karą visi susirinkime į par. 
svetainę pasiklausyti kalbų.

Neturėtų rastis lietuvio, 
kuris nekreiptų dėmesio į 
lietuvių šaukiantį balsą iš 
Sibiro, ir iš nelaimingosios 
mūsų tėvynės Lietuvos, ku
ri yra vien karo griuvėsiai 
ir baisiu kapu paversta. 
Lauksime visų. Rengėjai

Iš lietuviu aemokralu 
veikimo

Spalio 9 d. 11-tos Wardos 
Lietuvių Demokratų organi
zacija Laikė metinį susirin
kimą, Lietuvių Auditorium.

Pirm. Pranas Naujokas a- 
tidarė susirinkimą, raštinin
kas V. M. Stulpinas perskai-i 
tė protokolą praeito susi-! 
rinkimo. Priimtas kaip skai-( 
tytas.

Atlikus paprastus draugi-' 
jos reikalus, eita prie svar-l 
besnių klausimų. Delegatas 
iš Lietuvių’ Demokratų Ly
gos Stulpinas pranešė, kad 
Lyga nutarė pasiųsti pra
šymą senatoriui Scott W. 
Lucas ir kongresmanams, I 
kad jie pasirūpintų per A-' 
merikos valdžios atstovą iri 
konsulatus Sov. Rusijoj, teik 
ti pagalbą nelaimingiems 
Lietuvos žmonėms, Sovietų 
valdžios ištremtiems į Si
birą. Taipgi Lietuvių Demo
kratų Lygos buvo pageidavi
mas, kad visi Chicago ir 
apylinkės Lietuvių Demo
kratų klubai, priklausanti 
prie Lygos, nuo savęs pa
siųstų prašymą savo dis- 
trikto kongresmanui ir se
natoriui S. W. Lucas, pra
šydami pagalbos broliams ir 
sesėms ištremtiems į Sibi
rą.

Nariai, išklausę tą Stul
pino pranešimą, ėmė klau-1 
simą svarstyti. Diskusijose 
dalyvavo Stasiulis, Juoza- 
paitis, Dimša, Balchunas ir 
keletas kitų. Po apkalbėji
mo Jos. Balchunas įnešė, o 
Jonas Dimša parėmė, kad 
valdyba pasiųstų tokius pra
šymus senatoriui S. W. Lu
cas ir savo kongresmanui 
Harry Beam. Susirinkusieji 
vienbalsiai tam įnešimui pri
tarė.

Čia noriu priminti, kad 
tokius prašymus gali siųsti 
Illinois valstijos senatoriui 
S. W. Lucas ir W. Brooks 
ir savo kongresionalio dis-

trikto kongresmanui ne tik 
demokratiški klubai, bet 
taipgi ir kitos organizacijos 
ir draugijos ir net pavieniai 
asmenys. Juo daugiau tokių 
prašymų senatoriai ir kon- 
gresmanai gaus, tuo bus 
geriau Lietuvos ištremtiems 
žmonėms.

Toliau pirm. P. Naujokas 
pranešė, kad 11-tos Wardos 
aldermanas H. B. Connelly 
paskyrė du lietuvius precink 
tų kapitonais, būtent Praną 
Naujoką ir Vincą Stulpiną. 
Dabar bus jau keturi lietu
viai precinktų kapitonai. 
Pirmutinis precinktų kapi
tonas buvo paskirtas Anta
nas Gudaitis ir antras B. J. 
Jakaitis. į

Pirm. P. Naujokas prane
šė nariams, kad ateinanti 
rinkimai įvyks lapkričio 4 d. 
Bus vien tik Superior Court 
teisėjų rinkimai. Todėl visi 
lietuviai prašomi balsuoti už 
Demokratų partijos tikietą. 
Nes tik Demokratų partija, 
per savo vadą prezidentą 
Franklin D. Rooseveltą, grą
žino Amerikai gerbūvį ir 
daugiau darbų Amerikos 
žmonėms. Todėl mes, lietu
viai, turime žiūrėti, kad ir 
į teisėjus būtų išrinkti tos 
pat partijos žmonės. Nes tik 
tada mūsų garbingas prezi
dentas Franklin D. Roose
veltas galės savo užmany
mus pravesti ir įvykinti, 
kai bus išrinkti tos pat De
mokratų partijos įvairūs 
valdininkai, o šiame atsiti
kime aukštesnio teismo (Su
perior Court) teisėjai.

Jos. Balčiūnas įnešė, kad 
ateinančiais metais būtų su
rengtas “Kapitonų balius”. 
Įnešimas nubalsuotas. Die
na paskirta, regis, 14 vasa
rio, 1942 m. Įvyks Lietuvių 
Auditorijoj. Dalyvis

Politinė kampanija
Chicagooj įsiūbuojama 

karšta politinė teisėjų rin
kimų kampanija. Rinkimai 
įvyks lapkričio 4 d. Abi par 
tijos — demokratų ir respu
blikonų, siūlo piliečiams 
nuosavus kandidatus. Pi
liečiams yra ko pasirinkti.

Kampanijų priešakyje 
yra miesto mayoras Kelly 
ir valstybės gubernatorius 
Green.

J

BARBORA TOLUNIS
(po tėvais Ounltalie)

Mir« spal. 15 d.. 1941 m..
8:25 vai. vak.. sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš 
Aiauliu apskr., Žagarės parap., 
Gražaičlt) kaimo.

