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Paleckio ir Co. 
pabėgimas 
Sov. Rusijon

Atakuoja Rotterdamą.

7
Rusų atakos prie Dvinos 
privertę vokiečius pasitraukti

Berlynas sutinka, kad rusai pralaužę 
frontą. Naciai traukias visu frontu, 
skelbia rusai...

BERLYNAS. Vokietija, 
rugsėjo 11 d. — Radiogra
ma. — Karui prasidėjus, bir 
želio 22 dieną, vakare Kau
ne 20 valandą buvo sukvies- 
it Sniečkaus reziduoją Kau
ne komisarai ir vicekomisa- 
rai su Paelckiu priešakyje. 
Finansų vicekomisaras Pak 
nys, kuriam pavyko likti ne 

komitetas iš penkių valsty- ‘ išvežtam, pasakoja, kad 
bės vyrų, kurie reprezentuo- Į jiems susirinkus, buvo pra- 
ja stambesniąsias politines i nešta, kad niekur nesiskirs- 

T partijas. Komiteto veiklą I tytų ir tuoj sėstų į ten pat 
kontroliuoja nacių komisio- gatvėj esančias mašinas.
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nierius. Tokie komitetai su
daryti Latvijoje ir Estijoje. 
Visuose trijuose kraštuose 
buvusiems prieš bolševikų 
įsiveržimą tarnautojams įsa 
kyta grįžti į savo turėtas 
valstybines pozicijas. Pašau 
kti grįžti ir pensijonuoti 
tarnautojai.

VISI PRIEŠ BOLŠEVIKUS
Visokia sovietų valdžia 

Pabaltijy likviduota, kai tik 
raudonoji armija buvo išvy
ta. Daugumas raudonųjų 
valdininkų paspruko su ta 
armija. Naminės sargybos 
grupės, kurios gelbėjo vo
kiečiams išginti iš savo kra
štų raudonarmiečius ir tero 
ristus, šiandie vis dar me
džioja pasislėpusius ir at
rastus internuoja.

Paknio pasakojimu kiekvie- 
non mašinon sėdo taip pat 
po GPU komisarą. Priekyje 
ir užpakalyje vyko visa eilė 
mašinų vien su GPU gink
luotais pareigūnais, Pake
liui į Ukmergę Žaliakalnyje 
Paknys gavo leidimą užeiti 
krautuvėn papirosų ir, pasi
naudojęs prietema, pabėgo 
ir pasislėpė. GPU neturėjo 
laiko jo ieškoti, nes jau bu
vo karšta dėl vokiečių lėk
tuvu Įr lietuvių partizanų.

Nušauta Neris
\ ienos tuos ponus vežu

sios mašinos šoferis, kuriam 
nuo Pskovo pavyko vėliau 
grįžti Lietuvon,’ pasakoja, 
kad, pakeliui sustojus atsi
kvėpti, pabėgo pora šoferių. 
Tada Pozdniakovo įsakymu

Nors kuone visi Pabalti- šoferiams buvo uždrausta 
jo kraštų gyventojai padėjo pabkti mašiną ir prie kiek- 
vokiečiams novyti raudo
nuosius, prieš kuriuos griež

vieno pristatytas GPU če
kistas. Ties Zarasais, ma

tai nusistatę, bet sovietų į tyt. norėjo mašinai sustojus

1
Rusijai karo neskelbia. Tai 
dėl to, kad raudonosios vy
riausybės sugriuvo ir išny
ko kai kamparas. Jos netu
rėjo jokios atramos visuose 
trijuose kraštuose.

•

MAISTO KORTELES
Dabar Pabaltijo kraštuose 

užvis labiausia stengiamasi 
iš laukų suimti visokį der
lių, kurio raudonieji bėgda
mi nesuspėjo ištrypti, arba 
kaip kitaip sunaikinti. Kiek 
tik galima darbuojamasi gy 
ventojus aprūpinti maistu 
ateinančią žiemą. Visur 
įvestos maistui įsigyti Kor

pabėgti planavimo komisa
ras Glovackas, bet Gepisto 
buvo nušautas. Dar nepatik 
rintėmis žiniomis, drauge su 
Glovackiu buvus nušauta ir 
žinomoji Salomėja Neris, 
poemos apie Staliną autorė.

Likimas nežinomas
* Pagaliau, per Latviją ka

ravanas atvykęs į Estijos 
sovietų pasienį, kur pasie
nio sargyba tik su dideliu 
vargu ir Pozdniakovo tarpi- 
niiikavimu juos praleidusi. 
Kas vėliau komisarus ištiko, 
nežinoma, Žinoma tik tiek, 
kad Maskva bent pradžioje 
jų jsiieisti nenorėjo. Maši-

teles. Netekę arklių lauko,nos buvo rekvizuotos, o št>-
darbams ūkininkai aprūpi
nami atimtais nuo bolševikų

feriai paleisti į kolchozus, 
iš kurių, atėjus vokiečiams,
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(••Uraugn.” Apium tnlephnto*
Britų lakūnai atakuoja nacių okupuotą Rotterdamą dienos metu. Bombonešis (kai

rėje) skonda viršumi nacių laivo. Dešinėje matomas vienas laivas pasviręs. Jam teko 
orinė bomba. Britai sako, kad Rotterdamas yra viena tų vietų, iš kurių vokiečiai ren
giasi . įsiveržti Angli j on.

Vykstantiems anglų laivais , 
amerikiečiams yra pavojus, naciai

BERLYNAS, rugsėjo 11 
d. Vokietija šiandie įspėjo, 
jog amerikiečiai, vykstą na
mo Anglijos laivas gali su
sitikti su vokiečių torpedų 
pavojum.

Tuo pačiu laiku Berlyno 
spauda ir Wilhelmstrasse 
(Užsienio ministerij a) atvi
rai kaltina Prezidentą Roo
seveltą, jog jis statąs pavo- 
jun amerikiečių, gyvybes, 
leisdamas jiems vykti kovo
jančių valstybių laivais. Pre 
zidentas tai darąs pasak na
cių, kad tik įtrauktų Jung
tines Valstybes į karą.

Laikraštis Lokalanzeiger 
pareiškė, jog “Rooseveltas 
siunčia amerikiečius mir- 
tin”. Bendrai paskelbimas 
Washingtene ir Londone, 
jog esantiems britų salose 
amerikiečiams leidžiama vy 
kti namo anglų laivais, Ber 
lyne sukėlė sensaciją.

čius į karo zonaą, kad tik su 
keltų aftticbUbą'prbpagandą 
ir įveltų Ameriką į karą.

Sušaudė .Oslo
darbo vadus

STOCKHOLMAS, rugsėjo 
11 d. — Norvegų praneši
mai iš Oslo sako, jog pas
kelbus sostinėj ir jos apylin 
linkėj apgulo stovį, kad. su
laikyti streikus, vokiečiai 
sušaudė du žymiausius dar
bininkų vadus.

Pranešimai pareiškia, jog 
kartu su nuž adytaisiais va
dais suduota mirtinas smū
gis kadaise buvusiam stip
riam darbininkų judėjimui 
Norvegijoj.

Abu vadai buvo suimti ir 
skubiai nuteisti vyriausiojo 
vokiečių karo teismo. Jie bu 
vo kaltinami sualužę įsaky-

__ , , , mus, draudžiančius “komu-
Karo pretekstas nistų suagituotus” streikus.

Visi Berlyno laikraščiai Sakoma, jog vokietijos 
šiuos pranešimus atspausdi skaitlingi kariuomenės da
no svarbesnėse vietose negu liniai apsupę Oslo ir iš os-
pranešimus iš Rusijos fran
to. Oficialusis užsienio mi
nisterijos atstovas pareiškė, 
jog šis žygis esąs tik ieško
jimas pretekstų sudaryti At 
lante incidentą, dėl kurio

tinės ar į sostinę teleidžia 
ma tik asmenys su specia
liais leidimais.

Taip pat pranešama, jog 
jau pradėta griežtas “valy
mas” norvegų, ypač darbo

tais gyvuliais. Visur der- kai kam .jau pavyko grįžti, 
liūs suimamas, laukai aria- i Apie dabartinį Paleckio ir 
mi. Visur visi džiaugsmin-1 jo sėbrų likimą turėtų pasi 
gai dirba nusikratę bolše- teirauti Maskvoje lietuviški
vietiniu teroru. USA ttalininkai.

(Bus daugiau)

VICHY, rugsėjo 11 d. — 
Šiandie Prancūzijos priešor SHANGHAJUS, rugsėjo 11
laiviniai pabūklai apšaudė d — Gerai' informuotieji
anglų orlaivį, kuris pasiro
dė anksi šį rytą virš Vichy.

Miesto gyventojai, kurie

Shanghajaus sluogsniai įsi- 
tikiuimą, jog jokio pakto 
šiuo metu tarp Japonijos ir

antra valandą ryto jau buvo: Jungtinių Valstybių nėra ga 
atsikėlė aiškiai girdėjo oriai {Įima, nežiūrint iš paskalų 
vio motoro užimą ir prieš-1 VVaahingtone ir Tokijo, kad 
orlaivinių pabūklų apsišau-. toks paktas galimas netoli 
dymą. moj ateityj.

MASKVA, rugsėjo 11 d. 
— Rusų kariuomenės ataka 
prie Starinos kaimo, vakari 
niam Dvinos krante, vidurio 
fronto šiaurinėj dalyj, pri
vertusi vokiečių dideles su
koncentruotas jėgas pasi
traukti.

WaSHINGTONAS, rugsėjo
11 d. — Autoritetingai pra
nešama, jog Jungtinių Vals
tybių vyriausybė gavusi 
skubų prašymą iš Rusijos 
tuojau pasiųsti daugiau pa-

Kard. Maglione, 
Taylor pasitarimai

VATIKANO MIESTAS, 
rugsėjo 11 sk — Šiandie jau 
anrą kartą į dvi dienas kar
dinolas Luigi Maglione, Po
piežiaus valstybės sekreto
rius, konferavo su Prezi
dento Roosevelto asmeniu 
pasiuntiniu Vatikanui My
ron C. Taylor. Sakoma, jog 
šiose konferencijose pasi
keista svarbiomis Baltųjų 
Rūmų ir Vatikano nuomonė 
mis.

