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ik 38 Mylios iki Maskvos - Berlynas
Naujas Amerikos laivas

HITLERIO PLANAI
Hearsto laikraščių žymus 

korespondentas Kari H. von 
Wiegand iš šangliajaus pra 
neša, kad jam tekę patirti, 
kai kuriuos Hitlerio planus, 
kas bus daroma išlaisvintoj 
nuo bolševikų Rusijoj. Bū
tent;

Hitleris neturi pasiryži
mo Rusijoje atstatyti Ro
manovų dinastiją, arba mo
narchiją.

Buvusiems Rusijos aristo 
kratams nebus grąžintos 
nuosavybės.

Užkariautose Rusijos da
lyse kuo veikiau bus suda
romos civilinės administra
cijos griežtoje nacių priežiū 
roję ir kontrolėje.

Visokis kolektivizavimas, 
ypač kolektivizuoti žemės 
ūkiai, bus panaikinta.

Žemės paskirstymo tarp 
valstiečių klausimas kuo vei 
kiau bus perkratinėjamas ir 
sprendžiamas.

Bet ar išlaisvinta nuo bol 
ševikų Rusija bus skaldo
ma į nepriklausomas dalis, 
apie tai kaip Hitleris, taip ir 
kiti naciai visiškai tyli.

•

PASKUTINIS TRUPAS
Maskvą ginti nuo vokie

čių Stalinas stato paskuti
nį trupą — pats asmeniškai 
ima vadovauti raudonąja! 
armijai. Tas reiškia, kad 
jis visus savo generolus pa
siuntė “v durakį”. Įdomu, 
ką jis pats gera atliks. Ap
turimomis žiniomis, iš gau
singos apmokytos raudono
sios armijos mažai kas be
liko. Dabar prieš vokiečius 
į ugnį siunčiamos vien ne
apmokytų darbininkų ir val
stiečių atsargos. Kaip tie 
vargšai žmonės gali kariau 
ti su galinguoju priešu.

Raudonoji armija nė vie
no mūšio nelaimėjo su vo
kiečiais. Svarbiausioji to 
priežastis tas, kad jos vadų1 
iniciatyva suvaržyta. Jie ne 
gali nieko veikti neatsiklau 
sę politinių komisarų, kurie 
gali geriausius karo veiks
mų planus sugriauti.

ANGLAS APIE SOVIETUS
Iš Maskvos grįžo Londo

nan Anglijos informacijų 
ministerijos atstovas Ver- 
non Bartlett. Maskvoje jis 
išbuvo apie porą mėnesių. 
Stebėjo sovietų tvarką. Jis 
sako, kad sovietuose didžiau 
si negerumai yra: per daug 
žmonių turi įkalinę ir paver 
gę ir nežmoniškai griežta 
cenzūra. Kai kurie sovietų 
valdininkai jam nurodę, kad 
Anglijoje esama per daug 
žodžio laisvės. Girdi, tas 
kenksminga valstybės sau
gai.

Žmonių kalinimai sovie
tuose yra bolševikų raudo
nasis teroras. Kiek be tero
ro Stalino režimas seniai 
būtų susmukęs.

TAKSAI
Pirmą kartą istorijoje 

įvyksta, kad šiandien J. A. 
Valstybėse taksų našta yra 
didesnė ir sunkesnė, negu 
Anglijoje. Ir tai dar ne ga
las. Washingtone kalbama,

LIETUVOJE VOKIEČIAI SUSAUDE 
KELETĄ ASMENŲ - PRANEŠAMA
Šiauliuose sušaudyta trys asmenys. Keli 
sušaudyta Mažeikiuos. Pavardžių nežino

ORLAIVIAI BOMBARDUOJA BE 
PALIOVOS RUSIJOS SOSTINE
Maskvos fronte siaučia sniegas, šaltis. 
Tikisi užimti Dono baseing

STOCKHOLMAS, spalių 23 
d. — Gaunama žinių, kad 
Rygoje vokiečių leidžiamas 
laikraštis “Deutsche Zei
tung im Ostland” paskelbęs, 
jog rugsėjo 10 d. Šiauliuose 
buvo sušaudyta trys žmo
nės. Jie sušaudyti viešai, 
miesto turgavietėje. Į su- 
šaudymo vietą buvę sušauk 
ti Šiaulių miesto gyvento-; 
jai, o taip pat kalėjime lai- j 
komi kaliniai.

Be to, panašiomis aplinky 
bėmis buvę sušaudyti keli 
žmonės Mažeikiuose.

Nebeskamba . 
Lietuviais esam 
mes gimę Lietuvoj

KARALIAUČIUS, spalių 
23 d. — Per Kauno radiją 
12 vai. dieną duodama var
pų muzika iš Karo Muzijie- 
jaus bokšto. Dar neseniai 
varpai skambino meliodiją 
iš “Lietuviais esame mes 
gimę”, kuri virto savo rū
šies antruoju lietuvių tauti
niu himnu ir ypač buvo pa
plitusi Prūsų lietuvių tarpe. 
Jos žodžiai buvo parašyti 
didelio lietuvių kalbos my
lėtojo Sauerweino-Girėno, 
kuris buvo vokietis, bet di
džiai pamėgęs lietuvius.

Dabar ta melodija iš Ka
ro Muziejaus jau nebeduo
dama. Ji pakeista kita me- 
liodija.

Iškraustė Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių

LISABONA, spalių 23 d. 
— Patiriama, kad Lietuvos 
Raudonasis Kryžius esąs iš 
kraustytas iš savo patalpų į 
Kaune. Prisibijoma, ar vo
kiečiai iš viso leis Raudoną- į 
jam Kryžiui toliau veikti.

Gaunama žinių, kad Lie- 
vos Raudonojo Kryžiaus pa
stangomis netoli Kauno ties 

i Petrašiūnais, surasti 32 la-į 
vonai. Ištirta, kad čia buvo' 
užkasti 32 politiniai kali
niai, bolševikų nužudyti š. 
m. birželio mėn.

Netoli Sargėnų ir ties IX 
, fortu (Kauno priemiestyje 
prie karo kalėjimo), Lietu
vos Raudonasis Kryžius su 
rado 25 nužudytų žmonių 
lavonus. Lavonai bolševikų 
taip sužaloti, kad jų negali
ma nei atpažinti.

kad ateinančiais metais 
Amerikos gyventojams tak 
sų našta dar daugiau bus 
pasunkinta, jei Hitleriui ne 
siseks kariauti su bolševi
kais Rusijoje.

Sušaudytųjų pavardžių 
nepatirta.

Kaipo sušaudymo priežas 
tis nurodoma sabotažo akci 
ja.

Kaičiai įsakė 
lietuviams iš 
Klaipėdos išsikelt

LISABONA, spalių 23 d.
— Patirta, kad vokiečių įs
taigos įsakė išsikraustyti 
iki spal. 15 iš Klaipėdos 180 
lietuvių. Tarp jų yra P. Šer
nas (buvęs Lietuvos Žemės 
Banko Klaipėdos skyriaus 
direktorius), Mykolas Gu- 
reckas (diplomuotas miški
ninkas, turėjęs Klaipėdoje 
savo lentpiūvę) ir advoka
tas Michelis Toliscbua, žino 
mo amerikiečio žurnalisto 
brolis. Kitas jo brolis — Jo
nas Toliszus savo laiku bu
vo Klaipėdos Krašto Direk
torijos pirmininkas.

Visi 180 lietuvių turi ap
sigyventi Vokietijos gilumo 
je. Į Lietuvą jiems nelei
džiama vykti.

Išgabenti Rusijos 
gilumon lietuviai

LISABONA, spalių 23 d.
— Kauno gyventoja Marija 
Ruseckienė praneša, kad 
bolševikai birželio 15 d. išve 
žė Maskolijon dantų gydy
toją, Birutę, Alfonso dukte
rį, Ramanauskienę. Tais pat 
šaltiniais išvežtas Leonas, 
Juozo sūnus, Ramanauskas, 
su trim vaikais: Vytautu, 
Leonu-Zigmu ir Julium. Pa 
skutinė žinia iš jų buvusi 
gauta birželio 18 d. iš Or
šos, Vitebsko gubernijoje.

Dr. Petras Karvelis pra
neša, kad bolševikai išvežė 
jo brolį Vincą Karvelį savo 
laiku gyvenusi Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse, kur 
jis turįs pusbrolių. Taip pat 
išvežti: V. Karvelio žmona 
Ona (gimusi Kanaukaitė) ir 
2 vaikai — Vincas ir Janu- 
tė.

Iš Šiaulių esanti išvežta 
visa gyd. Griniaus šeima 
(ne buv. Respublikos Prezi
dento dr. Griniaus).

Birželio 14 d. išvežtas Uk 
mergės apskrities veterina
rijos gydytojas Vincas Am
brazevičius ir jo 17 metų sū 
nus Vytautas. Taip pat iš
vežta Adelė Ambrazevičie- 
nė-Vainoriutė su 4 metų sū
num.

Prof. A. Janulaitis prane
ša, kad bolševikai iš Kauno
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Manoma patrigubinti
Amerikos aviaciją

Aviacija sudarys 50,000 lakūnų skaičius

WASHINGTONAS, spalių j 
23 d. — Karo sekretorius 
Stimsonas šiandie paskelbė, j 
jog karo departamentas pa
sirengęs iki kitų metų bir
želio 30 dienos praplėsti 
Jungtinių Valstybių karo 
aviaciją iki 400,000 lakūnų.

Tuo būdu Amerikos avi
acijos pajėgos būtų beveik 
patrigubintos.

Atvyko Chicagon
CHICAGO, III., spalių, 23 

d. — šiandie Chicagon at
vyko L. R. K. Federacijos 
pirmininkas ir “Amerikos” 
redaktorius Juozas B. Lauč- 
ka. Svečias atvyko Federa
cijos reikalais ir .dalyvauti 
“Draugo” jubiliejiniam ban
kiete.

išvežė inž. Vytautą Račkau
ską (buv. geležinkelių val
dybos vyriausiąjį direkto
rių), jo žmoną Justiną ir 
sūnų Juozą. Tais pat šalti
niais nuo Šiaulių išvežti Fe 
liksas Janulaitis, jo žmona 
Ona ir jų sūnus Petras su 
žmona bei dviem vaikais.

Iš Vilniaus bolševikai iš
vežė lietuvių visuomenės vei 
kėją Konstatiną Stašį su 
žmona ir dukterim — adv. 
Juknevičiaus žmona su 2 
mažom dukrelėm.

Iš Raseinių išvežtas tos 
apskrities veterinarijos gy
dytojas K. Avižienis su 4 
vaikais.

Gal net iki 500,000

Sekretorius Stimsonas pri 
dėjo, jog esą galima, kad 
vėliau Jungtinių Valstybių 
aviacijoje būtų net iki 
50,000 lakūnų.

Dabar Amerikos aviacija 
padalyta į 54 kovos grupes, 
kai tuo tarpu išplėstoji avi
acija siektų 84 grupių ir 
kiekvienoje po kelioliką 
skvadronų.

Kiek orlaiviu?

Kongresui pranešta, jog! 
pradinė programa nustatė į 
Amerikos aviaciją iš 25,000 
orlaivių, bet Stimsonas atsi! 
sakė paskelbti kiek orlaivių j 
šiuo metu yra aviacijoje ir 
kiek manoma sudaryti pa
gal naująją programą.

Baigdamas pasikalbėjimą 
su spaudos atstovais sekr. 
Stimsonas pareiškė, jog 
šiuo metu Jungtinių Valsty 

! bių aviacijos pajėgos spar- 
I čiai auga.
I
Paleckis gyvas?

Komunistų spauda rašo, 
jog spalių 20 dieną š. m. 
gauta iš Justo Paleckio, bu 
vusio “prezidento” rusų oku į 
pacijos metu Lietuvoje, laiš, 
kas ir tuo nori įrodyti, kad 
Paleckis esąs sveikas ir gy- j 
vas Maskvoje.

Galima tikėti, kad toks ’ 
laiškas gautas, bet “Vilnis” 
kažkodėl nepanorėjo paskel 
bti datos, kada laiškas rašy 
tas. Kol laiškas pasiekė 
Ameriką, Paleckis galėjo 
jau būti miręs.

BERLYNAS, spalių 23 d. 
J — Nacių sluogsniai pareiš- 
i kia, jog šiuo metu vokiečių 
1 kariuomenė esanti tik per 
35 mylias nuo Maskvos —

Stalinas pakeitė 
karo vadovybę

KUIBEŠEVAS, spalių 23 
d. — Šiandie pranešama, 
jog maršalas Timošenko pa 
šalintas iš vyriausios rusų 
kariuomenės vadovybės ir 
jo vieton paskirtas gen. 
Gregorijus K. Žukovas.

Sakoma, jog nežiūrint vo
kiečių tankų ir kariuomenės 
skaičiaus perviršiaus, Žuko
vo vadovaujama rusų ka
riuomenė vokiečius sullai- 
kiusi prie Maskvos.

Pašalintas Vorošilovas?
Pranešimai iš Berlyno sa 

ko, jog iš vadovybės paša
lintas ir maršalas Vorošilo
vas, kuriam buvo pavesta 
vadovauti šiaurinei rusų ka 
riuomenei. Maršalas Budeny 
esąs paliktas vadovauti ka
riuomenei pietuose.

Platesnių žinių apie Ti
mošenko likimą nėra.

Pereitą sekmadienį Stali
nas pareiškė, jog Žukovui 
pavedama vadovauti Mas
kvos gynimas ir Įeit. gen. 
Artemievui pavesta vado
vauti pačiam Maskvos gar
nizonui, bet apie Timošenko 
jis nieko neprisiminė. 

Bolševikams pavojus

Rusų kariuomenės pozici
jos prie Maloyaroslavetso 
esančios pavojuje, bet bolše 
vikai, sakoma, pravedę kon
tratakas.

Kitose rytų fronto vieto
se rusai tvirtai tebesilaiką. 
Abi pusės siunčiančios fron 
tan daugiau kariuomenės.

Maskva sakoma esanti da 
bar tikra kariuomenės sto
vykla, kurioje sutraukta 
net visa apylinkės rezervi
nė kariuomenė.

YVASHINGTONAS. — Vi 
daus reikalų sekr. Ickes pa
skelbė, jog šiuo beveik visai 
praėjęs gasolino trukumo 
pavojus.

NEYV YORKAS. — Uostan 
atvyko du Rusijos kroviniu 
laivai Dekabrist ir Petrovs- 
ki. Jie atplaukė Iš Vladivo
stoko.

