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BOLŠEVIZMAS 
IR RELIGIJĄ

Žinomas kolumnlstas 
Westbrook Pegler (jis yra 
katalikas) pareiškia, kad 
tie amerikiečiai, kurie kal
ba apie religijos laisvę Ru
sijoje, turėtų žinoti religi
jos persekiojimo priežastį. 
Bolševizmo žygiai, anot 
Peglerio, yra pravoslavų 
cerkvės juodosios praeities 
paseka. Sako, reikia tai 
žmonėms aiškinti.

Laikraštis “The Regis
ter” į tai atsako, kad jis ne 
vieną kurį kartą arpie tai 
rašęs ir nebandęs slėpti, 
kad Rusijos pravoslavų cer j 
kvė carų laikais buvo bai-} 
šiai sugedęs kūnas. Cerk
vės aukštieji dvasininkai 
kišosi į politiką, žemesnių
jų gi dvasininkų tarpe buvo 
daug nemokslių.

TAS NEPATEISINA 
BOLŠEVIKŲ

Tačiau tas nepateisina 
bolševikų » nusistatymo 
prieš religiją, sako “The 
Register”. Nes buvo galima 
pravoslavų cerkvę apvalyti 
ir atstatyti žmonių gerovei. 
Bolševikai to nepaisė. Jie 
susimetė visiškai ją sutriuš 
kinti. To reikalavo Karolio 
Marxo nurodymai, kad vi
sokia religija žmonėms yra 
opijumas (nuodai) ir neturi 
būti kenčiama, ypač so
cialistinėje valstybės san
tvarkoje.

Iškėlę kovą religijoms 
bolševikams sėkmingiau vy 
ko pavergti gyventojus, nes 
nebuvo kas jų laisvę ir tei
ses gintų.

• .
CARŲ LAIKAIS

Rusijos imperijoje carų 
laikais buvo iki 110 milijo
nų pravoslavų (stačiatikių) 
gyventojų, apie 14 milijonų 
mohametonų, iki 13 milijo
nų katalikų, 6 milijonai žy
dų, 4 milijonai protestantų 
ir galybės budistų ir pago- 
nų, susiburusiųjų į 100,000 
paskirų grupių.

Prieš pat ‘bolševikų revo
liuciją, rašo “Time”? Rusi
joje buvo daugiau kaip 
70,000 cerkvių ir bažnyčių 
ir keletas tūkstančių sina
gogų. Įsivyravę bolševikai 
ėmėsi persekioti ir žudyti 
pravoslavų ir katalikų vys
kupus, kunigus, šventikus 
(kopus) ir kitus dvasiš
kius. Cerkvės ir bažnyčios 
buvo uždaromos ir jų nuo
savybės konfiskuojamos.

•
ŠIANDIE

Pravoslavai, anot žurnalo 
“Life”, šiandie bolševikų I 
valdomoj Rusijoj (prieš na 
cių bolševikų karą) turi vos 
4,225 cerkves, 37 vienuoly
nus, 5,665 šventikus ir apie 
3,100 dijakonų. Be to, 38 
metropolitus vyskupus. O 
katalikai, anot “Life”, turi 
1,774 bažnyčias.

Nežinia, iš kokių šaltinių 
“Life” ima tuos skaičius. 
Yra žinoma, kad bolševikai 
kuone visas katalikų bažny 
čias apiplėšę ir uždarę, arba 
jas pakeitę valstybinėmis 
patalpomis, daugiausia
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Pabaltis bus tik paskyra Vokietijos 
agrikultūrinė provincija - Berlynas

von xxv

Torpėdavo U. . Laiva
DESTROJERIS KEARNEY BUVO 
NAUJAUSIAS AMERIKOS LAIVAS
Ataka ant Kearny įvyko apie 350 mylių 

nuo Airijos Amerikos zonoje

WASHINGTONAS, spalių' 
17 d. — Laivynas pranešė, 
jog šį rytą apie 350 mylių į 
pietus ir vakarus nuo Airi
jos torpedomis apšaudytas 
Jungtinių Valstybių destro
jeris Kearny, Destrojeris bu 
vo pasiųstas patroliavino 
pareigoms.

Iš pranešimų, gautų lai
vyno departamente, žuvusių 
asmenų nėra. Nors laivui 
padaryta nuostolių, bet jis 
įstengė savo pajėga vykti 
toliau.
Naująsias laivas

Destrojeris Kearny baig
tas statyti tik pernai ir 
yra vienas naujausių Ame
rikos destrojerių. Jo pasta
tymas kainavo $5,000.009.

Ataka ant destrojerio 
pravesta beveik toj pačioj 
vietoj, kur prieš mėnesį bji

Ataka įvyko U. S. 
zonoj - Prezidentas

HYDE PARK, N. Y. spalių 
17 d. — Prezidentas Roose
veltas šiandie pareiškė, kad 
ataka ant destrojern Kear
ny įvykusi aiškiai Ameri- 
Ros saugumo zonoje.

Tačiau Prezidentas atsi
sakė plačiau ką nors pareik 
šti apie incidentą, nes apie 
tai plačiau galįs paaiškint 
tik laivyno departamentas.

Washingtone apie šį įvykį 
tuo tarpu yra įvairiausių 
pareiškimų. Senatorius Pe- 
pper, pavyzdžiui, pareiškė, 
kad už kiekvieną ataką tu
rėtų būti nuskandinti du 
laivai. Atstovas Cox pažy
mėjo, jog jei pasirodys, kad 
už šią ataką kalti vokiečiai, 
gali būti, kad tai bus “inci
dentas, kurio mes laukėm”.

VICHY, spalių 17 d. — 
Šiandie sužinota, kad pata
riamosios tautinės tarybos 
komisija, kuriai pavesta pa 
ruošti naujoji konstitucija, 
rekomendavusi maršalui 
Peainui palikti Prancūziją 
respublika

priešreliginiais muziejais. 
Pati bolševikų vyriausybė 
giriasi ji padariusi didelę 
malonę tremtiniams len
kams paskutiniais laikais 
leisdamas jiems tirėti baž
nyčias ir jose pamaldas. 
Prieš nacių bolševikų karą 
patsai šventasis Sostas rū
pinosi keliolikos kunigų liki 
mu Rusijoje, apie kuriuos 
jokių žinių neturėta.

Kas link pravoslavų cerk 
vių ir dvasiškių skaičių, ma 
tyt, yra vadinama “gyvoji 
cerkvė”, kuri atskilusi nuo 
pravoslavų cerkvės. Ji tar
nauja bolševikams.

vo apšaudytas kitas U. S. 
destrojeris Greer.

Laivą vadovavo Liuet. 
Comdr. A. L. Danis.

Nacių veržimasis 
sulaikytas - 
Maskva

LONDONAS, spalių ,7 d. 
— Anglijos kariniai sluogs- 
niai šiandie paskelbė, kad 
anglų karinė ir diplomatinė 
atstovybės Maskvoje paliko 
miestą ir yra “pakeliui į 
naują vietą”.

MASKVA, spalių 17 d. — 
17 d. — Oficialieji praneši 
mai sako, jog Rusijos ka
riuomenė į vakarus nuo Ma 
skvos aršiai priešinasi vo
kiečiams ir laiko savo pozi
cijas.

Viazmos apylinkėje rusų 
artilerijos smarkus atsišau 
dymas sulaikęs vokiečius, 
bet bendroji situacija toje 
fronto dalyje tebesanti pa
vojinga.
Išsklaidė tankus

Prie Kalinino vokiečių 
tankų grupė, padedama na
cių bombanešių buvo prasi- 
laužusi į rusų pozicijos, bet 
rusų kontratakos privers- 
tusios vokiečius pasitrauk
ti.

Oficialieji rusų praneši
mai skelbia didelius karei
vių ir mašinerijos nuosto
lius Vokietijos ir Rusijos 
kariuomenėse.

Iš Londono pranešta, jog 
Maskvos vyriausybė ren
gianti sudaryti savo admi
nistracijos aparatą Kazau- 
niuje.

Iš Maskvos pranešama, 
jog Amerikos ambasadorius 
su savo štabu išvyko kraš
to gilumon.

Leščinskienė davė 
$100 Lietuvos 
tremtiniams

CHICAGO, ILL., spalių 
17 d. — Chicagoje ir jos 
apylinkėse aukų vajus eina 
visu tempu. Lietuviai ame
rikiečiai atjaučia- mūsų bro 
lių tremtinių vargus ir ba- 

1 dą Sibire. Ponia Antanina 
i Leščinskienė, iš Bridgepor- 
to, didelė geradarė ir jaut
rios širdies moteris, tiesda- 

' ma pagalbos renka lietu- 
, viams tremtiniams Sibire 
pasakė: “Girdėjau, kad mū 
sų broliai skursta ir vargs
ta Sibire, todėl tiesiu jiems 
pagalbos ranką ir aukoju 
lietuviams broliams tremti-

CIAI LAUŽIASI MASKVON

("Iirausras” Acme telephoto)
Pačių bolševikų pranešimais vokiečių kariuomenė 

triuškina sovietų ginimosi linijas ir nesulaikomai lau
žiasi raudonojon Maskvon. Sovietų vyriausybė ir už
sienių diplomatinės misijos, anot žinių, iš Maskvos nu
sikelia į Kazanių — už 450 mailių rytų link nuo Mask
vos.

Atšaukia Amerikos laivus
iš Azijos Vandenų

VVASHINGTONAS,. spalių 
17 d. — Autoritetingi sluo- 
gsniai šiandie davė supras
ti, kad visi Amerikos krovi 
nių laivai atšaukti iš Japo
nijos ir Kinijos vandenų dėl, 
pasak laivyno departamen
to, “padėties Ramiajam van

Japonijos kabinetą sudaryt
pavedė generolui Tojo

TOKIJO, spalių 17 d. — 
Šiandie Japonijos imperato 
rius Hirohito kreipės į ka
riuomenės vadus sudaryti 
naujosios vyriausybės vado 
vybę, kuri galėtų išrišti su 
sidariusias problemas, ku
rių neįstengė išspręsti atsi
statydinusį vyriausybė.

Nerodys
"Comrade X"!

LONDONAS, spalių 17 d. 
— Anglijoje paskutiniuoju 
laiku sulaikyta jodomojo 
paveikslo “Comrade X” ro
dymas. Filmą pagaminta 
Amerikoje ir čia sutiko di
delį pasisekimą. Anglijoj ji 
sulaikyta, nes dabar esąs 
nelaikąs “pajuokti Rusiją”.

BERLYNAS, spalių 17 d. 
— Pereitą trečiadienį Pra- 
goj ir Brupne sušaudyta ar 
pasmerkta dvidešimts čekų.

Dalinai debesuota ir šil
čiau.

Saulė teka 7:03 vai., sau
lė leidžias 6:07 vai.

niams šimtą dolerių”. 
Lietuvai Gelbėti Fondas

džiaugiasi tokiais ir pana
šiais lietuviais.

denyne”.
Laivai kitose Ramiojo 

vandenyno dalyse nebūsią 
šio įsako paliesti.

Laivams Japonijos ir Ki
nijos vandenyse įsakyta 
grįžti į artimiausį Ameri
kos ar Anglijos uostą.

Šios problemos matomai 
yra kritiški santykiai su Ru 
sija ir Amerika.

Leit. gen. Eiki Tojo, bu
vusio kabineto karo minis- 
teriui pavesta sudaryti nau 
joji vyriausybė.

Dauguma įtakingų stebė
tojų įsitikinę, jog paskyri
mas Tojo vyriausybės suda 
rymui yra didelis ašies lai
mėjimas.

Tuo tarpu Japonijos ži
nių agentūra pareiškė, jog 
Japonijos politikoje neįvk- 
šią pagrindinių pakaitų.

Naciai sakosi
neturį žinių

BERLYNAS, spalių 17 a 
— Oficialieji vokiečių sluog 
sniai pareiškė neturį jokių 
žinių apie bet kurio subma 
rino ataką ant Amerikos 
destrojerio Kearny, bet da
vė suprasti, jog laivui ne 
vieta buvo toje vietoje.

Pasak jų, Amerikos laivy 
no departamento praneši
mai duodą suprasti, kad de
strojeris buvęs Antlanto 
karo zonos pačiam viduryj.

Tačiau esą galima, kad 
destrojeris, pastebėjęs sub 
mariną, pradėjo apšaudymą 
ir submarinas buvęs privers 
tas gintis ir pirmasis patai 
kęs į destrojerį.

BERLYNAS, spalių 17 d.
— (Kablegrama)—“Pasku 
tiniu metu Reicho ūkiški 
sluogsniai rodo didelio dė
mesio Pabaltijos kraštams. 
Ūkio ministras Funk, ati
darydamas Karaliaučiuje 
rudens mugę, pabrėžė, kad 
buvusioms Pabaltijos vals
tybėms, kurios ir prieš ka
rą glaudžiai ūkiškai bendra 
darbiavo su Reichu, prista
tydamos Reichui labai daug 
produktų, dabar tenka ypač 
svarbus vaidmuo kaip Vo
kietijos taip ir Europos mai 
tinime. Tuose kraštuose bus 
veikiai normalizuotas ūkio 
gyvenimas, nes bolševikai 
per metus ne ką tespėjo su 
griauti”.

(Iš pranešimo atrodo, jog 
šiuo metu nciai pradės Pa
baltijo kraštuose suintensy 
vintą žemės ūkio eksploata
cija ir jog visos dedamos 
pastangos sutvarkyti žemės 
ūkį ne vietos gyventojų, bet 
Vokietijos naudai). 
Vokietijos papildinys

(Apie nacių planuojamą 
Pabaltijui ateitį aiškiau ps

Užimta svarbios 
vietos - naciai

BERLYNAS, spalių 17 d.
— Autoritetingi nacių sluo
gsniai paskelbė, jog į pie
tus nuo rlaskvos užimta 
svarbi industrinė dalis ir 
elektros stotis, priklausanti 
Maskvos industriniam regi- 
jonui.