Amerikoje išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Joną; dukterj Julijoną 
ir žentą Joną Pasko; pusseserę 
Juliu l.ubiah; pusbroli Joną 
Norkų; brolienę Marijoną Gur- 
skienę Ir jų šeimas; uošvienę 
Amiliją Poškienę Ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažjstamų.

Lietuvoje paliko seserj Ma
rijoną ir 2 brolius — Kazi
mierą i rMykolą.

Kūnas pašarvotas namuose: 
241 Swann St., tel. Boulevard 
9538.

laidotuvės Jvyks šeštadienj, 
spal. 18, 1941. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta J šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Duktė, Žen
tas, Pusseserė, Pusbrolis, l'oš- 
vtenč lr Giminės, o Lietuvoje 
Sermo ir Broliai.

Laid. direktorius,- John F. 
Eudelkis. tel. Yards 1741

BARBORA
PRANSKEVICIENft

(po tėttis ša įkaitė: gyveno:
1231* So. 5t*t Ct.. Cicero)
Mirė spal. 15, 1941. 5:30 vai. 

vak., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš 

Kauno apskr., Kaltinėnų par., 
Gaučlų sodo. Amerikoje išgy
veno 40 metus. ,

Paliko dideliame nuliūdime: 
seserj Julijoną Drugeikienę ir 
švoger) Antaną; seserių vaik
us. Bronislovą, Sophie, Flor- 
ence. Mary ir Juozapą Mažai- 
tj, ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažjstamų.

Lietuvoje paliko daug gimi
nių.

Velionė priklausė prie Pa
nelės Švč. dr-jos, šv. Onos 
dr-jos, Brighton Parke ir prie 
Labdarių kuopos. Clceroje.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
49th Court. Cicero. III. Laido
tuvės Įvyks šeštad.. spal. 18. 
1941. Iš koplyčios 8 vai. ryto 
bus atlvdėta J šv. Antano par. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę; švogeris, Se-
seriv Vaikai ir Giminė*.

Baidot. direktorius Ant. B. 
Petkus, tel. Cicero 2109.

PETRAS ZANAUSKAS
(Gyveno; 3150 S. Halsted St.)

Mirė spal. 14. 1941. 10:50
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., šatlų par., Vabalių 
km. Amerikoj Išgyveno 33 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Barborą (po tėvais Ka
linauskaitė); dukterj Kazimie
rą ir žentą Henry Schulz; 2 sū
nus — Louis Ir Phllllp; seserj 
Jennie ir švogerj Prahclškų 
Rambautus ir Jų Seimą; pus- 
seserj Jtevą Mineikienę tr jos 
šeimą lr kitas gimines Ameri
koje.

Lietuvoje paliko motiną Jle- 
vą; 2 seseres — Barborą Ir Jle- 
vą Žvaginienę ir kitas gimines.

Kūnas yra pašarvotas Anta
no M. Phillips koplyčiote, 3307 
Po. Lltuanlca Avė. laidotuvės 
Jvyks šeštad., spal. 18. 1941. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas J šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioj Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuves,,.

Nuliūdę:— Misteris, Duktė, 
Žentais, Sūnal, Sesuo, Pussese
rė ir Giminės.

Laid. direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. YARds 4908.

TURTAS VIRŠ .. $6,000.000
APART APSAUGOS, TURIME (t* C.O C. AHA
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ...................$OOuAJUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MES MOKAME 3% 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.

UUR ASSOCUnONefOtar 
JUSTIN MACKUKWICH, Fre*.

4192 Archer Avenue 
VIRginia 1U1

•ART, IMU. LAIDOTUVIŲ DIUKTOIIAI

KELNER - PRUZIN
■arUnalM PatanuThaaa — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Unijos vadai 
pildo žadėjimus

Steel Workers Organlz- 
ing Committee (CIO) vadai 
neįvykdė savo skelbiamo 
masinio piketavimo Carne- 
gie Illinois Stetl fabrikų, 
Gary, Ind. Vietoje tūkstan
čių piketininkų tik keletas 
šimtų fabrikus piketuoja ir 
darbas fabrikų viduje ne
varžomas. Masinis pike- 
tavimas nevykdomas, nes 
federalinis teisėjas T. W. 
Slick, So. Bend, Ind., turi ■ 
unijos viršininkų pasižadė
jimus, kad piketavimas bus 
ramus ir kad fabrikų vidu
je nebus keliamas jokis 
triukšmas. Unijos viršinin
kai pildo savo žadėjimus.

Šių metų pradžią tie plie
no fabrikai buvo piketuoja
mi ir kompanija kreipės 
teisman gauti “injunc- 
tion.” Teisėjas Slick nepri
pažino kompanijai “injunc- 
tion,” nes unijos vadai pasi
žadėjo vykdyti ramų pike- 
tavimą.

Autorizavo 
pirkti busus

Federalinis teisėjas M. L. 
Igoe autorizavo Chicagb 
Surface linijas pirkti 55 au
tobusus už 700,000 dol.

Autobusai reikalingi susi
siekimų sistemos praplėti
mui įvairiose miesto dalyse.