YVASHINGTONAS. — Se 
natorins Adams pareiškė se 
natui, jog netrukus gali bū
ti pasi fily ta nuostatas, pa
gal kurį būtų nustatyta tei
kti Rusijai paramą.

beveik sostinės priemiesčiuo 
se. Kiek anksčiau karo va
dovybė buvo pranešusi, jog 
vokiečiai pralaužę rusų pir
mąsias apsaugos linijas 
prie Maskvos.

Nors aiškiu ir patvirtintų 
pranešimų nėra, kad vokie
čiai būtų Maskvą pilnai ap
supę, bet daugelis nacių 
sluogsnių įsitikinę, kad Ma 
skvos gynėjams rusai nebe
galį pristatyti jokios rim
tos paramos.

Blogas oras

Vokiečių pranešimai iš 
fronto skelbia, jog Maskvos 
fronte siaučias blogas oras: 
sniego pūgos ir šaltis. Ta
čiau nežiūrint blogų oro 
sąlygų vokiečių kariuome
nė, pasak karo vadovybės, 
pralaužhsi pirmąsias rusų 
apsaugos linijas ir atsidūru 
si tik per 60 kilometrų 
(37.2 mylias) nuo Maskvos.

Tuo tarpu Vokietijos avi 
acija be paliovos bombar
duoja Rusijos senąją seki
nę.

Vokiečių žinių agentūra 
pažymi, jog netrukus esą 
galima laukti visiško laimė 
jimo Dono baseine, kai kiti 
sluogsniai praneša, jog pie
tuose vokiečiai pradėję nau 
jas atakas Kryme.

Vyrui gimė sūnus
ROMA, spalių 23 d. — 

G'.ornale D’Italia praneša iš 
Vienos, jog po operacijos 
Franz Tanenbaum patapo 
moierim. Dabar jai gimė sū 
nus. Sakoma, jog naujagi
mis ir motina yra sveiki.

Anglija niekados 
nedarys taikos 
su Vokietija

LONDONAS, spalių 23 d. 
— Šiandie Anglija vėl pa
kartojo savo griežtą nusis
tatymą nesitarti su Vokieti 
ja ar Italija apie taiką ar 
kitais kokiais reikalais.

Vyriausybės nusistatymą 
pareiškė užsienio sekreto
rius Edenas, kai karštuose 
ginčuose su darbo partijos 

i atstovais pareikalauta, kad 
. Anglija tuojau pradėtų ka- 
j ro veiksmus vakarų fronte 
ir pravestus atakas Italijo
je. Kai Edeno pareikalauta 
užtikrinimo, kad Anglija ne 
sitars su Hitleriu, sekreto
rius pareiškė, jog tokį užtik 
rinimą duodąs, kad Angliją 
nesitarsianti su Hitleriu, 
Mussolini ar jų bendrais.

Giedra ir šalčiau. Šiaurry 
čiai vėjai.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

WEST SIDE
Gražiai paminėjo 
sukaktuves

Spalių 19 d. Šv. Ražan 
čiaus draugija gražiai pa
minėjo savo gyvavimo 20 
metų sukaktį. Rytą šv. Mi
šias už mirusias dr-jos na
res laikė kleb. kun. I. F. Bo- 
reišis ir pasakė pritaikintą! 
pamokslą. Vakare Lietuvių 
salėj įvyko vakarienė, ku
rios vedėja buvo Ona Or- 
vens (Navickiūtė). Paaiški
nus vakaro tikslą pirmiau
siai pakvietė dvasios vadą 
kun. I. F. Boreišį, kuris pa-; 
sveikinęs dr ją, perstatė adv.! 
S. Gabaliauską, “Lietuvių Į 
Žinių” red., kaipo principą 
lį kalbėtoją. Svečias savo 
kalboje nupiešė šv. Ražan- 
čiaus dr-jos kilnią darbuotę 
Dievo ir šv. Marijos garbei, 
ragino ir ateityje nepaliau
ti darbuotis, taipgi nurodė 
svarbą priklausyti prie ka
talikiškų dr-jų, remti kata
likišką spaudą, kol dar yra 
galimybės vesti apaštalavi
mo darbą lietuvybės palai
kymui.

Linkėjimus dr-jai sudėjo 
sekantieji: šv. Antano pa
rapijos komiteto vardu — 
J. Šinkūnas, F. Tautkus; Šv 
Antano dr-jos — J. žyrinas, 
J. Rymas; Moterų Sąjungos 
64 kp. — O. Grybienė, A. 
Ambrasienė; Sodalicijos — 
Aldona Trimirkutė; L. Vy
čių 102 kp. — Vytautas Ža- 
liagiris. Ant galo dar kun. 
I. F. Boreišis gražiai palin-Į 
kąjo, kad visi geriausioj 
santaikoj kuo ilgiausiai gy- 
vuotumėm. Vakaro vedėja j 
publikai išreiškė nuoširdžią 
padėką už skaitlingą daly
vavimą ir visiems atsto-į 
vams, klebonui ir svečiui S. 
Gabaliauskui už sudėtus lin
kėjimus.

Pirmutinės narės, kurios 
iš pradžių prisirašė, buvo: 
pagerbtos: J. čeplevičienė,’

V. Sakalauskienė, G. Šilai- 
kienė, U. Danisevičienė, K. 
Parimskienė, J. Ribokienė ir 
F. šnaiderienė. Organizato
rės mirusios a. a. Ona Stro- 
lienė, Ona Piragienė.

Sv. Ražančiaus dr ja Šv. 
Antano bažnyčioj yra nupir 
kus Panelės Šv. altorių ir 
nemažai prisidėjus prie ki
tų aukų. Valdyba darbuoja
si, kiek galėdama, dr-jo3 
naudai. Valdybą sudaro: N. 
Glubauskienė, pirm.; A. Or- 
vens, vice pirm.; M. Kara- 
sis, nut. rašt.; A. Hornyak, 
F. Urbon, fin. rašt.; M. Bo- 
ris, ižd.

Kadangi vakarienė buvo 
skaniai pagaminta, priklau
so garbė gaspadinėms: čep- i 
levičienei, Pisaravičienei, ’ 
Yurgelaitienei, Bundzienei į 
ir Belskienei.

X Mokytojas Petras Pa- 
riniskas, Šv. Antano parap 
vyriausias vedėjas katalikų 
cenzo. Mat, vicam mieste 
eina katalikų surašymas.

X Jonas Paplinskas, ka 
talikiškų laikraščių platin
tojas, sunkiai automobiliaus , 
sužeistas: sulaužyta dešinė 
koja. Turės ilgai ligoninėj 
pabūti. Apgailestauja drau-1 
gai Jono nelaimėje ir linki, : 
kad Dievas greitai suteiktų 
sveikatą. Laikraščius parda
vinės žmona ir dukrelė. Iš
ėję iš bažnyčios nusipirki
te. Tas priduos Jonui sma
gumo ir greičiau atgaus svei 
katą.

X Juozas Smolskas, norė
damas turėti gerą draugą, 
užsiprenumeravo dienraštį 
“Draugą”. Randasi ir dau 
giau pavienių: imkite Smala
kio pavyzdį.

X Stengkitės nusipirkti 
bilietą į art. Anna Kaskas 
koncertą. Programa bus be
galo įvairi. Dainuos kelio
lika dainų ir lietuviškai.

Koresp.

Ko išmoksi — ant pečių 
nenešiosi. — Patarlė.

TU AT'S LIFE

25 SUŽEISTA ANT GELEŽINKELIO

("Draugus'’ Acme teiepnoto,

Arti Rahway, N. J., ant Pennsylvania geležinkelio susidaužė du keleiviniai trauki
niai. 25 asmenys sužeista, kai kurie jų pavojingai.

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIU oi. Linkim geriausių pasek
mių!

INDIGESTION
may excite the Heart

O»s trapped tn the atommh nr gullet may art likę a 
hair trtfgcr on t ha h<art aetlun. At the lirai mI<ii ot 
dlitresa amart m**n and wom«*n drpend on Bell ana 
Tablets tn act ga free No laaattve būt made of the 
f a si ėst act ln g medicines knoun for symptomatlr relief 
of gaatrlc hyperarldltjr. If the FIKST TKI A L dof-n't 
prove Keli-ans better. return bottle to us and recelva 
DOUBLE Money Back. 25c. at all drug aVorvs.

dėjo. Susilaukė gražios duk
relės. Benedict yra sūnus 
Jono ir Katarinos (Šv. Onos 
dr-jos pirmininkės) Dubins- 
kų, kurie tikrai gali didžiuo
tis nauju vardu “grandpa” 
ir “grandma”. Sveikinam vi
sus.

Korespondentė

Mix Lemon Juice 
' AT HOME 

T0 RELIEVE 
rheumatic pains

Money Back — If This Recipe Fails 
Good news travels fast—many of the thou

sands of folks who now take lemon Jutce 
for rheumatlc pain—have found that by 
addlng two tablespoonfuls of Allenru to one 
tablespoonful of Lemon Jutce ln a glass of 
water, they get faster relief for the aches 
and patns caused by rheumattsm, lumbago.

It s no surprtse elther, tor Allenru ls a
15 year old formula to relieve rheumatlc 
aches and pains In fact—lf lt does not help 
—your money back What could be falrer? 
Get Allenru today at any Uve druggist. Only 
85 cents—Do lt Now.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3409 S. Halsted St.
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3088

ADVOKATAI

Serga Juozas, jauniausias dės Šamo armiją. Trečiadie- Nubausti _ streikieriaiĮ 
sūnus Augusto ir Magdale- j nį buvo surengtos išleistu-1 
nos Ambatavičių, guli Būt- (vės American Legion sve

tainėje vyrams, kurie tą pa-Į 
tį vakarą išvažiavo. Tarp! 
jų radosi ir keletas lietuvių.

terworth ligoninėj, kur penk 
tadienio vakarą jam buvo 
padaryta apendiko operaci
ja. Linkim greit pasveikt.

iš Ideal Seating Co., kurie 
užpuldinėjo darbininkus, nu
bausti po $37 ir kaštais. 
Tarp jų radosi ir keli lietu
viai. Streikas užbaigtas ir 
kompanija priima atgal dar 

Pirmoj vietoj. — Rita Ka- bininkus, katriems vietos y- 
man, lietuvaitė, duktė Mr. ra.
and Mrs. Jos. Kaman, iš
rinkta pirmininke freshmen 
klesos (pirmų metų) Mercy 
Central School of Nursing.
Praeitą vasarą Rita baigė

Padidėjo šeima. — Bene
dict Dubinskas šeima padi-

Išleistuvės. — Apie 15 sve 
čių dalyvavo išleistuvėse, 
kurios buvo surengtos va
sarnamy Mr. ir Mrs. Frank 
Gedris, prie Hess Lake, pa
gerbimui Tony Kavaliaus
kas, kuris pašauktas į Dė- Catholic Central High Scho-į

NIAGARA FALLS, NEVY YORK
TnimnAi 1 su e£zekvij°rnis- Uždūšinėje 1
,,UII,"ai pirmos šv. Mišios skaitytos;

X Praeitą savaitę į Šv. 7:30, antros apie 7:50 ir Į 
Marijos ligoninę nuvežta paskutinės su egzekvijomis' 

prasidės po 8 vai. Lankyki
me pamaldas kasdieną — 
paaukodami savo maldas, iš
klausytas šv. Mišias šie-1 
ioms skaistykloje.

Jankauskienė. Pirmadienio 
rytą padaryta pavojinga o- 
peracija. Pasisekė ir ji jau 
ramiai ilsisi.

X Sekmadienio vakare, 
Šv. Jurgio draugijos balius. 
Vakare bus šokiai. Tikietai 
bus parduodami prie durų. 
Sekmadienio vakarą praleis- 
kim su saviškiais.

X Šią savaitę aplankė 
mūsų parapiją garbingi sve
čiai. Sekmadienį kleboną pa 
vadavo kun. Pranas Valu- 
kevičius. Antradienį atsi
lankė Rochesterio klebonas 
kun. Jonas Bakšys ir laik-

Bukite Maloni h 

SAVO AKIMS
Tik viena pora aklų vieam KT- 
venlmul. Saugokit jas. leisdami 
liukzamlnuotl jas modernlAklauala 
■natoda. kuria regkllmo mokslas 

gali sutetktl
S3 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie iiaAalina 
vis* akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
relefonas CANAL 0528 — Cblcaso 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 8:00 a. m. Iki 8.30 p. m 

Treč. Ir fte&t: 8:80 a. m. Iki 
T:80 p. m.

AMERIKOSJJETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Tai. OANal 8188%m. 6968 8o. Talman Are.

Rea. Tel. GROvehill 0617 
Office teL HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 W. Marųuette Road

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. 8 
REZTDKNC1JA:

6631 S. Callfornla Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

OR. STRIKDL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

raščio “Amerika” vyriausias 4645 So. Ashland Avenue
redaktorius Juozas Laučka. . „.P?*18? . .

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak.

X Šeštadienį, lapkričio 1 N^L,yARdJR47878Utarti
d. Visų Šventųjų šventė. Vi-1 Namų tel PROspect 1930__________

si katalikai privalo išklau- Tel. YARda 6981.
syti šv. Mišių. Mišios bus KENwood 6107

6 ir 8 vai.
X Jau buvo pranešta, kad 

Uždūšinės Dienos pamaldos 
prasidės sekmadienio vaka 
re 7:30 vai. Bus pamokslas, 
maldos ir mišparai už mirų 
sius. Mišparai bus laikomi 
kas vakaras per visą okta
vą. Šį sekmadienį bus išda 
linti konvertėliai aukoms. 
Galite surašyti savo ypatin
gas intencijas. Už jas Uždu-į 
šinėje bus atlaikytos iškil- j 

mingai giedotos šv. Mišios

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS CR CHIRURGAS 

Knm va) nuo 1—S; nuo 6:30—8:3** 
756 VVest 35th Street

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

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. CANai 0257
Rea. tel.: PROepeet 666

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

Realdeacija: 6600 So. Arteeian Ar 
VĄlJtNrioa- 11 » rrtn iki 3 popu

6 iki 0 vai. vakar*.

SI TAI PYSI PINIGŲ, IIAVO DARBO IR SVEIKATĄ. JSIGVt 
GERIAUSIĄ III STIP
RIAUSIA M V dienų

LINK-BEI.T, Visiškai Automatiškas

STOKERĮ
ii Automatiška)

ŠLEGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. VVestern Avė.
* ĮVEDU ŠILUMA * BOILERIUS

REPnblic 3713
IR SUTAISAU SENUS

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: — ECCLID 906.

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

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

v&I vak
Tel. CALumet 6877 

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

REZIDENCIJA: —
3149 SO. HALSTED ST.