Tuo tarpu pietuose vokie
čių aviacija, atakuodama be 
sitraukiančius iš Odesos ru 
sus, nuskandinusi ar sužalo 
jusi keturioliką prekybinių 
laivų ir sunaikinusi vieną 
rusų torpedinį laivą. 
Bombarduoja Leningradą

Nacių aviacija vakar ap
mėtė bombomis karinius 
taikinius Maskvoje. Taip 
pat bombanešiai pravedė 
atakas ant Leningrado, 

i Odesoje, kurią Romunijos 
karo vadovybė vakar pas
kelbė esant okupuotą, vokie 
čių bombanešiai apmėtė 
bombomis.
Tačiau šiandie ir vokiečiai 

pažymi, jog romunai, pade
dami kelių vokiečių kariuo
menės dalinių, Odesą užėmė 
vakar.

WASHINGTONAS, spalių 
17 d. — Šiandie atstovų rū 
mai net nesulaukę diejų 
dienų svarstymo priėmė ad 
mini8tracijos patiektą įsta
tymo projektą, kuriuo auto 
rizuojama Amerikos preky
binių laivų apginklavimas.

Įstatymas priimtas 259 
balsais prieš 138 balsus.

sisako dr. Winschu).
“Ūkio reikalų žinovas dr. 

Winschu, papildydamas
Funką, pareiškė, Berlyne 
užsienio žurnulistams”,
skelbia dr. Ancevičiaus kab 
legrama, “kad visa Pabalti 
jos erdvė, tai yra, Lietuva, 
Latvija ir Estija sudarys 
labai vertingą papildinį pra 
moninei Vokietijai.

(Kitaip tariant, Pabalti- 
jis taps agrikultūriniu su
pramonintos Vokietijos dali 
niu ir turės aprūpinti Vo
kietiją maistu).

“Winschu teigimu Pabal
tijo erdvei grąžins ten buvu 

1 šią europietišką tvarką ir 
į pašalinus bolševizmo lieka
nas bus dar labiau suinten
syvintas žemės ūkis Danijos 
pavyzdžiu. Tie kraštai tada 
galės daugiau gaminti kaip 
prieš karą.

Teiks trąšas
“Reichas teiks minerali

nes trąšas, pramonės gami
nius, anglis,” praneša kab
legrama. “Tas viskas eis 
sklandžiai, nes nebus muito 
ir pasikeitimas vyks vidaus 
prekių pasikeitimo tvarka.
“Jau šiais metais yra numa 

tyta iš Lietuvos gauti, kaip 
pranešama iš Kauno, 150 
tūkstančių tonų javų, 250 
tūkstančių tonų bulvių, 70 
tūkstančių tonų gyvo svo 
rio mėsos, 14 tūkstančių to 
nų sviesto, 70 tūkstančių 
tonų kieto pašaro, 10 tūks
tančių tonų šiaudų.

Denacionalizuos ūkį
Norėdami vėl atstatyt;

Pabaltijo kraštų gamybinį 
pajėgumą ir pakelti jo našu 
mą vokiečiai, pasak kable- 
gramos, ‘ ‘rengiasi pravesti 
denacionalizavimą žemės 
ūkyje ir pramonėje bei pre 
kyboje. Deutsche Zeitung 
im Osten praneša, kad jau 
netolimoj ateityje bus atsta 
tytas tose srityse privati
nės nuosavybės principas.

“Lietuvos general komisą 
ras von Renteln jau išleido 
potvarkį dėl administravi
mo nacionalizuotų namų.

Namų tvarkymas
Namų tvarkymas jų “ad

ministravimas perduodamas 
buvusiems namų savinin
kams. Tuo potvarkiu namų 
savininkai savo namuose 
gauna butus nemokamai. Ta 
tai netaikoma žydams, ko
munistams ir asmenims at- 
siradusiems Lietuvoje po 
rugsėjo 1 dienos, 1939 me
tų.

“Von Renteln įsakymu 
Lietuvos aktyvistų frontas 
likviduotas, jo turtas kon
fiskuotas. Dabar veikia tik 
tai nacionalistų partija”.
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Amerikos lietuvių gyvenimas veikimas
WAUKEGANO LIETUVIU ŽINIOS

40 metu sukaktuvės
Šv. Juozapo draugija šį 

jubiliejų minės sekmadienį, 
spalio 19 d., Lietuvių Audi
torijoj. Įvairi marga prog 
rama prirengta šiam įvykiui 
prasidės 4 vai. po pietų.

Paminėjime dalyvaus vi
sos vietos katalikiškos drau[ 
gijos. Programą išpildys Šv. j 
Baltramiejaus choras, Šv. Į 

Baltramiejaus mokyklos mo: 
kiniai, Moterų Antifonalis 
choras vadovystėj varg. Sta
sio Žyliaus ir kiti. Sveikini
mus pasakys klebonas kun. 
J. čužauskas, vikaras Albi
nas Kishkunas, Waukegano 
majoras Frank Wallin, No. i 
Chieago majoras John Dro- 
mey, postmasteris Joe Daly 
ir visų draugijų pirmininkai. 
Nariai, neėmę pašalpos per 
25 metus, bus apdovanoti. 
Nariai, išbuvę draugijoj 40 
metų, bus viešai pagerbti. 
Po /programos bus galius 
pr>e geros Barausko orkes-1 
tros (Borrow’s and his am-Į 
bassadors) iš Kenosha, Wis. 
Įžanga dykai.

Draugystė, su Dievo pa
laima, per 40 metų įstengė 
išsilaikyti, aprūpinti savo 
sergančius narius, teikti pa
šalpos nelaimėj, sugebėjo 
pasistatyti ir išmokėti nuo
savą namą — Lietuvių Au
ditoriją išvien su šv. Bal
tramiejaus draugija, nutarė, 
jog ši graži programa ir šo
kiai būtų visiems dykai. 
Draugystė kviečia visus da
lyvauti.

Gera proga
Per šį paminėjimą norin

tieji įsirašyti Šv. Juozapo 
draugijon, bus priimami už 
pusę įstojamo mokesčio. Jau 
nime, nepraleisk progos!
“ln corpore”

Šv. Juozapo draugystė 
spalio 19 d. per sumą, 10:30 
vai. ryto, išklausys šv. Mi
šių, kurios bus laikomos dr- 
jos intencija. Nariai prašo 
mi susirinkti į svetainę 10 
valandą ryto.

Apyskaita draugijos iš jos 
40 metų gyvavimo bus pa 
tiekta skaitytojams taip 
greit, kaip “Enrikas” ją ga
lės pagauti. Gal sekančiam 
Waukegano Žinių skyriuje. 
Pranešimas

Visų katalikiškų draugijų, 
valdybos ir nariai prašomi 
susirinkti ne vėliau 3:30 v. 
po pietų, prie parapijos mo
kyklos susigrupavimui. Iš 
ten bus eisena salėn į Šv. 
Juozapo dr-jos jubiliejinį 
vakarą.

Suskambės varpai.

bus sumainyti žiedai Fran
cis Dapkiūtei, dukteriai Pra 
no ir Marijonos, vietos vei
kėjų, su Pijušu Rajūnu, sū
num ilgamečių gyventojų. 
Vestuvės įvyks spalio 25 d., 
Šv. Baltramiejaus bažnyčioj. 
Spalio 15 d. Lietuvių Audi
torijoj buvo surengta “sho- 
wer”. Dalyvavo daug sve
čių, įteikta gražių dovanų.

Enrikas

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Ruošiamės prie didelio 
darbo

Racine. — šv. Kazimiero 
parapijos bazaras šįmet 
prasidės 26 d. spalio. Klebo
nas kun. A. Jeskevičius, 
MIC., spalio 12 pranešė, kad 
išrinktos darbuotojos, ku
rios apsiėmė rengti baza- 
rą parapijos naudai, bū
tent: 0. Sokelienė, O. Dum- 
skienė, M. Teleišienė ir A.' 
Zizminskaitė. Jos jei ką pa
ima dirbti, niekad puškely 
jos sekretorius D. Dokšas 
ir S. šepikas; savo naujais

nesustoja, bet visada ir vi
sur pradėtą darbą garbin
gai baigia ar tai parapijos, 
Bažnyčios arba Tautos la
bui. Taip bus ir šį kart- 
tą. Joms prigelbės parapi- 
automobiliais pavežios per 
namus, kur parapijonai gy
vena paprašyti aukų.

Klebonas kun. A. Jeske
vičius, MIC, sakė taipgi vi
sada ir visur, kiek galėda
mas pagelbės bazaro rengė
joms, jų darbe ir ragino pa- 
rapijonus, kad visi prisidė
tų savo aukomis, nes pas 
mus tik vieną kartą į me-

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
talgas, piknikus ir t. t.

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

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

KIMBROUGH AND HARMON TO PLAY 
WITH PRO TEAM

■<

» ("Vraugae" Actu e teiepnoto, 

Two great All-Americans, Jack Kimbrough of Texas
A and M. left, and Tommy Harmon of Michigan, as 
they joined the New York Americans at training camp, 
for the coming game with the Columbus Bullies,

tus prašoma parapijonų au- ri daug gero yra padarius
koti parapijos užlaikymui, 
tai yra laike bazaro. Mes 
turim suprasti, kad gauna
ma mokestis už suolus ne
padengia parapijos išlaidų

Racine lietuviai! Gyven
dami laisvoj šaly turim lai
svę ir savo šventas parei
gas atlikti. Mums bran
gus tikėjimas, turi būti 
brangūs Bažnyčios ir para 
pi jos reikalai. Visi gerai 
žinom, kad nei geriausias 
klebonas, nei geriausias ba
zaro komitetas vieni nieko 
nepadarys. Čia mūs visų 
šventa pareiga jiems gelbė
ti. Kad bazaras būt sėk
mingas, mums patiems 
reikia jis remti. Prašo
mi aukoti kas kiek ga
li: daiktais arba pinigais. 
Dabartiniu laiku Racine 
darbininkai uždirba nuo $5 
iki $12.00 į 8 valandas. Tad 
penkinė nėra sunku parapi
jos bazarui aukoti. fav., 
žinoma Kumpių šeima jau 
paaukojo didelį paršą ver
tės arti $20.00. Kaip žino
me, jie turi puikų ūkį ir vi
sada gausiai aukoja bažny
čios ir tautos reikalams, 
lai garbinga šeimyna, ku-

aukomis ir darbu parapijos 
naudai.

Mes, Racine, turim gra
žų būrelį susipratusių biz
nierių, kurie savo aukomis 
ir apsilankymu į parapijos 
parengimus visada rėmia ir 
palaiko parapijos reikalus. 
Be abejdąifeą, tą padaryž ir 
šįmet laike bazaro Racine 
lietuviai susima tę ir savo 
pareigas žino . Sutikime su 
savo klebonu ir dvasios va
du parapijos reikaluose dar
buojas. Dęl to kiekvienas 
darbas visada neša gerų 
vaisių. Neabejoju, kad taip 
buR ir šįmet, nes bazaro 
rengėjos visiems žinomos 
veikoj oš. B. V.

Bukite Malonys 
SAVO AKIMS

Tik vieša. pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
-Sekaamlnuotl Ja* modsraUkiausta 
-natoda. kuria regSIlmo mokslu 

gali sutelkti.
13 METAI PATYRIMO 

prMaktane akinių, kurio po laitas 
vtaų akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas IS-toa’
relcfoiuM CANAL OftSS — Chfcaga 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 1:00 a. m. Iki I.SO p. m. 

Trefi. Ir SeSt: »:<0 a. m. Iki
p. m.

£

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKU UKDY’IUBAS 
SPECIALISTAS

Btivirl 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme Ir gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akis, trumparegystę
Ir toliregysts:
palengvinę aklų Įtempimą, prakalto* 
galvos akaudSjImą, svaigimą ir aklų 
kariu.

MODERNISKJAI'SL TOBULIAUSI 
EGKAMJNAVIMO BCDAI 

SpecIrilS atyda atkreipiama 1 valkų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
10-toe Iki 8-toa valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutarti-

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1318

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

Dr. Petras Vileišis, Žymus Brighton Park, Nekalto 
Prasidėjimo par. salėj, spa
lių 29 d., 8 vai. vakare.

So. Chicagoje, šv. Juoza
po lietuvių parapijos svetai
nėje bus prakalbos s. m. 
spalių 31 d. 8 vai. vakare.

politikas ir kun. K. Baraus
kas, buvęs “Mūsų Laikraš
čio” redaktorius ir geras 
kalbėtojas apsilankys šiose 
kolonijose ir laikys prakal
bas svarbiais Lietuvos ir 
lietuvių tremtinių reikalais. 
Kalbėtojai patieks naujau
sias žinias iš Lietuvos ir 
tremtinių gyvenimo

Gary, Indianą, Šv. Kazi
miero lietuvių parap. sve
tainėje spalių 22 d., 8 vai. 
vak.

Chieago Heights, šv. Ka
zimiero lietuvių parap. sve-

kolonijoje įvyks prakalbos. 
Rockford, š. m. lapkričio

23 d. 5 v. vakare įvyks pra
kalbos šv. Antano parapi 
jos salėje (1005 Ferguson 
St.).

^Itčhinr
West Pullman, šv. Petro 

ir Povilo lietuvių svetainėje 
š. m. lapkričio 2 d. 8 vai. 15 
min. vakare (po pamaldų).

Kankakee lietuvių koloni
joje bus prakalbos š. m. lap
kričio 2 d. 1 vai. po pietų 
Forester salėje.