ANTANAS L. MAZELAUSKAS
(Gyveno: 6135 South Rockwell Street)

Mirė spalio 14 d., 1941 m.. 4 vai. ryte, sulaukės nusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kviedamos pa

rapijos. Amerikoje išgyveno 41 metus.
Paliko dideliame nuliiidime: moterį Marijona (po tėvais 

Katau«kaitė); 5 dukteris. vien”olę seser’ M. Gabrielę iš šv. 
Pranciškaus vienuolyno. Bronislavą, Emiliją ir žentą Joseph 
Shaniro, Stefanija ir Sylvia; 2 sūnus, Antaną ir marčia Oną, 
ir Viktorą; 3 anūkus: broli Joną ir brolienę Rozaliia Maze- 
lauskiiR; pusbrolius, Juozapą Mazelauską ir šeima iš West- 
ville, III., Antaną ir Bronislavą Bitautus, Petrą Andriiauską, 
Vincenta Račkauska ir Petrą ir Marijona Aitučius iš St. Jo- 
senb, Mich.; giminaičius, velionių Vincento ir Kazimiero žem
guliu šeimas; švogeri Antana ir švogerką Petronėle Kataus- 
kus ir iu šeima, ir kitas gimines Amerikoje. Lietuvoje paliko 
brolj Aleksandra, seserj Amiliia K»ntrienę. jų šeimas ir gimines.

Velionis nriklausė prie D.L.K. Vytauto draugijos ir šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phil'ins koplvčioie, 3307 
So. Lituanica Avė. Laidotuvės ivvks šeštad., spalio 18 d. Iš 
konlvčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas i Šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulvdėtas i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalvvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Sūnai, Anūkai, Brolis, Pus
broliai ir Giminės.

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

Gavo vienai
savaitei darbo

Nash Kelviną tor korpo
racija, Kenosha, Wis., gavo 
iš karo departamento užsa
kymą padirbdinti 1,028 vie
no tono “trailerių” Racine 
fabrike. Jų vertė bus 225,- 
000 dolerių.

Tam pačiam fabrike kor 
poracija užbaigė dirbti se
niau užsakytus 20,000 “trai
lerių” ir fabriką uždaro, 
nes naujam užsakymui rei
kalinga medžiaga bus gauta 
tik 60 iki 90 dienų.

Korporacijos viršininkai 
pranešu, kad kai bus gauta

medžiaga, 1,028 “traile- 
rius” padirbti ims puseptin- 
tos dienos.

TYPEWRITERS
A O D I N G MACHINES
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isti*atis-FREE-o»«onstr ation

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. W ėst era Avė. Tel. See. 6103
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4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir lefttadlento rytala 
U 8totles WHIP (1520), su P. šaltimieru.

1

Bus nustatytos - 
nuomoms ribos

Chicagos aldermenų ta
rybos komitetas tirti gyve
nimo pabrangimą randa, kad 
daugelis apartamentinių na
mų savininkų nežmoniškai 
didina nuomas. Komitetas 
nusprendė tarybai pasiūlyti, 
kad ji specialiu ordinansu 
nustatytų aukščiausias nuo
mas ir priverstų namų savi
ninkus laikytis ordinanso.

Be to, komitetas įspėja 
namų savininkus, kad jie 
laikytųsi žmoniškumo. Kon
grese svarstomas šalies vy
riausybės bilius, kuriuo 
siekiama kontroliuoti namų 
nuomas. Kai tas bilius bus 
pravestas, savininkai pasi
jus, kad ne viskas jiems ga
lima daryti.

A. "|- A.
v, • ■ . ■į/l ' - Vf. H H5* 7

O- uj

KOPLYČIOS DYKAI 1 AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

KAROLIS RAILA
Mirė spal. 9 d., 1941 m., sulaukęs 64 m. amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskr., Pagi

rių par., čerierių kaimo. Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Uršulę (po 

tėvais Slesoraitė); 3 sūnus — Juozapą, Kazimierą 
ir Antaną; 2 dukteres — Oną ir Sophia; 2 brolius 
— Stanislovą (vargonininką šv. Petro ir Povilo 
parapijos) ir Kazimierą; seserį Agotą iš Mt. Car
inei, Pa.; 2 pusbrolius — Joną ir Pranciškų Railus, 
ir daug kitų giminių, drangų ir pažįstamų Ameri
koje. Lietuvoje paliko brolį Jurgį ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 12148 S. Lowe Avė., 
telefonas COMmodore 3259.

Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 18, 1941. Iš na
mų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Petro ir Po
vilo parap. bažnyčią, kuriojee įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame viaus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnal, Dukterys, Broliai, Se
suo ir Giminės.

Laid. direktorius Lachawicz ir Sūnai, tel. PUL1- 
man 1270 arba CANal 2515.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8354 8onth Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: Y ARds 1419

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. W este m Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenne 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 West 28rd Piace 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270



Penktadienis, spalio 17, 1941 DRAUGAS

Chicagos ir Apylinkės Liet. Kat. Konferencija Naujų Stacijų
Lapkričio 9 d. jau neper- 

^toli. Toje dienoje įvyksta 
^Chicago ir apylinkės lietu

vių katalikų konferencija, 
Audros Vartų parapijos sa
lėje, 2327 W. 23rd Place, 2 
vai po pietų. Draugijoms 
kvietimų laiškai jau išsiun
tinėti. Bet, jei kuri drau- 

>• gija per klaidą negavo kvie
timo, prašoma dalyvauti 
draugijos valdyba, arba įga
lioti kitą tinkamą asmenį.