Tel.: Victory 2678

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chicago, DI.

f
r

LIETUVIAI DAKTARAI

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; CICero <278______

UR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 West Cermak Road 

Ofiso UL OANal 814#
Ofiso Vai. j 8—4 ir 7—6 
T-ačladlanlala pagal fatartfc 
Bes. Tėti —Mok SIS*

Tai. YARds 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti <7th Street

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

Telcfofnae; HEMlook M4S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal s’įtart J

Telefonas CANai 4798

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-0 
ir pagal sutartį.

Res, telefonas SEEley 0434.

Tsl. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 8 

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDO8:

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietavia)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VAI.ANDO8:
Nuo 1—4 ir ano 7—6 vakare 

Taipgi pagal autartį.
Ofiso ulafnnae PROapeet 6717

▼EUlaU

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 

šeštadieniais: 11—12 ir 7—9
Sekmadieniais 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street

v

Tel. CANai 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

OflM ZeL: Beald. TeLi
VIRginia 1886 PROipart 16M

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 Weat S5tfa Street 
LIGONIUS PRIIMA a 
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 <aL 

Trečiad. lr 8ekmad. tik aualtarlua

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

(2-troe lobo*)
TaL MIDway 8880 Chicago, UI

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. rvto, nuo 2 iki I 
vai. popiet ir uuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland A ve. 

Tai. YARda 0994 
Rer. Tel. KENnood 4300

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

1
TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524 
EMERGENCY: call MIDnay IMH11 
Res.: HEMIock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AM) SURGEON 

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

2408 VVest 63rd Street

4✓
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SPAUDOS BIULETENIS
Nr. 4 — redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato, 

New York, N. Y.

I. ANGLIŠKOJI
AMERIKOS SPAUDA

Lenkai ir Vilnius

Anglų kalboje Penguin 
specialioj serijoj išleista 
knygutė: “Poland” parašyta 
W. J. Rose. Skyriuje išvar
dintam “The First Twenty 
Years” rašoma ir apie Lie
tuvą. Ten sakoma:

“Prieš 600 metų, Vilnius 
buvo didžiulės Lietuvos im
perijos sostinė, kurioje, 
kaip istorikai tvirtina, lie
tuviai tesudarę aštuntą da

tų miestus turi tas, kas nu
gali karo lauke. Mums ro
dos, lenkiškas miestas pa
lieka lenkišku nepriklauso
mai nuo to ar Vokietija ar 
Sovietai jį atplėšia. Lygiai 
lietuviškas Vilnius palieka 
lietuviškas nepriklausomai 
nuo to, kad lenkai sovietus 
nugali. Tyčiotis iš Vakarų 
Europos valstybės vyrų, kad 
želigovskiados “veikėjai” 
geriau nusimanė kas dary
tina Vilniaus krašte yra ma
žiausias neatsargumas. 
Mums rodos ir autorius ir

lj gyventojų. Po unijos su Syv^ej* Želigovskiados “vei- 
Lenkija sekė svarbios per-' kėjai ’ kaip tik visas savo 
mainos, daugiausia Katali
kų Bažnyčios įtakos dėka.
Vilnius su laiku pasidarė 
lenkišku miestu kaip Bres- 
lau vokišku ar štrasburgas 
prancūzišku. Mes matėme 
Vilnių, kaip vyriausią lenkų 
romantinio laikotarpio judė
jimo centrą po 1815 metų.
Vienintelė kita svarbesnė 
pažymėtina Vilniuje įtaka, 
be 19 šimtmetyje įvestų ru
sų elementų, buvo žydri, ku
rie sudarė didelę gyvento
jų dalį. Tokia padėtis be 
abejo, buvo labai apgailėti
na vadams atgimstančios

KUR LAIVAI TORPEDUOTI

viltis yra sudėję Anglijos 
ir Amerikos valstybių vy
ruose.

Grįsti savo teisę į Vilnių 
Pilsudskio asmenišku prisi
rišimu prie to miesto yra 
didelis pasityčiojimas. Pil
sudskio prisirišimas nepa
lyginti su lietuvių tautos 
prisirišimu. Jeigu Vilnius 
buvo lenkų tam tikro lai
kotarpio romantizmo judė
jimo centras, tai ką bekal
bėti apie lietuvius, kuriems 
Vilnius buvo ir tebėra vis
kas.

Kas liečia lenkų statisti-
lietuvių tautos, kuri kutu’ nes žinias Vilniaus krašte, 
su lenkais kovojo ir kentė 
tarizmo jungą. Jie laikės 
nuomonės, kad Yiiniua yra 
jų “šventasis” miestas, nors 
istorinis procesas visiškai lenkų okupaciją.
žadėti pakeitė. Dar vienas 
įsminis dalykas atsimintina. 
Jei lenkai nebūtų sumušę 
bolševikų kariuomenę 1920 
m., nebūtų buvę nū laisves 
Lenkijos, nei iais/os Lietu
vos. Kartą tai atsiek::?. ne
buvo galima, kad k’tokia 
pretenzija į Viinių galėtų 
lygintis su lenkų. Mažiau 
Kaip 10 nuoš. lietuvių tėra 
mieste, o apylinkių gyven
tojai yra baltgudžiai ir len
kai. Būtų buvęs didelis po 
litinis “gafas” Lietuvai gau
ti išplėstas sienas, kokių 
reikalavo ekstremistai, ly
giai kaip sienos prieš Len
kijos padalinimą būtų buvę 
Lenkijos nelaime.

“Duoti dideles mažumas 
prieš jų valią bet kokiai 
valstybei sudaro didelio pa

užfrontėje. Jau Rytų Gali
cija įkorporuota į Generali
nę Lenkijos Guberniją ir vo
kiečių gauleiteris įkurdintas 
Lwowo mieste. Didelė pro-

ther Funk, Reicho Ekono
mikos ministro, kalboje, pa
sakytoje pereitą sekmadienį Į-J 
Karaliaučiuje. Jis kalbėjo a- 
pie Rytų Europoje okupuo- J (j)

i
3

(•‘Draugas” Acme telephoto)

Kryžiukais pažymėtos vietos, kur torpeduoti ameriko
niški laivai Lehigh ir Bold Venture.

Vaizdas Dariaus-Girėno salės, kurioje įvyksta Bankietas.

vincija, pavadinta Ostlandu tą teritoriją, kaipo begalinį
išrėžta iš Baltarusijos, Bal
tijos valstybių: Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Tai te
ritorijai paskirtas Reicho 
komisaras ir įvestas privers
tinas darbas, priverstinas 
švietimas, išleisti drastiški 
įstatymai prieš medžiojimą, 
žvejojimą ir atsargų suda- 
rinėjimą.

“Lietuvių vadai, kurie su

yra žinoma, kiek jos ver
tos. Todėl daugiau patikė
tini objektingesni statisti- 
niai daviniai nustatyti prieš kom"bi'navo'vid'u^f sukUimą

Taip, tikrovė įrodė, kad 
didelė nelaimė turėti “iš
plėstas sienas”, todėl “iš
plėstų” sienų Lietuva ir ne
siekė. Tas priekaištas ge
riausiai tiktų patiems len
kams ir tai nėra tik lietu
vių nuomonė.
Veiksmai užfrontėje, 
kai mūšiai vyksta

Anne O’Hare McCormick, 
nuolatinė *New York Times’ 
bendradarbė, tokia antrašte 
parašė straipsnį, įdėtą “N. 
Y. Times” spalių 15 d. Au
torė plačiai rašo apie čekų 
sporto organizaciją “Sokol”, 
pabrėždama jos didelį popu
liarumą čekų tarpe, todėl 
nesą nieko stebėtino, kai 
naujasis naciškasis Bohemi- 
jos-Moravijos “protekto
rius” įsakęs tą organizaciją

pagelbėti vokiečiams 
laisvinti” savo kraštą nuo

rusų, kaip praneša švedų 
laikraščiai, esą areštuoti dėl 
to, kad vokiečiai negalį to
leruoti “nacionalistinių” ju
dėjimų. Ukrainiečių vadai 
Lenkijoje, kurie buvo vo
kiečių skatinami, kaip atro
do, susilaukė to paties liki
mo. Nukariautojų intencijos 
aiškiai išreiškiamos dr. Wal-

BW

l i • vis-

ii

maisto ir žaliavos rezervu- I
arą naujoje kontinento or- M 
ganizacijoje. Matomai, na- 
cių atžvilgiu, Vakarinė Ru- (j) 
sija yra galutinai prijungta, i X 
Jos vieta vokiečių plane y- i v.Į 
ra ne industrinė, bet agri- ! f»j 
kultūrinė.” ™

Malonu pastebėti, kad žy
mūs Amerikos viešosios o- 
pinijos atstovai, palyginti, Į 
gerai orientuojasi lietuvių 
tautos aspiracijose ir su
pranta, kad sukilėliai nesie
kė pasitarnauti vokiečių in
teresams, bet siekė nepri
klausomos Lietuvos atstaty
mo, todėl jie vokiečių areš
tuojami, panašiai kaip anks
čiau juos areštuodavo ru
sai.

IR JUS!
□ GO

Sidabrinio
Jubiliejaus

B ANKIETA N
9DS

vojaus visiems ir teatneša uždaryti, bet esą stebėtina, 
nelaimę tiems, kuriuos tai kad jai buvo leidžiama veik-
liečia.

“Kas faktinai šiame da 
lyke nulėmė tai, žinoma 
maršalo Pilsudskio asmeniš
kas prisirišimas prie gra
žaus istorinio miesto, kuria
me jis užaugo. Naudojama 
akcija buvo priešinga Ali- 
jantų instrukcijom, bet žmo
nės, kurie ėmėsi veikti žino
jo, kas darytina geriau už 
Vakarų Europos valstybės 
vyrus.” *

Su viršum pustrečio šim
to puslapių knygutėje, pa
lyginamai trumpai apibu
dintu Vilniaus klausimu, la
bai daug pasakyta ir atvi
rai atskleista lenkiška gal-

Muzika tai meile, ieškan
ti žodžių.

ti iki šiol. Esą aišku, kad 
jau ne nuo dabar naciai pa
stebėję tos organizacijos ne
lojalumą okupantams, bet 
iki šiol jie vis bandę privers
ti ją “kooperuoti”. Genero
lo Heydricho parėdymas e- 
sąs įrodymas, kad tas jiems 
nepasisekė.

Autorė nurodo, kad na
ciams pasipriešinimas vi
suose okupuotuose kraštuo
se esąs didelis, bet nežiū
rint į tai jie nuo priespau- 
d?-5 neatsisako ir savo užsi
mojimuose be atodairos žen
gi?. pirmyn. Nors jiems ir 
nepasisekė čekų palaužti, 
bet jie tais pačiais meto-

* o 'urril dais neša “naują tvarką” įvosena. Reikia manyti ligi M // ,7

BRUSH

CRAYOH

Why tol.rat. thot Irrlta*- 

tng gray that to ditturbt 

th* color harmony ot 
your hoir f Touch It away 

tafely with thii n«w Clal- 

rol Bruih Crayon. lt por-

mlts colorlng from th. root out wlthout drlpping or imudg 

Ing, and lt th. porfoct aniw«r to ln-b.fw..n tlntingi o* 

Ihott distracling flrsf gray hairt. In a imart “carry-evtry 

whtrt” cat. that op.n t in o Įiffy roady for us.. $1 .. 

lofillt 50c .,, In 12 natural-looking shad.s.

dabar ji bus žymiai pasi
keitus. Vargiai dabartiniu 
metu autorius drįstų tvir
tinti, kad teisių į kitų tau-

Rusijoje užgrobtus plotus. 
“Nusmelkti dūmų ir di

delių judėjimų mūšio lau
ke, svarbūs įvykiai vyksta

Kristaus Karaliaus Šventėje

Sekmadieni, Spalių (October) 26-tą d„ 1941 metais
DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE 

4416 So. Western Avenue, Chicago, Illinois

Pradžia 6-ta valandą vakare.
(Pagal Nauju Standard Laiku.)

Įžanga..................($1.82 įėjimas ir 18c U. S. Defense Tax) $2.00
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Adv. F. Mastauskas - J. Laučka, "Amerikos" 
redaktorius - "Draugo" redaktoriai - Konsulas 
Petras Daužvardis - Chicagos Dvasiškija - Lie
tuviai Profesijonalai - Biznieriai ir Vadai!

PASILINKSMINIMAS JAUNIMUI PO BANKIETO PRIE 
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prapliupti. Jūs galite skaityti laikraščius, galite žiū
rėti kino apžvalgas, bot vistiek jūs karo baisybių ne
perprasite ir neapimsite. Karas galima suprast tik jį 
gyvenant, tik jaučiant čia pat savo paties mirtį. Laik
raščiai tai tik pasakos vaikams apie maumus, kurios 
yra baisios, bet nepavojingos.

Bet sotus, sako, alkano neužjaučia. O reikėtų iš
mokt žiūrėti alkano ir nuskriausto akimis. Gal šian
die kai kuriam, nežinant, kas iš tėvynės dar išeis, jei 
taip galima išsireikšti, ir rizikinga aukoti sunkiai už
dirbtas pinigas? Bet reikia matyt Lietuvą: jos išdras
kytas sodybas, jos karo sudegintus ir sugriautus mies
tus, badą ir skurdą, be to, atimtą brangiausi žmogaus 
žemėje turtą — laisvę. Bet reikia atsimint, kad net ir 
sudeginta, ir alkstanti ji plakasi į laisvę. Nelaimėje 
nėra nei luomo, nei partijos, nei tautos, o yra žmogus. 
Štai tam žmogui ir reikia padėti. Gal ta pagalba dabar 
dar negalima, gal dar netikras indėlis. Bet karas pa
sibaigs, o jis gi tikrai pasibaigs, kaip ir viskas čia, 
žemėje, baigiasi. Tada tėvynė labiausiai bus reikalinga 
pagalbos ir jūs, mieli tautiečiai, tam momentui ruoš
kitės. J. Aistis

RADIJO OPERATORIUS

("Draugus" Acme telephoto)

I.ietuv’ų katalikų dlenražčlo "Draugo" rSmSjami tr skaitytojams 
siunčiu Kveikintnius lr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas' 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo ti©. 
saa, gina Ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

DaugaKopai lapadaugftja JSsų tatalIkUko dienraščio skaitytojų akai 
Mtaal

* AML ET O GIOVANNI CICOGNAML 
Laodlcea Arkivyskupas,
ApaAtaHMtas Delesatss

Federacijos Tarybos susirinkimas

Lieldvio kelias
Daug kartų mūsų tėvynė buvo visokių nelaimių pa

liesta, daug kartų ji buvo draskoma ir plėšoma, daug 
kartų ji buvo svetimos kojos minama, bet niekad ji 
taip sunkiai nebuvo nelaimės paliesta, kaip šiandie. Iš 
kitos pusės, ji niekada neparodė tiek atsparos ir pas
tangų išsaugoti laisvę, kaip šiandie. Atėjo vienas ir 
sugriovė didelę dalį to, ką mes sunkiomis sąlygomis 
buvome sukūrę, o, po to, atėjo kitas degindamas ir 
griaudamas, bet tauta karą sutiko su džiaugsmu, lyg 
išganymą, tikėdamasi ko nors šviesesnio, tik jos sva
jonės neįvyko: viena prievarta pakeitė kitą, bet tauta 
aiškiai pamatė, kad dar kartą sudužo jos amžina sva
jonė į šiuos nepaprastai žiaurius laikus. Ji, aišku, la
bai gerai mato savo nejėgą, tik tatai nepalaužia jos 
noro gyventi.