Vakar buvo skelbiama, 
jog Popiežiaus Pijaus XII 
pasitarime su atstovu svar
biausią vietą užėmė karo ir 
taikos tikslai. Sakoma, jog 
Myron C. Taylor dar konfe 
ruosiąs su Popiežium atei
nančią savaitę. K

Kazimierietės
Argentinon

CHICAGO, III., rugsėjo 11 
d. — Šiandie New Yorkan 
išvyko rys Šv. Kazimiero 
seserys — Sesuo M: Adora- 
ta, C.S.C., Sesuo M. Ester,

Rooseveltas tarės 
su partijų vadais
WASHINGTONAS, rugsėjo 

11 d. —Baltieji Rūmai šian 
dien pranešė, jog prieš šaky 
damas savo kalbą per radio 
Prezidentas Rooseveltas bu
vo pasikvietęs abiejų parti
jų — demokratų ir republi- 
konų atstovus konferencijai 
ir jiems perskaitęs savo kai 
bą. Pakviestieji konferenci- 
jon atstovai buvo senato ir 
atstovų rūmų abiejų parti
jų vadai.

Kalbos svarbą ypač pažy
mėjo faktas, jog konferenci
jose pakviesta dalyvauti re- 
publikona, Konferencijose 
spėjama aptarta svarbiau
siai ateities planai santy
kiams Jungtinių Valstybių 
su Romos-Berlyno ašimi.

RAF bombanešiai 
atakavo Turiną

ROMA, rugsėjo 11 d. — 
Italijos karo vadovybė pra
neša, jog pereitos nakties 
anglų atakose ant Turino ir 
Genuos metu žuvo du civi
liai gyventojai ir keletas ki
tų sužeista. Tai pirmoji an
glų orlaivių ataka šiaurinėj 
Italijoj nuo pereitos žiemos.

C.S.C., Sesuo M. Rozana, Apie padarytuosius nuosto- 
C.S.C., — kurios šeštadienį 
išvyksta Argentinon.

Iš New Yorko jos išvyks

ramos, ypač kovos orlaivių. 
Manoma, jog šį prašymą 
Prezidentui Rooseveltui šį 
rytą įteikė Sov. Rusijos am 
basadorius Umanskis.

Ambasadorius konfera- 
ravo su Prezidentu vieną va 
landą ir pusę. Konferencijoj 
dalyvavo ir valstybės sekre 
torius Hull.

Rusijos prašymas tiesiog 
paties Stalino, pabrėžia, jog 
Rusijai būtina be jokio del
simo didesnė parama.

Laimi visuose frontuose 
MASKVA, rugsėjo 11 d. — 

Rusų karo pranešimai pa
brėžia, jog rusų kontratakos 
visuose frontuose išblaškiu
sios nacių kariuomenės kon 
centracijas ir Ukrainoje, vi 
dūriniam, šiauriniai^ ir ark 
tikos frontuose padaryta 
Vokietijoj dideli nuostoliai.

Pralaužė frontą 
BERLYNAS, rugsėjo 11 d.

— Vokiečių sluogsniai pri
pažįsta, jog vienoje vietoje 
rusai pralaužė vokiečių fron 
to liniją, bet jie prideda, jog 
vėliau jie buvę atmušti. Pra 
nešimai sako, jog toj vietoj 
sunaikinta 68 iš 100 ataka
vusių rusų tankų ir kitoj 
vietoj žuvę 3,700 rusų ka
reivių.

Vokietijos aviacija šian
die vieton bombų ant Lenin 
gi ado numetė lapelių, ku
riais raginama civiliai gy
ventojai miesto neginti.

Išvadino Churchillą
bailiu, melagiu
LONDONAS, rugsėjo 11 d.

— William Gallacher, vienin 
telis komunistų atstovai 
Parlamente, šiandie pavadi
no ministerį pirmininką 
Churchill niekšu ir kaltino 
jį “nešvariais, bailio veiks
mais”. Tai įvyko House oi 
Commons posėdyje, kuriame 
Gallacher reikalavo Chur- 
chillo, kad jis “iš vyriausy
bės pašalintų kiekvieną, ku 
ris nėra už šimtaprocentinę 
kooperaciją su kooperaciją

Amerika galėtų paskelbti Į nionistų tarpe. Norvegijos 
Vokietijai karą. darbo unijosi yra virš 300,-

Popietinis laikraštis Nach 444 darbininkų.
tausgabe pareiškia, jog Roo I
seveltas prieš savo žmonių’Mm.;,* 
vali, ieikųa priekabių ind- haUJO
denUm* apsaugos programa

ta Argentinon šį šeštadienį 
5 vai. vakare laivu “Brazil”.

Išvykstančias seseris pa
lydėjo Motina M. Josepha 
ir Sesuo M. Consilia, New 
Yorkan.

Torpedų pavojus
Toliau alikraštis rašo, jog

du taip pat manoma sustip
rinti vidaus apsaugą ir su
laikyti militaristų dominaci 
ją imperijoje.

Tuo tarpu Japonijoje dėl

TOKIJO, rugsėjo 11 d —
Japonijos imperatorius Hi- 

amerikiečiams, keliaujan-i r°hito šiandie savo tiesiog’.
tiems anriu laivais Atlante1 nžn žinion Pereme Japonijos Jungtinių Valstybių ir An 
nuolXg^s vokiečių k‘riuomenčs generalini Sta- glijo. ekonominio spaudimo
pėdų pavojus, ar vokiečių > kad tuo ,bu?» Ju“ikr‘!'-, lab,a? Praded">“ Jaua l, .
bombaneSių atakoe. Itaa »«>”>«>>■» bendradarbi. , kuro trukumas. Visi gaaoli- rai

| vimas tarp kariuomenės ir nu varomi vežimai, išskyrus; Grjžę 
Kitaip tariant, pasak to premjero Konoye vyriauay-

paties laikraščio, Roosevel-. bės.
tas siunčiąs Amerikos pilie- Beto, manoma, jog tuo bfi ti.

lius nieko nesakoma.
Anglai taip pat atakavę R ,,,,

ir Meaeina, mieetų Sicilijo- ’™įemanM tūr,s bfltl

pasirengęs priimti nurody
mus politikai ar veiksmams 
iš garbingojo džentelmono, 
knris, plačiai žinoma, turi 
keisti savo nuomones, kai 
jam įsakoma žmonių, esan
čių už šios valstybes ribų”, 
pareiškė ministeris pirminin 
kas.
Gallacher atsakė niekados 

negavęs įsakymų iš bet ko 
už Anglijos ribų. Ir tuojau 
pareikalavo atšaukti “įžei
džiančią pastabą”, nes tai 
esą “nešvarus, žemas ir 
bailio veiksmas iš ministe
rio pirmininko pusės. Tai 
niekšo veiksmas. Tai biau- 
rus ir nešvarus melas”. 

Vėliau komunistas Galla-

je.
Didžiausia ataka
LONDONAS, rugsėjo 11 d.

— Autoritetingi britų sluo
gsniai šiandie pareiškia, jog 
vakar naktį pravestoji bom 
banešių ataka Turine ir Ge- 
nuoj buvo viena didžiausių 
šiaurinėj Italijoj.

Svarbiausias atakuojan
čių bombanešių tikslas bu
vęs karališkasis italų arse
nalas Turine. Britų oficialie 
ji žmonės pasakoja, jog Tu
rine sukelta milžiniški gais-

lakūnai pasakoja, 
būtiniausiam vartojimui, Ja jog kelionė Italijon buvusi, 
ponijoje šiuo metu uždraus- tartum paprasta kelionė or-

laiviaia taikos laikais.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
TARP GRAND RAPIDS LIETUVIU

Vytauto Kareivių 
Draugija

Rugsėjo 5 d. turėjo meti
nį susirinkimą, kuriame bu
vo išrinkta valdyba 1941- 
1942 metams: pirm. — Po
vilas Murauskas (tas pats),

NIAGARA FALLS, NEW YORK
“Parapijos reikalai lt'mis šv. Mišiomis, kurias __|: raikai ai Praeitą savaitę pas kle-

laikė pats klebonas kun. J. į ■ I jjOną buvo nevažiavę sve-
Lipkus. Po Mišių viai vai-| Jau seniai huvo svarsto-’^; kun. f. Skrodenis, M. 
kušlai skubėjo į mokyklą, imas mūsų bažnytėlės stogo j.c., Kenosha, Wia., klebo- 
Šįmet vyriausioji mokytoja j dengimo klausimas. Bet šią nas ir jo brolis, kuris mo- 

bus sesuo M. Virginia. Ji vasarą parapijonai subruz-, kinasi seminarijoj Hinsdale, 
do ir, girdėt, bus pradėtas ui. Paviešėjo tris dienas —jau kelinti metai mūs para

pijoj mokytojauja. Labai 
malonaus būdo. Linkime se-

vice pirm. — Antanas Ci- serims, kaipo ir vaikučiams,
žauskas (tas pats), nutar, geriausio pasisekimo.
rašt. — John Edkins (tas1 MA1 .. ,

. . Į Atlaidaipats), fin. rašt. — Pranas
Meištas (tas pats), iždinin-Į Kitą savaitę, rūgs. 16, 17, 

kas — Jurgis Orenta (tas 18, mūs bažnyčioj bus 40 
pats), iždo globėjai — Jo- valandų atlaidai. Manoma,
nas Teberia ir Vincas Kilio
taitis. Ligonių prižiūrėtojai 
— Tarnas Simanavičius, Vin 
cas Ašmutis, maršalka — 
Kazimieras Salatka, knygų 
re Visoriai (auditora) — An
tanas Martinaitis, Albertas 
Margelis, Tarybos komisija 
(Board of Directors) — pir
mininkas Antanas Čižaus- 
kas, Vincas Ašmutis, Juo
zas Tautkus, Jonas Meištas, 
Vincas Kiliotaitis, Jonas 
Slavickas, Kazys Salatka.

Čia reikia priminti, kad 
Vytauto Kareivių Vyrų dr- 
gija yra viena žymiausių 
draugijų šioj apylinkėj. Tu
ri nuosavus namus: žemai 
rūmuose klubą, o aukštas 
įšnuomuotas šeimynoms, 
kaip ir namai šalę klubo. 
Minėta draugija daug pasi-

kad ir šįmet, kaip ir kitados, 
visos draugijos dalyvaus iš-

darbas. Kontraktas perduo
tas į atsakingas rankas. Sa
vo darbą garantavo dešim
čiai metų.

Tą darbą atlikę, parapi
jonai kalba apie bažnyčios 
vidaus dažymą. Greičiausiai 
teks palaukti pavasario. Ki
tas svarbus reikalas — pa
puošimas salės. Gera para
pijos jeigu dalis ateina iš

pasigerėjo mūsų miestu.

Rimčiau susirgo M. Urbo
navičienė, neperseniai grį
žus iš Mayo Bros, garsios 
klinikos, Rochester, Minn. 
Savo maldose prisiminkime

kilmingoj procesijoj, kuri 8alės išnuomavimo. Nese-
būna paskutinį vakarą.