Aurora, lapkričio 8 d. 7:30

L-.rRcuer 
: ThishftUty

_ ___ -wHi(iFrB«i
For qu.ck relief from itęhing of eezema, pimples 
athlete’s foot. scab.es, nshes and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse world-famous 
cooling, antiseptic, liquid U. D. D. Prescription 
Greaseless, atainless. Soothes irritation and 
ųuickly stops intense Itch.ng. 33c u tai bottle 
proves it. oryour money back. Ask your 
dmggist today for B. D. O. PmtCRIPTION.

ARTHRITIS
Don't despair 
of relief from 
terrible Arthri- 
tis acbes or 
pains. The 
HGW Colioidal 
lodized Sulphur 
■ apsules called 
r.ULPHOKAPS 
of ten bring wel-

oome relief in 
Arthritis dus 
to Sulphur de- 
ficiency. Small 
daily cost. Mon
ey back if no 
relief after 30 
days* dosage.

tainėje š. m. spalių 24 d. 8 i v- vahare Auroros lietuvių
vai. vak. '--------------------------------- -----

Cicero, šv. Antano baž
nyčioje kun. K. Barauskas 
š., m. spalių 26 d. pasakys 
pamokslus svarbiais šių die
nų klausimais.

ADVOKATAI

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakomln- 
gai akinius už pri
einamą. kainą ir ant 
lengvą iSmokSJImų. ,

RAKANDŲ KRAUTUVE

3049 S. Halsted Str.

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 1-mos Iki 8-toe <

vai. vak.
Tel. CALumet 6877 

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

REZIDENCIJA: —
3140 SO. HALSTED ST.

Tel.: Vietory 2«7S

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chieago, UI.

LIETUVIAI DAKTARAI

JOS. F. BUDRIK
Furnilure House

3409 S. Halsted St
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusi lietuvi daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budrlko Radijo Progoramal:
tVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vaL vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

AMERIKOS LIETUVI y DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAf
Ree. 9999 8o. Talman Ava 
Ree. TaL GROvehill 0617 
Office UL HBMloek 4843

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus. 
2423 W. Marguette Road

OR. STRIKOL'IS
PHYSIOIAN AND SUROEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedaliomis pagal sutarti.

Office teL YARda 4797 
Namą tel. PROspect 1989
Tel YARda 6981.
Rea.: KENvruod 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai nuo 1-3; nuo 4:30—8:80
756 West 35tfa Street

...

teL OANal 6188
DR.S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd.

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

6631 S. Callfornla Avė. 
Teistose RBPublle 7868

Oflao tel.: VIRginia 0036 
Rezidencija* tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

TaL OANal 0867
Ree. tel.: PROspect 666

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

letodjei 6809 So. Arterien A* 
VALANDOS: U ▼. ryto iki 8 popie 

f iki B vaL rakai*.

L. rteAl '-N. Z

OR. P. ATKOČIŪNAS
TI A VTTHT A Q

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet, 
Telefoną*: ClOcro 4276

"ŪR. F. C. VVINSKUNAS
PHYSIOIAN AND SURGBON
2158 West Cermak Road 

Ofise teL OANal BMi
Ofisai Ved. t 9-4 ir 7—9 

■dieniai* pagal satart^
Tel: «I—

TeL TARds 8849

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
erM 47th Street

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

Telefofnae; HKMIock U4t

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki t! Vak. 7 Iki • 

Nedėllomls pagal i'jtartJ

Telefonas CANal 4799

DR. PETER j. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Rea. telaĮonaa SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nuo 3 iki 4 popiet ir 7 iki B vak. 
ir pagal nutartį.

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

DR, A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nae 1—4 b eeo 7-9 vakare

TeL v*B4a 8140
VALANDOS: Nuo U iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. Western Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Ofise TaL: Reeid. TaLi

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1858 We«t Sfith Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:0Q iki 8:00 »aL 
Trafilad. Ir Bakmad. tik aualtarlua.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
4729 Soi. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
TeL lHD>ay 2880 CUcego. IR-

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

Sekmad. Uuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 Sa Ashland Avė. 

TeL YARda 0994 
Rea. TaL KENtvood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 va), dienų

TELEFONAI:
Office: HKMIock 5524 
EMERGENCY: rali MIDway 0001 
Res.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SUROEON 

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

2408 West 63rd Street

scab.es
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RIMTIES VALANDĖLEI LIETUVIAI,
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Žingsnis po žingsnio - 
vis pirmyn

Bažnyčia šiandien gerbia 
Šventą Luką. Evangelistas 
būdamas vaiku matė, girdė
jo Išganytoją kalbantį žmo
nių minioms. Šventam Lu
kui vėliau teko gyvybę pa
aukoti už tas brangias tie
sas, kurias jaunas girdėjo 
iš Kristaus lūpų.

Paprastas žmogus išgir
dęs patraukiantį pamokslą, 
ar pasiskaitęs dvasinio tu
rinio knygą, ar pasikalbėjęs 
su grįžusiu misijonierium 
iš tolimų kraštų ar paveik
tas gražumu matytų pamal
dų, nori tuojau pagelbėti 
tiems kilniems tikslams ar
ba bent pats būti pavyzdin- 
gesniu kataliku.

Šie karšti, staigūs norai 
kaip karšta smėlis jūros pa
krantėje; kol saulė kaitina, 
smėlis karšta; saulei nusi
leidus, smėlis greitai atvės
ta. 'Apaštalai daug vargo 
turėjo pakęsti, nes krikš
čionys tada, kaip ir dabar, 
nepaprasto ūpo pagauti, to
li nuklysdavo.

Mūsų gal nelaimė, kad 
viskas greit daroma — 
aukščiausi rūmai trumpu 
laiku pastatomi — naujas 
automobilis fabrikuose pa
daromas kas keletą minu
čių; net mokslas įkrečiamas

pagreitintu tempu. Kaip tad 
tikėjimo pareigos, tiesos, 
gali likti nepaliestos skubo
tumo manija.

Kas nori likti šventu, to
bulu, nepasidarys tokiu su 
viena savaite, nė su vienu 
mėnesiu. Ką padės jeigu 
pasninką laikysi per visą 
mėnesį, bet būsi piktas, kad 
privalai tai daryti, nors ir 
pasirinkai, kada nepapras
tai šalta arba karšta, visai 
nepatogiu laiku.

Kalifornijos valstybėje au 
ga nepaprastai dideli, gra
žūs medžiai. Jie keletą šim
tų metų kaip auga. Koks 
žavėtinas reginys pasižiūrė
jus į Niagaros krioklį arba ,
į išvagotas Colorado upės 
akmenuotas pakrantes, ku
rios spindi įvairiomis vai
vorykštės spalvomis. Gam
ta veikė gan ilgai kol išta
šė tuos gražius vaizdus. 
Juos žmogus viena sekunde 
gali panaikinti.

Pati gamta moko žmogų, 
kad veikiant nuolat, bet 
rimtai —- puikių pasėkų su
laukiama. Apaštalai ne vie
nais metais atvertė regimą 
pasaulį, neįmanoma kad kas 
nors mokėtų geriau save 
patį vesti šuoliais prie to
bulybės. Žingsniais eidamas 
toliau gali nueiti negu be
bėgdamas, kuris dažnai turi 
pailsėti. A.B.C.J.

“Ateitį regiu Tėvynės gar
bingą,

Spindi štai kryžius ant 
mūs vėliavos”....

Lietuvi,
kuris dar nepamiršai Tėvy
nės, kurio širdyje dar dega 
meilės liepsnelė gimtą j ai bo
čių šalelei, kuris dar pergy
veni Lietuvos nelaimes ir 
sielojies jos vargais... 
Lietuvi,
kuris dar tiki į šviesų Lie
tuvos laisvės prisikėlimą, a- 
teik šių metų spalio mėn. 19 
d., sekmadienį, į šv. Jurgio 
bažnyčią ir salę, ateik į Chi
cago Ateitininkų Draugovės 
ruošiamą Lietuvoj žuvusių 
Ateitininkų iškilmingą pa
minėjimą. 11-tą vai. Ateiti
ninkai laukia tavęs, lietuvi, 
bažnyčioje, kurioj kun, Juo
zas Prunskis aukos šv. Mi
šias (sumą) Ateitininkų in
tencija — už Lietuvą ir žu
vusiuosius, o kun. Kaz. Ba
rauskas pamokslu prabils j 
širdis mylinčias Dievą ir 
Tėvynę. Tavo maldai pakel
tas mintis lydės vargonų 
balsai pripildydami skliau
tus ir muz. A. Pociaus va
dovaujamas choras su so
listės Irenos Aitutytės reli
gine giesme nuteiks tavo 
sielą nuolankiems maldavL* 
mams už gimtąją šalį.

Lietuvi,
ateik ir vakare 7:30 vai. sa- 
lėn (32nd Place) į iškilmin
gąjį posėdį. Programoje tu 
rasi ir išgirsi:

a) Ateitininkų himną;
b) Prof. Kaz. Pakšto pas

kaitą nušviečiančią a. a. 
prof. St. Šalkauskio asme
nybę ir darbus. Tu geriau 
pažinsi šį didžiadvasį lietu
vį mokslininką, Ateitininkų 
idealogijos kūrėją;

c) išgirsi taip gi kun. A. 
Deksnio žodžius apie kitus 
kankinius, žuvusius ar iš
tremtus ateitininkus;

d) Matysi Chicago Atei
tininkų viešą ir iškilmingą 
priesaiką ir

e) pertraukų metu tave 
liūliuos lietuviškų dainų ai
dai tavo krūtinėj sukelda
mi gražiausius prisiminimus 
ar Tėvynės išgyventas sun
kiąsias valandas.
Lietuvi,
nepagailėk valandėlės, ateik 
pas tą jaunimą, kurs augęs 
ir mokęsis Lietuvoj čia at-' 
vykęs susiorganizavo po ta 
gražiąja vėliava, kurioj spin 
di kryžius, kuri veda auko
tis kilniems tikslams ir ko
voti už Lietuvos laisvę.

Tas jaunimas šiose savo 
iškilmėse nieko kito iš ta
vęs neprašo, jis net gi ne
rinks jokių aukų, jis vieno 
tenori, kad tu, brangus lie
tuvi, ateitumei pas jį ir kar

tu su juomi maldoje ir prie 
programos praleistumei po
ra valandėlių.
Lietuvi,
neapvilk lietuviškojo jauni
mo, ateik, maloniai jis kvie
čia tave, kad kartu su juo 
užtrauktumei jų himno žo
džiais :

“Stokim į darbą Tėvynei 
naudingą,

Dirbkim, kovokime dėl 
Lietuvos!..”

Dr. Krivaitis

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAVFOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 P. M. 

STATION WHIP
1520 kiiocyclca (Top of the Dial)

Paskutinė proga į 
Ciceriečių Bazarą

Šį vakarą ir rytoj, visi ke
liai veda į Cicero — į Šv. 
Antano parapijos “Statybos 
Fondo” Bazarą, kuris baig
sis su didžiausiu entuziaz 
mu, triukšmingai ir su did
žiausiais šio bazaro “surp- 
rizais.”
Kas dar nebuvo atsilankę, 

tai skubėkite dabar, nes tai 
paskutinė proga šį vakarą 
ir rytoj. Jei nebūsite — gai- 
lėsitės!

Šis vakaras yra specialiai 
skiriamas jaunimui — dėl 

I jų pasilinksminimo ir jų į- 
vertinimo savo parapijos.

Nuoširdžiai jaunimas yra 
kviečiamas dalyvauti jų pas
kirtoj bazaro dalyje. Proga 
jiems parodyti “old time- 
riams” kaip jaunimas jau
čia ir veikia.

Rytoj, tai bazaro užbai
ga, skiriamas bendrai vi
suomenei. Kiek tai įdomumų 
— kiek linksmybių — kiek 
“surpraizų” ten bus tai tik 
atsilankiusieji žinos. Tai vi
si — kaip vienas — visi į 
Cicero, į Šv. Antano para
pijos bazarą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ” 
PLATINKITE “DRAUGĄ”

Kasmet 300 Šv. Mišių
gyviems ir mirusiems nariams 

ŠV. MIŠIŲ VIENYBES

ĮSTOJIMAS 25c
(Niekad nereikia atnaujinti)

•
ŠV. PETRO KLAVERIO 

SODALICIJA 
AFRIKOS MISIJOMS

DEPARTMENT C. 
3624 W. Pine Blvd., 

St. Louis, Mo.

Radio
W.C.F.L.-1000 k. 
Budriko radio 
programa

Budriko sekmadienio ra
dio programa iš WCFL sto
ties tęsis visą valandą nuo 
5:30 iki 6:30 P. M. Chica
gos laiku. Per oro bangas 
pasklis pasauliui lietuviškos 
dainos ir muzika. Progra
moje dalyvauja Budriko or
kestras, choras, svečiai so
listai ir artistų grupė, kuri 
suvaidins dramą “Sakalų 
Šeimyna”. Nė vienas nesi
gailės pasiklausęs tokio oro 
teatro, kurį transliuos Juo
zo Budriko Radio ir Rakan
dų krautuvė, 3241 S. Hals
ted Str. Pranešėjas

Jugoslavų muzikos 
festivalas

Kaip kas metai, taip ir 
šiemet yra rengiamas Chi
cagoj gyvenančių jugoslavų 
muzikos festivalas, kurs vi
sados sutraukia minias mu
zikos mylėtojų. . .

Šiemet tas bus iš eilės 
36-asis metinis festivalas. 
Įvyks Croatian National 
Hall, 9620 Commercial avė.. 
j(So. Chicago) sekmadienį, 
spalio 19 d., po piet ir vakar 
re. Dalyvaus žymieji artis
tai.

“Draugo” spaustuvėje at
liekama gražiausiai, geriau
siai ir prieinamiausiomis są
lygomis visokie spaudos dar
bai.

r'
PACl/AI — namam* Statyti, remontuoti ar
■ pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpes
tingai globojami Ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
1H*. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

mošų pasitikėjimo ir utvermbs REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, NenoskrlaadBaat KM 
Vieno Klljentol

Keistute Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago, I1L
Jos. BL Mozeris, Sec’y.