Atėjo rusas — ji pradėjo žvalgytis vakaruosna ir 
jos noras išsipildė. Kai kas manė, kad ji laisva valia 
pasiduos nešamai srovei, ir reiškė baimės, kad tauta 
sunacėsianti. ši baimė nepamatuota,'nes tauta pirmon 
galvon tik apie laisvę tesvajojanti ir vargu ar kas pa
jėgs tą jos svajonę iš širdies išplėšti, nes nėra tokios 
pajėgos žemėje, kuri galėtų atimti žmogui norą būti 
laisvam.

Vos okupantai pradėjo reikšti abejingumo tautos 
troškimams, tuoj tauta susikaupė savyje ir pradėjo 
žvalgytis į visas puses, kur ji galėtų pamatyti nors 
mažytį vilties žiburėlį. Bet kur tu ką nors šviesesnio 
pamatysi šiais visuotinos nakties laikais? Kaip tu pa
judėsi iš visų pusių, lyg diegliais apramstyta? Tačiau 
tauta nenusimena, ji žvalgosi, o kas ieško — randa.

Neseniai mane pasiekė žinia, kad prezidentui Rcose- 
veltui paskelbus aštuonerius punktus, Lietuvos jau
nuomenė suorganizavo eiseną Kaune išreikšti savo ta 
proga džiaugsmą. Kokia ironija! Tas pats jaunimas, 
kuris beveik nuogomis rankomis ėmė raudonuosius 
tankus, šiandie reiškia džiaugsmą tiems reiškiniams, 
kurie naujiems krašto šeimininkams nelabai patinka.

Aš visada tikėjau Lietuva, bet, prisipažinsiu, daug 
dalykų man buvo netikėtų. Aš buvau tikras, kad Lie
tuva karo atveju sukils prieš okupantus, bet nesitikė
jau, kad sukilimas galės įgauti tokio plataus masto ir 
kad jis bus taip visuotinas, apimąs visą kraštą ir vi
sus gyventojų luomus. Matyt didelis dalykas yra lais
vė, kad jon taip per aukas, niekindami mirtį, žmonės 
eina. To laisvas žmogus taip pilnai ir plačiai nesu
pranta, kaip tas, anot poeto, kuris jos netenka. Taip, 
aš nesitikėjau, kad lietuviai pirmi įžengs į Vitebską. 
Tatai mane nustebino. Bet kad mes pasieksime pilną 
laisvę, pilną nepriklausomybę — man jokios abejonės 
nelieka. Tautos niekas neprikels, jei ji bus savo šir
dyje mirus, kaip niekas nepajėgs jos nužudyti, jei ji 
bus gyva, jei ji plaks troškimu laisvai gyventi. Aš ži
nau, kad jos gyvybė glūdi jos pačios viduje, dėl to 
laisvė eis tik iš vidaus, tik iš jos pačios. Ji savo likimą 
pati nulems. Štai dėl ko manau, jos ateities iš lauko 
spręsti nereikėtų, nes tatai ir bergždžia ir nerealu.

Šiandie lietuvis išeivis turėtų atminti vieną, kad jis, 
nežiūrint kaip jis būtų nelaimingas, vistiek yra lai
mingesnis už tą, kuriam suvaržytas kasdieninis gy
venimas, atimta laisvė ir paliktas viri kaboti karo 
siaubas, kuris kiekvienu mementu gali virš jo galvos

Rytoj, Morrison viešbutyje, įvyksta A. L. R. ,K. Fe
deracijos Tarybos susirinkimas, kurin yra atvykusių 
Tarybos narių iš New Yorko ir Pennsylvanijos. Apie 
šio susirinkimo svarbą nereikia nė rašyti. Kas bent 
kiek akyliau seka šių dienų gyvenimo eigą, labai gerai 
žino, kiek daug svarbių klausimų šiandieninis gyve
nimas iškelia.

Be vietos kultūrinių ir visuomeninių reikalų, be mū
sų pačių pastangų išsigelbėti kaipo lietuviai ir kata
likai, ant mūsų pečių ir vėl užgulė Lietuvai gelbėti 
reikalai visu savo sunkumu. Ir, kadangi mes esame 
žmonės su sąžine ir širdimi, jokiu būdu negalime at
sisakyti tą naštą priimti ir ją garbingai nešti. Juk 
mūsų širdyse tebeplaka lietuviškoji širdis, mūsų gis- 
lose tebeteka lietuviškas kraujas. Kai šaukia paverg
tosios Lietuvos žmonės, kai ištiesia į mus savo rankas 
broliai ir sesutės ištremti į tolimus Sibiro kraštus, 
mumyse atgyja taurusis lietuviškumas, išeinąs iš krikš
čioniškosios artimo meilės ir mes, kiek galėdami, sten
giamės jiems padėti. Kas gali būti artimesnio, jei ne 
sava motina, sesuo, ar brolis?

Iš to, kas čia pasakyta, galima suprasti, kad rytoj 
įvykstančiam Federacijos Tarybos suvažiavimui, be 
daugybės vietos reikalų, rūpės lietuvių tremtinių šel
pimo reikalai, Lietuvos žmonių vargai ir didysis Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės atgavimo klausimas.

Federacijos Tarybos suvažiavimui linkime geriausio 
pasisekimo sėkmingai spręsti didžiąsias mūsų tautos 
problemas ir nustatyti tinkamas gaires mūsų ateities 
veikimui.

Šveicarų spauda apie lietuvius tremtinius
Ženevos laikraštis “Courrier de Geneve” įsidėjo ap

rašymą, kaip bolševikai, prieš bėgdami iš Lietuvos, ga
beno Maskolijos gilumon lietuvių gyventojus. Laikraš
tis pastebi, kad lietuviams deportuoti buvo į Lietuvą 
specialiai iš Ukrainos ir Baltgudijos atsiųsti čekistai, 
kurie suėmė ir išgabeno Maskolijon tūkstančius lietu
vių. Jeigu lietuviai nebūtų sukilę prieš okupantus, tai 
raudonieji būtų suskubę išvežti iš Lietuvos dar antrą 
lietuvių inteligentų partiją. Laikraštis priduria, kad 
tenką būti dideliu pesimistu, ar daug išvežtų lietuvių 
išsigelbės iš bolševikų nagų.

Kurie neskaito...
“Saulė” rašo:

“Katrie žmones neskaito jokiu laikraszcziu ir ne
turi jokio supratimo apie laikraszczius tai lai prati
nasi skaityt nes žmogus be laikraszczio yra kai tas 
darbininkiszkas arklys kuris tik tiek supranta ir isz- 
mano ka po snukiu turi. Seniau žmogui užteko penkių 
pajautimu kūno, sziadien neatbūtinai yra reikalinga 
skaitymas ir raszymas o tas pajautimas yra svarbes
nis už kitus. Kaipgi žmogus gyvens ant svieto jeigu 
skaityti nemokės?”
Čia pasakyta savotiška (sauliška) lietuvių kalba, bet, 

vis dėlto, pasakyta teisybė apie tuos, kurie neskaito 
laikraščių.

Visi, kas tik gali, turi paaukoti vadinamam Commu- 
nity fondui, iš kurio šelpiamos prieglaudos ir atlieka
mi kiti krikščioniškosios artimo meilės darbai.

Tik tie nėra Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoj 
nariai, kurie dar neturėjo progos su šia fraternaline 
organizacija susipažinti,

Samuel Haken iš Brook
lyn, N. Y. Jis buvo radijo 
operatorius sutorpeduotam 
prekiniam laive Lehigh.

Svarios mintys
Be tikėjimo nėra laimės. 

Nepaprastas prancūzų karo 
vadas Napoleonas ir nesi
jautė laimingu, kada nuga
lėtos tautos prieš jį lenkė
si, kai prancūzų tauta jam 
pergalės himnus giedojo; ne
sijautė laimingu, kai nuo jo 
žvilgsnio kariuomenė sty
ro..., — pajuto širdies džiaug 
smą ir tą laimę, kurios visą 
savo gyvenimą neturėjo, šv. 
Elenos saloje, visų apleistas, 
nuo sosto numestas, — pa
juto tikėjime.

“Pradžioj randasi tikėji
mo atšalimas, iš šio abejo
nės, vėliau prieštaravimas 
ir pagaliau neapykanta ir 
pašaipa. Pusiau galvojimas 
veda prie velnio, o pilnas 
galvojimas veda prie Dievo” 
— pasakė žymus poetas ir 
rašytojas F. W. Weberis.

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė. Tihamer Toth.

Po svietą pasidairius
Cleveland’o “tautiškoj” 

gazietoj vienas pabėgėlis iš 
Lietuvos, pasivertęs Asilu, 
spardosi, kam Gabaliauskas 
pirmas bėgo iš Lietuvos, 
kai ant jos maršavo mon
golai nešdami Stalino sau
lę. Asilas duoda suprasti, 
kad iš Lietuvos pirmas tu
rėjo bėgti vadas, o paskui 
jau smertelni žmonės, kurie 
turėjo progą bėgti.

Valug to Asilo figerių, 
tai kuomet vilkas užpuola 
avis, tai piemuo turi bėgti 
pirmas; kai laivas skęsta, 
tai kapitonas turi pirmas 
sėsti į gelbėjimos laivelį.

Pas “tautiečius” viskas 
atvirkščiai.

Balšavikų gazietos rašo, 
kad koks tai second babtis- 
tų pastorius Jenkins, sto
damas už paliuosavimą pa- 
sportų feikerio Browderio 
iš kalėjimo, sako, jog “joks 
žmogus negali būt laisvas 
taip ilgai, kaip kitas žmo
gus yra kankinamas ir per
sekiojamas.”

Stalinas kaip persekioja 
ir kankina žmonės, vienok 
jaučiasi laisvas. Jei pasto
rius Jenkins nevierija, lai 
parašo gromatą Stalinui ir 
pasiklausia, ar jis nėra lai
svas. -

Marsas dabar yra priėjęs 
arčiausiai Žemės, tik 38,- 
130,000 mylių. Taip arti jis 
prieina Žemę tik sykį į 17 
metų.

Reiktų, tavorščiai, padirb 
dinti tokią armotą, kad ga
lima būtų jį nušauti, kad 
niekad daugiau nesiartintų 
Žemės. Ba, matot, kas de
das ant Žemės, kuomet jis 
arti prie jos prieina. Mar
sas, kaip žinote, yra vainos 
dievaitis.

Prašau Nesijuokt
Vakar eidamas iš redak

cijos namo ant stryto sutin
ku Miką Audrą. Žiūriu, 
visas sudaužytas, net baisu 
pažiūrėti.

— Mikai, mai gudnis, kas 
atsitiko. Ar turėjai auto
mobilio eksidentą?

— No, — atsakė Mikas. 
Niekas neatsitiko, išė

mus tai, kad vakar vėlai 
parėjęs namo, žmonai praš
nekus, užuot tylėjus, ėmiau, 
kaip kreizis, ir prakalbėjau.

Aną dieną susitikau se
nai matytą Eną Sijonaitę.

— Alio, alio — pasveiki
nau. Senai matyta. Ale 
tu visuomet išrodai kaip 
“svveet sheteen.” Mai, mai.

— Šiur, aš esu “svveet 
sixtecn.” Vakar suėjo tik
tai aštuonioliką metų. See...

— Ale Ena, pastebėjau 
jai. — Kiek atsimenu, užpe- 
reitais metais tu taip pat 
sakei, kad esi aštuoniolikos 
metų.

— Šiur, sakiau, — atsa-
Z

kė Ena. — Mat, as esu ne iš 
tų moterų, kurios vieną die
ną šneka vieną, o kitą die
ną kitą.

-i
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Aliu Rachraunova HILLMAN AIŠKINASI

Studentai, Meilė Ir Čeką
ifc Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis

U. TOMAS
i 'ppoin vp

Dabar vargšas turi sėdėti budriai saugojamas Oms
ke, į kurį jį atgabeno jo “draugai.” Jis sakosi turįs tik 
du norus: vieną — pareiti namo ir antrą — atkeršinti ši-

** tiems išdavikams raudonarmiečiams.

Rugpiūčio 20 d.

Šiandien mūsų vokiečio gimimo diena. Mes jam iš
kėlėme šiokį tokį pokylį, būtent, iškepėme nedidutį piro- 
gą ir paskrebinome bulvių.

Vokietis į mūsų liūdną gyvenimą įneša spindulėlį 
* šilimos ir džiaugsmo, ir mes esame už tai jam labai dė

kingi. Jis padeda man prikapoti malkų, pagriebia smui
ku ir mandagiai klausosi mano mamos pasakojimų ir 
sielvartų.

Rugpiūčio 23 d.
šiandien vokietis atsivedė vieną sako kolegą. Aš 

užkaičiau virtuvą, ir mes drauge išgėrėme arbatos. Aš 
visą laiką mažai kalbėjau ir daugiau žiūrėjau į antrąjį 
karo belaisvį, filosofijos profesorių. Jis, pažiūrėti, at
rodo labai inteligentiškas žmogus, turi milžiniškai ilgą 
kaktą ir nešioja ilgą juodą barzdą — veidas kaip prana
šo. Jis savo didelėmis akimis atsidėjęs pasižiūrėjo į ma- 

r ne, ir aš pajutau, kad jis kiaurai peržvelgė mano sielą 
' Kaip atsitiko, kad mes prieš tokius žmones turėjom 

kovoti ?

Kai vokietis ištaria žodį tėvynė, tai jo akys pradeda 
taip keistai plizgėti. Vargšas! Bet ne, jis nėra vargšas, 
nes turi tėvynę. Nors ji yra ir toli, bet, anksčiau ar vė
liau, jis vistiek vėl ją išvys ir užmirš ištrėmime išgyven
tus metus ir kančias. Bet mes? Kur mums ieškoti iš
sigelbėjimo? Mes esame išmestieji, kurie savo pačių tė
vynėje netekome tėvynės.