Ir vėl liūdnos žinios

Pereitą savaitę (ketvergo 
vakarą) Adomas Bailey (Ba 
liūlia) važiavo į ligoninę pa
žiūrėti savo sergančios žmo
nos, ir naujagimės dukrelės 
Teresiukės. Ketino jas ant 
rytojaus parsivežti namon. 
Bet jau savo jėgom iš ligo
ninės neišėjo: staiga susir- 
ko ir vidurnaktyj toj pačioj 
ligoninėj mirė.

Velionis turėjo apie 54 
metus. Be žmonos ir mažos 
dukrelės, paliko dar tris 
dukteris ir tris sūnus: Mrs. 
Marvin Van Woerkom, Mrs. 
Jos. Napieraiski, Leoną, Do

niai estrada padabinta. Ir 
kadangi jau bus virš šeši 
metai, kaip salė dažyta, rei
kės ir tuo susirūpinti.

Baisi žmogžudystė 
priėjo liepto galą

Phila, Pa. — Rugpiūčio 
30 d. anglų spauda paskel
bė šiurpulingą žmogžudys
tę, Jarvis R. Catos, 36 me
tų, turėjęs darbą garadžiu- 
je, kada jo meilužė, po mė
nesio sugyvenimo, sugrįžo

Rugsėjo mėnesį bus rink
liava anglims. Kiekvienas 
parapijietis turi tam tikrą 
vokelį. Pavardės ir kas kiek 
aukojo bus paskelbta vėliau.

pasiskolinusi nuo kitos drau 
gėa, žmogžudį išdavė: poli
cija rado jį pas Catosą. Su
imtas, prisipažino nužudęs 
net 10 moterų New Yorke, 
Washingtone.

Čia vietoj bus įspėjimas 
merginoms nesidėti į drau
giją au nežinomais ir neva
žinėti - nedraugauti. Šiais 
laikais nemažai randasi

pasivažinėjus, ją nužudė, la-, “kidnaperių.” Daugiau at-

darbavus kaip parapįjga, ** Alfred, kuris

taip ir visuomenės labui.
Priguli prie Draugijų Tary-•
bos, kurios susideda iš ke
turių vietinių draugijų, bū
tent, šv. Jurgio Vyrų drau
gijos, ŠŠ. Petro ir Povilo 
vyrų draugijos, Vytauto Ka

yra Panama Canal Zone. Pa
liko taipgi dar savo seną 
motiną, dvi seseris ir bro
lius Lietuvoj, (Albiną, An- 
ną, George, John, Peter, An- 
thony), brolį Liudviką Ka-j 
nadoj ir brolį Kastantą

voną nuvežė į kitą garadžių 
ir paliko. Bet svetimas liet- 
sąrgis, kurį mergina buvo

girdėtus balsus: i? vieno ir 
kito.

Gera turėti gerus drau
gus, prietelius.

Laid. dalyvavęs

sargumo!
šv. Vardo Draugijos narių 
bendroji šv. Komunija

Šv. Vardo Draugijos na
rių dvasinė pfckJta bus sek
madienį, rugsėjo 14 d., Šv. 
Kazimiero bažnyčioj, 7:30 
ryto. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Mišios šv. yra 
narių užprašytos. Kas mė
nuo, antrą sekmadienį, šv.

reivlų draugijos ir Lietuvos i Gr“nd KanM buvo

Sūnų ir Dukterų draugijos. 
Minėta Taryba (Council) 
kelintas metas, ksip ruošia 
pramogas, kurių pelną ski
ria sušelpimui šeimynų prieš 
Kalėdas.

Vytauto Kareivių draugi 
ja turi apie 24 vyrus, kurie se 
dėvi uniformas ir dalyvauja 
visose bažnyčios procesijo
se, miesto paraduose.

Ligoj nariai gauna pen
kis dolerius savaitinės pa
šalpos, o nariui mirus pa- 
šalpgalviams išmokama po
mirtinė. Labai pagirtina bū
tų, kad visi jauni vyrai lie
tuviai rašytųsi prie šios kil
nios ir pavyzdingos draugi
jos. . ,

Prasidėjo mokykla

Rūgs. 8 d. 8 vai. ryto pa
sibaigė vaikų atostogos. Mo
kykla prasidėjo iškilmingo-

pašarvotas pas graborių 
Stasį Barto. Pirmadienio ry
tą 9 vai. buvo laidotuvės iš 
ŠŠ. Petro ir Povilo bažny
čios. Gedulingas pamaldas 
atliko vikaras kun. J. Vini- 
kaitis. Palaidotas ŠŠ. Petro 
ir Povilo parapijos kapinė-

Reiškiama gilios užuojau
tos šeimynai bei giminei 
šioj liūdesio valandoj.

Dar keletas žodžiu apie 
P. Norkaus laidotuves

PIRM SKOO VERKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRIMKIMA8 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namu pastatyme ai 
pataisymą — Nieko Jzoekttt — * 
metai Umokėtl — Apkalnavlmaa 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas
Stanley Utwtaas — Vertėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

8039 So. Halsted St 
VIC. 1272

Kvailys skundžia kitus, 
pusgalvis skundžia save, iš
mintingas tyli visame.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena povą aklu vlaam av- 
vealmuL Seucoklt Jaa leisdami 
liekaamtnaotl jas modernllklauta 
metodą, kur** re««ttme mokslas 

gali apteikti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, korte Mfaltaa 
via* aklu Itaaiplaan

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

optomsthutai
1801 So. Ashland Avenue

Kampas II-toa
MHobm CANAL OftU —Obtaaae 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 1:00 a. na. Iki 1.10 n. m. 

Tved. Ir Brit; (:P0 a m. iki 
i:ie o. aa.

Vardo draugijos esti šv. Mi
šios prieš išstatytą Šv. Sa
kramentą. Dr-jos susirinki 
mas bus rugsėjo 20 d. 7:30 
vai. parap. patalpose. K. D.

rante diktokai sriuba apipli
kino ranką. Reporteris

Užuojauta

Sis bei tas
Philadelphla, P*. — Vie

tos ukrainiečių laikrašty 
“Amerika”, 28 d. rugp. yra 
patilpęs Lietuvos preziden • 
to Antano Smetonos atvaiz
das.

Viengentė Emilija žema: 
tienė, užlaikanti Eraiiia’s 
Hairdresaing Parior, , 120 x 
Green St, (tarp andriejie- 
čių) vasaros laiku savo “lei
džiu” papuošimo įstaigą lai
kė pirmadieniais ušdarius 
bet dabar gi» su pradžia 
rugsėjo mėnesio ir pirma
dieniais įstaiga jau yra a: 
dara.

Rūgs. 4 d. buvus mokinė 
Šv. Andriejaus parapijos 
mokyklon, Amiliją Pukaitė 
išvyko toliau tęsti mokslą 
į seselių vienuolių aukštąją 
mokyklą: Šv. Juozapo Mari
jos Vilfą.

Rugpiūčio 2 d. pasimirė 
viengentis Liudvikas Stan
kus; o 30 d. iš bažnyčios 
Šv. Jurgio, palaidotas Šv. 
Išganytojaus' kapuose.

Mirus kun. dr. J. Navic
kui, giminėms ir gerb. vie
nuoliams Marijonams reiš
kiu širdingiausią užuojau
tą. Kazys Vidikauskas

“Visuomenė laisvai pasi
duoda kinų vadams, kuriems 
ji tiki, kuriuos ji myli. Va
dai, smurtu valdą ir reika
laują aklo paklusnumo, že

mina savo valdinius, šie jų 
klauso prieš savo valią ir 
prieš savo protą, tik todėl, 
kad negali jų nepaklausyti. 
Toks paklusnumas yra pa
syvus, netikras ir aklas”

ADVOKATAI

YVHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

( Lietuvių Auditorijoje ) 
VALANDOS: Nuo 1-inoa Iki 8-tos 

vai. vak.
Tel. CALumet 6877 

134 NO. LA SALLE ST., 
Koora 3014 Tel. Stote 757Ž

REZIDENCIJA: —
3149 SO. HAJLSTKD ST.

Tri.: Vlctory 3079

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DKAUOI1OS NARIAI
R«a. 8968 So, T aiman Avo.
Rot. TaL GROvehiU 0617
Oftice teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad ir Nedėliomia auRitarua-
2423 W. Marąuette Road

roL OANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS H CHIRURGAS 
2201 YVest Cermak Rd. 

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

0031 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7808

DR. STRIKOL’IS
PHYRI01AN AND SURGSON 

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDO8:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 9 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal sutartį.

Office teL YARda 4787
U agnį teL PROapeat 1930

Ofisu UL VIRginia 0036 
ResidencJjoa taL: BEVert 824 i

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—-8:30 P. N 

Trečiadieniais pagal sutartį

TaL OANal 0257
Rea. teL: PROspect 665^

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Sa Halsted Street 

BeaidencUu 6800 Sa Artonaa Avi 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 sopia 

8 iki 9 vaL vakare

TaL YARda 5921.
Rea.: KĖNwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaL nuo 1—3; nuo 8:30—8:30 
750 YVest 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI
7

Vietinių (tarp jutgiečių) 
muzikantukų orkestrą pir
madienį, 1 d. rugsėjo, Vy
tauto parke buvo suruošus 
pikniką.

Rugsėjo 3 d. Marutę Vil
helminą Vidikauskaitę išti
ko nelaimė — darbe restau-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telęfonaa; CICero 4279

TaL YARda 8148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 
Jx>2iki4iz7iki9

Pirmadieniais; 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

AB IEŠKOTE DARBO? 
Jeigu tain. —•

Skaitykite “Draugo” 
“Help Wanted” skelbimus!

TELEFONAI:
Offioei HEMlock 3624 
EMERGENCY: call MIDwsy 0001 
Res.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 YVest OSid Street

DR. F. G. WINSKDNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 YVest Cermak Road

Ofisą VeLi ir 7-6

TSL YARdg 1146

DR. C. VEZEIIS
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vaL: aso 9 vaL ryto iki 8 vaL vak 
Seredoj pagal autartj.

Tel. CANal 5969

Dr. VValter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
2155 YVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. YVestern Avė.

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

Telefofnas: IMS

Rūgs. 3 d. Šv. Petro ir 
Pauliaus bažnyčioje buvo 
gedulo valanda, nes atlikta 
gedulingos pamaldos prieš 
palaidosiant visų gerai ži
nomą gabų biznierių a. a. 
P. Norkų. Prie velionio kars 
to buvo sudėta daug gėlių 
ir daug'šv. Mišių aukų.

Vienas velionio geriausių 
draugų buvo kun. A. Deks
nys, kuris ir buvo pakvies
tas iš Chicago atlaikyti ge
dulingas pamaldas; taip pat 
buvo pakviestas Ir varg. A. 
Mondeika. Kun. A. Deksnys 
seniau čia klebonavo, o varg. 
A. Mondeika ėjo vargoninin
ko pareigas. Tad seniems 
Grand Rapids lietuviams 
malonu buvo išgirsti seniai

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAR- 
LOK HKTH — KkDKOOM W£T8 
— RUOŠ — RADIOS — RB-
SVIOKKATORM — «AūMEBS —

SCANORLfl — STOVU.