Ši konferencija labai 
svarbi, nes įvyksta tuo lai
ku, kada mums reikalingas 
didžiausias susiorganizavi- 
mas, vienybė ir darbas. 
Karas vyksta greičiausiu 
tempu, pasaulio valstybės 
grupuojasi, diplomatai suka 
galvas, kaip pertvarkyti po-

kurinę Europą, jie svarsto ŠVentinimBS 
ir musų tėvynės Lietuvos 
likimą. Gi mes esame dar 
permažai susiorganizavę ir 
nuo kitų tautų atsilikę tė
vynės vadavimo darbe. Mū-

West Side. — Šį vakarą 
Aušros Vartų parapijos baž 
nyčioje bus šventinamos 
naujos stacijos Šventinimo

CHICAGOJ SUSEKTA KITA 
ABORTŲ GAUJA

CLASSIFIED

Tomis dienomis Chicagoj deraliniai agentai, fie pas-
policija areštavo Mrs. Cora tarieji nori susekti, kiek

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

... , .... apeigas atliks pranciškonas
sų pneSa. neimega, 3,e iSs,- !^ Innocenta8, O.F.M. 
juosę dirba žmonijai pra
gaištingą darbą. Tad ir 
mes sukruakime už tiesą už 
šventą idealą.

Konferencijoj yra pakvie
sti žymiausi kalbėtojai, ku
rie nurodys būdus, kaip 
veikti, kad apginti savo tei
ses . Tad kviečiami drau
gijų bei organizacijų atsto
vai ir visi veikėjai suva-

Šias gražias stacijas įtai
sė ponia Rozalija Vaičiulie
nė, kaipo atmintį josios mi
rusiam vyrui Antanui Vai
čiuliui.

Brangūs parapijiečiai! Vi
si gerai matome mūsų kle 
bono kun. J. Dambrausko 
nuveiktus didelius darbus su 
mūsų pagalba. Bažnyčia kuo 
gražiausia išdekoruota, ta-

Kriss, 29 m. amž., slaugę, (daug tie daktarai yra vy- 
k-uri per paskutinius 10 me- jrlausybei kalti taksu už sa- 
tų dirbo dr. Edwin W. vo pajamas.
Edahl kabinete (ofise), 65 
E. Chicago avė. Pats dak
taras policijos ieškomas.

Areštuotoji Mrs. Kriss 
apskrities prokuroro assis- 
tentui S. Papanek išpažino 
kad dr. Edahl su kitu dak
taru užsiiminėjo abortais 
(kriminališkomis operacijo
mis) ir apie pusantro tūk
stančio abortų atlikęs. Ji

Seniau abortų kitau sin
dikatas buvo iškeltas aikš
tėn, kai apskrities prokuro
ro poJicijos vienas naryst
Mis. Ada Martin dukterį 
Jennie nušovė. Jis buvo pa
siryžęs nušauti pačią Mrs. 
Martin, bet padarė klaidą 
Ši moteris, Mrs. A d?. Mar 
tin, užsiimdinėjo abortais 
ir policistui mokėjo papir- '

REIKALINGI DARBININKAI
HELP WANTKD — VYRAI

"AUTOMATIC SCREVV MACHINE" 
vyrui reikalingi operuoti ir sustutyti 
Ii. & S. automatiškas Srulių mašinas, 
dienomia ir naktimis darbai. Ge
riausias užmokestis A-l vyrams su 
"job shop" patyrimu.

3231 Wcwt laike Street

‘DIE MAKElt" A-l reikalingas

NAMAI — FARMOS
Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują 
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suromakia Company. 
Taipgi turime didelj pasirinkimą se
nesnių namų. ant lengvų išmokė
jimų:

13 eottagiai nuo $2,500 ir aukšč. 
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč. 
12 2-fletų nuo $6,500 ir aukšč. 
t) 3-fletų nuo $0,500 ir aukšč, 
16 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč. 
3 8-fletų nuo $16,500 ir aukšč. 
7 10-fletų nuo $22,500 ir aukšč. 
Taipgi turime visokių bizniavų na

mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų. 
mažų arba didelių, galima pirkti

smulkiems darbams. Geras užmokės- ' ar^a mainyti. Ku visais reikalais 
kreipkitės prie; —

CHARLES P. 8UROMSKIS & CO., 
6*21 Ko. W estem Avciaie,

Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

tis su “overtinief'. Matykite Mr. 
Heech.

ARLAVO* MFG. COMPANY 
430 So. Green Street

žiuoti į šią konfereneiją, (kai bažnyčios iškloti gra jentėms tik patarnavus. To- 
tartis, svarstyti _ ir veikti (žiausiai, altoriai sutvarky liau jį pranešė, kad kas-
greitai, nes snūduriavimui j ti ir papuošti meniškai, vie- 
dabar ne laikas. E. S. nu žodžiu, žmogus atsilan-

KAIP APIE MUSŲ LIET. KATALIKŲ JAUNIMĄ?
Prieš kiek laiko teko iš- patarimą ir visi, iki vieno,

girsti paskaitą vieno žymaus 
svetimtaučio, kuris pareiš
kė:

A “Daugelis tautų Europoje 
žlugo ir prarado savo tikė
jimą, nes nebuvo gerai or
ganizuotos. Daug blogiau, 
kad katalikai nebuvo gerai 
susiorganizavę.”

“Ačiū Suvienytų Valsty
bių laisvei, katalikai čia yra 
gerai susiorganizavę. Yra

ž

Y

pati gi daktarams ir pači- kimus (kyšius). KaJangi

dien buvo daromos 3 arba 
4 operacijos ir už tai buvo

kęs į bažnyčią, jautiesi kaip imta po 60 delerių (u-
Dievo name. Tai visa rodo, 
koks sumanus ir gabus mū

REIKALINGI "liAND SAVVYERS" 
ir "KELT SANDERS”. Nuolatini
darbai, geras užmokestis. _ - - -----. --------
AION7T FURNITIRF COMPANY . ,namaa 8U mūriniu garadžiu. AIA1NZI 1 IKNITl KI. t OM1 VNY Kandual lietuvių apgyventoj 18-toJ

_________ 1832 Htll>bar<1 Street [ kolonijoje. Kaina labai pigi. Kreip-
————————jotės po adresu; 1610 So. Union

Avenue, ant 1-mo ankšto.