Aš paskutinėmis dienomis imu dažnai galvoti, kad 
tam karo belaisviui vokiečiui reiktų atiduoti savo dieno
raštį. Čia jis tikrai turės žūti, o antra, tokiais laikais 
rašyti dienoraštį yra stačiai beprotybė.
nęs rastų, tai man būtų tikriausias mirties sprendimas.

fUraugua" Acme teiepnou.

Sidney Hillman, OPM vienas direktorių, senato komitetui aiškina, kokiais sumeti
mais jis rekomendavo nepripažinti “Michigan defense hcusing” kontrakto pigiausiu 
pasiūlymu. Sakosi bijota tarp darbininkų organizacijų kilsiančių rimtų nesutikimų.
Tą pigiausią pasiūlymą iškėlė P. F. Currier iš Detroito. 
Jis klausosi Hillmano aiškinimosi.

TREMTINIAI ŠAUKIASI - MES ATSILIEPIAME

Liūdna tremtinių dalia. Geraširdžiai lietuviai 
net šimtines ir dešimkes kloja. Ir kitur didelis 
bruzdėjimas. Lietuvių tremtiniu dainos.
Rusai bolševikai tūkstan- dr. Račkus $14.00, kun. K. 

čius Lietuvos geriausių sū- Barauskas $10.00, Puplesius 
nų ir gražiausių dukrų iš- $5.00, kun. J. Prunskis $5 
plėšė iš savos tėvynės ir nu- kun. Linkus $5.00, kun. A. 
bloškė į tolimą Sibirą, kur Briška $5.00, kun. Kidykas 
vargas ir skurdas lietuvį $5.00, Juška $5.00, BI. Kaz- 
kiekviename žingsny lydi. i lauskas $5.00, Švilpauskienė

Baisus skurdas ir vargas 1 $5.00, adv. Gadys $10.00, 
ištiko mūsų brolius tremti Navickienė $10.00, Budrikas

Jei jį prie ma- nius, kurie nenorėjo parduo > $10.00 ir t.t. ir t.t.
ti savo lietuviškos katali- Roselande, Visų Šventųjų 
kiškos širdies rusams bol-, lietuvių parapijos salėj spa 

Rugpiūčio 27 d. , ševikams. Jie šiandien ken-J lių 14 d. buvo suruoštos pFr

Currier čia matosi kairėje.

Bf’l
Aš dabar turiu mokytojų kursuose skaityti paskai

tas apie vaikų psichologiją. Tai man labai patinka, bet 
kartais pasitaiko ir vienas kitas nemalonumas. Mat, 
kai kada vietoje oficijalio “tovarišči” pasakau uždraus
tąjį “gospoda,” ir tada kas nors iš klausytojų, norėdamas 
parodyti savo nepaprastą uolumą, sušunka:

— Gospoda yra tik užsieniuose ir ten tarnauja vieš
bučiuose padavėjais! Čia yra tik tovarišči!

Po paskaitos man visuomet duoda paklausimų raštu, 
kurie dažnai yra labai nayvūs. Pavyzdžiui: “Drauge 
lektore, kas yra instinktas?” arba: “Drauge, koks skir
tumas tarp proletarų ir buržujų vaikų psichologijos?” 
Bet kartais pasitaiko ir įžūlių, kaip antai: “Ar nenorė
tumėt šįvakar ateiti į miesto parką į rendez-vous? Poli-
trukas (politinis vedėjas) Semionovas.”

✓
Už šešioliką valandų gaunu dvi vištas, pusę svaro 

sviesto, svarą gabalinio cukraus ir du svaru soros.

1920 m. rugsėjo 2 d.
Nuo tėvelio jokios žinios. Ar jis dar tebėra gyvas? 

Kur jis yra? Kiekvieną kartą, kai tik pamatau per 
miestą važiuojant baltą choleros vežimą, vis pamanau, 
kad, tur būt, ir jis krito tos baisios ligos auka. Vargšas 
tėvelis!

J* > Rugsėjo 3 d.
Mūsų “poetas” Arkadijus Zelinskis dabar vis dėlto 

išgarsėjo, ir labai originaliu būdu. Jis vieną dieną ka
žin kur dingo, o tuo tarpu jo draugai paleido kalbas, kad 
jis žuvęs didvyrio mirtimi, bekovodamas su baltosiomis 
gaujomis. “Didvyris poetas” buvo paminėtas su tinka
ma pagarba, o jo draugai nutarė pastatyti jam nemir
tingą paminklą, išleisdami jo “rinktinių eilėraščių rinki
nį.” Kai jam jau paaiškėjo, kad, kaip komunistų dai
niui, pakankamai tvirtas garbės pamatas, jis vėl pasi 
rodė ir dabar stengiasi vaidinti žymų vaidmenį taip pat 
politikoje.

Rugsėjo 5 d.
Šiandien turėjo būti didelė šventė. Mat, mums va

kar pranešė, kad bibliotekos tarnautojai gaus dide’į kie 
kį maisto produktui. Ir tikrai, vienam kambary grindys 
buvo pilnos prikrautos avinų kojų ir galvų, iš kurių į mus
žvelgė jų stiklinės akys. Tačiau po visą biblioteką pa-

čia, o kenčia už tai, kad ne-; kalbos, kur kalbėjo dr. P
norėjo būti bolševikų pas
tumdėliais, o troško išlikti 
žmonėmis.

Šiandien iš tolimo Sibiro 
mūsų broliai lietuviai trem
tiniai šaukiasi į Amerikos

Vileišis ir kun. K. Barais 
kas. Prakalbose dalyvavo ne 
daugiau šimto žmonių, o su 
rinkta $72.08. Po prakalbų 
kun. kleb. J. Paškauskas pa-

Vajus eina visu smarku
mu, amerikiečiai rodo kil
nią širdį. Mes tikime, kad 
Chicagos lietuvius paseks ir 
kitos kolonijos.

Štai, Aleksandra Brazaus
kaitė iš Philadelphia, Pa., 
prisiųsdama savo auką, ra
šo: “Prisiunčiu $5.75 Lietu 
vos reikalams. Kur labiau
sia reik, ten prašau paskir
ti. Ši mano auka nepasku
tinė brangiai tėvynei geibė- 
ti. Meldžiuos iš tikros šir
dies, kad Lietuva vėl būtų i 
laisva ir nepriklausoma. Esu 
tikra, kad brolių kraujas ir 
ašaros nebus veltui...”

Pas mus ateina džiugios 
žinios, kad ir kitose koloni
jose visu smarkumu ruošia
masi prie sėkmingo vajaus 
lietuviams tremtiniams su
šelpti ir padėti išsivaduoti 
iš bado nasrų.

Tat visi į ’ kilnų darbą, 
mūsų pastangos prisidės 
prie mūsų brolių gyvybių! 
išgelbėjimo, kurios bus rei-! 

kalingos Lietuvos Laisvės 
ir Nepriklausomybės darbe.

Šiandien lietuviai tremti-

aukojo $10.03, o daugelis 
lietuvius ir maldauja, kad I parapijiečių po vieną dolerį, 
mes jiems pagelbėtumėm ir į o Petr. Rusteikaitė $5.00, K. 
išvaduotumėm iš bado nas- j Draugelis $5.00, Jon. Jag- 
rų. I minas $2.00, Ieva Lecaitė

Amerikos lietuvis gerašir-1 $2.00, M. Leškicnė $2.00.
dis, kuo gali jis padeda. | Indiana Harbor, spalių 12 niai Sibire kas rytą ir va-į 
Prasidėjo didingas vajus d. kun. K. Barauskas kalbė- karą dainuoja, o kai sulau- 
tremtinių šelpimui. Visi jaut jo Šv. Pranciškaus lietuvių ki?, iš mūsų pagalbą — dar
riai šį darbą remia ir tiesia 
pagalbos rankas, kad mūsų 
broliai tremtiniai būtų iš 
gelbėti iš skurdo ir bado.

Mes dabar neturime pro 
gos visus geraširdžius lie
tuvius amerikiečius išskai
tyti, tai padarysime vėliau 
bet tik pabrėžiame, kad at 
siranda tąurių lietuvių, ku
rie nesigaili paaukoti lietu 
viams tremtiniams iš bade 
gelbėti net po šimtinę. G 
va, Antanina Leščinskienė

parapijos bažnyčioj ir čia balsiau su poetu B. Braz- 
surinkta aukų $76.45. Kun. džioniu užtraukia:
kleb. Bičkauskas paaukojo 
$10.00, Graž. Steikūnaitė 
$3.00, Radienė $3.00, kun. 
Naudžius $2.00, o daugelis 
po vieną dolerį.

North Side, šv. Mykolo 
lietuvių parap. salėje įvyko 
spalių 17 d. prakalbos, kur 
kalbėjo dr. P. Vileišis ir 
kun. K. Barauskas, dalyva
vo 50 žmonių, o aukų trem
tinių reikalams surinkta

— Tėvyne, tavo pasaka 
man už visas pasauly... 

ją seka visos pievos man, 
visi žali laukai mūs, ( 

kaip paukščių tako sidab-! 
re tik tu viena kaip sau-'
lė —

gyva lig saulės vakaro 
būk miestuose mūs ir 
kaimuos!

iš Bridgeporto, tauri mote- $62.15. Kun. klebonas J. Šau- 
ris paaukojo lietuvių trem linskas paaukojo $5.00, Alf.
tinių reikalams 103 dolerių: 
Jonas Gustainis, iš Melrose 
Park, patiesė $25.00, Stulpi 
nas $20.00, kun. Ig. Albavi-j

Laurynaitis $10.00, K. But
kevičius $4.00, M. Ližau3- 
kas $3.00, F. Davalga $2.00 
B. Tūbelis $2.00, o daugelu

DOCfOR'h AnUZiriG LlųilD
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLEl
irternal’y ca

t

%onaT KAS reikia žinoti

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

PIRKITE APSAUGOS BONUS! .
K. Ką turiu daryti, kad 

pagelbėti savo sunui, kurs 
Ėstojo kariuomenėn?

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

A. — Jis stipriai koope
ruoja. A. F. of L., C. I. O.,

i

čius $25.00, St. šamhams i kitų po vieną dolerį.
$10.00, Balzekas $10.00, Pi-; Mes čia šiandien paminė 
variūnienė $10.00, Bronza jom vieną kitą stambesn’ 
banko direktorius, $10.00, aukotoją, kita proga išskai 
Marijona Brenzaitė $10.00, tysime ir kitus.

plito baisi smarvė, nes tie šlykštūs daiktai jau buvo pra 
dėję pūti. Nepaisydami savo išbadėjimo, vis dėlto nie
kas nesiryžo paimti ką nors iš tos mantos.

(Bui dau<laiLl

No matter wha( you’ve tried without 
eu-cess for unsigntly surface pimples. 
blemlshes and similar skin irritations, 
here’s an nmazingly sucressful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liouid Žemo—which quicklv relieves 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote KAST healing. 
80 years continuous successl Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe ca 
xuay need Katra Strength Žemo.

(•xternal!y caused)

»< PRAISED
»JA FROM

į/*) COAST 
TO

C0AST1

geležinkeliečių organizacijos 
ir ir daug kitų darbo grupių 
visoj šaly indorsavo Pro
gramą.

Pastaba. įgyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į artimiausį paštą, 
banką, arba taupumo ir sko 
linimo sąjungą; arba rašy- 
ktie U. S. iždininkui, Wa- 
shingtone, D. C. Taip pat 
ir parduotuvėse pard lodami 
An3augos Ženklai

NO! NO!
TRAOB

There is No eitra charge for Vitamin A ia 
Smith Brothers Cough Drops. These delicious 
drops štili cost only it. (Black or Meothol)
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

mucous membranos of oose and throat to 
cold infections, when lack of resist
ance is due to Vitamin A dthciency. MARK

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
■ HNING ROOM HHFS — PAK- 
i OR SETS — RI DltOOM RETS 
. RIGS — RAOIOS — RE 
wiGER4TOB.« - WAsHFRfl-

MasGKr^ - *rnvK«
• ll Kaitimai). *<in-r»la«l ItMn.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Westenn Averv
telefonas REPUBLIC 6051

<Y0U GIRLS WH0 SUFFER^
* Distress From MONTHLY

FEMALE VVEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP 

RED BLOOD!
TAKE HEED if you have all or 
any one of these symptoms: do 
you suffer headache. eramps. back- 
acho, nertousr.ess, tveakness, 
cranklness, distress of 'Trregulari- 
ties,” pcrlods of the blues, a b’oatcd 
f celine-due to functional monthly 
dlsturbances?

Then start at once — try l’'dt& 
Plnkham's Compound Tablets 
iwlth added lronl. Plnkham's 
Tablets are famous for rellevlng 
monthly paln and distress. Thou
sands of glrls and wom:n report

remarkabie beneflts! Taken regu- 
larly-they help build up resiatance 
agalnst such annoying symptoms.

Lydia Plnkham's Compound 
Tablets are also espccially helpful 
ln bulldlng up red blood and thus 
aid ln promotlng more strength 
and energy. Foliow label direc
tions. WORTH TRYINOI

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.



n DRAUGAS
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
South Chicago Žinutės

Šv. Juozapo bažnyčioje 
40 vai. atlaidų dienos iš
kilmingai apvaikščiotos. Per 
visas tris dienas rytais ir 
vakarais žmonės gausiai 
lankėsi į pamaldas.

Pamokslus sakė svečiai 
kunigai. Altoriai artistiš
kai seselių mokytojų papuo
šti. žmonių širdis kelte kė
lė prie Aukščiausiojo su 
padėka už apturėtas malo
nes.

Ypatingai paskutinis va
karas, kaip suvažiavo daug 
svečių kunigų mišparams, 
ir svečių vargonininkų 
chorui į pagelbą, tikrai bu
vo įspūdingas. Visi svečiai 
gėrėjosi naujai išpuošta 
bažnyčia ir puikia procesi
ja, kuriai vaikučiai buvo 
dailiai prirengti seselių ka
zimieriečių: Josettos ir Le- 
onardos.

Po pamaldų varg. K. Gau 
bis iškėlė vaišes chorui ir 
svečiams vargonininkams, 
kurių tarpe buvo komp. A. 
Pocius, A. Mondeika, Bra
zaitis, A. Kulys su žmona ir 
kiti. Daug malonumo su
teikė atsilankęs į puotą bu
vęs kleb. kun. M. švarlys, 
kun. Gaučas ir dabartinis 
kleb. kun. V. Černauskas. 
Svečiai, ir choras, linksmi
nosi iki vėlumos.

raščio 25 metų jubiliejinis 
bankietas. Dalyvaus ir 
Chicago arkivyskupas, Sa
muel Stritch, miesto val
džios nariai, ir gausi kata
likų minia. Sočicagiečiai 
norintieji dalyvauti bankie
te tikietų gali gauti pas K. 
Gaubį, J. Stanaitį, A. šnars- 
kienę. Kaina $2.00 asme
niui.