!

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St
Didelis pasirinkimas Inflcrėdėlių

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR* CHIRURGAS 

6757 So. YVesten Avė.
Ofise valandos:
Popiet — nuo 1 Iki >1 Vak. T Iki • 

Nedėliomia pagal autartj

TnL»

DR.-RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1858 We«t 85th Street
LIGONIUS PRIIMA j 
Kasdien mo 2:00 iki 8:00 vaL 

Tredlad, Ir Saktaart. tik susitartus.

fll£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

4

Telefonas OANal 7329

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 YVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal autartj.
Ras, telefonas BEEley 0434.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenua 
Talefoaaa LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieni aia.

4031 So. Ashland Avė.
TaL YARda 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
ŠeJtadieniaia

Akiniai teisingai prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

•

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

* •

Budriko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 8:90 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

Tat Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki B vak. 
ir ciual autartj.

Res. 1625So. 50th Avenue
 TaL Cicero 1484

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

(2-troa laboe)
TaL MIDiray 2880 Chicago. DL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki I 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:90 vai. vak.

Sehmąd, nuo 10 iki 12 vai, jryto.

.• »♦ i* 7/ »/ ** t*-. •• ' •

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 03rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—8 vakare 

Taipgi pegal_ sutartį.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4031 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 0994 
Rez. Tol. KENwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. vak. 
Nedfiliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną

PLATINKITE "DRAUGĄn

i
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Iš Urugvajaus lietuvių gyvenimo
Atvažiavus kun. J. Ka 

' mand’iliui Urugvajun, su- 
skurdęs lietuvių visuomeni
nis gyvenimas žymiai pagy
vėjo. Prieš keletą metų kun. 
Radžiui mūsų koloniją ap
leidus, katalikiškas bei tau
tinis lietuvių veikimas pa
kriko, o laikui bėgant ir vi
sai apmiręs, dabar vėl pra
deda atgyt. Neseniai į mū
sų koloniją pribuvęs kun. J. 
Kamandulis jau įkūrė- liet. 
katalikų akcijos draugiją, 
organizuoja lietuvišką pa
rapiją, mėgina suburt jau
nimą, dabar išgavimu lietu
viams bažnyčios rūpinasi.' 
Taipgi sudarė bažnytinį cho 
rą, kuris p. Svilairiio vado
vaujamas sekmadieniais per 
lietuviškas pamaldas gieda 
Serros bažnyčioje.

Iki šiol mūsų kolonijoje 
vien komunistinio “Darbo” 
šūkavimas tegirdėt buvo. 
Nors tų lietuviškų išgamų 
tik desėtkas, kitas čia te- 
priskaitoma, bet jie tuo ver
giškumo, mūsų tautos prie
šų garbinimu persisunkusių 
laikraščiu, atkakliausiai dir
ba žalingą darbą ‘lietuvių 
tarpe; tamsius mūsų žmo- 
nelius mokina pamint savo 
kalbą, savo gražius papro
čius, pamindami visa, kas 
lietuviui nuo amžių šventa 
buvo. Dėlto čia didžiausias 
tamsumas, dvasinis susmu
kimas vyrauja. Štai dabar 
Lietuvai taip vargu prislėg
tai, kiekvienas, rodos, sa
vo tėvynės nelaimes atjau
čia, kiekvienas sau paaima
nuoja, bet kad kuomi nors 
savo tėvynei pasitarnavus, 
naudingam lietuvybės dar
bui prisidėjus, lietuviškam 
organizavimosi — nepajudi
nami. Tik maža dalelė susi-

Kun. J. Kamandulis, M.I.C.

pratusių lietuvių, mūsų ko
lonijos tuos visus negeru
mus gyvai atjausdami, rū
pinosi išreikalaut mums lie
tuvį kunigą; tikėdami, kad 
tik kunigo vadovaujami te
įstengsime mūsų koloniją iš 
šito sustingimo išjudint.

• Nelengvas tat darbas puo
la ant mūsų jauno kunigo 
pečių; čia reikia ne tik su 
katalikybės priešais mokėt 
pasekmingai kovot, bet ir 
pačių katalikų tarpe, štai 
tik dirbt pradėjus, pasireiš
kusius įvairiausius nesklan
dumus, reik mokėt išlygint. 
(Nors tie nesklandumai mū
sų organizacijose išeina ga
lima sakyt, iš vieno save 
daktaru pasivadinusio as
mens; nepasisekus jam as
meniškais sumetimais į sa
vo rankas paimt katalikiško 
veikimo vadovybė, už tai jis 
keršindamas mūsų kunigui 
mėgina dezorganizuot kata
likus).

Kun. J. Kamandulis savo 
gražiu taktu, geležiniu iš
tvermingumu, ir dideliu sa
vo pareigoms atsidėjimu,

gražių vilčių, pasitikėjimo, 
mumyse sukėlė. Jei kun. J. 
Kamandulis ir toliau tokiu 
ištvermingumu mūsų tarpe 
dirbs, tikime, kad mūsų kil
naus darbo kenkėjus su lai
kų nugalėję, susipratimą, 
gražų sugyvenimą mūsų ko
lonijoje įgyvendinsime.

Iš kun. J. Kamandulio 
gaunami šiaurės Amerikos 
laikraščiai “Draugas”, ‘Dar-, 
bininkas’, “Amerika” iš ran
kų į rankas pas mus eina; 
uoliausiai juos skaitome pa
sidalindami. Tie turiningi, 
gyvi žiniomis lietuvių ka
talikų Laikraščiai, gyvai nu
piešia mums šiaurės Ame
rikos lietuvių katalikų veik
lą; kokias dideles katalikiš
kas organizacijas, parapijas, 
bažnyčias ir įvairias mokyk
las mūsų broliai šiaurės A- 
merikoje turi. Ir visa tai 
lietuvio kataliko darbštumu 
ir kultūringumu pasiekta. 
Tie laikraščiai čia galima 
sakyt, mus dvasiniai atgai
vina; priduoda mums ener
gijos, didesnio pasiryžimo 
darbui.

Pradžia mūsų čia katali
kiško veikimo begalo sunki. 
Bet jei mūsų kunigo kant
rybė neišseko ir toliau šito
kiose sunkiose gyvenimo są
lygose, šioje skurdžioje U- 
rugvajaus lietuvių kolonijo
je gyvenant, ir mes pasiek
tume nors tokių katalikiš
kų ir kultūrinių laimėjimų 
ką mūsų kaimyninių kolo
nijų Brazilijos bei Argenti
nos lietuviai yra pasiekę.

Aš.

Dievas mato tiesą, bet ne
greit tepasako. (Rusų pa
tarlė).

APSAUGOS
BONAI

tyRINE,

& E Ves

, Murina soothtt, cleamei and refrethea 
irritated, reddened membranea caused 
br head colds, driving, windj, movies, 
ciose work, late hours. free dropper 
witn each bottle. At all Drug Stores.

Apie Saugumo Bonus
Kl. Kodėl visi amerikie

čiai dabar turi pirkti Ap
saugos Bonus ir Taupymo 
Stampes?

Ate. Tarp daugelio prie
žasčių yra šios: 1) Tai grei
čiausias būdas, kuriuo kiek
vienas pilietis gali pasitar
nauti savo kraštui ir sutau
pyti savo uždarbius ir 2) 
Pirkimas Bonų ir Stampių

gelbsti ne vien finansuoti 
Amerikos Apsigynimo dar
bus, bet teipgi prilaiko kai
nų kilimą ir pragyvenimo 
pabrangimą. 1

Kl. Ar galima Saugumo 
Boną vartoti kaipo užstatą, 
imant paskolą iš banko?

Ats. Ne. Bonai yra re
gistruojami ir neperduoda- 
dami. Jie išmokami tik 
tam, keno vardas yra ant 
Bono.

DRAUGINGI PRIEŠAI

CUraugaa" Acme teiepbotoB

Wendell Willkie (kairėje), krutomųjų vaizdų gamin
tojų patarėjas, sveikinasi su šen. G'. P. Nye Washing- 
tone. Šis senatorius tvirtina, kad filmų gamintojai ai 
savo filmomis vykdo britų propagandą. Willkie tai už
gina.

Įvairios žinios

Hartford, Conn. — Para
pijinė mokykla atsidarė rug
sėjo 3 d. Šįmet mokinių yra 
150. Galėtų būti daugiau, 
nes lietuvių katalikų yra 
vaikų daug daugiau. Tėvai 
raginami siųsti savo vaiku
čius į savąją katalikišką 
mokyklą. Ypatingai norima 
į pirmuosius skyrius įra
šyti daugiau vaikučių. Taip 
gi į vaikų darželį (kinder- 
garten) priimami vaikučiai, 
sulaukę 5 metų. Įrašyti dar 
nėra vėlu. Pasikalbėkit su 
kunigais arba seserimis mo
kytojomis.

Hartfordiečiai liūdi mirus 
Tėvų Marijonų provincijolui 
kun. dr. Navickui. Užjaučia 
Tėvams Marijonams, nete
kusiems brangaus vado. Lai 
Dievas lietuviams būna ge
ras ir teikia vadą, kuris ga
lėtų kun. dr. Navicko pėdo
mis vesti, kaip velionis ve
dė, lietuvius ir lietuvių jau
nimą į šviesią ateitį.

Prasidėjo ruduo. Jauni
mas rengiasi prie savo dar
bų. Vyčiai turėjo susirinki
mą. Neužilgo rengs “semi- 
formal” šokius ir ruoš links-

8UTAU1*Y8I PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. J.^GYK 
GERIAUSIĄ IR STIP-
MAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ A VAJjUĮ |

LINK-BEUT, ViaUksU AutomaUMoM

ŠLEGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. Western Ave.
* {VEDU UUUMĄ « BOILERIUS

REPubiic 3713
IR SUTAISAU SENUH

MUIONB AMU—Miracle Whip doeo work ivondrrt 
wkh aaladil A unique combination of old-fashioned 
boiled dresaing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’a favorite salad dresaing.
*♦*♦***-*♦.*.♦ ♦ « *.*

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
alv/ays makes a hit.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

mą teatrą, kuriam vadovaus 
Pranas Mončiūnas ir komi
sija.