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

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Uvežlojaine 
po visą 
Chicago

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
______ DRAUGĄ

I. KANTER. Sav
MUTUAL LIQVOR CO. 

4707 S. Halsted St
Ta. BOULKVARD 0014

PUIKUS BANKIETAS
rengiamas

10413 South Michigan Ave., Roselande

Šį Vakarą, Spqlio-October 18,1941
DARBININKŲ SVETAINĖJE,

10413 South Michigan Ave., Roseland

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS — GARDŪS GĖRIMAI 
Būsite visi patenkinti atsilankę gražiu programų, linksmy-
bėmis ir visokiais gardumynais.

Tikietai, iš anksto .... 
Prie Durų .... 75c

Nuoširdžiai visus kviečia
KLIŪBO KOMISIJA

... 65 centai 
Vaikams ... 35c

■: fi

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 
Ir Lietuviškų Gėrimų.f"

Parduodame 
Tiktai Tavernama.

VaLi 10 iki 5 Kasdien 
Užsakymai Išvežiojami

Sekančią Dieną. ». FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.

TeL REPubUc 1538—9

SUTAUPYSI PIinOŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATA. ĮSIGYK
GERIAUSIA IR STIP- CLTfĄTfFRT 
RIAUSIA «V DIENŲ A ^**■*■• |

UINK-BEI7T, Visiškai AntomatlSkaa

ŠLEGAITIS
STOKER SALES

6921 So. Western Ave. - REPublic 8718
♦ ĮVEDU SU,ŪMA * BOIIiERIUg * IR SUTAISAU SENUS

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

rnARGUTIJ4
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vlenintėlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehUl 2242

J

DRAUGO
Sidabrinio
Jubiliejaus

BANKIETAS
KURIAME DALYVAUJA

Io Ekscelencija 

ARKIVYS. SAMUELIS A. STRITCH, D. D.

—ĮVYKSTA—

Kristaus Karaliaus Šventėje

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

4416 So. Western Avenue, Chicago

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

Pradžia 6-tą valandą vakare.
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* AMLETO GIOVANNI CIOOGNAN1. 
Iaodloea Arkivyskupas,
Apaštališku Deleaatas

Nauji pavojai
Santarvininkų sostinėse, ypač Londone, didžiausias 

susirūpinimas. Ir ne be pagrindo. Vokietijos armija jau 
okupavo svarbų miestą ir uostą Odesą ir visomis jėgo
mis briaunasi j sovietų sostinę Maskvą. Be to, sugriu
vo Japonijos ministrų kabinetas, kuris vedė derybas 
su Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybe dėl pa
laikymo tolimesnių santykių. Jisai užleido vietą to
kiems žmonėms, kurie yra kariškai nusiteikę ir, pasi
naudodami Sovietų Rusijos nepasisekimais karo fron
tuose, yra, berods, užsimoję pulti Sibirą ir gal net an
glų kolonijas. Tai gali paliesti ir Jungtinių Valstybių 
interesus ir, be to, pagreitinti Amerikos ginkluotą įsi
kišimą į pasaulinį karą.

Mes jau keliais atvejais esame rašę, kad Japonija 
laukia tinkamo momento įstoti į karą ir pasidalinti 
grobiu. Ji elgiasi taip, kaip savo laiku elgėsi Sovietų 
Rusija ir Italija. Pirmoji laukė Vokietijos pergalės Len
kijoj, antroji — Prancūzijoj. Tos pergalės sulaukus, 
Sovietų Rusija paskelbė karą Lenkijai ir pasigrobė 
jos dalį, o Italijos fašistai paskelbė karą Prancūzijai 
tik, deja, jie nieko iš to nepelnė.

Visai panašiai elgiasi ir Japonija. Pasaulis, berods, 
visai nebenustebs, jei vieną gražią dieną išgirs nau
jieną, kad japonai jau smogia kardu Sovietų Rusijos 
ir Didžiosios Britanijos nugaron.

Šios naujos, nors ir numatytos, komplikacijos labai 
sunkina Didžiosios Britanijos padėtį. Susmukus Rusi
jai ir įstojus į karą Japonijai, anglai vieni pasilieka 
karo fronte su naciais. Dėl to ne be reikalo Londonas 
šaukiasi Vašingtoną, kad dar labiau padidintų pagal
bą. Toji pagalba ir skubiau ir didesniais kiekiais yra 
teikiama.

įvertinkime ju mopehms
Neseniai įsisteigusi Chicagoj Ateitininkų draugovė 

nutarė pagerbti atmintį didžiųjų Lietuvos kultūros dar
bininkų, mirusių Lietuvoj bolševikų okupacijos metu 
arba ištrėmime. Jų tarpe yra žymusis mokslininkas, 
buvusis Lietuvos Universiteto rektorius prof. Stasys 
Šalkauskis, kuris labai daug yra įnešęs iniciatyvos ir 
įdėjęs daug darbo į mūsų tautos kultūrinį gyvenimą.

Dabartinės Lietuvos gyvenimo sąlygos neleidžia pa
gerbti tų didžiųjų vyrų atmintį, dėl to yra mūsų pa
reiga jų neužmiršti, įvertinti jų nuopelnus. Tikrai būt 
gražu, jei ir kitų mūsų kolonijų veikėjai pasektų Chi
cagos ateitininkų pavyzdį.

Dėmesio šelpimo problemai
Buvusis Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas 

Herbert Hoover vis dar labai griežtai stovi už tai, kad 
Teikia siųsti maisto produktų ir Vokietijos pavergtiems 
žmonėms, kurie kenčia didelį skurdą ir badą. Jisai tei
singai pabrėžia, kad tie žmonės nėra kalti dėl savo 
tragingos padėties ir būtų ne tik nekrikščioniška, bet 
ir nežmoniška leisti juos mirti badu.
FReikia neužmiršti, kad šią besiartinančią žiemą bado 

šmėkla palies dar didesnius Europos žemės plotus, štai, 
kad ir vokiečių okupuotuose Sovietų Rusijos plotuose, 
kur karas beveik viską sunaikino, milijonai žmonių pa 
lieka be pastogės ir duonos kąsnio. Ten išmirs badu 
daugybė žmonių, jei jiems nebus suteikta skubi pa
galba.

DBAUOAB
=

Nuo karo nukentėjusių žmonių šelpimas yra begalo 
svarbus ir į tai reiktų kreipti didžiausio dėmesio. Gal 
kam p. Hooverio asmuo ir nepatinka, bet jis kalba 
teisybę, jis kalba milijonų badaujančių va”du, jis kal
ba krikščioniškojo žmoniškumo vardu.

XX amžiaus žmogus veržiasi laisvėn...
“Garsas” rašo:
“Pavergtų šalių patriotai, neatsižiūrint į kietą nacių 

režimą, randa būdus susitarti, susiorganizuoti, apsirū
pinti ginklais ir amunicija. Jie sprogdina dirbtuves, 
kurios gamina naciams ginklus, amuniciją ir kitas ka
ro reikmenis, jie sprogdina ginklų ir amunicijos san
dėlius, traulcinius, trokus, kuriais naciai gabena karo 
reikmenis; jie puola iki gyvo kaulo dasiėdusius nacių 
oficialus.

“Tai tik pradžia. Nacių karo mašina dar galinga, 
dar sistematingai veikia. Dar naciai lengvai gali bile 
pasipriešinimą likviduoti sušaudant kiekvieną, kuris 
tik jiems išrodo nusikaltusiu ar įtartinu. Bet kas bus, 
kai nacių militarė mašina pradės braškėti, įrti? Tada 
galima laukti visuotino ir visų dabar okupuotų ir pa
vergtų tautų sukilimo ir baisaus keršto.

“Naciai skelbė, kad jiems rūpi geriau pertvarkyti 
Europą, duoti jai naują tvarką. Į darbą paleido pasau
lyje negirdėtą karo mašiną triuškindami vieną tautą 
po kitos, sunaikindami jų miestus, miestelius ir kai
mus, išplėšdami jų laisvę ir primesdami joms savo vo
kiškai nacišką režimą. Net ir tos tautos, kurios tikėjo 
račių pažadams ir laukė kaž kokių sau laimėjimų, 
šiandien mato, kas rupi naciams ir ko jie siekia. Juose 
atgijo senieji imperializmo apetitai, tik žymiai sustip
rintoje formoje, pavergti savo dominacijai visą Euro
pą. Atgijo senoviškas teutonų karingumas, naujų teri
torijų užkariavimas, kitų tautų pavergimo gašlumas.

“Jokių sutarčių, jokio garbės žodžio naciai nepripa
žįsta. Tai parodo daugybė visiems žinomų aktų, kurių 
čia nėra reikalo nei kartoti. Veidmainingą nacių poli
tiką savo kailiu patyrė kitos tautos, tą patyrė ir Lie
tuva. Ji kieje gyva stengėsi išlaikyti savo neutralę po
ziciją. Vienok ji yra “kalta”, kad didieji vilkai ėsti 
nori. Pirma ją puolė ėsti Sovietų Rusija, dabar savo 
okupantišką jungą uždėjo naciai. Jie kiša savo nosį 
į visas Lietuvos gyvenimo sritis. Nualintos Lietuvos 
maistas turi eiti naciams okupantams ir jų armijoms.

“Nei raudoni, nei rudieji agresoriai Europai gero
vės, taikos ir ramybės neduos. Priešingai, iki tie ele
mentai nebus nušluoti nuo žemės paviršiaus, tol visa 
Europa ir visas pasaulis vargs ir kentės.

20-jo amžiaus žmogus veržiasi į laisvę. Prieš tą ver
žimąsi neatsilaikys tvirčiausia karo mašina.”

Vilniaus klausimas
J. Kruze “V-bėj” rašo:
“Lenkai vis dėlto keistoki žmonės. Lenkijos likimas, 

lygiai, kaip kitų valstybių, dar nelabai aiškus, o tuo 
tarpu* jie kalba ir net kovoja už prieškarines sienas. 
Vilnius, atrodo, daugiau jiems rūpi negu Varšuva.

^Lenkų socialistai, kurie turėtų būti liberališki žmo
nės, vieni iš pirmųjų pradėjo reikalauti Anglijos vy
riausybės, kad po dabartinio karo, atstatant žlugusias 
valstybes, prie Lenkijos būtų prijungtas Vilnius ir ki
tos, ne lenkų, teritorijos. Mes visai nesistebim, kad jie 
toki ambicingi. Būdingas vieno Anglijos Darbo Parti
jos nario George Spark tuo reikalu pareiškimas; “An
glija savo kovoje aiškiai siekia pavergtų tautui išlais
vinimo, bet ji nejaučia prievolės bet kokius senus ru
bežius atstatyti.’* f

“Jei yra kas tikro, tai tas, kad 1919 1921 metai žu
vo ant visados. Dalis tų rubežių (Vilnius) įgyta ban
ditišku užpuolimu, o kita (Galicija) duota Lenkijai su 
sąlyga, kad ji suteiks Ukrainai autonomiją, ko ji ne
įvykdė.”

Yra ir kitas įrodymas, kad lenkai nėra linkę Vilniaus 
išsižadėti.

Prieš kiek laiko spaudoje buvo paskelbta, kad lenkų 
niinisteris pirmininkas Sikorskis apgailestavęs Vilniaus 
užgrobimą, kad ateityje lenkai į Vilnių jokių preten
zijų neturėsią. Tokį pareiškimą jis, esą, padaręs Lie
tuvos gen. konsului Kanadoje.

Dabar lenkų oficiali agentūra iš Londono praneša, 
(rašo “Amerika”), kad gen. Sikorskis niekam nėra pa
našaus pareiškimo padaręs. Sikorskis tik pasakęs, kad 
ateityje lietuviai ir lenkai turėsią taikoje gyventi.

Katalikų savaitinis žurnalas “America" įdėjo žinią 
apie Lietuvos tremtinius, suminėdamas žymesniųjų Lie
tuvos katalikų visuomenės vadų vardus. “The Brook
lyn Eagle” įdėjo platesnį pasikalt , su tik ką at
vykusiu New Yorkan Lietuvos pabėgėliu kun. dr. K. 
Gėčių, kuris, anot to laikraščio, dėstysiąs istoriją Ma- 
rianagolio Kolegijoj.

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 18 d.)

Lietuvos reikalai... šian
dien skaitom spaudoje, kad 
mūsų tėvynė Lietuva ken
čia. Kenčiančiai Lietuvai 
tiesia pagalbos ranką kita
taučiai, ar gi mes galime 
atsilikti savuose reikaluose. 
Ne! Niekados! Dėsime vi
sas pastangas, kad Lietuva 
nusikratytų skurdo, kurį at
nešė karas ir atsistotų ant 
Laisvės ir Nepriklausomy
bės kojų.

•
Kiek Vokietijoj buvo 1915 

metais arklių... 1915 metuo
se Vokietijoj buvo 3,435,285 
arklių ir 11,320,992 karvių.

•
Prancūzai perka muilą.... 

Pereitais metais Prancūzi
joje iš Jungt. Amerikos Val
stybių nusipirko už 38,000 
dolerių muilo.

•
Odesoje suareštuota 1,000 

žmonių... Rusijoj, Odesoje 
liko suareštuota 1,000 žmo
nių, kurie sugauti be pasų. 
Dauguma suareštuoti pabė
gę nuo kariuomenes tArhy-1 
bos. Vieni jų pabėgo iš fron
to, o kiti šaukiami nestojo 
į “prijomą.”
. •

Smarkiai kruta tr juda...
Visa mašinerija išjudinta ir 
žmonės stropiai ruošiasi 
prie Lietuvių dienos, kuri 
įvyks lapkričio 1 d., tą die
ną bus renkamos aukos, kad 
vargstančius lietuvius su
šelptų.