PARSIDUODA GERAS NAMAS
Parsiduoda geras dvejų fletų medl-

HELP WAMTED — MOTERYS

VE1TERKOS — dienomis ar nakti-

stokime į darbą. Dabar yra♦
laikas!

Kiekvienas lietuvis, kiek
viena lietuvių organizacija 
nuoširdžiai kviečiama daly
vauti reikšmingame Lietu-

sų klebonas.
Giliai įvertindami jo ne

paprastą darbštumą ir vado
vavimą, šį vakarą susirin
kime kuo skaitlingiausiai j 
stacijų pašventinimo iškil
mes, ir parodykime, kad jo

kiekvieną abortą). Vadina 
si, daktarai žėrėsi didelius 
pinigus.

Anot Mrs. Kriss. dakta
rai išvykę kur ta* į pietus 
atostogauti. Dabar jų ieš
ko ne tik policija, bet ir fe-

kas momentas Mrs. Martin
tralai/-, Hnfi oročinnto r, na. mls darbas. Patyrusios. Uniformos Kepykla mūriniame name parsiduo- gaiejo DŪLI areSLUOia, o pa duodamotL da pigiai. Randasi lietuviu „„„v.

plikimus imąs policistas ne
turėjo priemonių ją vaduo
ti, tad nusprendė jai “užda
ryti” burną. Bet padarė 
klaidą.

Dabar teisme sprendžia
mas Mrs. Martin darytų 
abortų klausimas, o policija 
ieško dr. Edahl ir jo ben- 
rininko dr. Winfield Scott.

duodamos.
1003 EAST 82im1 STREET 

Plioue: VINceflMB 8800

SALDAINIŲ PARDAVIMUI MER
GINOS, nuo 17 iki 27 metų. Nuola
tini darbai. Tik gražios merginos lai 
atsišaukia. Matykite Mr. Shapiro. 

CONFECTION CABINET CORP. 
430 W- Erto Street

PARSIDUODA KEPYKLA

pigiai. Randasi lietuvių apgy
ventam krašte. Tik reikia mažo i- 
mokėjimo. Kreipkitės po adresu:

2517 VVest 7 lst Street

AND THANKs

„ . . i pastangas įvertiname. Kvie-vos Vyčių Chicagos apskn- : ‘. ..., . . ciame ir iš kaimyninių paties seimelyje, arba prisius-; . ,x. , . . rapiių geruosius prieteliusti savo linkėjimus, lapkri
čio 2 d., Dariaus Girėno sa
lėj, 4414 So. We8tern Avė. 
Čia bus aptarta jaunimo

net organizacijos, kurios I klausimas, čia bus pastaty-A t |. .v-ųv »vsaugoja tikėjimą, ragina na-. ta reikalavimai senesniems,

atvažiuoti ir pasidžiaugti 
Aušros Vartų parapijos baž 
nyčioj nuveiktais didingais 
darbais.

rius melstis, priimti šv. Ko
muniją. Turint tokią laisvę

ko tikimasi iš jaunimo ir 
jaunimas, per kun. Albavi-

galima tikėtis, kad mūsų ti- čių patieks planus Liet. Vy- 
kėjimas pasiliks, kad mūsų I čių centro namo, bei prašys 
jaunimas MfclugssgUBlM ka-^visų suteikti jiems" tai, ką

kitų tautų jaunimas jau se
niai turi. Red Cherry

talikais ir turės tai, ką mū
sų protėviai turėjo.”

“Yra kitos katalikų orga
nizacijos, kurios sykiu ra-« * . . . .
gina tautybę — kilmę pa-! I TQllKia tCISINiM 
laikyti. Tas ypač reikalinga 
šiose dienose, nes daugelis 
tautų yra pavergtos. Kas iš- 
gaus šioms tautoms laisvę, 
jei ne šios organizacijos?”

“Tas įvyko po pirmojo 
Pasaulinio Karo. Tas bus ir 
dabar ir ateityje. Užtat yra 
reikalas tokių tautinių ka
talikų jaunimo organizacijų.
Ir kad jas pripildžius, rei
kalinga pagalba visų tos 
tautos senesniųjų ir jų orga
nizacijų.”

Spalio mėnesio pamaldos 
yra nepaprastos. Kas vaka 
ras yra šventoji valanda, 
nuo 7 iki 8 vai. Nuo 7 iki 
7:39 yra laikomi du mąsty
mai, o nuo 7:30 iki 8 vai.

Sukoneveiktas
pabėgimas

Stateville valstybiniam 
kalėjime susektas ir sukone 
veiktas trijų kalinių pabėg
ti sąmokslas. Savo kame
roje jie ardė mūro sieną po 
prausykla ir ilgą laiką jų 
tas darbas nebuvo x susek
tas.

Kuria šeimtfs židini

Paieškomi asmenys
Adomas Bakučionis ir Ka

zys Bakučionis, kilę iš įlie
tu vos, Vaitkūnų kaimo, Pa
baisko valsčiaus, Ukmergės 
apskričio, ar apie juos žinan 
tieji, prašomi rašyti Jonui 
Gaižučiu! šiuo adresu: Jonas 
Gaižutis, Campostela 653, d. 
39, Habana, Guba.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas, New York

MERGINA REIKALINGA už vei- 
terkų. Patyrimas nereikalinga. Nuo
latinis darbas, gera alga. Kreipkitės 
prie:

FEDERAL INN .RESTAURANT 
418 So. tanai Street 

Phone: WEBster 1604.