Manoma šįmet parapijos 
naudai turėti nepaprastą 
bazarą. Pasiseks, jeigu visi, 
kaip vienas, darbuosimės.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

Poeto Miškinio kalba 

per Kauno radiją
— Rugpiūčio 17 d. poetas 

Antanas Miškinis kalbėjo 
iš Kauno radijo tema “Ma

riai, grįžo į žaliuosius miš
kus ir į dainų tėvynę, pra
dėjo statyti miestus, asfal
tuoti kelius, kurti naują gy
venimą. Ir dabar kasdien 
aidi lietuvių daina iš kalnų,

no Tėvynė.” Menine forma, miėkų ir kalėjimų.‘‘Mea pa
su įkvėpimu, jis atvaizdavo ■k,ilome' .etaa”e‘f e;8™e iBa 

Lietuvą, kaip seną poetų ir 
dainininkų šalį, kur tykiai 
Nemunas teka, ošia žali mi-
škai, kur gražios svajonės
ir graudi tikrovė. Pavasa
rį lietuviai dejavo, bet ar 
pasibaigė liūdesys rudenė
lyje ? Kadaise Lietuvą
valdė bajorai, gyveno pily
se, išpuoštuose puikiais pa
veikslais ir freskomis*." Jie 
tikėjosi mūsų žmones ištau-

sime visi ties laukais, ka
pais ir kryžiais.”

A. Miškinio paskaita tru
ko 15 minučių. Po to, buvo 
sudainuota iš plokštelės 
“Kur bakūžė samanota."

— Per Kauno radiją bu
vo pranešta, kad Vokietijos 
generalinis komisaras Lie
tuvoje Dr. Renteln šiomis

.. . . , . dienomis priėmęs lietuvių
tinti. Artojas dainavo liūd- ..... , , ,. . J „ > ūkininkų deelgaciją, vado-
— dainas, ieškodamas . . _ .vaujamą J. Tumo. Komisa

ras pareiškęs, kad kiekvie
nas ūkininkas galįs jam as
meniškai išdėstyti savo no
rus ir kad jis viską dary
siąs padėti ūkininkams ati
taisyti tai žalai, kurią jiems 
padarė bolševikai.

nas dainas, ieškodamas 
nuraminimo žaliuose miš
kuose ir žydinčiose lanko
se. Jo sūnūs ir dukterys 
būdavo ištremiami į tund
ras ir į Sibirą. Pagaliau 
Lietuvą atgavo patys arto
jai ir pralaužė užtvarą. Jų 
sūnūs, daktarai ir inžinie-

ma bus tokia, kad niekas 
nesigailės atvykęs.

CLC, arba Connecticut 
Lithuanian Catholics, ruo
šia 10-tą metinę olimpiadą 
(Field Day). Tai bus Hano- 
ver Parke, Meriden, Conn., 
rugsėjo 14 d. Komisija nuo
širdžiai kviečia visos valsty
bės lietuvius atsilankyti. O- 
limpiada prasidės apie pir
mą valandą popiet. Progra-

Šįmet mūsų parapijos 
high school (pirmi du me
tai) viso yra 56 mokiniai. 
Viršininkė sesuo Leoną.

Koresp.

— Per Kauno radiją kon
certavo dainininkas Grauži
nis, solistės Arnastauskie- 
kienė, Danauskaitė, be to, 
Šabaniauskas. Dar skambi
no Dvarionas. Vienam kon
certui vadovavo Br. Jonu
šas.
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TYPEWRITERS
A D D I N G MACHINES

—IMALL MONTHIT .ATMINTI—

JT
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COMPANY
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SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
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lOlttl C. OOIDILATT,
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MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

If you’re past 40, the chances are 
that your breath wiU be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
vvhich you yoursslf may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath svveeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo. i

Bafora Any Data Uta
LISTERINE ANTISEPTIC

To Moka Your. Braath Sutaatar •

IBARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS lr APYLINKES LIETUVIU

Vienintelis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

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: GROvehiU 2242

KNYGOS! KNYGOS!

Mflsų knygyne dar galima gauti pasirinkime lietuviškos 
literatflros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelia lietuvišku knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, TilH, 1913 m. 150 pusi........ SI .00
ŽEMAITES RAŠTAI. I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi.........$1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, H t, surinko Dr. J.

Basanavičius. 260 pusi....................................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI, m t., Vaižganto, 290 pusi................$1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t, (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi.................................$1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA, Literatflros Pasiskaitymai, 175

puslapiai ....................................................................................$1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,

(1914-1916 m.) .................................................................... 75e
MAŽTOSTOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusL .................... 75c

EBLERASCIAI

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaltyt«-Vaičiflnien8,
225 pusi....................................................................................... $1.00

VAINIKAI. Naujesniosios Poezijos Antologija, ParuoH
K. Binkis. 230 pusi................................................................ $1.00

JAUNOJI LTETUVĄ, MAIRONIS, 130 pusi............................50
PADANGĖSE, Juosas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi......... .50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. Šlapelis. 90 pusi .................................................. '..... .50
TĖVYNĖS KELIAIS, Lifldaa Gira, 65 pust .................... A5
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi................................. Jfl
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ........... ...................................... .35
MEILE. M. Gustaičio, 1914 m. ...................... .25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ................................... M
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Skelbimų Vainos prisiunčiamos pareikalavus

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

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IU.
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo" rimSjama Ir akaitytojama 
atunfilu aveiklulmua ir guriausius UnkSjlmual

Jūsų dlenraAtia aa vien Uk patarnauja akaitytojama, Informuodamas 
apla įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo U» 
“v, gina Ir saugo jaa aaa amtlnojo Uganymo prleSų.

^Daugeriopai tapadaugeja Jūaų katallkltko dlenraUio akaitytojų akal-

* JUCUKro giovanni cicognani. 
tAodloea Arkivyskupas,
ApaMalUkas Delegatas

“Darbininkas” turėtų būti skaitomas ne tik Bostono 
apylinkėse, bet visur.

Tautu žudytojai

L. D. S. seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjunga laikys savo metinį sei

mą rugsėjo 14 ir 15 dd., šv. Trejybės parap. salėj, 
Hartford, Conn. šios organizacijos organas “Darbinin
kas” skelbia, kad seimas bus gausingas ir svarbus. Bū
sią svarstoma ne tik sąjungos ir jos laikraščio, bet ir 
darbininkų reikalai. ,

Darbininkų reikalai visais laikais buvo aktualūs. Y- 
pač jie yra aktualūs ir nepaprastai svarbūs dabar, kuo
met darbininkų vardu ir kalba ir veikia net tokie žmo
nės, kurie yra didžiausiais jų išnaudotojais.

Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas ir visa eilė jų 
adjutantų skelbiasi įsteigę darbininkams “žemišką ro
jų” ir tą “rojų” nori praplėsti viso pasaulio kraštuose. 
Kokius žygius Stalinas nedaro, jis vis dangstosi dar
bininkų vardu. Ar jisai puola savo mažesnįjį kaimyną, 
jį apiplėšia — vis tai esą daroma darbininko gerovei. 
Pavyzdžiui — užpuolė Lietuvą, prismaugė jos laisvę 
ir nepriklausomybę, nusavino žmonių žemę, namus, pra
monę ir prekybą, areštavo ir dešimtį tūkstančių žmo
nių išvežė į Sibirą šalčiams kęsti ir mirčiai, vogė žmo
nių turtą ir jį vežėsi Rusijon — vis tai buvo darbinin
kų “gerovei”.

Kaip Stalinas elgėsi Lietuvoj, taip elgėsi ir kituose 
pavergtuose kraštuose. Žmones pavertė skurdžiais, dar
bininkus vergais, neturinčiais teisės ne tik streikuoti, 
bet ir pasiskųsti dėl savo skaudaus likimo, o, vis dėlto, 
skelbia pasauliui, kad Stalinas, tai “darbininkų saulė”, 
jų “geradaris”, sukūręs jiems “rojų.”

Ir Hitleris dedasi darbininkų bičiuliu ir jų vardu 
kalba, veda karą, plečia Vokietijos sienas. Tačiau dar

bininkai su Hitlerio planais nieko bendro neturi. Jo 
proponuojamoj “naujoj santvarkoj” darbininkas netu
ri ir neturės balso. Jis bus tik paprasčiausia naciškos 
mašinos dalele. Jis bus beteisis, bedalis vergas, su ku
rio likimu Hitleris galės žaisti taip, kaip jis beišma
nys.

Dažnai kalba darbo žmonių vardu ir Italijos fašistų 
diktatorius. Tačiau, pažvelgus į to krašto darbininkų 
būvį, aiškiai matosi, kad jų sakomi žodžiai toli gražu 
nesiderina su jų darbais.

Ir toji trijulė — komunizmas, nacizmas ir fašizmas 
siūlo savo idėjas, savo planus viso pasaulio darbinin
kijai ir vis dar suranda pasekėjų, kurie jų gerai ap
mokamų agentų žodžiams tiki.

Ir lietuvių tarpe yra suklaidintų žmonių, kurie tiki
si, kad tasai naujosios gadynės banditizmas, užsiriog
linęs valstybių sostan, aprūpins darbininkų reikalus, 
pagerins jų būvį. Dėl to labai yra svarbu turėti tokią 
organizaciją, kuri saugotų lietuvius darbininkus nuo 
suklaidinimų, apgavysčių ir nurodytų jiems tikrus ke
bus į medžiaginę ir dvasinę gerovę.

Lietuvių R. K. Darbininkų Sąjunga, įsisteigusi prieš 
28 metus, kaip tik tą tikslą ir turi. Savo veikimo prog
ramą ji yra pagrindusi popiežiaus Leono XIII encikli
kos “Rerum Novarum” dėsniais, nurodančiais kokiais 
būdais galima pagerinti darbo žmonių būvį. L. D. S. 
kuopos ir ypač laikraštis “Darbininkas” yra daug pri
sidėję prie popiežių socialinių enciklikų išpopuliari- 
zavimo.

Reikia nuoširdžiai linkėti, kad šis L. D. S. seimas 
surastų priemonių, kaip dar plačiau išjudinti tos lie
tuvių krikščionių darbininkų organizacijos sąjūdį. L. 
D. S. kuopos turėtų veikti ne tik Naujojoj Anglijoj, bet 

visose lietuvių parapijose Ir kolonijose. Laikraštis

Dr. Pranas Ancevičius užvakar pranešė, kad Kaune 
atrastas bolševikų paliktas lietuvių tautos sunaikini
mo planas, pagal kurį iš Lietuvos turėjo būti išgaben
ta apie pusantro milijono žmonių.

Sis žiaurus sumanymas, kaip teisingai pastebi “Nau
jienos”, yra fantastiškas, tiesiog neįtikėtinas. Tačiau 
taip yra.