•kšeštadienis. spalio 18, 1941

toks, prezidentas šitoks. 
Trūksta tiktai, kad po kiek
vieno prezidento pagarsini
mo pagrotų gramafono re
kordu kokią polką, kaip sy
kį girdėjau grojo vienam 
Makso kostiumeriui, kuris 
jo store nusipirko kelnes.

F
r

Daug maloniau, jaukiau ir 
drąsiau draugautis su tuo, 
kuris turi gramą proto, de- 
cigramą valios ir visą sva
rą širdies, negu su tuo, ku
rio protas sveria visą sva
rą, o širdis tiktai gramą.

Iš nepageltusių lapu
Chicago cicilistų gazieta 

garsina, kad Demokratijos 
ir Lietuvos Nepriklausomy
bės Sąjungos Centro Komi
tetas turėjo svarbų posėdį. 
Dalyvavo: Grigaitis, Zy- 
montas, Ambrose, Liutkus, 
Kriščiūnas, Gudelis, dr. 
Montvidas, Mikužiutė.

Komitetas sakos stengsis 
suburti Amerikos lietuvių 
organizacijas Lietuvos dar
bui.

Mano delnas, tavorščiai, 
rodo, kad tasai komitetas 
pradėjo veikimą ne is to ga
lo. Pirma reikia sutverti 
organizacijas, o paskui jas 
burti Lietuvos darbui. Da
bar gi, pasakykit, kokias 
organizacijas tie žmonės 
burs?

Pranešama, kad Jugosla
vijos valdžia paskelbė įsta
tymą, pagal kurį visiems 
gembleriams bus skutamos 
galvos, kad visuomenė juos 
pažintų.

O kad Amerike būtų iš
leistas toks įstatymas! Pu
sė žmonių, ir dar kokių, 
vaikščiotų nuskustomis gal
vomis.

Vienas raudonosios armi
jos maršalų — L. Pruseika 
Chicago lietuviuku balšavi
kų gazietos'No. 192, 1941, 
padarf ttk^pran^:-. y

Ter visą savaitę fašistai 
blofina apie Odesą. Jie sap
nuoja “ties Leningrado 
vartais” jau trys savaitės. 
Jie “dunda” Maskvos vieš
kelių jau penkios savaitės. 
Taip bus ir su Odesos “pa
ėmimu.” Iš blitskriego pa
sidarė didelis sitskriegas.”

O kitas maršalas — V. 
Andriulis No. 200 štabo 
pranešime sako:

“Chicago Daily News” 
juokauja, jog Hitlerio armi
ja stovi ir stovi tai prie 
Kievo vartų, tai prie Ode
sos vartų, tai prie Leningra
do vartų.

“Tiek daug raktų, kad iš 
vietos negali pasijudinti.”

Prašau Nesijuokti
Praeitą naktį į Maikio 

Pusiaužirnio namus įsibro
vė plėšikai ir daug dalykų 
išnešė. Įdomu tas, kad 
plėšimo metu namuose bu
vo ir patys šeųoįnįaĮsai. Kai 

>vMaikis nuėjo raportuoti po- 
ttt&jai ir pasisakė, kaip bu
vo, policija paklausė.

— Kaip tai? Kuomet plė
šikai viską iš namų grobė, 
tamsta laikeisi šaltai?

— Nepaprastai buvo šal
tas, !—J greit atsakė jo žmo
na. — Jis visą laiką dre
bėjo . . .

Laimingi tėvai, kurie rim
tai žvelgia į vaikų ateitį ir 
stengiasi savo šeimai pel
nyti gerą vardą ir žmonių 
palankumą.

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

Kas, tavorščių, klausote 
vieną lietuvišką radio pro
gramą, sutiksite su mano 
delnu, kad mūsų pirmutinis 
ir dabartinis prezidentas at
rodo dabar padėtas garsi
nimui greta Lujo ir Turne- 
rio siūtų — pardavimui. 
Siūtas toks siūtas šitoks, 
paskui seka prezidentas

Oro spėjimo biuro virši
ninkui išvykus atostogų, jo 
vietą užėmė asistentas. Ir 
vieną ir kitą dieną naujas 
oro spėjikas neatspėjo oro. 
Žmonėms pradėjus nusis
kusti, ateina pats biuro di
rektorius ir sako:

— Per dvi dienas tu vis 
skelbei, kad bus lietus, o 
tuo tarpu lietaus kaip nėra, 
taip nėra . . .

— Rytoj jau tikrai bus,
— pareiškė oro spėjikas. — 
Šį sykį jau nebus sumeluo
ta .. .

— Ar tikrai aparatas taip 
rodo?

— Aparatai ne, ale mano 
komai, nes prieš lietų vi
suomet pradeda skaudėti,
— atsakė oro spėjikas.

KARO FRONTAN

(''Draugas*' Acnm raapnoa*.

Sovietų priešlėktuvinių patrankų komandos traukiniu vyksta karo frontan. Jų svar
biausioji užduotis kovoti su rriešo lėktuvai & ir garašiutiajikaii;.
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šeštadienis, spalio 18, 1941

Altą Raohm&nova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonls

H. TOMAS 
(Tęsinys)

Mūsų kaimyną inžinierių šiandien suėmė tarnybo
je tik dėl to, kad jis labai kietai laikėsi savo vyresny
bės nurodymų! Kai jis komisarui pareiškė, kad nega
lįs nevykdyti duoto jam įsakymo, šis užsiuto ant jo ir 
drėbė atgal:

— Jums reikėjo atsižvelgti į momento reikalavi
mus!

— Taip, bet įsakymas ... — norėjo dar nuolan
kiai pasiteisinti inžinierius.

— Tylėk, šunie! — suriko komisaras. — Mes 
jums, sabotažninkams, tuoj parodysim'!!

Vargšo žmona iš baimės vos nepu nišo. Sabotaž- 
ninkas! Tai beveik tas pat, kaip ir mirties spren
dimas.

Liepos 9 d.
Daugumo vagonų gyventojai negali atsiginti nuo 

utėlių, blakių ir kitų parazitų. Visur jų pilna, o utėlės, 
kuriomis kareivis užkrečia visą miestą, kas kartas vis 
daugiau plinta. Dėl to daugelis miega ne viduj, bet po 
vagonais, ant bėgių.

Viršum miesto išsiskleidusi tamsi liepos naktis. Vi
sur tylu. Bet tai tyla, pilna dejavimų. Štai ten, čia vėl, 
žodžiu, visur girdėti stenant, skundžiantis, verkiant, to
lumoje ošia pilkojo Irtišiaus vilnys ... Aš galiu išeiti 
į jo paupį, toli į stepes ... Ir vis dėl to nesu laisva, jau
čiuosi kaip kokiam kalėjime ... O, Omske, mieste, kuria
me kadaise sėdėjo Dostojevskis, dabar tu visas esi di
džiulis kalėjimas tūkstančiams, kalėjimas, iš kurio nebe
galima grįžti . . .

Liepos 10 d.
Mes dažnai pastebėdavome, kad netoli mūsų vago

no aplinkui slankioja vienas keistas tipas. Tai įtartinas 
bekojis, kuris gali judėti tik rankomis, paskui save vilk
damas visą likusį kūną. Jis prie kiekvienų durų papra
šo išmaldos, ir kiekviena moteris stengiasi iš paskuti
niųjų jam ką nors duoti, o vakarop, lyg žiogelis savo na
melį, jis velkasi ant kupros prisikrovęs didelį išmaldos 
maišą. O kartais sėdi kur po vagonu ir snaudžia. Jis 
sakosi, kad esąs buvęs baltųjų kareivis. Šiandien mums 
suimtojo inžiriieriaus žmona pasakė, kad ji pati ištyrė, 
jog kiekvieną kartą iš to vagono, po kuriuo sėdėjo luo
šasis, rytojaus dieną vis ką nors išveda suareštavę.

x Liepos 13 d.
Mūsų vagono sienos labai plonos, dėl to, kas šneka

ma viduje, lauke girdėti kiekvienas žodis. Ir vis dėl to 
ne visi pabėgėliai supranta, jog reikia tylėti. Tėvelis 
šiandien parėjęs iš ligoninės, perpykęs trenkė ant žemės 
apsiaustą ir sušuko:

— Ne, visiškai negalima dirbti! Visai nėra vaistų, 
žinoma, išskyrus komunistams. O kiti gali stipti kaip 
paprasti gyvuliai! Neduoda nė alkoholio, nes jo reikia 
ponams komisarams lakti!

Jis atsigulė ir užsidengė rankomis veidus. Aš išė
jau laukan ir atsisėdau ant laiptelių — ir susyk po mū
sų vagonų pastebėjau luošąjį. Jis, piktai piktai šypso
damasis, ištiesė ranką, prašydamas išmaldos. A^, ap- 
stulpusi iš baimės, sustojau kaip įbesta vietoje, paskum 
atnešusi padaviau jam gabaliuką duonos, ir jis pamažu 
šliaužė šalin.

Liepos 14 d.
Tėvelį išsivedė dar tą patį vakarą.
Rytą, kai mes nunešėm jam valgyti, mus pasitiko 

jo išblyškęs veidas jau iš grotomis užkalto areštuotųjų 
vagono. Raudonarmietis mums neleido jam net nieko 
įduoti.

Apie devintą valandą aš nubėgau pas mūsų komisa
rą prašyti, kad tėvelį paleistų. Jis pasitiko mane labai 
šiurkščiai ir man piktai atkirto:

— Taip, taip, vadinasi, jūsų tėvelis nepatenkintas, 
kad mes gauname vaistų. Matyti, jis norėtų, kad vaistų 
duotų ir pabėgėliams? Ne, balandėle, jums nereikia jo 
kių vaistų. Mums visai nesvarbu, jei jūs, kiaulės inteli
gentai, visi išstipsite! Kai mums jūsų daugiau jau ne
bereikės, mes ir patys jumis nusikratysime, jūs kiaulės, 
jūs kiaulės.'! Todėl dabar ir jūsų gerbiamojo tėvelio dar 
nešaudysime, kaip jam iš tikro reiktų padaryti, bet pa
siųsime jį į Vierny, kur siaučia choleros epidemija!

Liepos 17 d.
Mes su tėveliu negalėjome nei atsisveikinti, nei jam 

įduoti drabužių ir baltinių. Kokį jį suėmė, su vasarine 
bliuze, be palto, taip jis ir turėjo keliauti į choleros ra
joną, prie Kinų sienos. Dieve, už ką turime tiek daug 
kęsti!

1 Bus daugiau.)

Office of Production Ma
nagement ėmė nagan Cenb- 
rai Pattern and Foundry 
Oo., 3737 So. Sacramento 
ave. Kompanijos darbams 
uždraudė per 6 mėnesius 
vartoti aluminą. Vyriausy
bė seniau buvo paskelbus, 
kad aluminas reikalingas 
šalies apsaugai. Uždraus
ta jį vartoti kokiems nors 
pasaliniams daiktams be vy 
riausybės atsiklausimo ir 
leidimo. Minėta kompani
ja nepaisė to patvarkymo ir 
gamino įvairius daiktus pri
vačioms įmonėms.

Kompanija įvairiems sa
vo gaminiams vartoja žak 
varį ir zinką. Bet iš alų 
mino gamyba sudarė 60 nuo 
šimčių. Dirbo apie 250 dar 
bininkų ir dabar jų daugu

DBAC4AS

Ką Seniau Pergyveno Lietuviai Ištremti j Tolimą Sibirą
(Tęsinys)

Džiovininkas
Paskui jį sunkiai vilko ko

jas jau pabuvęs vyriškis, 
šeimynos tėvas ir penėto
jas. Jo kosulys pranašavo, 
kad jam gal nelemta siekti 
Sibirą, nes jau čia vietoje 
buvo sočiai užvargintas. 
Gal jam bus ir geriau toje 
sunkioje kelionėje su Aukš
čiausiu susivienyti.

Bet kentėjo jisai labai 
daug, nes šalia kareivių ei
lių čia pat arti jo ėjo verk
dama jo pati su dviem vai
kais. Vieną ant rankų dar 
laikė — buvo tik pusantrų 
metų. Tėvas žiūrėjo ir aša
rojo. Kiek vargo rūpesčių 
savo šeimynėlei palieka — 
nepriteklių, našlystę, o pas
kui . . . grabą . . . Negalėjo 
savo pačios, nei vaikučių 
atsisveikinti, tik žiūrėjo, žiū 
rėjo, kad tą paveikslą savo 
širdyje atspaustų ir iki pa
skutinei savo gyvenimo va
landai jo nepamirštų.

Paskui jį — mažas vai
kas, vos tik gimnaziją pra
dėjęs lankyti. Rado pas jį 
uždraustų knygų, ir štai jis 
ištremiamas — pateko so
pulių ir ašarų mokyklon... 
Tas, kurs ištrėmimą 
buvo išbandęs

Vėl paskui jį slinko se

nutis, slaptaus veido, sugel- 
tęs, sunykęs, su nuleistomis 
sudžiuvusiomis rankomis. 
Jis buvo susičiaupęs. Jam 
turbūt jau buvo žinoma to
ji tolima kelionė. Ir aša
ras matyt jau visas buvo iš
liejęs . . . Nemokėjo ir jau 
negalėjo verkti . . . Jam iš 
eilės išžengus kareivis jį 
dažnai stumdė, spardė, bet 
jis to visko lyg nejautė . . . 
Būryje nebuvo, kas su juo 
atsisveikintų ... Jis buvo 
paimtas sevtima pavarde, 
niekas jo nežinojo, nepaži
no.