HELP VVANTED 
AD — DEPT 

127 No. Dearborn St.
Tel. .ttaudotph *488—*48*

i

1

Socializmo idealai teorijoj 
labai gražiai skamba, bet 
jie labai toli nuo gyvenimo 
praktikos. — Gintautas.

Socializmas — tautos do
rovinio nupuolimo ir dvasi
nės didybės sumenkėjimo 
priežastis.

Doros keliu eidami, pri
eisime tikrosios laimės ži
burį.

S*7
M|ILION 
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MV

ME
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Labai daug tiesos šiuose 
žodžiuose ypač lietuviams

keturis favernus
Mrs. Lillian Evans, 28 m. 

amž., savo ir dukters, 10 
m. amž., vardu traukia teis
man keturis tavernus. Rei
kalauja $100,000 atlyginimo 
už savo vyro WiUiams 
Evans, 31 m. arąž., žuvi
mą.

Praeitą kovo mėnesį 
Evans automobilio suvaži
nėtas ir užmuštas. Našlė 
patyrusi, kad prieš nelaimę, 
jis keturiuose tavernuose gė 
rė svaigalus ir būdamas gir-

katalikam^, Lietuvos Vyčių tas pakliūvo po automobi- 
organizacijai. Paimkime šį liu.

300,000 Klausosi!
Klausykis ir Tamstai

SALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ
WHIP — 10 vai. 1520 kil. — WHIP

spalio mėnesio 
pamaldos.

ražančiaus Robert NeetZ 
Sedaitis.

Ateinantį sekmadienį, spa 
lio 19 d., mūsų bažnyčioje 
bus bažnytinis koncertas. Iš 
ryto bus laikomos iškilmin
gos šv. Mišios, o vakare 
koncertas. Tomis iškilmėmis 
bus apvaikščiota bažnyčios 
dekoravimo užbaiga. Dar li
ko kai kurie dalykai neuž
baigti, bet klebonas dėl fi
nansinių trūkumų negali da
bar juos užbaigti.

Į šias sekmadienio iškil
mes yra kviečiami visi vest- 
saidiečiai, esantieji ir buvu
sieji ir visi mūsų prieteliai 
Chicagoje ir apylinkėje.

Č. A.

Chicagos mayoras Kelly 
paskelbė miestui švietimo 
savaitę nuo lapkričio 9 iki 
15 dienos.

Ruth D.

Nicholas J. Androulis — 
Jennie Saukup.

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

'-Mūsų Specialybė
CONRAD

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

/ .05$ ■
V

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio • ENGlewood 5883 

Rez.: • ENGievvood 5840

♦Kis cheete 

digestible 

as milk itselfI

SPREADSI SLICESI TOASTSI 
" MELTS PUFECTtYI •

aavunsiAs pasdunvjmas
SUKJT]

KLIUS]

"BOOKŲ 
KORSETŲ

KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
ToL AUSTIN U75

Saltimieras Radio 
Adverlisers

6912 So. Western Avė. 
Telephone: PROapect 4050 

“The Lithuanian Hour" 

Daily-10:00-11:00 A. M.

8U:.......................................................
• Kaimiečių Kapelija.

• Florutė (Lakštutė) Balsiutė.

• Baronas Burbulis ir Jo Frentas 
"Challis”.

• Liūliuojančios Lietuvaitės.

• Dingusių Asmenų Paieškojimas.

• Mūsų Gyvenimas, su Adv. Chas. 
P. Kai.

• Pilietybės Pamokos.

• Nasturtų Dainos.

• Lietuviškas "Barn Dance”.

• Jonas Perėdna.

Klausykitės

Sophie Barčus
Rytinės Radio 

VALANDOS
Iš STOTIES

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto. 
Subatomis nuo 8:30 
iki 9:15 vai. ryto. 

Taipgi Pirmadieniais 
7:00 vai. vakare.

Taklng your giri to the 
movies?

WWCH OUT!
Watch out that your breath does not 

offend . . . you yourself probably don * 
y now whethcr lt'a oflenatva or otherwlaa. 
If you want to make a hlt w*th your 
giri frtend, thcre'a a way to make your 
breath more agreaable. And It’s easy. 
Slmply rinse the mouth wlth Llsterine 
Antiseptic before you start out. Llaterlne 
balta food fermentation ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord
ing to some authorities, then over- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louit, Mo.

išgirskit! 
Muziką, ir 
nešimus.

Žinias, 
kitus Įdomius Pra-

Botort AHf t

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moko Your Sr—th Suroto

FINANCE AND LOANS 
Finansai Ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais
Mutual Federal 

Savings
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Rd.

EEN. J KAZANAUSKAS. See. 
TURTAS VIRS fl.100,000.

Smulkūs “Drauge“ skelb’ 
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko 
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go’ “Classlfied” skyriuje.