Tie planai vykdyti pradėta tuoj, kai Sovietų Rusijos 
armija įžygiavo į Lietuvą. Pirmomis okupacijos die
nomis areštavo ir įkalino kelia tūkstančius inteligen
tijos, o vėliau pradėjome gauti linių apie Lietuvos žmo
nių ištrėmimus Rusijos gilumon. Daug išvežta praėjusį 
pavasarį. Daug išvežė pasitraukdami iš Lietuvos. O jei 
būtų dar metus Lietuvoje pabuvę komunistai, pusę 
krašto gyventojų būtų išvežę pražūčiai. “N-nos” rašo, 
kad šitų faktų akivaizdoje, “negalima nuneigti minties, 
kad Maskva ruošėsi sunaikinti Lietuvą, kaipo tautinę 
vienetu ir paversti Ją rusų kolonizacijos objektu.”

Tokie tai buvo Stalino planai.
Reikia tįk apgailestauti, kad nepaisant šių ir kitų 

nežmoniškai žiaurių bolševikų planų išžudyti lietuvių 
tautą, pačių lietuvių tarpe dar atsiranda tokių, kurie 
norėtų, kad visur komunizmas įsiviešpatautų ir visur 
lietų nekaltą žmonių kraują.

Teisingas įvertinimas
“Darbininkas” apie a. a. kun. dr. Navicką, tarp ko 

kito, rašo:
'“Kun. dr. Navickas turėjo gilų, lakų protą ir ste

bėtinai greitą ir tikslią orientuotę, kuri jam duoda
vo galimybės vienu akimirksniu išspręsti painius 
klausimus. Čia nekalbu apie keblius mokslo galvo
sūkius. Tuose dalykuose jis buvo gimtas mistras.

, Nebereikalo įsigijo filosofijos ir teologijos daktaro 
diplomą. Ne vien ant sienos turėjo ją pakabintą, bet 
ir smegenyse giliai įstrigusią. Taigi ne apie mokslą 
čia kalbama, tik apie įvairiausius visuomeninio gy
venimo uždavinius. Kur kitiems buvo neįmanomas 
galvosūkis, reikalaująs ilgų svarstymo valandų visa
pusių abejonių ir protinio nuovargio, ten jis viską 
išspręsdavo napoleonišku greitumu, aiškumų, ir tiks
lumu. Ta neįmanomai greita orientuotė versdavo jį 
pasiimti daugelį keleriopų pareigų, kurioms norma
liai atlikti prireiktų keturių-penkių eiliniais gabu
mais asmenų. Jis ir Provincijolas, ir Kolegijos ve
dėjas, ir redaktorius (“Studentų žodžio” turinys ir 
stambiausioji jo dalis — visuomeninė ir istorinė ap
žvalga — visuomet buvo kun. Navicko žinioje). Vi
si stebėjosi, kaip jis gali visa tai aprėpti. Stebėtis 
tai stebėjosi, bet retai kam ateidavo į mintį, kad 
toks antžmogiškas darbingumas gali palaužti jo svei
katą. Dėja, palaužė. Tačiau ne vien darbingumas jo 
amžių sutrumpino. Čia įeina visai kitas veiksnys — 
širdis.

“Jei taip galima išsireikšti, kun. dr. Navickas tu
rėjo dvejopą širdį: be galo kilnią, karštą ir galin
gos meilės kupiną — dvasiniai; ir iš prigimties silp
ną — fiziniai. Pernelyg stiprus dvasinės meilės per
teklius netilpo silpnam fiziniam inde. Spaudimas bu
vo peramarkus ir trupus Indas neišlaikė. Tikra jo 
gyvenimo tragedija glūdi tame, kad viską lengvai 
aprėpdamas protu, net smulkiausius įvykius atjaus
davo širdimi. Toks jau dinamiškos asmenybės ypa
tumas, kad viskas joje virte verda. Gi jo gyvenimo 
pašaukimas buvo toks, kad progų širdies sukrėti
mams turėjo ko daugiausia. Kalbu apie jaunimo auk
lėjimą.”

“Vienybė” tarp kitko rašo:
“Gavęs teologijos daktaro laipsnį, kun. Navickas 

parašo eilę veikalų, redaguoja laikraščius, organizuo
ja lietuviškas draugijas ir t.t. Be įvairių studijų, 
kun. dr. Navickas yra parašęs keletą dramos veikalų.

“Mirusiojo asmenyje Amerikos lietuviai neteko vie
no iš žymiausių veikėjų, o katalikų visuomenė — va
do.” ’

“Sandara” rašo: y
“Prieš kiek laiko buvo pranešta, jog nacių komi

saras Lietuvai von Renteln likvidavo “aktyvistus”, 
tai yra tuos, kurie dalyvavo sukilime ir vietoj jų 
leido veikti “Geležiniam Vilkui”, kurį buvo įsteigęs 
A. Voldemaras. Nariai tos organizacijos esą labai ar
timi naciams. Todėl jie viską darysią, kad sunacinti 
Lietuvą.

“Tačiau dėl to mums ntereikėtų bijoti. Viena, “Ge
ležiniai Vilkai” niekad nebuvo populiarūs, o antra — 
Lietuvos žmonės nepasiduos svetimai įtakai. Kaip 
bolševikai negalėjo surasti pasekėjų Lietuvoj, taip 
ir naciai neras. Nepriklausoma valstybė yra jų idea

las Ir to jis niekad neišsižadės.”

(“Draugas”, 1916 m. rug
sėjo 12 d.)

Vokietija rengiasi užblo
kuoti Angliją.... Vokietija 
galutinai nusprendusi užblo
kuoti Angliją. Tuo tikslu 
gaminama 300 povandeninių 
laivų.

•
Pagrobė 150,000,000 dole

rių... Iš Hagos praneša, kad 
Vokietijos militarinė vyriau 
sybė pagrobė 150 milijonų 
dolerių iš belgų tautinio 
banko. Vokietijos vyriausy
bė tuos pinigus su penktu 
procentu pasižadėjo grąžin
ti po dviejų metų karui pa
sibaigus.

Kas bėga į Olandiją.... Į 
Olandiją kas savaitę atbė
ga Vokietijos kareivių, ku
rie nebenori kariauti ir taip 
pat nemaža atbėga iš Vo
kietijos rusų, prancūzų ir 
anglų kareivių, kurie buvo 
patekę į vokiečių belaisvę.

• I
Užgins emigraciją į kitas 

šalis... Vokietijoj kyla su
manymai, kad pasibaigus 
karui užginti iškeliavimą į 
kitas šalis. Išvažiuoti iš tė
vynės tada, kada jai reikia 
kodaugiausiai žmonių — y- 
ra negražus ir nepatriotiš
kas žygis, — sako vienas 
vokiečių profesorius.

•

Reikalauja paleisti namo 
milicijantus... Senatorius Le 
wis kreipės į karo ministe
riją, prašydamas paleisti na
mo Ulfhojaus valstijos mi
licijantus. Girdi, karo nėra, 
jokio pavojaus nėra, todėl 
bereikalo jie ten laikomi.

Senatorius parodė visą 
glėbį laiškų nuo motinų, 
žmonų, sužieduotinių, kurios 
nuoširdžiai prašo, kad jų 
mylimi asmenys būtų kogrei 
čiausiai paleisti namo.

Kiek Anglija išleido Di
džiojo karo metu.... Anglijai 
kasdien karas kaštuoja 30 
milijonų dolerių arba 10 mi
lijardų per metus. Tai bai
sios išlaidos.

Iš nepageltusių lapų Spicpirvirvio Dumkos
Kaip bloga, tavorščiai, 

žmogui, kai jis neina į baž
nyčią. Priklodui, katali
kams senai žinomą dalyką 
sandariečių gazietos redak
torius tik dabar sužinojo ir 
savo gazietoj ištlumočijo, 
kad “žmogus yra padarytas 
iš žemės dulkių. Nuo že
mės jis priklauso; be jos jis 
negalėtų gyventi nei kelių 
minučių.”

Kurie neina bažnyčion, tie 
vis dar sako, kad žmogus 
yra padarytas iš monkės, o 
balšavikai dar prideda, kad 
žmogus ne be žemės, ale be 
Stalino negalėtų gyventi.

Taigi: Go to Church every 
Sunday!

“Dr. M. J. Pottenger iš 
Monravia, Calif., tikrina, 
jog valgydami virintus ir 
sterilizuotus valgius žmo
nių rasė pamaži ims nykti 
ir
‘S.”

lytiniai, silpnėti rašo

60 nuošimčių Amerike be 
vaikių arba turinčių po vie
ną vaiką, tur būt, jau dabar 
“valgo virintus ir sterili
zuotus valgius.”

“Kaip dvi kūmutės suei
na ant “kornerio,” tai tar
kuoja ir tarkuoja ,ir negali 
viena nuo kitos “atsišei- 
kyt.” Bet kaip man kalbėjo 
“Čalis Sparkplog,” tai “vu- 
mensai” turi pirma sau ap
sakyti apie visus “skanda
lus’ ir todėl taip ilgai “to- 
kina.” Bet pagal mano 
rokavimą “brolyčiai,” tai 
dėl to, kad kožna “vumens,” 
nori turėti paskutinį žodį ir 
dėl to taip tarkuojąs ir ne
gali persiskirt. (S.).

“Davatkos spiriasi idant 
susilaikyt nedėldieniai* nuo 
visokių darbų ir pasilinks
minimų. Bet kodėl jos ne
duoda pasilsio savo liežu
viams nedėldieniais ?” (S.).

Katalikas Balboa rado 
Ramųjį Vandenyną, bet pa- 

gonai japonai padarė jį la
bai neramų.

Tikrai didelio darbo pra
džia, nes kacapų priarė- 
jams teks trijų milijonų lie
tuvių tautos valią palaužti 
iki ji Stalino teroro sugrįži
mo Lietuvoje panorėtų.

Šerlok Holmsas Keleivis 
susekė, kad Sovietų karinės 
misijos generolas Golikovaa 
(lietuviškai: Nuogalius)
Amerikos reporteriams fo
tografams pasirodė skolintu 
siutu!

Turbut, iš “rojaus” at
vykęs nenorėjo “rojaus” 
drapanose pasirodyti — pa
siskolino buržujų dalyką.

Kacapų V. rašo, būk Chi
cagoje buvusioji raudona 
koufįerencija^ esanti “dide
lio ’&arbo pradžia.”

Prašau Nesijuokti
Bedieviai ne tik Amerike, 

ale ir visam sviete labai 
stikina už gimdymo kontro
lę. Kai vieno tokio stikerio 
paklausiau, dėl ko jūs taip 
stikinat už svieto išmirimą, 
jis atsakė:

— Žiūrėk, kiek yra bied- 
nų žmonių. O tai vis per 
žmonių daugybę. Kai žmo
nių bus mažiau, tai visiems 
bus geriau, bus daugiau tur
to.

— Nu, gerai, — sakau 
jam, — bet ar žinai, kad 
turtą gamina patys žmo
nės. Kai bus mažiau žmo
nių, tai mažiau bus ir turto. 
Ką į tai sakysi?