Ties stotimi kalinius su
laikė, eilėmis sustatė. Ap
linkui kareiviai su šautu
vais, su durtuvais.
Ties traukiniu

Už kareivių minioje bu
vo pasmerktųjų tėvai, mo
tinos, broliai, sesers ir gimi
nės. Atėjo paskutinį sykį 
pasižiūrėti, iš tolo savo pa
laiminimą suteikti . . . Mas
kva su pasmerktaisiais kal
bėti niekam neleidžia . . .

Kareiviai su žandarais 
susirinkusius dažnai išvai
ko, neleidžia žiūrėti nė iš 
tolo.

Atėjusieji be ašarų atne
šė dar ką nors, kad paleng
vintų pasmerktųjų kelionę...

ECCIB PATAidA AMERtKIEd AMS 
MAŽINTI GYVENIMO IŠLAIDAS

Federalinio atsargos bo- 
srdo (federal reserve bo- 
ard) pirmininkas Marrinęr 
S. Eccles tomis dienomis 
kalbėjo bankininkų vaka
rienėje, Chicagoje. Jis sa
kė, kad Amerikos visi žmo
nių sluoksniai, išėmus ma
žiausias pajamas turinčias 
žmonių grupes, turi pratin
tis prie žemesnio gyvenimo 
standardo. Nes, anot jo, 
tas yra svarbiausioji prie
monė išvengti dolerio infli
acijos pavojaus.

Ecoles nurodė, kad šalies 
vyriausybė imasi priemonių 
prieš galimą infliaciją. Ne
veltui iškelti dideli taksai, 
kad tuo keliu suturėti ne
protingą žmonių išlaidumą 
perkant ne būtinai reikalin-

CHICAGOJ KOMPANIJA NUBAUSTA 
UŽ AlUMINO VARTOJIMĄ

Tik šie gal nė dešimtosios 
dalies negauna — viskas 
tenka sargams kareiviams.

Kalinių akys užgesusios, 
veidų odoje raukšlės, lūpos 
sukepusios, kalbėti jiems 
uždrausta, bet jų akys daug 
pasako . . . Jie retkarčiais 
pakelia akis ir minioje ieš
ko pažįstamo . . .
Tremtinio motina

Šalia kunigo ir senelio 
stovėjo Jonas Sidoras, iš
kankintas. Jis nieko nesi
tikėjo pamatyti, bet jo mo
tina per tris rytus kasdien I 

1 čia ateidavo ir laukdavo.i '
Jonas pažvelgė, nusišypso
jo. Jisai manė, kad ji atė-! 

i jo tik jo palaiminti, bet . . . I 
| ji ant pečių turėjo nešuiėlį 
' ir rankoje lazdą.

Prisiartino paskutinė va- 
j landa. Karininkas įsakė 
| kalinius vesti per kiemą į 
vagoną, kurio langai gele
žies krotomis išpinti. Gin
klai sužvangėjo, pančiai ir 
visa kalinių eilė nyko už 
kampo . . .

Minia raudojo . . .

Oras prisipldė rėksmo, gi 
minės išlydėjo savuosius,

' kurie žengė ne į kur kitur,
| o į . . . grabą, grabą var
gų ir kančių.

Mylinti, nuoširdi širdis 
gražiame savo pasireiškimo 
drabužyje yra ypatinga gy
venimo retenybė.. gus daiktus. Sakė, kad 

žmonės turi mokėti didelius 
taksus ir taupyti ir taume- 
nas panaudoti Apsaugos 
Bonų įsigijimui. Tik ma 
žiau visko sau perkant ir 
daugiau pinigų sumokant 
valstybės iždan bus galima 
apsisaugoti infliacijos- pavo
jaus, sakė Eccles.

Jis aiškino, kad infliaci
jos pavojus iškilo, kai vy
riausybė pradėjo didinti sa
vo išlaidas. Už tai vyriau
sybės negalima kaltinti, nes 
didelės išalidos reikalingos 
šalies saugumą stiprinti. 
Stiprinimas neapsiriboja 
vien šalies įginklavimu, bet 
ir Anglijos ir kitų demokra
tijų rėmimu.

Tūkstančiais žodžių nenu 
veiksi tiek, kiek vienu geru 
darbu. H. Ibsen

mas netenka darbo. Darbi
ninkai organizuoti, priklau
so CIO unijai, kuri protes 
tuoja prieš vyriausybės 
žygi-

Legiono postai 
prieš politiką

Kai kurie Amerikos Lcgi- 
jono postai Chicagoj ir apy 
linkėse suskato daryti rezo
liucijas, kad Amerikos Le- 
gijono organizacijoje panai 
kinti partijinę politiką.

Postai nepatenkinti, kao 
paskutiniame nacionaHnian. 
Amerikos Legijono suvažia
vime priimta prokarinė re
zoliucija.

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių 
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ

KALĖDOMS!

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

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

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

"DRAUGAS
2334 S. Oakley Ave. Chicago. III.

Mokslas fr darbas tau
toms turtus kremta.

5
Kunigas senelis užgiedo- 1 Už miesto per laukus ėjo 

jo “Po Tavo apginimo,” bet senutė, lazda pasiramsčiuo- 
rusas kareivis jį nutildė dama. f kur ji ėjo, niekas 
kančiumi į galvą . . .Senelis nežinojo; ji ėjo, ėjo ton ša- 
tik sunkiai atsidūsėjo . . . ] lin, kur traukinys jai širdį

nunešė . . .Garvežys sušvilpė ir ra
tuodamas kalinius išgabe
no .. .

Tai buvo Jono motina.
K. J. Prunskis.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OFI

Ambrosia & Nectar
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

„--------------- -------------- V
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WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
MINING ROOM KEB'S - l-Ah 
l,O»t SKTS — REDKOOM SET> 
— RI GS _ RAIBOS — ItF 

► RIOKRATOR.S — WASHERS
MANKRI^ _ sTOVES 
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ftL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

63^3 So. Wester>n Aven
Telefonas REPUBUC 6051
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Cicero žinios
Nemažai i
rėmėjų bei gerų bičiulių 
“Draugas” turi ir Ciceroj. 
Pavyzdžiui, kai dr. A. J. | 
Gussen, iš priežasties, Rau-I 
donos Rožės Klūbo bankie- | 
to, kur jis yra narys drau-j 
gijos turi būtinai dalyvauti ■ 
savo draugijos parengime. į 
Bet labai apgailestavo, kad į 

negalės būti “Draugo” ban Į 
kiete, ale nepamiršo ir dnr. I 
“Draugo”: davė pasveikini-j 
mą į “Draugo” jubiliejinį į 
numerį. Matot, jei nepirko 
tikieto, tai kitokiu būdu, pri 
sidėjo prie rengiamo “Drau
go” dienraščio jubiliejaus.

Biznierka 
E. Lang (Lankauskienė),!
savininkė Elizabeth Linge-, 
rie Shop, 1404 So. Cicero 
avė., taipgi, dėl įvairių ap-. 
linkybių, negalės būti ‘Drau Į 
go’ bankiete. Už tai davė į 

pasveikinimą.
Prie progos galima pri

minti, kad E. Lang jau pra
dėjo kalėdinėm prekėm už
pildyti savo krautuvę. Pra
šom nepamiršti nueiti pas 
simpatingą ir mandagią lie
tuvę biznierką. Ji visiems 
mandagiai ir teisingai pa
tarnaus. Sakė, kad turės la
bai tinkamų kalėdinių do
vanų.
Ona Rašinskienė,
besiruošdama virtuvėj buvo 
labai nusišutinusi ranką. į 
Jau manė, kad negalės da
lyvauti “Draugo” jubilieji
niam bankiete. Bet, kur tau!* -

Tikietą jau nusipirko. Sako

dar savaitė laiko ir tikisi 
bus sveika. Sako, tokios pro 
gos negalima praleisti, nes 
ji pasitaiko tik vieną sykį 
į 25 metus. Mat, yra žmo
nių, kur labai įvertina ‘Drau 
go’ parengimus ir nenori 
praleisti nedalyvavę.

F. Miliauskas,
duonkepys, buvo rimtai su- 
negalėjęs. Jo žmona sako, 
kad jei tik mano širdukas 
labiau nesusirgs, tai tikrai 
suorganizuosiu bent 12 as
menų "Draugo” bankiete, 
kad užimti nors vieną sta
lą. Zičkienė, girdėjau, žada 
irgi prisidėti su savo drau
gėm.
Bulvariškiai,
Šv. Antano parapijos para
pijonai irgi žada skaitlin
gai dalyvauti “Draugo” ju
biliejiniam bankiete.

Tikietų į “Draugo” 
bankietą
galima gauti pas “Draugo” 
pardavėją sekmadienį prie 
bažnyčios. Prašom nusipirk
ti iš anksto. Žinokite, kad 
prie svetainės nebus parduo
dami tikietai.
Kaikerienė,
1400 So. 48th Ct., po kelių 
savaičių liūdesio a. a. savo 
vyro Jono, jau pati pradėjo 
vadovauti duonos kepimui. 
Be ruginės duonos šeštadie
niais iškepa dar ir pyrago. 
Velionis J. Kaikeris mokė
jo gerą duoną iškepti. Ne
prastesnę iškepa ir jo žmo
na. Įsitikinkit. Rap

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DRAUGAS

Bažnytinis koncertas
Sekmadienį vakare 7:30 

parapijos žinios i valandą Aušros Vartų pa-
Parapijos bazaras įvyksta rupijos choras rengia pir- 

šeštadienių ir sekma.J.:°nių mutinį bažnytinį koncertą, 
vakarais. Bazarą žmonės naujai ištaisytoje bažnyčio- 
skaitlingai lanko. į je.

Spalio 12 d. buvo jaunimo
šiuomi ir kviečiami visi 

vestsaidiečiai ir Chicagos ir 
apylinkės mūsų prieteliai da
lyvauti šiose iškilmėse.

Per koncertą bus sakomas 
dienai pritaikintas pamoks
las. Palaiminimas švenčiau
siu Sakramentu apvainikuos 
visą programą. č. A.

sekmadienis ir jie šauniai 
pasirodė. Nustebau, kiek 
daug čia esama gražaus, 
sveiko, lietuviško jaunimo, 
kuris užpildė didžiulę par. 
svetainę.

Spalio 5 dieną, gi buvo 
specialiai skiriama biznie
riams. Ir tai buvo pelnin
giausia bazaro diena. Pada- » i ■
ryta $418.00. Garbė mūsų jV^S JilDHlOJŲ 
parapijos biznieriams, jie ir , Marąuette Park. — Gimi- 
aukoja bazarui ir lanko jį. mo Panelės švenčiausios pa

„ „ ... i , , , . rapijos Šv. Rožančiaus irPažymėtina, kad klebonas r J 
kun. A. C. Martinkus pa- Altorlau!! ^oS™° dr““gi 
siuntė biznieriams po gražų
kvietimą-laišką.

Spalio 14 d. iškilmingai 
palaidotas jaunas, 21 metų,

ja, rengia 15 metų jubilie
jaus paminėjimą spalio 26 
dieną.

Nariai prašomi dalyvauti 
šv. Mišiose, 8 vai. ryto ir

Domininkas Mockus. Po ge- "in corpore” eiti prie šv. 
dulingų šv. Mišių (dvejo? Komunij°s- Vakare visi 
kartu) Dievo Apvaizdos naž- Pašomi dalyvauti parapi- 
nyčioj, a. a. Domininko kū- 3°8 svetainėj jubiliejaus iš- 
nas nulydėtas į Šv. Kaži- kilmėse.
miero kapines. Jaunuolis 
mirė po sunkios operacijos. 
Paliko liūdinčią motiną.

Mūsų mylimas gerbiamas 
klebonas, kun. A. Baltutis 
parodys labai gražius pa
veikslus (movies). Vakarie-

Spalio 5 dieną bažnyčioj nė bus viena skaniausių,
kleb. kun. A. C. Martinkus j Įžanga 50 centų. Pelnas ei- 
paskelbė žmonėms malonią na parapijos ir draugijos
žinią, kad šiais metais, iki naudai.
spalio 11-mos dienos, jau Visi parapijonai širdin-

Šeštadienis, spalio 18. 191.1

V

atmokėta $7,500.00 parapi- gai prašomi paremti tą bran 
jos skolos. Ir padaryta daug gų tikslą ir dalyvauti mūsų 
pataisymų bei įtaisymų. Į iškilmėse.
dėta bažnyčioj minkšti klū- Raįt Joana VaiSvilait5. 
pojimui suoleliai, naujai su
vesta elektra mažojoj sve- v, .
tainėj (jos vartoti jau ne- Mažiau pieno
buvo galima, nes gaisro de-' « ■
partamentas prie to kabino- VonOJOlIlO
si), uždėta naujas vienoj pu- Padidinus pieno kainą Chi 
sėj klebonijos stogas, šutai- cagoj jo vartojimas žymiai 
syti ir iš lauko pusės nuda-, sumažėjo. Apskaičiuota, 
žyti langai ir durys visų pa- kad per vieną mėnesį pust- 
rapijos namų. Dabar remon- rečio milijono svarų pieno 
tuojama senoji — mažoji ; mažiau suvartojama.
svetainė. Visas vidus iš- _________________________
griautas. Dedama viskas nis skiriamas eksaštuonioli- 
nauja. į kiečiams. Tad buvusieji Die-

------------ i vo Apvaizdos parapijonai
Spalio 18 d. parap. baza- nepasididžiuokite atsilanky-

ras prasideda 6 vai. vak. Gi 
spalio 19 d., sekmadienį 3 
vai. po pietų, šis sekmadie-

ti į jūsų buvusios parapijos 
bazarą. Prašome! Laukia
me ! Rap.

rr

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.

Kvietimas Jr

Roseland. — Dar sykį 
Roselando ir apylinkės lie
tuvius kviečiam dilyvauti 
metiniam parengime ir ba
liuje, kurį rengia vietos Su
vienytų Lietuvių Amerikos 
Politikos Klubas 9 Wardo 
spalio 19 d., parapijos sve
tainėj, 6 vai. vak. Progra
mą išpildys Lietuvių Kultū
ros Ratelis.