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTU 

Kreipkitės prie
Charles Yushas

Lietuvis Kontraktorius 
Ir Karpenterys

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Nesenai sugrjžęs iš Ellwod, I1L 
valdžios darbų — dabar užsiimu 

visokiais namų darbais 
Turi 43 metų patyrimo
2228 West 23rd Place 

Tel. Canal 5014

Rez. Tel. VICTORY 2*99

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant Labanauskas

IL Rajevvskl 
“Shorty”

MOŠŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTORA 

Nauja Vieta:
907 VVEST 3STH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022



* S
BŪKITE "DRAUGO" BANKIETO GARBĖS NARIAIS

Garbės narys aukoja penkis dolerius, gauna 
du tikietus ir jo vardas talpinamas
bankieto programos

Norime visų ypatingą dė
mesį atkreipti, kad kiekvie
nas norįs dalyvauti “Drau
go” bankiete gali taipgi y- 
patingesniu būdu prisidėti 
prie šio jubiliejinio bankie
to parėmimo, būtent, tap
damas bankieto garbės na
riu. Kas yra bankieto gar
bės narys? Garbės narys y- 
ra toks, kuris paaukos pen
kis dolerius, už kuriuos gaus 
du bilietus ir jo vardas bus 
paminėtas bankieto progra
mos knygoje. Tapkite gar
bės nariais.

Iki šiol jau nemažas skai
čius “Draugo” skaitytojų ir 
prietelių prisirašę kaipo šio 
bankieto garbės nariai. Sa
vaitės gale paminėsime var
dus tų visų, kurie iki tol bus 
prisirašę. Kiekvienas gali 
būti šio sidabrinio bankie
to garbės narys! Savo tokiu 
ypatingu prisidėjimu, ypa
tingesniu būdu paremiate

Jumt palikt
MARJORIE WOODWO»TH 

dabartiniame Hal Roach veikale 
•AIL-AMERICAN CO-ED", 
per United Artistt iileitlat.

★ ★ ★ ★

Jums patikt Chesterfieldt, 
Vitai-Amerikoniikas smagus 

vžtirūkymas tu aiškiai lengvesniu 
Vėsesniu Gtrttniu Skoniu,

Pabandykite kelis pakelius. Mes per

sitikrinę, jog gryžite gauti daugiau .. • todėl, 
jog Chesterfield's tikra kombinacija pasaulio 
puikiausiu cigareto tabakų padaro juos tokius 
Lengvesnius, Vėsesnius ir Geresnlo-Skonlo, jog 
daugiau rūkytojų juos pasirenka kasdien.

Taip, pagyrimai rūkytojų yra didis daiktas, 
kuris stumia Chesterfleld pirmyn per visų kalį.

Jeigu...kaip Visai- 

Amerikoniška Jaunuolė..i 
jūs pageidaujate cigaretą,

^hes

VISUR KUR 
JŪS EISITE

IMI, LaMm * Mrat Tauros Ce,

2334 S. Oakley Avė

knygoj
mūsų pastangas, kad šis 
bankietas būtų kuo iškilmin
giausias.
Greit įsigykite tikietus

Labai nuoširdžiai prašo
me visų, kurie norės daly
vauti šiame bankiete, kuc 
greičiausia įsigyti savo ti
kietus. Mums yra labai svar
bu žinoti, kiek dalyvaus šia
me bankiete. Mūsų nuošir
dus noras ir lūkestis yra, 
kad plačioji lietuvių visuo
menė pilnai pripildytų Da
riaus ir Girėno Auditoriją. 
Per dvidešimts penkis me
tus “Draugas” buvo visiems 
draugas, būkite šį kartą 
draugai “Draugui.” 
“Draugo” draugai

Kiekvienas bankieto gar
bės narys skaitomas ypa
tingas “Draugo” draugas. 
Jeigu išgalite tapkite gar 
bės nariais. Esame pilni vii-

Prašomi dėtis prie 
bendiuomenės fondo

J. E. Chicagos Arkivys 
kūpąs S. A. Stritch ragina 
Chicagos gerbiamuosius 
klebonus ateinantį sekma
dienį, spalio 19 d., paraginti 
parapijiečius, kad jie, kiek 
yra galima, aukotų vadina
mam Bendruomenės fondui, 
kurio sukėlimui dabar vyk
doma kampanija.

Arkivyskupas pareiškia, 
kad to sukelto fondo dalis 
teks ir katalikų labadarin- 
gosioms įstaigoms.

čių, kad galėsime labai daug 
vardų prirašyti garbės na
rių sąraše.

Būkite, tad, įvykstančio 
“Draugo” sidabrinio jubilie
jaus bankieto garbės nariais. 
Bankietas, kaip visi jau ge
rai žinome, įvyksta Kristaus 
Karaliaus šventėje, spalio 
26 d., Dariaus ir Girėno Au
ditorijoje. Bankietas prasi
deda šeštą valandą vakare.

Karaliui garbės daro jo 
vertybė, mums — darbštu
mas. — Schiller.

ORKūGAB

i

j Ar kas nematė 
a. a. K. Railos prie 
W. Cermak tilto?

Išimto iš Chicago upės a. 
a. K. Railos lavono rankoje 
rasta W. Cermak gatvėka- 
rio transferas, datuotas 1:55 
ryto. Kadangi Cermak Rd. 
tiltas šiuo metu yra taiso
mas ir gatvėkariai neva
žiuoja, tad privažiavus rei
kia pėsčiam pereiti per til
tą ir kitoj pusėj imti kitą 
gatvėkarį.

Ar kas lietuvių, pažįstan
čių velionį, nevažiavo tuo 
laiku ir nematė: ar išlipu
sio iš gatvėkario, ar einan
čio per tiltą ar kitoj pusėj 
laukiančio kito gatvėkario.

Pranešti reikia šiuo ad
resu: 12148 S. Lowe Avė. 
Tel. Com 3259.