— Dsc raiti — atsakė 
jau mintį pakeitęs tasai kon 
trolių stikeris. — Apie tai, 
tur būt, nepamislija nei di
dieji gimdymo kontrolės 
bimbalai. . .gg

BRITAI gPiCBERGA

("Draugu” Aoms tsispaota.

Anglai su sąjungininkais užėmę špicbergo salą. Kanadiečiai kareiviai ties bendruo
menės namais Barentburge. Viduje jų vadas brig. gen. Potta aiškina salos komisionie-
riui, kad sala okupuojama.
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Ali* Rachmanova

Studentai, Meilė lr Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. P&ullukonib 

n. TOMAS 

(Tęsinys)
Daktaras nenorėjo klausyti, bet galų gale sutiko 

"pažiūrėti.”
Kai vizitas pasibaigė, Tąsią visą laiką kalbėjo, ne

galėdama atsidžiaugti, kokia būtų laimė, jei ją priimtų

PASKUTINĖS LIETUVIŲ DIENOS 
KAUNO KALĖJIME

"Eisim, seselės, namo, namo." - "Duok 
buožę, o jei neina, tai šauk." - Bevielis 

telegrafas. - Nepažįsta vieni kitų.
Laikraštis “Į Laisvę” de- ridoriuje tą įtarimą patvir- 

da tokį iš Kauno kalėjimo tino. Tas pats buvo paste- 
išsigelbėjusio žurnalisto V. bėta visuose skyriuose. 
Girulio (Vinco Rastenio) Apie 10 valandą

nors už tarnaitę. Vargšė Tąsią; aš manau, kad ji be straipsnį: "Paskutinė diena prasidėjo kamerų pasikal-
reikalo džiaugiasi; jai iš viso vargu ar patiks bet koks 
darbas. , .

1 Vasario 15 d.
Visos seserys sako, kad aš joms daugiausia patin

kanti, kadangi aš nieko nereikalauju ir esu viskuo pa
tenkinta. I -ieSj

Kauno kalėjime. Birželio 23 bėjimai tarp savęs per lan- 
dienos rytą atsidarė Kauno gus. Jie darėsi vis drąses- 
kalėjimo vartai keliolikai ni ir garsesni. Niekas dėl 
šimtų kalinių, kurie ten bu- tokio negirdėto kalėjimo 
vo uždaryti daugiausia už drausmės laužymo nereaga
tai, kad jie savo Laiku sąži
ningai vykdė nepriklauso-

vo. Trečias, ketvirtaa, šeš
tas ir aštuntas skyriai pa-

vasario 16 d.
Šiandien staiga vyrų skyriuje pasigirdo baisus 

klykimas, ir pro mūsų palatos atdaras duris skubiai pra
lėkė kažin koks žmogus.

— A, mano karvelėlis! — tarė Bobyljeva. — A, da-1 bėgusių lenkų bei prancūzų
bar ir jis pats įsitikino, kad jį baltieji nori sušaudyti! Į — karo belaisvių ir trupu- 
Taip, taip, aš jam vakar viską papasakojau; ir kaip jie tis kriminalinių nusikaltė- 
dabar jaudinasi!

mosios Lietuvos piliečio pa-, skelbė per vįsą kiemą, kad 
reigas ir buvo nuoširdūs' sargų (nebėra. Iš ketvirto 
lietuviai. Tiesa, jų tarpe bu- i skyriaus trečio aukšto pa-

NAUJA BRITŲ BAZfi

vo dalis per sieną į “lais
vės” šalį iš Vokietijos pa

Tardama tuos žodžius, ta mažytė, storoji Bobylje
va su savo žuvies veidu ir baltuojančiais akių obuoliais 
atrodė kaip įsikūnijęs pikto demonas.

Tuo tarpu kareivis Alfiorovas lakstė kaip pasiutęs 
po koridorių. Paskum jį bėgiojo sanitarai, kurie galop « ris iš tikrųjų pralenkė net 
jį vis dėlto šiaip taip sugavo, įvilko į tam tikrą rūbą irJ drąsiausias uždary-
tvirtai pririšo prie jo lovos. Dabar jis ten guli ir visą tųjų svajones.
laiką šaukia:

— Aš nenoriu mirti! Aš nenoriu mirti!
Aš nejučiomis atsiminiau, kaip jis dar taip neseniai 

sėdėjo koridoriuj ir šildėsi prieš saulę, džiaugsdamasis 
savo sveikimu. Jis tada iš veido atrodė kaip koks tru
putį kvailas, bet geraširdis ūkininkaitis. Aš net neno
rėjau tikėti, kas tas žmogus būtų užmušęs kitą žmogų.

Paskutinioji para kalėjime 
buvo lyg koks sapnas, ku
rį pergyventi, tiesa, šiek 
tiek buvo tikėtasi, bet ku-

A Vasario 17.d.
Šiąnakt mus visas iš miego pažadino baisus Alfio- 

rovo klyksmas. Visas barakas buvo paskendęs tamsoje;

Kai sekmadienio Ankstyvą 
rytą pasigirdo šalia lėktu
vų dūzgimo pirmieji šūvių 
ir bombų sprogimo garsai, 
daugumas nepalaikė to rim
tu dalyku, o linko manyti 
kad tai tik labai realistiš
kai surežisuotas oro puoli
mų pratimas. Bet kai tas 
pats dalykas ėmė kartotis

skelbė, kad ir bokštelyje 
sargybos nebėra, o aerodro
me gaisras. Prasidėjo pažįs
tamų šūkavimai ir pasita
rimai, ką daryti. Nutarta 
laukti ryto.

Miegas nerūpėjo

Vyko pasikalbėjimai, kaip 
dar gali būti, ir daugumas 
reiškė nuomonę, kad būtų 
per keista, jei visa ta isto
rija taip staigiai ir papras
tai pasibaigtų: sargai pa
bėgo, lieka atsidaryti duris 
ir patiems išeiti... Gal būt, 
dar atsiras, kas mus iš čia

- (“Draugas“ Acine telephoto)

Špicbergo sala Arktike, turtinga anglimis, priklau
santi Norvegijai. Ją britai okupavo. Šiam žygiui pa
naudota kanadiečių ir tremtinių norvegų kariuomenės.

juslų vieni kitų bepažinti, 
o taip pat ir tokių pažįsta
mų, kurie sudarė pažintį 
tik kalėjime, kalbėdamiesi 
kalėjiminio telegrafo pagal
ba ištisus mėnesius kasdien, 
bet niekados viens kito ne 
mačiusių. Čia pat vartai ir 
pirmasis tikros laisvės dvelk 
telėjimas...

Daugelio žinomų asmenų 
jau nebebuvo šiame kalėji
me: gerokas skaičius žymių 
ir nežymių asmenų jau anks
čiau buvo išvežti į rytus 
aštuoneriems ar dešimčiai 
metų į darbo lagerius, o 
daugelis buvo jau paruošti 
išvežti, ir, rodos, perkelti į 
fortus. Pažymėtina, kad la
bai didelį nuošimtį kalinių 
tarpe sudarė darbininkai, 
kiti, nekalbant apie sienos 
perbėgėlius, tarnautojai ir 

Į visuomenės veikėjai. Visai 
neteko matyti kalėjime tik
rų kapitalistų...”

durų plyšelį pavyko paste
bėti, kad čekistai, durtuvus 
beveik į nugaras įrėmę, va
ro, tiesiog veja, keletą basų 
ir vienais skalbiniais apsi
vilkusių, tiesiog iš guolio 
išrautų žmonių. Vienas ne
šamas nešte. Tokių būrelių 
buvo keletas iš eilės. Vienus 
.vijo į viršų pakeltomis ran
komis, kitus — surištomis 
rankomis... Vienus išviję, če
kistai bėgte, uždusę, grįžo
kitų. Tai buvo momentas 

paims ir išdangins nežinia mirti visoms blusoms, kurių 
kur.... un kalėjime kaip tik nestinga...

Taip bespeliojant, ir besi- 
klausinėjant kiekvieno trekš 
telėjimo (iš moterų skyriaus 
pasigirdo dailia "Eisim, se-

viena kamera ir karceriai. 
Vadinasi, ištuštinta 20 ka- — Per Kauno radiją daž-
merų, kuriose būdavo 5-7 nai minima vokie{il' karin5 
žmonės, taigi iš viso per, žemSs flkl° i8ta«a (Kom’ 
100 žmonių (per aštuntą mando)' kurios PriežiW>, 
skyrių, rodės, kad tiek daug matomai' dabar veikia Lie-

nepravarė, buvo spėjama, 
kad gal tik apie 20). Kas 
jie — žinių beveik nėra, nes 
ketvirtas skyrius su kitais 
ryšio beveik negalėjo palai
kyti.

tuvos apskričių agronomai 
ir 2emės Ūkio Rūmai.

— Per Kauno radiją buvo 
paskelbta, kad pagelbinis po 
licijos batalijonas priima sa 
vanoriais buv. kariškius, ei-

Pradžioje buvo tartasi pa- Hnius ir buv. puskarinin- 
laukti, nes buvo matyti, kad kius.
nors vartai ir praviri, bet
gatvėmis slenka "nenugali- __ Kaune buvo surengta 
moji” (ar nepavejamoji) ar-J viešas lietuvių policijos or- 
mija... tačiau ketvirto sky- kestro koncertas miesto 

_ I riaus likusioji kamera išlau- parke.
ko apsirengiame, kad * duria aPlankė ™as ka\ riamos

meras. Čia pat ir pradėjo jam Kryžiui.
lūžti durys. Išsilaisvino po ____
vieną kitą kamerą visuose
skyriuose, net ir moterų.

Kameroje įsivyravo tyla
Ar pas mus ateis, ar gal 

liksim nepastebėti? Dėl vi 
sa

selės namo, namo!”), atėjo , . n .J bent nuogų neišvarytų. Bet

Pajamos buvo ski- 
vokiečių Raudona-

elektra neveikė, ir 8 palatoms švietė tik 2 petrelejaus ir vis didesniu mastu, abe-' noras ir pasnausti iki auš-, čekistu šūkavimu
ros, ypač, kad tai buvo dau
gumui po 11 mėnesių pir
ma proga užmerkti akis be 
elektros šviesos, nes nebu
vo kas ją įjungtų. Tik stai
ga iš aštunto skyriaus ko
ridorių triukšmingai bėgte 
įbėgo daug batuotų kojų, ir 

' iki pat pavakario. Tik ypa- Į pasigirdo rusiški raginimai 
tingas prižiūrėtojų bailumas į skubėti, o duris laužte iš- 
ruošos metu ir ruošos tvar- laužti. Nubėgo į pat korido-

lemputės, kurias tarnai atsinešė su savim. Kurį laiką joja.nčių akcijos ėmė kristi 
buvo tylu, paskum mes išgirdom, kaip suskambėjo iš- VĮS žemyn ir žemyn. Tačiau

vienoje kameroje diskusijos 
tuo klausimu — ar tai jau

daužyto lango stiklai, ir žmonės pradėjo vieni per kitus 
šaukti. -

— Raudonieji jau čia! — staiga suriko visa gerkle į ^ara3^ aPie ^urio artėjimą 
Bobyljeva. — Ačiū Dievui, raudonieji jau čia! * kalėjimą ateidavo labai

— Dėl Dievo meilės, išgelbėkite mus, raudonieji Į daug žinių, ar tiktai didelio
jau čia! Są,imaat0 Pratimai’ -

Kilo baisi panika. Aš šokau iš savo lovos ir nore 
jau sprukti, kur akys mato, bet netrukus sugriuvau ant 
žemės. Taip ir likau begulinti, laukdama raudonųjų ir 
mirties . . .