Fas dukrelę ir žentą V. A. 
Stabulionius persikėlė gy
venti Stabulionienės tėvelis 
G. Paukštis, senas Šv. Kry
žiaus parap. gyventojas ir 
rėmėjas. Sveikiname nau
ja sočikagietį ir linkime 
darbuotis ir remti šv. Juo
zapo parapiją.

Spalio 13 d. M. Kazakevi
čiūtei padaryta gerklės ope
racija. Marytė yra pavyz
dinga mergaitė, priklauso 
prie parapijos choro ir Šv. 
Teresės Sodalicijos. Linki
me greit sustiurėti ir grįžti 
į kasdieninį užsiėmimą.

Ką pažadėjo, tą ir išpil
dė. Tai mūsų vienas iš 
duosnių parapijonų: D. Gu
daitis ir žentas B. Pečiulis. 
Jie Įtaisė bažnyčioje nau-1 
jas šviesas (lempas), o elek
tros darbą atliko W. Cic- 
kevičius.

Ačiū geradariams.

Lapkr. 16 d. Šv. Teresė
lės Sodalicija rengia korto
mis ir kauliukais lošimą, 
parapijos svet., 4 vai. po pie 
tų. Įžanga 30c. Pelnas 
skiriamas parapijos naudai. 
Taipgi platinama laimėjimo 
knygutės. Tą vakarą bus 
leidžiama du kalakutai. Vi
sų prašome atsilankyti į va
karą. Laiką smagiai pralei
site ir paremsite parapijos 
reikalus. Tikietus platina 
sodalietės. Laimingiems bus 
puikių dovanų. Rap.

Trūksta dar mūsų bažny
čioje tikrų vargonų. Varg. 
K. Gaubis ir parap. choras 
jau įsteigė vargonų fondą 
ir sukėlė kiek pinigų. Dabar 
visų pasiryžimu imsis dar
bo, kad sukeltų reikalingą 
sumą naujiems vargonams 
įsigyti. Tuo tikslu kreipia
si į parapijonis būti funda
toriais naujų vargonų. Tuo 
varg. K. Gaubį, ar į kleb. 
reikalu galima kreiptis į 
kun. V. Černauską. Bažny
čioje vargonų muzika pa
puošia visas apeigas.

Vyčių Metiniai Šokiai
Marųuette Park. — Lie

tuvos Vyčių 112 kuopa ren
gia šokių vakarą Michael J. 
Flynn salėj, 63rd ir Kedzie 
avė., šį sekmadienį. Į ko
misiją įeina: Florence Eisi- 
nas, Al. Keserauskas, An- 
thony Vaišnoras, Eleanor 
Plienis, Lucille Rauba ir 
Ray Kalinauskas.

Kolonijos biznieriai šau
niai prisidėjo prie skelbimų 
programoje. Už tokį jau
nimo rėmimą visa kuopa 
jiems dėkinga.

Nepaprastas koncertas, 
juokai ir balius

Šv. Kazimiero parapija 
šiuo laiku didžiuojasi savo 
geru ir skaitlingu choru, 
kuris ne tik bažnyčioje gra
žiai gieda, bet ir koncertų 
surengia. Mūsų choras tik
rai kelia šios parapijos ir 
kolonijos garbę. Chorą veda 
gabi muzikė ir vargoninin
kė Mary Raidis, kurią jau
nimas myli ir renkasi į prak
tikas.

Seniai ruošėsi, daug prak
tikavosi ir štai, sekmadie
nį, spalio 26 d. parapijos sa
lėje choras duos koncertą. 
Nustebins visus atsilanku- 
sius. Savo puikiomis daino
mis, lošimu ir juokais, juo
keliais. Tai bus koncertas, 
kokio niekados nepamiršite. 
Būtų gražu, kad ir apylin
kių lietuviai atsilankytų pas 
mus ir susipažintų su mūs 
choru. Tai jaunuoliai čia 
gimę ir augę.

Bus išpildyta sekanti pro
grama:

“Sveikinimo daina” — (J. 
Saurio), “Malonus laikas”
— (A. Pocius), “Oi, berne
li vienturį” — (D. Andru
lio) ir “Star dust” — (Hoa- 
gy Carmichael) — choras.

“Introductions by Madame 
Sournote” — Sophie Ga
linis.

“A Health To Our Friends”
— (Currie B. Adams), 
“Kur dingo tie laikai” — 
(D. Zdaniūtė) — išpildys 
vyrai artistai ir Sophie Ga
linis.

“Meilės džiaugsmas” — 
(W. Rhys Herbert), “Mer
ginos daina” — (Vanagai
tis) — išpildys Stella Sha- 
kes, Anthony Jenks ir mer
ginų choras.

“On Wings of Songs” — 
(Mendelssohn), “Saulelė rau

dona” — (Petrausko) — iš
pildys Emily Wingis.

“Wonder Pilis”, komediją, 
išpildys šie lošėjai: Frank 
Pranis, Stella Shakes ir Stel
la Pranis.

“Tekėk dukra” — (Po
ciaus) — išpildys Nellie 
Zdankus, Emily Wingis ir 
choras.

“Bernužėli nesvajok” — 
išpildys choras.

“I’m next”, komediją, iš
pildys Helena Daniels (Da
nilevičiūtė).

“Rolling pin brigade” — 
(sketch) — išpildys choras.

“A birthday” — (Good
man), “Aš džiaugsiuos” — 
(Charles W. Codman) — so
lo išpildys gražiabalsė so
listė Gertrude Raidis.

“Ei, jūreiviai, marš jū
ron” — (A. Aleksio), “I 
pledge allegiance” —

(Bridges-Rieggec), “Ginkim 
šalį Lietuvos”—(A. Alek
sio) — ^išpildys choras.

Visoms dainoms akompa
nuos Alberta Rimkiūtė.

Nors koncertas supuola 
su “Draugo” jubiliejiniu 
bankietu, bet visi juk nega 
lės nuvažiuoti. Todėl visi pra 
šomi į Gary, į nepaprastą 
koncertą ir balių. Gera mu
zika grieš šokiams. Pelnas 
eis parapijai.

Valio, jaunimas! Koresp.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Jr

TURTAS VIRS .. $6,000,000
APART APSAUGOS, TURIME <t«pnr HOfl
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ..................S535/0UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MES MOKAME 2% ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai. 
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

tOšN AMOdAnONofOla^e 
JUSTIN MACKIEWICH, Pre*.

4192 Archer Avenue 
VIRginia //♦/

%

Spalio 26 d. Kristaus Šokiams grieš gera Leo- 
Karaliaus šventė. Suma nard šimučio orkestrą. Ko- 
bus su išstatymu Šv. Sakra- • misija užtikrina visiems at- 
mento. silankiusiems smagų vaka

rą. Vytis.

Spalio 26 d. Dariaus ir 
Girėno svet. “Draugo” dien- PLATINKITE “DRAUGI

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

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

rilAPGDTlJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehiil 2242

Asthma Mucus
Loosened First Day
For Thousands of Sufferers

Choking, gasping, wheezing spasms ot 
Bronchlal Asthma ruin sleep and energy. In- 
gredlenta ln the prescrlption Mendaeo ųulck-
»f " ......................................: circulate through the blood and common- 
ly help loosen the thlck strangling mucus 
the flrst day, thus aiding nature ln palllatlng 
the terrible recurring choking spasms. ana 
ln promotlng freer breathing and restful
sleep. Mendaco ls not a smoke, dope. or ln- 
Jcctlon. Just pleasant, tasteless palllatlng 
tablets that have helped thousands of suf
ferers. Printed guarantee wlth each package 
—money back unless completely satisfactory. 
Ask your druggist for Mendaco today. Only 60c.

r^
PASKOLOS

k

Wive», mothers, sisters— -they’re often 

forced to point the way to haii 

health to their men folk! For women 

know that o healthy hoad produces 

handsome hairl And that’s why 

women everyv/here are pointing to 

Fom-ol. the remarkable foaming o'd 

ghampoo vvhich first nourishes the 

tcalp, then takes the dūli, parched 

hair and brings it back to glowing 

health. Fom-ol k so economical; a 

little goes a long vvay. Ask your 

druggist for the regular 50c size. 

Or, write for a generous trial bot- 

tfe, enclosing 10c to cover packing 

and postage.

FOM-OL
More than • shsmpoo
—a traatmantl

. *b'Si**' "... to< °°

o*"
tkO'

cc'°' ko*"'
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— namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis ISmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IDYI/ITC tnŪ8ų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I AAvJl T 1x1 I EZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSU PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennskriandžlant 
Vieno Klljento t

Nei

V:

Kelatuto Savings and Loaa Asaociation yra tymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago. Ilk
Jom. M. Mozeris. Sec'y.

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi-; 

sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

URŠULE ALAKNA
(l»«» pirmu vjr.r’ Kiborticnč, o 

Ihi (tėvais KunLšailė)
Gyvenę: 10405 South Avenue F.

Mirė spal. 23 d., 1941, 12:10 
vai. ryto, sulaukus 66 m. amž.

Gimus Lietuvoje. Kito iš Ra
seinių apskr., Viduklių parap.,

Amerikoje iSgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Dominiką; 2 dukteres, El
eną Macaitis ir žel>» Jonų, 
Uronislavų Kodis ir žentų Kazi
mierų; 3 sūnus, Konstantinų ir 
marčių Eienų, Juozapų ir mar
čių Elsie, Steponų ir marčių 
Antaniną; S anūkus; 4 anūkes; 
seserį Onų Klimanskienę ir jos 
Seimų, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko 3 brolius, 
ir seserį.

Kūnas paSarvotas 10818 
South Avenue N.

Laidotuvės jvyks pirmadienį, 
spalio 27 d., 1941. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta į Švento 
Juozapo par. bažnyčių. South 
Chicagoje. kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielų. Po pamaldų bus nlydė- 
ta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame v:sus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuli..dę:— Vyra,s. Dukterys, 
Kūnai. žentai .Marčios, Anūkai, 
Seserys, Broliai ir GImfnės.

Laid. direktorius: John F. 
Eudeikis, tel. YARds 1741.

Ket ųdapš d

LOUIS MANELIS
(gyv.: 0117 So. Talman Avė.)

Mirė spal. 22 d., 1941, 12:30 
vai. popiet, sulaukęs apie 60 
metų amžiaus.

Gimęs I,ietuvoje.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 dukteres, Frances Eurkaitie- 
nę ir Genevieve Shemattienę ir 
jų šeimas; seserj Severų Cins- 
kienę; brolį Feliksų Manelis, ir 
daug kitų giminių, draugų Ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Schroeder- 
Thompson-Reilly koplyčioje, — 
1716-18 West 63rd Street.

Laidotuvės įvyks šeštaa.. spa
lio 25 d. Iš koplyčios 10:30 
vai. ryto bus atlydėtas J šv. 
Ritos par. bažnyčių, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į švento Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Dukterys, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

Ijiidotuvlų direktorius James 
J. Thompson, tel. PRO. 1000.

\ s d

•A1T, IMI). LAIDOTUVIŲ DZUKTO1UUU

KELNER - PRUZIN
••naturiati Patanarlnu* — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

, PASKUTINIS 

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotinriu Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS “1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. EAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

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

1

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California 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. Western Avenue 

Tel. GROvehiil 0142

S. P. MAŽEIKA
3319 Lltuanlca Avenue 
Tel. YARda 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltuanlca Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAW1CZ IR ŠONAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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Čikagos grybautojų nuotykiai ARTI ISLANDIJOS M SKANDINTAS CLASSIFIED

i*
- Po tankynes ir erškėtynus kelmučių rauti. -

I policiją.” - Grybautoju sekretai. - Ar 
kvoteris” parodo nuodus grybuose. - 

Sensacija apie išpompuotus grybus.
(Tęsinys)

II

II

\

1«

I

t1 rA

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

NAMAI — FARMOS

REIKALINGI DARBININKAI

II EI A* WANTE« VYRAI

Taip ir sumokėjome 6 do
lerius. Tai dar gerai, o šiaip 
policija paima iki kokių 25 
dol. nuo žmogaus. Tada per 
šešis žmones buvome surin
kę apie 400 kvortų grybų.

Šiemet atsivežėm kieK ma- 
. žiau, bet ir tai aš atsive- 

žiau apie 50 kvortų.
— Tai kaip juos sunau

dosite?
— Aukoju piknikams, 

žmonėms, kurie grybaut ne
gali išvažiuot,
mėsos. Dabar

si radus pusę dolerio, dar 
toks buvo kaip ir aprūdijęs, 
įgrūdau į grybus, tai kai iš
traukiau — dar šviesesn’° 
Kišau ir cibulį, ir tas ne 
juoduoja, o grybai — kar 
tybė, negali dėt į burną, iš
vertėm 15 kvortų.

Išlydint šnekią grybauto 
ją prisiminė sensacingas at
sitikimas. Nežinau ar vis 
kas taip buvo, bet apie tai 
daugelis Čikagoje kalba:

Šį rudenį vieną šeimą sėk
mingai prisirovusi grybų

verdu prie parvažiavo namo, prisivai- 
išsimaniau šino tiek, kad suvalgyt ne-

Z S««I ‘SS!

V

V
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t j .iUĮį.iS A*:me (rtiepliuu.
Prekinis laivas Bold Venture sutorpeduotas arti Islandijos. Jis plaukė iš Baltimore 

į Angliją. Bold Venture buvo danų laivas vardu Alssund. šio karo laiku jis buvo A- 
merikos uoste ir Amerika jį pasisavino.

"SHAl’ER HAND” — pilnai patyru
sis prie parlor frėnių. Kreipkitės 
sekančiai:

HAHTMAN'N MALCOM CO.
S17 No. Troy Street

JAUNI VAIKINAI IR MERGINOS 
reikalingi prie lengvų “assembly” 
darbų ir pakavimui. Matykite Mr. 
J. liuteh.

Illl.l.—SII.UV COMPANY 
311 No. Doplaiiifs St.

"CABINET MAKER" — patyręs prie 

parlor rakandų frėnių. Kreipkitės j:

1155 M EST III BRAHB STREET

Mol.DEKiAI — "bench" ir mašinų 
molderiai, patyrę dirbime su bresu. 
Tik patyrusieji lai atsišaukia.