Raštininkė Ona Žilius

ANNA KASKAS 
CHICAGOS OPEROJE

Chicago Opera Company 
šiemet operinį sezoną pra
dės “Masked Bali” opera 
lapkričio 8 d., šeštadienį.- 
Vyriausioji dainininkė bus 
garsi lietuvaitė dainininkė 
A. Kaskas, New Yorko Met
ropolitan operos artistė! Ji 
dainuos Ulrica rolėje mez 
zo suprano balsu.

Automobilio auka 
kunigas

Oak Parke automobilio 
suvažinėtas ir užmuštas 
kun. Vitus Haman, St. Ma
ry of Celle parapijos, Ber- 
wyne, klebonas, 52 m. amž.

Policija areštavo autoistą 
Kari Eggers, 25 m. amž., 
taip pat iš Berwyno.

Dvejų Metų Mirties 

Sukaktuvės

A.
MORTA

ANDRIJAUSKIENE
(po tėvais Zekionlūlė)

Ja-u sukako dveji metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė-iš 
mūsų tarpo mylimų motinų 
Mortą. Andrijauskienę.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
I,ai gailestingas Dievas sutel
kia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už jos sielą, pirmadie
nį, spalio 20 d.. 1941, šv. An- 
tanno parap. bažnyčioje, 8 vai. 
ryto.

Kviečiame visus giminees, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasimel
sti už a. a. Mortos Andrijaus
kienės sielą.

Nuliūdę Dukterys; Magdale
na. Dorothy ir Sofija.

TURTAS VIRS .. $6,000,000
APART APSAUGOS, TURIME <*, _ _ _
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ...................$535/0UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

MES MOKAME ^OJQ 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.

A3socunoN*fcu«e
JUSTEN MACKIEW1CH. rra.

4192 Archer Avenue
VIRginia 11U

ir

•A1T, ZVD. LAIDOTUVIŲ DIMITOKIAI

KELNER - PRUZIN
PatanuvlauM — Moterį. patarnanja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMg Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

r

$20 MAŽIAU NEGU 
PRAEITŲ ŽEMŲ 
KAINŲ

Štai geriausia gyvenimo pro
ga, nes Šiuo laiku sunku rasti 
bargenų! Puošnūs, moderniški 
enamolio “erlnkle flnlsh” plie
no kabinetai, įrengti su “sing
le” dial heat seleetor,” vapo- 
ruojaneiu alyvos kūrėjais, au
tomatišku “chimney draft re- 
gulator”, “sure-flow oll tank”, 
“vislble oil gauge” ir daug 
kitų įtaisymų. Pirkite dabar, 
nes mes negalime užtikrinti 
šios žemos kainos pasibaigus 
dabartiniam mūsų stakui.

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

££«•**». -L,
Vt-

ROOSEVELTFURNITUREnn
Zoiu vvest nooseveit Koad

Telephone — SEEley 8760

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS 

šeimynos rankose!
Ai firma virš 50 m. tos pačios

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ — 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

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

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

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

J. LIULEVICIUS 
4348 S. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. W este m Avenue 

Tel. GROvehilI 0142

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lltnanlca Avenue 

Tel. YARds 4908

LACHAVYICZ IR SUN AI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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Pradeda stigti
Chicagos komerciniai far

maceutai praneša, kad vais
tinėms ima trūkti kasdien 
Žmonių vartojamų reikalin
giausių vaistų, nes jų gami
nimui neturima reikalingų 
chemikalų ir alkoholio sun
ku gauti.

Įvairiausi medžiaga, iš ku 
rių vaistai gaminami, nau
dojama šalies ginklavimuisi.

Paskirtas švietimo 
direktorius

J. E. vyskupas B. J. 
Sheil, Catholic Youth Orga- 
nization (C. Y. O.) genera
linis direktorius, pranešė, 
kad šios organizacijos švie 
timo direktorinm paskyrė 
Joseph T. Casey, Ph. D., 32 
m. amž.

Susirinkimai
I Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų dr-jos susirin- 

Prisipažinusį kaltu dvira- umas įvyks sekmadienį, 
čių vagį Robert Schaffer, lr igpalįo 19 d., 2 vai. po pietų, 

Šv. Kazimiero Akademijoj.

Dviračių vagis 
nuteistas kalėti

BUDRI KO
Naujų RCA VICTOR RADIO

IŠPARDAVIMAS
KIEKVIENAM APSIMOKfiS ATSILANKYTI IR 

PAMATYTI VISUS VĖLIAUSIOS MADOS 
IR GERIAUSIUS RADIOS

•a-SENSATIONAL INVENTION’-s*

™ MAGIC BRAIN

%

m. amž., teismas nuteisė ka
lėti dviem terminam: nuo 1 
iki 20 metų ir nuo 1 iki 10 
metų — už vagiliavimą ir 
suktybes.

Nuteistasis per paskuti
nius du metus pietinėj mie
sto daly sulaikydavo dvi
račiais važiuojančius ber
niukus ir juos kaltindavo 
už jo jaunesniojo brolio “ap 
mušimą.” Užpultieji pasitei 
sinimui turėdavo gauti liūdi 
ninkus, kad jie yra nekalti. 
Užpuolikas paimdavo “už- 
statan” dviračius ir šie 
dingdavo — juos parduoda
vo. Nuo mergaičių gi jis 
dviračius stačiai atimdavo.

Rugsėjo mėnesį Scbatter 
pakliuvo, kai jis iš vieno 
berniuko atėmė ne tik dvi
ratį, bet dar 244 dolerius, į 

banką vežamus.

Visų ARD skyrių atsto
vių ir pikniko komisijų, pra 
šom dalyvaut susirinkime, 
su pilnais raportais iš įvy
kusio Centro pikniko rugsė
jo 28 d.

Taipgi prašom visų atsi- 
teist už parduotas laimėji
mo knygutes, kad galėtume 
suvest atskaitas iš pikni
ko pelno.

A. Nausėdienė,
ARD pirm.

Labdarių Sąjungos 1 kuo 
pos susirinkimas įvyks spa
lio 19, 1 vai. popiet, Šv. 
Kryžiaus parap. svetainėje. 
Nariai malonėkite susirink
ti, nes turime daug svarbių 
reikalų svarstymui. Mūsų 
parap. svetainėj įvyks me
tinis Labdarių Sąjungos sei
mas. Turime tinkamai pri
sirengti. Valdyba

Marąuette Park. Marijonų 
Bendradarbių 5-tas skyrius 
laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadienį, spalio 19 d., 2 
vai. po pietų, parapijos sve
tainėje. Prašome skaitlingai 
ateiti į susirinkimą.

Valdyba

CLASSIFIED

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP WANTED — VYRAI

"AUTOMATIC 8CREW MACHINE" 
vyrai reikalingi operuoti ir sustatyti 
B. A S. automatiškas grubų mašinas, 
dienomis lr naktimis darbai. Ge
riausias užmokestis A-l vyrams su 
"job shop" patyrimu.

3331 W«t laike Street

KEIK ALINGI "BAND SAVVYEltS" 
lr "BELT SANDERS”. Nuolatini 
darbai, geras užmokestis.
ALONZI FURNITURE COMPANY

1833 Hubbard Street

MEKANIKAS reikalingas, kuris yra 
patyręs prižiūrėjime sunkių mašinų 
ir įrenginių. Nuolatinis darbus su 
gera proga įsidibti aukštyn. 
INTERNATIONAL TEXTILE CO.

2511 W. lHtli St.

tfclV* No lid to lift—no ornamentt to movė 
VotT No neetllei to tcorry about 
toSU No morc objectionable turface noitet 

Real life to your mutio 
ttt“ Record* latt indefinitely 

Roll-out Record Changer

Come on in today for a demonstration of this 
amazine new way to play records. Model illus- 
trated nas all these great featurcs in addition

agi c Brain: Spectacular 
i t h Jewcl-Lite Scanner.

rto the sensational M 
new MagicTone Cell with 
Fleaible Tone Bridge . . . Telctube radio with 9 
RCA Victor Preferred Type Tubes . , . Ameri
can and foreign radio reception on 3 
wavebands . . . Electric Tuning . . .
Dual Tone Controls... z. built-in an- 
tennas (one for domestic and one for 
foreign reception) and many other 
prools of its outstanding quality.

Tarp draftininkų 
yra analfabetu

Illinois valstybės karinės 
vyrų konskripcijos direkto
rius Paul G. Armstrong pra 
neša, kad iš šaukiamų ka 
reiviauti 305,306 draftinin
kų Illinoise rasta 852 anal
fabetai ir jie įskaityti į kla
sę 4.

Analfabetais skaitomi ne
išėjusieji keturių pirmųjų 
pradinės mokyklos skyrių. 
Jų daugelis vos tik gali pa
skaityti, arbą pasirašyti.

Iš jų 363 tenka Cook ap
skričiai.

Iš priežasties Visų Šventų 
išvakarių, bei Halloween 
nakties, Moterų Sąjungos 
Chicago apskrities susirin
kimas šaukiamas viena sa
vaite anksčiau, tai yra penk
tadienį, spalio 24 d. 7:30 
vai. vak., Šv. Kryžiaus para
pijoj, 21 kp. ribose. Kuopų 
išrinktos atstovės prašomos 
dalyvauti, nes randasi keli 
svarbūs klausimai aptari
mui. A. Poškienė, pirm.

Policija išgriovė 
vaikėzo gaujas

Chicagoj policija arešta
vo trylika vaikėzų, priklau
siusiųjų dviem gaujom, ku
rios užsiėmė plėšimais ir 
vandalizmais. Jie yra 11 
iki 15 metų amžiaus. Jie 
naktimis įsilauždavo ne tik 
į parduotuves, bet ir į mo
kyklas. Pagrobtus įvairiau
sius daiktus parduodavo.

MAŽOS RADŽOS, 
kaina nuo

$11.95
ir aukščiau

Pilnas PASIRINKIMAS VICTOR REKORDŲ

JOS. F. BUDRIA
3241 So. Halsted St. ir 
3409 So. Halsted St.

Tel.: YARDS 3OHH

J

Budriko Radio Valanda:
Iš WCFL, 1000 kil. stoties, kas Sekmadienio vakarą 
nuo 5:30 iki 6:30 vai.

Skaitykite Katalikišką Spaudą
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pa» 

sekinu Jūsų biznyje arba profesijoje.

Town of Lake. — Drau
gija Šv. Elzbietos laikys 
mėnesinį susirinkimą sek
madienį, spalio 19, 2 vai. po 
pietų parapijos svetainėje. 
Meldžiu visas nares susi
rinkti.

Cicero. — Draugija Visų 
Šventųjų moterų ir vyrų su
sirinkimą turės sekmadienį, 
spalio 19 d., 1 vai. po pietų. 
Svarbus susirinkimas.

Rašt. E. Mikutis

["MACHINE HANDS” — “ASSEM- 
IBLERS" lr "CABINET MAKERS”. 
Patyrę prie rakandų specialiai už- 

I sakytų. Nuolatiniai darbai, gera už-. 
1 mokestis.

•120 NO. OKLEANS ST.
4th Floor

NAMAI — PARMOS
Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujų 
namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas O, P. Suronmkls Company. 
Taipgi turime didelį pasirinkimų se
nesnių namų, ant lengvų išmokė
jimu:

13 cottagiai nuo $2,600 ir aukšč.
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6,500 ir aukšč.
9 3-fletų nuo $9,500 ir aukšč.
16 4-fletų nuo $13,500 lr aukšč.
S 8-fletų nuo $16,500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22,500 lr aukšč.

Taipgi turime visokių bizniavų na
mų. visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų tumių, 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie; —

GHAH1JES P. Hl’ROMSHIS & CO., 
6921 So. \V estėm Avenue,

Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

PARSIDUODA GERAS NAMAS 
Parsiduoda geras dvejų fletų medi
nis namas su mūriniu garadžiu. 
Randasi lietuvių apgy Ventoj 18-toj 
kolonijoje. Kaina labai pigi. Kreip
kitės po adresu: 161U So. Uuiou 
Avenue, ant 1-mo aukšto.

PARSIDUODA KEPYKLA
Kepykla mūriniame name parsiduo
da pigiai. Randasi lietuvių apgy
ventam krašte. Tik reikia mažo į- 
mokėjimo. Kreipkitės po adresu:

2517 We»t 7 lst Street
HELP WANTED — MOTERYS |

VEITERKOS — dienomis ar nakti
mis darbas. Patyrusios. Uniformos 
duodamos.

1003 EAST 82ixl STREET
Valdyba Pilone: VlNeennes 8800

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

CONFECTION CABINET CORP.
1 430 W. Erie Street

PARDAVIMUI UUS 
Parsiduoda 7 3 akrų ūkis, ar mai
nomas ant mūrinio namo ar bun- 
galow. Netoli Paw Paw, Michigan, 
geras kelias; elektra ant vietos. 
Gražus sodas ir ukėje gražus te
kantis upelis. Galima pirkti įmo
kant tik $2,500, balansas lengvais 
išmokėjimais. Kreipkitės telefonu: 
VANburen 2089.

Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų 3 skyr. svar
bus susirinkimas įvyks spa
lio 19, 2 vai. popiet, Šv. į
Kryžiaus parap. svetainėje. International Harvester 
Visi nariai ir, narės malonė
kite atsilankyti, nes grįžu-

Kalifornijoj mirė Harold 
F. McCormick, 69 m. amž., 

Co.
boardo pirmininkas.

Mirusiojo sūnus Fovvler 
sios atstovės iš seimo pada- McCormick yra Harvester 
rys pranešimą. Valdyba ! kompanijos prezidentas.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 33rd Place, 
Chicago, DI.