Gaisras naminių 
baldų sandėly

Columbia Bedding Co. 
naminių baldų sandėly, 
1063 No. Branch gt., įvyko 
gaisras. Sukelta iki 100,000 
dol. nuostolių.

X J. Daužvardienės, kon
sulo P. Daužvardžio žmonos,

| iniciatyva, Chicagoj organi
zuojama Am. Raudonojo 
Kryžiaus lietuvių moterų 
skyrius. Moterų Sąjungos 
Chicago apskritis žada ne 
tik šį sumanymą remti, bet 
ir veikimu prisidėti.

X Be vakar paskelbtųjų 
mūsų menininkų, Aušros 
Vartų bažnyčioj ateinantį 
sekmadienį religiniam kon
certe dalyvaus ir žinoma so
listė G. Giedraitienė ir jau
nas dainininkas J. Lindžius.

X Dr. Jono ir Kotrinos 
Simonaičių namuose spalio 
19 d. bus dvejos krikštynos: 
jauniausias sūnus bus neša
mas prie krikšto, o vyres
nei dukrelei bus suteiktas 
Sutvirtinimo Sakramentas. 
Krikšto tėvais bus Konstan
cija Skelly su dr. J. Thomas.

X Auroroj lietuvių yra 
apie 70 šeimų, jie yra susi
pratę lietuviai ir domisi lie
tuvių tautos reikalais, todėl 
čia Lietuvos ir tremtinių 
reikalais prakalbos įvyks š. 
m. lapkričio 8 d. 7:30 vai. 
vak. Prakalbas suruošti pa
žadėjo veiklus lietuvis V. 
Šoris, kuris yra taip pat 
šaunus fišerman.

X Cicero par. bazaras jau 
baigsis. Tik du vakarai be
liko. Ateinantį sekmadienį

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 tuo jaus sekančiu adresu

DRAUGAS

Penktadienis, spalio 17, 1941

įvyks triukšminga bazaro ( 
užbaiga, į kurią ciceriečiai 
nuoširdžiai kviečia savo kai
mynus iš Čikagos.

X Vladui ir Sofijai Se 
rauskams Town of Lake gar 
nys atnešė brangią dovaną 
— sūnų. Svečią priėmė dr. 
Bartush Southtown ligoni
nėj. Svečias ir motina jau
čiasi gerai, o Vladas savo 
draugams tik cigarus dali
na.

X Tragingai žuvusio K. 
Railos laidotuvėse, rytoj, da
lyvaus daug jo buvusių 
draugų, pažįstamų ir tų, su 
kuriais veikė draugijose. Pa 
žymėtina, kad sykiu su K. 
Railos Lavonu iš Chicago u- 
pės ištrauktas lavonas ir ki
to lietuvio J. Garbušo. Ne
laimingieji, greičiausiai, bus 
plėšikų aukos.

X Kun. A. Skripkaus mir
ties 6 mėnesių sukakties 
proga, spalio 27 d., Šv. Kry
žiaus bažnyčioj bus laiko
mos trejos šv. Mišios už ve
lionio sielą. Mišios bus pa
rapijonų sudėtinės.

X Kazio Vidikausko, mū
sų bendradarbio pasidarba
vimu, ukrainų savaitraštis 
“Amerika” išeinantis Phila., 
Pa., įdėjo atvaizdą prel. J. 
Maciejausko jo 50 m. kuni
gystės sukakties proga.

X Labdarių Są-gos 1 kuo
pa, suprasdama, kiek ‘Drau
gas’ pasitarnauja jai dėda
mas korespondencijas, jubi- 

' lie j aus bankieto proga iš iž
do paskyrė aukų $5. Koks 
gražus pavyzdys kitoms 
draugijoms.

! X “Draugo” — dienraš

čio jubiliejaus bankiete, spa
lio 26 d., kiek teko girdėti 
Moterų Sąjungos centras 
rezervuoja vieną stalą. M. 
S. centro valdybos narių di
džiuma gyvena Chicagoje.

X Bolševikų okupacijoje 
žuvusių ateitininkų pagerbi
mas įvyks š. m. spalių 19 
d. Iš ryto 11 vai. bus pa
maldos Šv. Jurgio bažnyčioj, 
su pritaikytu pamokslu. Va
kare 7:30 valandą bus 
susiriikime, kuriame prof. 
Pakštas ir kun. dr. A. Deks 
nys savo kalbose prisimins 
žuvusius ir ištremtus idėjos 
brolius. Pertraukomis bus 
meniškoji dalis. Kompozi
torius A. Pocius specialiai 
tai dienai sukūrė piano pa
lydėjimus dainoms “Tykiai 
tykiai, Nemunėlis teka,” 
“Myliu aš tėvynę,” “Saule
lė raudona.”

X Rockford, Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parap. malo
nus klebonas Juozaitis, ku
ris Labai daug sielojasi ka
talikybės ir lietuvybės rei
kalais, labai nuoširdžiai su
tiko svarbiais lietuvių tau
tos klausimais suruošti pra
kalbas, kurios bus Šv. An
tano parap. salėje (1005 
Ferguson St.), lapkričio 23 
d. 5 vai. vak. Tą pačią die
ną įvyks Rockford lietuvių 
padėkos vakarienė, kurios 
metu kalbės dr. P. Vileišis 
ir kun. K. Barauskas aktu
aliausiais tautos reikalais. 
Taip pat lapkričio 23 d. kun. 
K. Barauskas lietuvių baž
nyčioj pasakys lietuviams 
pamokslą.
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