2007 NO. MA.IOR AVEN’VE

HELP VVANTEU — MOTERYS

penktadieniais, kai nevalgau 
mėsos, iš grybų virtinius 
pasidaryti. Žiemai turiu pa
siruošus apie 30 kvortų, o 
15 kvortų dar iš seniau. Nu-

begalėdami ir šunelį gerai 
pašėrė. Gerai pavalgius už
ėjo noras pasivažinėt. Po 
gero “raido” grįžta, o gi — 
šiurpus atsitikimas — šu-

virinu, karštus į stiklą, kad nelis jau guli negyvas kie- 
tik geros gumos, gerai už- me.
voži, tai stovi ilgiausiai. Ir 
šalti su druska gerai stovi.

— Ar daug lietuvių va
žiuoja grybauti?

— O, “šiur” kad važiuo-

Žmonelės greit sumojo — 
nuo grybų; ir kad per tuos 
grybus jų giltinė nenugala
bytų skubinai vėl visi sėdo 
į automobilį ir — į ligoni-

ja. Kur važiuoja, kur randa, nę. Išpompavo. Grįžo perba-
nesako, čia jau kiekvieno 
grybautojo paslaptis.

— Ir man tos paslapties 
nepasakysi ?

— Nežinau... Bet jau su 
grybavimu tai vargas di
džiausias. Kitą kart pakliū- 
vi į smiltynus, kojos klimp
sta. Pristingi kur dėt. Kar
tą tai net svederį nusivil- i 
kau, rankoves užrišau ir pri-1 
verčiau pilną grybų. Nėra 
kaip panešt, o čia dar pa
sitaikė tvora spygliuota. Ge
rai, kad pagelbėjo kiti. Ra
dusi lentą persidėjau nuo 
kelmo per tvorą ir persiri- 
čiau šiaip taip. Grybų, kad 
užtinki, tai yra. Vietomis 
visas kelmas kaip atžalomis, 
kaip lapais apaugęs. Gali, 
rodos, taip kepurę ir nuvož- 
ti. Ant vietos bušelis, jei už
tinki šviežią, bet daug būna 
peraugę.
Ar kvoteris parodo 
nuodus grybuose?

— Sako, kad galima pa
žinti, ar grybai nuodingi — 
reikia verdant įkišti nikelį, 
ar geležinį šaukštą. Jei pa
juoduoja, tai versk laukan.

— Jau bandžiau taip. Šu

lę, bet patenkinti, kad nuo 
mirties išsigelbėjo.

Pastebėjo kaimynas juos 
taip belakstančius, susirūpi
nusius, pabalusius.

— Kas atsitiko?
— Grybai, šunelis jau, a- 

na guli. Nebegyvas. Mes, a 
čiū Dievui, spėjome išpom- 
puoti....

Tik dabar kaimynas su
mojo ir paaiškino:

KOVA SU ŽIURKĖMIS CHICAGOJ; 
MIESTO MAYORO ATSIŠAUKIMAS

Women’s City klubas žiurkės gali pro atvirus lan- 
410 So. Michigan avė, šio gus patekti, vidun pasilipė- 
spalio 24 d., penktadienį, jusios medeliais, aiba nusi- 
atidarys vadinamą ‘Žiur- driekusiais pasieniais aug- 
kių kontrolės savaitę” (Kat menimis.
Control Week), kuri tęsis Aplink namus pasieniais 
nuo tos dienos iki spalio 31 reikia surasti žiurkių olas, 
d. imtinai. užpilti jas chloridos kalkė-

Visi asmenys, kurie inte- mis ir uždaryti cementu su 
resuojasi kova su žiurkė- sugrustu stiklu.
mis, kviečiami dalyvauti Tik tuo būdu bus galima i 
šios savaitės atidaryme.

Spalio mėnuo yra žino- įnamių, 
mas kaip žiurkių persike-: Didžiausia žiurkių kontro 
limas kur ir šiltesnes vie- lės problema yra tuose pas 
tas, suprantama, daugiau-1 tatuose, kur sukraujami ir 
šia į gyvenamųjų namų rū- kilnojami įvairių rūšių mai 
sius ir į kitas patalpas, kur sto produktai. Tokiose vie- 
jos įaučiasi per žiemą ne- tose žiurkės gyvena gausio- 

, kęsia daug šalčio. Spėja- mis kolonijomis. Be to,
: ma, kad artimiausiomis žiurkės laikosi ir maisto
savaitėmis Chicagoj ma- krautuvių ir restoranų, 
žiausia 750,000 žiurkių Gatvaitėse visi patvoriai 
bandys patekti į gyvena- žiurkių išknaisioti. Tenai jos

Teismas pasigailėjo
I Policija areštavo Ken- 
I neth Ssveet, 18 m. amž., iš 
Evanstono, patentų advoka
to sūnų. Jis nutvertas va
giliavimais.

Jo tėvas teisme asmeniš
kai prašė teisėjo, kad jis 
kaltinamojo, kurs prisipaži
no, pasigailėtų. Tėvas sa
kė, kad tas yra jo sūnaus 
pirmasis išklydimas.

Teismas areštuotojo pa-
apsidrausti nuo šių biaurių 18iKa^®j° ir nuteisė jį viene- 

rių metų policijos priežiū
rai.

— Sūneli automobilis per-, x ............................
v. v ... .. . mus namus, ten susivyti hz- maitnasi daugiausia be 10-vaziavo, as tik ji nuo kelio ........................ . , . . ..dus ir įnamiais žiemavoti. kio apdairumo išmetamo 

Namų savininkai tad mis atmatomis. Visi turėt
įspėjami, kad pašiūrėse ir tų rūpintis atmatas sumesti 
rūsiuose nelaikyti jokių sąš- į cementinius arba metali- 
lavų. Rūsių durys ir lan- nius žiurkėms neprieinamus 
gai turi būt uždaryti, arba kubilus.

' stipriais sieteliais aprūpin- Spalio 1 d. Chicago ma- 
Praeitą savaitę miręs Chi ti. Taip pat ir namų pirmų- yoras specialiai išleistu at- 

cagos pakeris E. A. Cuda- jų aukštų langai turi būti sisaukimu paskelbė “Rai. 
hy, 81 m. amž., paliko apie apsaugoti sieteliais, nes Control Week.”
vieno milijono dolerių ver-|------------------------------—- -------------------------------------------

atitraukiau į kiemą...
K. J. Prunskis

Cudahy paliko 
vaikams turtus

tės turtų. Pranešta, kad su 
maža išimtimi viskas tenka 
jo penkiems vaikams — 
vienam sūnui ir 4 dukte
rims.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

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

Dr. Petras Vileišis, žymus 
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.

Chicago Heights, šv. Ka
zimiero lietuvių parap. sve
tainėje š. m. spalių 24 d. 8 
vai. vak.

Cicero, šv. Antano parap. 
salėje š. m. spalių 30 d. 8 v. 
vakare.

Aurora, šv. Petro salėje 
(920 Sord avė.) š. m. lap
kričio 8 d. 7:30 v. vakare.

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

AAVIAUSIAS PASIRINKAMA* 
SUKNELIŲ

BLIUSREIAŲ
PIRŠTINIŲ

KOJINIŲ
I’OCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
K f DIRIA.M S DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

Po įvykusių riaušių 
dirbtuvė uždaryta

Brighton Park, Nekalto 
Prasidėjimo par. salėj, spa
lių 29 d., 8 vai. vakare.

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

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.

Roekford, š. m. lapkr. 23 
d., 5 vai. vakare įvyks pra-: 
kalbos Šv. Antano par. sa
lėje (1005 Ferguson St.).

lis darbininkų nenori pri
klausyti unijai ir nori dirbti, 

j Trečiadienį ties dirbtuve 
įvyko riaušės, kai policija 

Walter Johnson Candj smg saugoti einančius į dar-
Co. dirbtuvė, 341 West Su-^ darbininkus ir darbinin- 
perior gt., laikinai uždary- p-eS) Q pįięetininkai susime- 

tė jų nepraleisti.
Sustreikavo didesnio- po §įo įvykio kompanija 

ji dalis darbininkų ir jr nusprendė dirbtuvę laiki- 
ėmė piketuoti dirbtuvę. nai uždaryti.
Streikininkai pareikalavo _________________________
“elosed shop.” Kompanija 
atsisako pripažinti, nes da-

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
do m is ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio 

Rez.:
EN01ewood 5883 
ENGIevrood 5840

WHOLESALE
LIQU0R 
IŠTAIGA

IUvrRolnniP 
pn visų 
Ghl<ago

REMKITE 
SENĄ 

LIETI T VIŲ 
DRAUGĄL KANTKR. Mav

MUTUAL LIQUDK CO. 
♦707 S. Ralstrvd St
T«. BOULKVAIU) 04)14

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 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitul parduoti, naują 
namų pastutyti. senų pataisyti, kreip- 

I kib s pus C. P. Suroiiiskis Coni|»uiiy. 
Taipgi turime didelj pasirinkimų se
nesnių namų. ant lengvų įSmoke- 
jinių:

13 cottjygial nuo $2.500 ir nukšč.
IK bungalų nuo $4.700 ir aukSč.
12 2-fletų nuo $6,5n0 ir uukšč^
9 3-fietų uuo $0.500 ir aukšč.
16 4-fletų nuo $'.3,500 ir aukšč.
3 8-fletų nuo $16.500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22,500 Ir aukšči

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

CHARLES P. St IKIMSKIS & (,'G 
6821 So. VVestern Avenue.

Tel. nu', S. 13 — Vak. PRO. 11 lt

N AMAS PARSIDUODA:
Šešių kambarių, geras medinis na
mus parsiduoda labai pigiai. Ran
dasi po adresu — 231 Swan St. J- 
rengtus su karšto vandens šiluma 
ir "enclosed” porčiu. Pirkėjas gali 
tuojau ten apsigyventi. ApKtunuo- 
tas dėl greito purduvimo. Kreipki
tės telefonu—pašaukite V INeeiiues 
3784.

"’MILLINEKY MAKERS" — paty
rusios prie dirbimo "turbans.” Pri
imsime darbininkes per visų šių 
savaitę.

CLAKE IJMITED 
710 \V. JuekMtn Bud.

“LAMP SHAUE TAPEKS," taip pat 
j ir '"ritlMMEKU” prie "purchinent"
1 ir "fabrie" lempoms apdengalų.

CAHOL1NE BCRKE STl BIOS
3803 tottage Grote Avė., 3rd doru*

. KAM REIKIA — GERA PROGA
1 Parsiduoda prie lietuvių bažnyčios 

■ namas — štoras su gyveninio kani- 
bariais, pigiai. Arba mainysim ant 
dvi-flečio. Teletonuokite rytmečiais-

1 PROspeet 6025.
URNIKAS

MERGINŲ — dėl išmokinimo tap
ti nursėm. Užlaikymas ir maža al
ga. Kreipkitės pašaukdamos tele
fonu:

OAKLAND 2530

PARSIDUODA DIDELI NAMAI,

13 apartmentų namas: « jxt 4 
kambarius, 6 po 3 kaluli, ir vienas 
beiamontinis apartmentas. Namas i- 
rengtas su šlymo šiluma. 4-karų ga- 
radžius. Kaina — $18,500. Galimo ir 
ant mainų. Namas randasi po adre
su — 3133-35 Augueta Blvd.

j-------------------------------------------------------------- 1 Geras namas didelei šeimai — lo
| VEITERKOS ir ••l'OUNTAIN” MER- kambarių. K.irnlsos šiluma. Lotas
GIN'OS reikalingo-. Patyrusios prie 
dienomis ir naktimis darioj. Geras 

| užmokestis ir proga išidirbti. Kreip
kitės prie:

ST1NEUAY DRI G COMPAN Y 
1104 So. \Vabasli Avė. (5tl» EI.)

HEI.P WANTED 
AD — DEKI 

127 No. Dearborn St. 
Tel. TDunlnlph 8488—8488

PAIEŠKOMI AGENTAI
Reikalinga — gerų, teisingų vyrų. 
agentavime, laikračlų purdavinųji- 
mr įvairios© kolonijose, šaukite — 
CANaI 8010 numatyti pasikalbėjimo 
laikų.

^Itching. taRiUtr 
, nisf'^vu/ 
'-or Money htk

FcTquickrehef from itcning of eezema, pimple?, 
athlete’s foot, scab.es, rnshcs and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse world-famous 
cooling. antiseptie, liquid D. D. D. Prescription 
Greascless, stainless. Soothes irritttion a id 
qu»ckly stops intense itch.ng. 35č tiial bottle 
proves it. oryour money b*ck. Ask vour 
dr^gist today for D. D. D. PKESCRIPTIOK,

QUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHESTCOLDS
Mottier—Ghre Your CHILD 
This Šamo Export Carai

At the first sign of the Dionne Qnin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children's 
Mild Musterole — a produet made to 
promptl.v relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had tha 
hest of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made whcn you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
warming, soothing Musterole helps 
break up local eongestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
thosc preferring a stronger produet.

■125 x 62. Vienam karui gnrndžius. 
j Namas randasi ant Montana St., 
I 1200 bloko tarpe. Namas priversta 
I parduoti. Kaina $5.850, ant išmokė- 
| jimo. KreipkitCs prie:

G. A. KOTAS 
30 No. Im šalie Street

Phone: STAte 8605.

BIZNIO VIETA PARSIDUODA
Pardavimui Bučernė ir Grosernė. su 
namu ar be namo. Biznis nuo seniai 
gerai išdirbtas. Pardavimo priežastis

- nesveikata. Tuojau atsišaukite ad
resu :

3225 SO. LITI A\l( .\ AVENUE’

AND
thanks
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for
ABOUT 1

y/HOLE
lOVES

FAMILY 

IT!

Menas pavydus. Jis reika
lauja, kad žmogus paeiauko- 
tų visas.

Michael-Angel

Doros keliu eidami, pri
eisime tikrosios laimės ži
burį.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimals

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd.
EEN. J KAZANAUSKAS. See. 

TURTAS VIIlš 91,100,000.

^Scratchinf fklltn 
r’ lt c h Fast

Forquick rrlici i-.«n itchin, of eezema. pn ipics, 
athlctp'. foo*, aeaMm. r.ishc and other -x- 
tcmally cauwd »kin Iroublrs, uv vrnrM-tamnuv, 
cooling. ntUiscptic. liųuid D.D.D Prc-rription 
CraMŪM. Rtninlcs. Soothes 'rritstion cnt! 
pnickly stops intense itehing. 35r trnl bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today (or O. O. D. Frischipi ioh.