Mėsos kaina
pakilusi iki 100 nuoš.

Palyginus su praeitais 
metais šiandie už mėsą rei
kia mokėti nuo 20 iki 100 
nuošimčių brangiau.

Už mėsos pabrangimą mė 
sos krautuvininkai kaltina 
šalies vyriausybę, kuri 
daug įvairių rūšių mėsos su
perka ir siunčia į Angliją.

Kai kas kaltina ir mėsos 
pirklius, kurie naudojasi 
proga žertis didelį pelną.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
do mie lr Hollytvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Streetf
Td.: Biznio - ENGlewood 5883 

Rez.: . ENGIewood 5840

RENDUOJASI BIZNIO VIETA
Renduojasl Tavernas (su fixturiais). 

MERGINA REIKALINGA už vei- 4 kambariai gyvenimui ir svetainė 
terkų. Patyrimas nereikalinga. Nuo- i parengimams. Kenda nedidelė. Krei- 
latinis darbas, gera alga. Kreipkitės Pkitės prie savininko adresu 3259 
prįe: , So. Union Avė. ant antro aukšto iš

FEDERAL IN.N KĘSTAI RANT Priešakio,
418 So. tanai Street ,

Phone: VVEBster 1604. • NAMAS PARSIIH ODA.
i i o ' ■ ' i , ■ i > 11................... . šešių kambarių, geras medinis na

mas parsiduoda labai pigiui. Ran
dasi po adresu — 231 Stvan St. J- 
rengtas su karšto vandens šiluma 
ir “enclosed" porčlu. Pirkėjau gali 
tuojau ten apsigyventi. Apgainuo- 
tas dėl greito pardavimo. Kreipki
tės telefonu—pašaukite VlNcennes 
3784.

pPERATORKOS -t- "single needle" 
mašinoms dresių siuvimas. Nuolati
niai darbai, gera užmokestis.

JOANNE K1DDY PRESS.
212 Sk>. Markei St. Otli Floor

HELP WANTED 
AD — DEPT 

127 No. Dearborn St. 
Tel. Randolph 9488—9489

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

WOLK STIDI
_ I941 West 5'?'* Street

1/ • v • ye _>■ ■Kuria seimos židinį
Dan Gribėnas — Ida 

Vestart.
William Dunn — Regina 

Grisiu*.
John Gionopulos — Pau- Į 

line Romanas
Adoplf Urbelis — Han iet 

Saldukas.
Felix Shaulis — Marcclla 

Maculis.
Alexander Butrilas — 

Edith Frigo.
Sylvester Kosticki — An- 

toinette Kawajauska.
’ I i

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.

Išgirskite Vėliausias Žinias, 
Muziką, ir kitus Įdomius Pra
nešimus.

REMKITE IR PLATINKITE PASKOLOS
KATALIKIŠKA SPAUDĄ. ( GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimals

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd.
EEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 

TURTAS VIRŠ 91,100,000.

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousanda who nulfered from the torturing 
painu oi rheunptism, aciatica, lumbago, neu- 
ralgia and ncuntis— are ccrtainly happy over 
their diacovery of NURITO. Noar they hava 
found a quiek-actinf formula which apeedily 
relieves thoae cahauating muacular sciles and 
painu. NURITO is truatvrorthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to fecl akam 
the joy of relief from peili—«o you can work in 
peace and alėep in comfoct—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. II the 
very first three doees do not relieve that cruel 
pain to your satislaction—your money will be 
refunded. Don’t suffer. Ask your druggiat today 
for NURITO on Uus guaraatee. (T.N.C.)

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASUUNUMAB 
SUKNELIŲ 

BUU8KKUIŲ 
pirštinių 

ROJINIŲ
POCKET’ BOO K Ų 

KORSE7TŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP .

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

piosr 

, MODfcRN’

ICOMPI.ETB

ADVANCED FHOTOGRAPHV 

hl.OWEST POSSIBI.E PKICE8 

PHONF. LAFA> ETTfc 2MJ

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontrakiorius 

Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, Tll 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

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

Tel. Canal 5014

SKAITYKITE “DRAUGĄ”. PLATINKITE “DRAUGĄ*

935 West 35th Street 
Chicago, III.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2*»9

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rodinas 
Jonas Jasinskas

Ant. Labanauskas
H. Rajewskl 

“Shorty”

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
007 WEST 35TH STREET, CHICAGO 

Telefoną® LAFayette 2022
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s DBSnniS šeštadienis, spalio 18, 1941 V

Nekalto Prasid. Švč. Panelės Parap., Brighton Park

PASKUTINIS RUDENINIS PIKNIKAS
Įvyks RYTOJ - SPALIO (OCTOBER) 19, 1941 - VYTAUTO DARŽE

ss>

VISOKIŲ LINKSMYBIŲ Brightonparkiečiai yra gerai pasižymėję surengime ypatingai Nuoširdžiai kviečiame visus į Mūsų rengiamą Didžiausį, Sma- ŠOKIAMS GRIEŠ
IR SMAGUMŲ Linksmų ir Smagių Piknikų. Šį PIKNIKĄ ruošiamės surengti giausį ir Linksmiausį PIKNIKĄ. DIDELE IR GERA

VALGIŲ IR GĖRIMŲ DIDŽIAUSI IR SMAGIAUSI iš visų, kurių mūsų parapija iki šiol
Klebonas Kun. A. Briška ir Parap. Komitetas JAUNIMO MĖGIAMA

DAINŲ • ŽAISLŲ yra surengus. ORKESTRĄ

ij Šildomų Kombinacijų ir kitokių 
DIDIS RUDENINIS

Išpardavimas
PROGRESS KRAUTUVĖJ

KAINOS SENOVIŠKAI MAŽOS

"DRAUGO” SIDABRINIO JUBILIEJAUS 
BANKIETO GARBĖS NARIAI

Šiandien skelbiame vardus Ių asmeny, kurie 
tapo "Draugo" bankieto garbės nariais

FLORENCE DRIVEN-AIRE 
OIL HEATER

PROGRESS KRAUTUVĖ yra tikra 
"Headąuarters" dėl visokių gerųjų 

išdirbysčių PEČIŲ
ŠIĄ SAVAITĘ SPECIALIAI SUMAŽINTOS 

KAINOS. — DIDIS PASIRINKIMAS
Pilnos mieros, didžiausi Kombinacijos d*|OQ 7 R
pečiai, nuo ......................................... q>IZ7./O
Naujausios mados Gesiniai pečiai, $ 37 75 

5-kių Kambarių Parlor šildytuvai $ 39 75
4-rių Kambarių Aliejum kūrenami d* ("A
Šildytuvai, po ................ ................... T 07%OU

ŠIMTAI IS KO PASIRINKTI

Didelė Nuolaida už Seng Pečių 
Mainant ant Naujo

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

EXTRA ŽEMOS KAINOS ant 
Matrasų, Kaldrų ir Blanketų

J Pilnos mieros, tvirtos,
1 šiltos, gražios $| QC

4 / J k aid ros, po .... *

Labai gerai padaryti 
Springsiniai $Q Q r 
Matrasai, po *
Vatiniai Mat- $r Qr 
rasai po. ... 0*70

Kaip minėjome, dienraš
čio "Draugo” bankiete daly
vauja ir bankieto garbės na
riai. Garbės gi narys yra 
toks "Draugo” prietelius, 
kuris aukoja penkis dole
rius, už kuriuos gauna du 
bankieto bilietu ir jo vardas 
skelbiamas bankieto progra
mos knygoj. Iki šiol jau pri
sirašė nemažas skaičius šių 
garbės narių, kuriems mes 
esame labai nuoširdžiai dė
kingi.

Čion ir norime plačiajai 
visuomenei paduoti iki šios 
dienos prisirašiusius “Drau
go” bankieto garbės narius.

Dr. ir Mrs. P. Atkočiūnas, 
Cicero, III.

Miss E. Vaišvilaitė, Cice
ro, III.

Mr. ir Mrs. A. Petkus, Ci
cero, III.

Mr. J. Paterabas, Cicero,
III.

Mr. J. Mozeris Jr., Bridge
port.

Mr. ir Mrs. J. Mozeris, Ci
cero, III.

Charles E. Beacham, Mar
ąuette Park.

Dr. J. Zekas, Waukegan,
III.

Juozas Puplesis, Mar
ąuette Park.

Bernardas Nenartonis, 
Marąuette Park.

Mrs. A. švilpauskas, Mel
rose Park, III.

Stasys Staniulis, Mar
ąuette Park.

Labdarių Sąjungos 1 kuo
pa, Town of Lake.

Bruno R. Drake, Cicero, 
III. ($10.00).

J. Vingelis, Cicero, III.
a* »

Mes nuoširdžiai manome, 
kad savaitės gale šis sąra
šas bus kur kas didesnis. 
Dėlto ir prašome visų “Drau 
go” pTietelių, skaitytojų pri
sidėti prie šio garbingo są
rašo, tapdami bankieto gar
bės nariais.

Miss Betty Plekavičiutė 
>73 E. Kensington St. 
Roseland, III.
Mr. Sorzickas
2320 So. Hoyne Ave. 
West Side

, Mr. Maskolaitis
1651 No. Claremont Av<, 
North Side.
Mr. Vaicekauskas 
4242 So. Maplevvood 
Brighton Park.

Mrs. Samienė 
3751 So. California 
Brighton Par.
Mrs. Rudienė 
2511 W. 45th PI. 
Brighton Park.
Mrs. Aleliūnas 
3251 So. Union Ave. 
Bridgeport.

Mrs. Gudas 
901 W. 33rd St. 
Bridgeport.
Mrs. P. Snarskienė 
601 E. 88th St.
So. Chicago.
Mrs. Turskienė 
4639 So. Hermitage
Town of Lake.\
Mr. Stanulis 
6651 So. Talman 
Marąuette Park.

mu
X Cicero Šv. Antano pa

rapijos klebonijoje spalių 16 
1 d. įvyko Chicagos ir apylin
kės kunigų susirinkimas, ku 
riame paskaitą skaitė kun. 
dr. A. Deksnys apie pasto- 

i raciją jaunuomenėje. Pas- 
, kaita iškėlė gyvų diskusijų 
i ir prieita išvados, kad rei
kia daugiau dėmesio kreip
ti į jaunimą. Išrinkta komi
sija iš šių kunigų: Dam-

Mrs. Stucinskienė 
671 W. 18th St.
18th St.
M r. J. Aukskalnis
Gary, Indiana.
Mr. K. Gubista
4355 So. Mozart Ave. 
Brighton Park.

Jeigu kam būtų sunku, 
nepatogu pas platintojus 
įsigyti bilietus, būtų galima 
visuomet kreiptis į “Drau
go” raštinę — 2334 South 
Oakley Ave.

brausko, Katausko ir Gri
niaus jaunimo klausimams 
aptarti ir išdirbti planą, kad 
darbas būtų sėkmingesnis. 
Susirinkimui pirmininkavo 
kun. J. Paškauskas, o sek
retoriavo kun. Linkus, šis 
Chicagos apylinkės Kunigų 
Vienybės posėdis pasižymė
jo aktualių klausimų svars
tymu.

X Pratapai, 2523 W. 45th 
PI. šiomis dienomis džiau
giasi garnio dovana — sū- 
nelįu. Nemažiau džiaugiasi 
ir seneliai Pratapai ne tik 
garnio dovana, bet ir nauju 
titulu — “granma” ir “gran- 
pa.”

X Lietuvis kun. dr. Gečys 
spalio 13 d. atvykęs į New 
Yorką sustojo pas kun. J. 
Balkūną. Kur galutinai ap
sistos, dar nežinia. Viena 
lenkų parapija jį stengiasi 
gauti vikaro pareigoms.

X Povilas Aleliūnas, ilga
mečių Bridgeporto gyvento
jų Leono ir Mortos Aleliūnų 
sūnus, spalio 16 d., išvyko 
pašauktas Dėdės Šamo ka
riuomenėn. Draugai surengė 
jam išleistuves. Tėvams sun
ku buvo skirtis su savo my
limu sūnum.

"Draugo" Bankieto Bilietai Platinami 
Kiekvienoje Lietuviu Kolonijoje

Bankieto bilietus platina Mrs. Mozeris
sekantieji:

K. šerpetis, 1710 No. Ho
nore, North Side.

Mr. žvirblis, 1513 35th 
Ave., Melrose Park, III.

Mr. K. Kantautas, 903 No. 
20th Ave., Melrose Park, III.

3603 So. 50th Ave. 
Cicero, III.
Mrs. Sriubas 
1315 So. 50th Ave 

i Cicero, III
Mr. Vladas Shemetulskis 
1440 So. 57th Ct.
Cicero, III.

Šaltimieras Radio 
Advertisers

6912 So. Western Ave. 
Telephone: PROspect 4050 

“The Llthuanlan Hour"

Daily — 10:00-ll :00 A. M.

300,000 Klausosi!
Klausykis ir Tamsta!

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ
WIlf P —■ 10 vai. 1520 kil. — WHIP

SU • •••••••••
• Kaimiečių Kapelija.

• Florutė (Lakitutė) Balsiutė.

• Baronas Burbulis ir Jo Frentas 
“Challis’’.

• Liūliuojančios Lietuvaitės.

• Dingusių Asmenų Paieškojimas.

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

• Pilietybės Pamokos.

• Nasturtų Dainos.

• Lietuviškas “Bam Dance”.
• Jonas Perėdna.

T»« pat patintamu
pakelta — bet NAUJI ' 

Old GoMs, pagaminti P. 
L«®rillar4 Kompanijas.

v
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♦TAI LATAKIA!
—delikatnas, puikus ta
bakas iš Rytinio Vidur
žemio. Sukrautas į san
dėlius šioj šalyj, jis pri
deda naujo smagaus 
skoningo kvapsnio prie 
šiandienio Old Gold.