ADVANCED PHOTOGKAPHY 
U>WK8T POSSIBLK PIU( ES 
PHONLLAPAYETTB 2MI3

^Z/

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kont raktorius 

Ir Karpenterys

V

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod. IIL 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

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

Tel. Canal 5014

scab.es


DRAUGAS Penktadienis, spal. 24, 1941 X

"DRAUGAS" SUSILAUKĖ DAUGIAU GARBINGŲ 
SVEČIŲ, DAUGIAU REZERVUOTŲ STALŲ IR 
DAUGIAU BANKIETO GARBES NARIŲ

Liko vos kelios dienos iki dienraščio 
"Draugo" bankieto. - Rezervuokime stalus, 
tapkime garbės nariais, pirkime tikietus

rių skaičiaus prisidėjo dar 
sekantieji dienraščio “Drau
go” gerieji prieteliai:

Mr. ir Mrs. M. Sriubai, 
Cicero, III.

Mr. P. Jusis, Kenosha, 
Wis.

Mr. J. ?udrik, Chicago,

LAUKIA ŽINIŲ

mu

Jungtinių Valstybių Con- 
gressman A. J. Sabath, kon
greso seniausias narys iš 
5 to District, pasižadėjo da
lyvauti iškilmingame dien
raščio “Draugo” bankiete. 
A. J. Sabath taipgi gausia 
auka parėmė ne tik šį ban
kietą, bet ir leidžiamą jubi
liejinį “Draugo” numerį. Ne 
kartą A. J. Sabath buvo pa
lankus lietuviams ir šį kar
tą vėl savo dalyvavimu ir 
auka rodo lietuviams, kad 
jis remia juos ir ypač mūsų 
spaudą.

J. F. Kopa, 21st Ward 
alderman dalyvauja

J. F. Kopa, 21 st Ward al
derman, taipogi pasižadėjo 
dalyvauti šiame bankiete.' 
21-mas Ward yra tas, ku
riame randasi dienraščio 
“Draugo” redakcijos, admi
nistracijos ir spaustuvės na
mas. Šis, šios apylinkės de
mokratų vadas, įvertinda
mas lietuvių paramą savo 
asmenišku dalyvavimu, no
ri bent dalinai atsilyginti. 
Kitas rezervuotas stalas

Prie rezervuotų stalų są
rašo dar prisidėjo M. Biago, 
Brighton Park ir veikėjos 
A. Snarskienė ir B. Cicėnie- 
nė. Kaip minėjome, galima 
rezervuoti stalus iki šešta
dienio 3 valandos. Tad kurie 
ketina savo grupei, draugi
jai, kolonijai ar parapijai 
rezervuoti stalus, padaryki
te tai kuo greičiausia.
Garbės nariai

Prie bankieto garbės na

UI.
Mr. ir Mz-s. J. Juozaitis, 

Chicago, III.
Mr ir Mrs. A. G. Kumskis, 

Chicago, III.
Mr. ir Mrs. J. Vilimas, 

Chicago, III.
Kun. V. Černauskas, So. 

Chicago, III.
Mr. ir Mrs. J. Kikas, Chi

cago, III.
Jokantas broliai, Chicago, 

III.
Mr. M. Biago, Chicago, 

III.
Mr. J. Balnis, Chicago, III.
Mr. J. Kiselis, Chicago, III.
Mr. ir Mrs. V. Yuknis, 

Chicago, III.
Mr. ir Mrs. A. Cesna, Chi

cago, III.
Mr. ir Mrs. B. Belunskiai, 

Chicago, 111.-
B. ir O. Sireikiai, Chica

go, UI.
Skubinkitės

Liko vos kelios dienos iki 
pačiam bankietui. Nuošir
džiai ir rimtai prašomi vi
sų kuo greičiausia rezer
vuoti savo stalus, tapti ban
kieto garbės nariais ar nu
sipirkti sau tikietą. Juo 
greičiau tai padarysite juo 
galėsime geriau sutvarkyti 
visus bankieto galutinus rei
kalus.

>

rįDraugo" Bankieto Bilietai Platinami 
Kiekvienoje Lietuvių Kolonijoje

K. šerpetis, 1710 No. Ho- Mr. žvirblis, 1513 35th
nore, North Side.

Mrs. Samienė 
3751 So. California 
Brighton Par.

Ave., iftelrose Park, III.
Mrs. Rudienė 
2511 W. 45th PI. 
Brighton Park.

Mr. K. Kantautas, 903 No. Mrs. Aleliūnas 
20th Ave., Melrose Park, III. 3251 So. Union Ave.
Mrs. Mozeris

1603 So. 50th Ave. 
Cicero, III.

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

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

Miss Betty Plekavičiutė 
371 E. Kensington St. 
Roseland, III.

Mr. Sorzickas 
2320 So. Hoyne Ave. 
West Side

Mr. Maskolaitis
1651 No. Claremont Av<
North Side.

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.

Mr. J. Auškalnis 
1354 Harrison Street, 
Gary, Indiana.

Mr. Vaicekauskas 
4242 So. Maplewood 
Brighton Park.

•> 5T
.. . ’z z •C:

' O
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Mrs. Aileen Arkins su dviem vaikais laukia žinių apie savo vyro ir tėvo V. P. Ar- 
kins (kairėje) likimą. Jis buvo sutorpeduoto prekinio laivo Lehigh kapitonu. Sakoma, 
jis su laivo įgula išvaduotas. Jo žmona su vaikais gyvena Montrose, N. Y.

Namie nesamu
■ va va ■ a

piliečiu žiniai
Chicagos rinkimų komi- 

sionierių boardo vyriau
sias klerkas John S. Rusch 
praneša, kad tie piliečiai 
balsuotojai, kurie teisėjų 
rinkimų dieną, lapkričio 4 
d., nebus namie (gal.bus iš
vykę kitur su kokiais rei
kalais), dabar iki lapkričio 
1 d. 5:00 vakaro gali pa-

Policija nutvėrė ' 
plėšiku su grobiu

Plėšikas užpuolė Family 
Loan firmą, 3147 Logan 
bulv. antrąjam aukšte. Pa
grobė 207 dol. ir leidosi

X Šv. Jurgio moterų cho
ras penktadienį, spalių 24 
d., Mark Wnite parko sa
lėj “Eucational Tour”, va
landoje dainuos rinktines 
lietuviškas liandies dainas, 
o prof. K. Pakštas skaitys 
paskaitą apie liaudies meną.

X Prof. K. Pakštas, Lie- 
| tuvių Kultūrinio Instituto 
direktorius, mielai priėmė 
pakvietimą dalyvauti mūsų 
dienraščio jubiliejiniame
bankiete. Reikia neužmiršti, m Fkad prof. K. Pakštas yra 
artimas mūsų bendradarbis 
ir savo laiku buvęs “Drau 
go” ir “Vyties” redaktorius.

X Aušros Vartų bažny
čia dabar gražutėlė, švaru 
tėlė: ne tik sienos ir lubos 
meniškai išdažytos, altoriai 
atnaujinti, bet ir takai iš
kloti puikia medžiaga ir šuo-

Įžanga nemokama. Pradžia i lai ir grindys išvarnišuoti. 
7:30 v. v. I Be to, sienas puošia nauji

X Mykolas ir Ona Vaz-, Kryžiaus Kelio atvaizdai, 
niai, plačiai žinomi Tovvn of X Gary, Ind., labai yra 
Lake veikėjai, ateinantį šeš- 'gražus lietuvių choras, ku- 
tadienį minės 25 metų ve-| riam vadovauja gabi muzi-

' Ir šiemet įvyks 
gyvulių paroda

Kaip kas metai, taip ir 
šiemet Stockyardų Amfite
atre įvyks gyvulių ir žemės 
vaisių paroda. Bus atida-

dybinio gyvenimo sukaktį. 
Rytą Šv. Kryžiaus bažny
čioje padėkos Dievui už vi
sas malones, o vakare bus 
suruošta puota. Vazniai yra 
“Draugo” skaitytojai jr nuo
širdūs rėmėjai.

X Stasys Gabaliauskas, 
“Lietuvių žinių” redakto
rius, iš Cleveland, Ohio, at
vyksta į Federacijos Tary
bos pavažiavimą ir dalyvaus 
dienraščio “Draugo” jubilie
jiniame bankiete. Savo laiš
ke gerb. “L. Ž.” red. nuo
širdžiai sveikina “Draugą”

laiptais žemyn. Jam išėjusi ryta lapkričio 29 dieną ir• jubiliejaus prOga.
klerkas Marshall pro langą 
šūktelėjo policijos, kuri 
buvo arti durų.

Trys policistai tarpdury 
nutverė išeinantį plėšiką.

duoti savo balsus komisio- Jis bandė nepasiduoti. Bet
nierių boardo raštinėse.

Tie visi piliečiai balsuoto
jai, kurių šiandie nėra na
mie ir kurie jaučiasi, kad 
negaus progos asmeniškai 
dalyvauti rinkimuose, iki 
spalio 31 d. gali paduoti ap
likacijas gauti vadinamus 
“absentee” sąrašas (balo
tus). Keletas šimtų bal
suotojų jau atsišaukė gauti 
balotus.

Klerkas Rusch be to dar 
praneša, kad į komisionie- 
rių boardą mažas skaičius 
atsišaukė tų, kurių gyveni
mo vietos pakeistos. Pati
krinant jų adresus rasta iki 
300,000 tokių kitur nusikė- 
lusių piliečių. Jiems pasių- 
ti įspėjimai boardui praneš
ti savo naujus adresus. Kū

jam mauta į tarpragį ir nu
malšintas.

Suimtasis pasisakė esąs 
rank Chismudy, 38 m. amž., 
iš Gary, Ind.

Išsiaiškino, kad rugsėjo 
13 d. jis šią firmą apiplėšė. 
Be to patirta, kad už plėši
kavimus jis 8 metus kalin
tas Indiana valstybėje.

Reikia nusikratyti 
komunistais

U. S. senatorius C. E.
Hoffman resp. iš Mich. 
kalbėjo Constitutional De
fense League of Women su
sirinkime Congress vieš
buty.

baigsis gruodžio 6 d. Paro 
da oficialiai vadinsis “In
ternational Live Stock Ex- 
position and Horse Show.”

Parodon bus sugabenta 
apie 12,000 rinktiniausių 
galvijų, avių, kiaulių ir ark
lių įvairiausių veislių iš J. 
A. Valstybių ir Kanados.

Parodos reųgėjai tikisi, 
kad iki pusės milijono žmo
nių aplankys parodą.

Be gyvulių bus išstatyta 
daug įvairių javų grūdų, 
šienas ir pašaras.

Už geriausius galvijus ir 
žemės vaisius bus pripažin
tos premijos.

Be kitko įvyks avių kirpi
mo kompeticija. Bus pri
pažinti prizai ir apsukriau
siam kirpikui čempijono ti
tulas.

X New Yorke vyksta pa
sikalbėjimai tarp patriotų 
lietuvių, latvių ir estų. Sten
giamasi sudaryti United Bal 
tie Conference, kuri apimtų 
koordinuotą veikimą labda
rybės, kultūros ir politikos' rį — pavardes paskelbsime 
srityje. (spaudoj.

kė Radienė. Choras kon
certuos Gary spalio 26 d.

X Co-Op Electric Supply 
Co. dirbtuvėj yra ir “lietu
viškas skyrius”, kuriame 
dirba vieni lietuyiai. Užvaiz 
da (bosas) to skyriaus yr» 
žinomas veikėjas ir DKK 
korespondentas Anastazas 
Valančius.

X Gary, Ind., spalio 22 d. r 
į prakalbas Lietuvos ir lie- < 
tuvių tremtinių klausimais, 
atsilankė kokia 70 žmonių 
ir aukų surinkta $60.15. Iš 
stambiųjų aukotojų buvo 
šie: Vladas Martis $5.00, 
kun. kleb. Juoz. Martis 
$2.00, Ant. Kazlauskas 
$2.00, Ona Norkienė $2.00. 
Nenienė $2.00, Mot. ir 
Konst. Pažieros $2.00, o dau 
gelis kitų paaukojo po dole-

Pasilinksminimas jau
nimui po "Draugo" 
Jubiliejinio bankieto!

Tuojaus po “Draugo” ju
biliejinio bankieto Dariaus- 
Girėno salėje, sekmad., spal. 
26 d., 1941 m., bus labai 
smagus pasilinksminimas 
jaunimui prie puikaus Stan
ley Metrik’o orkestros.

Jaunas ir suaugęs jauni
mas galės pasišokti prie

Įžanga šokiams po bankieto 
bus 25 centai su taksais.

DĖMESIO!
Bankieto Tikietų Pardavėjai!

Praneškite pinu 12 vai. 
ryte subatoje, spalių 25 d., 
1941 m. “Draugo” Adminis
tracijai kurie pirkėjai yra 
įsirašę į “Draugo” Bankieto 
Garbės Narius, nes reikės 
sudėti vardus programe.

SKAITYKITE “DRAUGĄ” Stanley Metrik’o orkestros.! SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Jis kalbėjo apie komunis- 
rie jų iki vakar nepakeitė j tų vyravimą šalies vyriau- 
adresų, neturės teisės bal- sybės viršūnėse. Reikala-
suoti rinkimuose.

Bėgiai požeminiam

Chicagoj statomo požemi
nio geležinkelio vyriausias 
inžinierius C. E. De Leuw 
praneša, kad šiam geležin
keliui jau užsakyta bėgių 
vertės 309,000 dol.

Tikrai nėra žinoma, kaip 
greit bėgiai bus gauti.

Į “THAT LITTLE GAME” Inter-nat’l C*rtoo« Co., N.T.—By B. Liflk

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

Su lentgaliu 
sužeidė "bosą

WPA vykdomąjame pro
jekte, 125 gat. ir Cottage 
Grove ave., vienas negras 
darbininkas lentgaliu ap
daužė ir sunkiai sužeidė pro 
jekto viršininko pavaduoto
ją John Knuckey, 58 m. 
amž. Negras areštuotas.

rr

vo, kad vyriausybė būtinai 
nusikratytų komunistais. Į 
Jei tas nebus daroma tuo
jau, paskiau gali būti per 
vėlu.

Dezertyras neranda 
savo motinos

Frank Lathrope, 18 m. 
amž., prieš vienerius metus 
įstojo kariuomenėn, pame
luodamas, kad jis buvo 18 
metų, o faktinai buvo tik 17 
m. amž. Vis laiką jis nesu
sirašinėjo su motina. Pasiil
gęs namų, dezertyravo iš 
kariuomenės ir grįžęs į Chi
cagą nerado motinos, kuri 
nusikėlusi kitur kur gyven
ti.

Jaunas dezertyras pavar
gęs pagaliau pasidavė poli
cijai. Jis pavedamas ka
riniams autoritetams.

A BEGinnER.^ 
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