Po kelių minučių kažin kas pribėgo prie mūsų du
rų ir jas iš lauko užrakino. Mes buvome paliktos vie
nos tamsoje ir uždarytos lyg kalėjime.

— Draugai! —- spiegė Bobyljeva, kiek tik įkabino 
nasrai, — aš esu proletarė, baltieji sušaudė mano vyrą!

iš-
1 girstame žodį “visi.” Triukš
mas, staiga prasidėjęs, štai- 
ga vėl nutilsta. Mirties ty- buvo surasti rak
la — kamerose ir korido- tai ir netrukus, gal apie 
riuje. Klausome, kas darosi septintą valandą, visos du- 
kieme. Šūvių negirdėti. Reiš rys buvo atviros, o kalėji- 
kia, vietoje anų nešaudo. mo gyventojai susimaišė

kos tam tikras pakeitimas 
jau beveik visus įtikino, kad 
čia ne juokai. O galutinis

Bet čia yra pirklio žmona, žmona vieno universiteto pro-1 nePaskelbė įsakymo gulti, 
fesoriaus ir vieno gydytojo duktė, tai imkite jas, jas su- i Kilo įtarimas, ar nauja pri
šaudykite! Tik jas sušaudykit, tik jas, ne mane!

Tačiau lauke vėl viskas nutilo; nieko nebuvo girdėti 
vaikščiojant, mes paskendome gūdžioje tyloje, tik pro 
apledėjusį langą į palatą krito žiupsnis išblyškusios mė
nulio šviesos.

Prieš rytą pas mus atėjo felčerė ir papasakojo, dėl 
ko naktį buvo kilęs tas triukšmas. Kareivis Al f i oro v ag, 
iš Bobyljevos sužinojo, kad jį baltieji nori sušaudyti, iš
šoko pro langą ir taip sunkiai susižeidė, jog nesulaukęs 
ryto mirė.

Dėl to kareiviams, kurie apie pietus atėjo jo pasi
imti, nebeliko nieko kito, kaip apsisukus grįžti atgal.

I
Vasario 18 d.

Šiandien prie lango drauge su tėvais įprastu laiku 
atėjo ir viena labai nusiminusi ponia, kurios aš niekaip 
negalėjau pažinti. Laiške man tėvai pranešė, kad tai 
buvo Vadimo motina; ji buvo nuėjusi aplankyti savo 
dukters ir vyro, kurie abu yra uždaryti psichijatrinėje 
klinikoje.

Vadimo motina? Vadimo? Kaip nuostabu, kad 
per visą savo ligos laiką aš Vadimą atsiminiau tik patį 
pirmą kartą. .

Jis yra prie raudonųjų, o mes čia, prie baltųjų; 
gauti iš jo kokią žinią arba laišką yra visiškai nega
lima.

J Bus daugiau.)

riaus galą, lyg ir perėjo į 
ketvirtą skyrių. Pasigirdo 
durų laužymas, o netrukus

įsitikinimas sutvirtėjo, kai1 tie patys balsai, atgal grįž- 
aštuntą valandą nebuvo pa-j darni, jau rusiškai šaukė: 
tikrinimo ir devintą niekas, “Rankas aukštyn, greičiau, 

sparčiau, pirmyn duok buo
že, jei neina, šauk!” Kori- 

žiūrėtojų pamaina neatvy- j dorių je pasigirdo stiprūs 
ko, o buvusioji pamaina pa-' smūgiai ir lyg kūno kriti- 
sišalino. Absoliuti tyla ko- mas... Skubūs žingsniai. Pro

Bet kas jiems bus toliau? 
Į tą klausimą ir šiandien 
dar nėra atsakymo. Grei
čiausia, juos kažkur nusive
žė, panašiai, kaip prieš sa
vaitę buvo vežama iš "lais
vės”.... Aušros laukimas pa
sidarė nebejaukus. Tik ab
soliuti tyla pamažu aprami
no nervų įtempimą ir auš
tant vėl prasidėjo pasikal
bėjimai per langus. Iš ket
virto skyriaus pranešė, kad 
išvarė visą skyrių, liko tik

tarp savęs tikriausia to žo
džio prasme. Susitiko dau
gelis pažįstamų — nebegalė-

RED-IYCHY-JCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptiy Relieves Torture!

■ Pirma* iižtepima* ao stebėtinu^ 
. ZE3U>—daktaro iSraataa—mojau 
sustabdo nepakenčiam* nieiėjlmg 
galvos ir tuojau pradeda augiJ- 

: m* Jautrios o<los. Stebėtinai sėk
mingas per virė 30 metui Gauna
mas visose vals-

____ „ŽEMO

AMRRICA ON GVARD!
Above ia a reproduction of the 

Treasury Department’* Defense 
Savinga Poeter, ahowing an eract 
duplication of the original “Minute 
Man** atatue by famed aculptor 
Daniel Cheates Vrench. Defense 
Bonda and Stamps, on sale at your 
bank or post offiee, are a vital part 
«f America’* defense preparationa.

CUBS DEAL CRUSHING BL0W TO BROOKLYN DODGERS

PASKOLOS - namams statyti, remontuoti ar 
pirkti, ilgametis IimokSjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomiUl

TAI IPYIČlTP in,Wų i*1*1*0!*- Jūsų indeliai rftpea- 
I I 1x1 I C tingai globojami ir ligi (5,000 ap-

irausn per federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

(“Draugas” Acme telepnotn*

Stanley Hack, Cub third baseman, slides safely home to tie up score ln 9th inning 
if lst game of Cub-Dodger double-header in Chicago. The Cubs walloped the League 
leading Dodgers, 5 to 4 in the first game, 5 to 3 in the aighteap.

1CSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

♦ft Metai eakmlagn Patarnavime. Neaaskrtaodiiaat Nai 
Vienu KMJeatoi ♦

Keistute aavingr ano Loaa Amoctauon yra tymiausia, seniau
sia lr tvirčiausia lietuvių finansini Įstaiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago, III.
Joa. ML Mozeris, Sec’y.

J a
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ĮSPŪDŽIAI Ii EKSKURSINES KELIONES 
i MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

Rašo Albina A. Poškienė

(Tęsinys)
Pastovėti prie kapo, ku

riame ilsisi palaikai gar
bingo didvyrio, patrijoto; 
pavaikščioti po kambarius, 
kuriuose jis gyveno, sykiu 
su savo kilnia sužiedietinę; 
pamatyti baldus ir visą se
novę verta kiekvienam, ku
ris lankysis Washingtone. 
Įgautų įspūdžių niekad ne
galės pamirši.

Saulė jau leidosi. Sargui 
darant vartus, išėjome iš 
šios vietos kupinos įspū
džių. Bušui greit lekiant, 
vėjui veidą glostant nei ne
jutom, kaip atsiradom na
mie—viešbuty, kur mus Įau 
kė vakarienė.

Po vakarienės vienos 
ėjom daugiau nematytų 
vietų bei įdomybių ieškoti, 
kitos souvenirs pirkti, atvi- 
rukes, sveikinimams rašyti, 
kitos kai kurį pažįstamą 
aplankyti, nes rytojaus die
ną apleidžiam Washingtono 
miestą.

Sekmadienio rytas, rug
piūčio 3 d. Skaisti saulutė 
kaip vakar dieną iš anksto 
pradėjo kaitinti žemę. Su
kilome gan anksti, kad su
tvarkius savo daiktus toli
mesnei kelionei ir, atėjus 
8-tai valandai, visos suval
gėme pusryčius ir atsisvei
kinom su šiuo viešbučiu. 
Viešbučio darbininkai sukro 
vė mūsų daiktus busan, 
kad nuvežus į stotį,* o mes 
susėdom į kitą gražų busą ir 
nuvažiavom šv. Mišių iš
klausyti bei pamatyti, ap
žiūrėti daug girdėtą Pran
ciškonų vienuolyną, Wash- 
intone.

susigraudinta bei dėkingu
mo ir linksmumo buvo .pilna 
širdis, nes ši vieta man bu
vo žinoma tik iš čia Pran
ciškonų leidžiamojo žurnalo 
“Crusader” bei jų laiškų, ir 
dr. Poškai leidžiant, šią vie
tą visados sykį metuose at
mindavau tam tikra auka, 
kad ją palaikius. Bet nie
kad nemaniau, kad ją pa
matysiu. O dabar esu čia, 
šioje garsioje šventovėje.

10 valandą kun. Kevin 
laikant Mišias, vietoj pa
mokslo pasveikino mus, kai
po lietuves katalikes sąjun- 
gietes iš Chicagos ir linkėję, 
kad šis mūsų čia lankyma
sis išeitų mūsų dvasinei 

i naudai. Jo pasveikinimas 
taip sujaudino bei sugraudi
no mus visas, kad net kiek
viena pradėjom ašaroti.

Po Mišių su šios vietos 
vadu, kuris apsirengęs tam 
tikra balta uniforma, ant 
kurios išsiūti kryžiai, ir ku
ris sakėsi yra kaip ir Eiti 
šios vietos vadai šventojo 
Grabo Vytis, pradėjome nuo 
šventovės kelionę. Vadas 
aiškino, kad šią vietą Pran
ciškonai įsigijo 1897 m. ir, 
kaip visur, pradžia buvo 
sunki, bet broliukų ir kuni
gų malda ir sunkūs darbai 
atnešė matomus vaisius. 

(Bus daugiau)

Senatvės pensijų 
ėmėjų susirinkimas

Old Age Assistance 
Union of Illinois šaukja se
natvės pensijų ėmėjų (reci- 
pients of old age assistance; 
susirinkimą, kurs įvyks pir-

Paskutinės Mišios čia lai-, madienį, rugsėjo 15 d., 
komos 9-tą valandą, bet 2016 W. 21 Place. Susi- 
man paprašius mūsų gelž-
kelio vadės Miss Larson, ji 
parašė kun. Kevin, kuris giau paramos, nes šiandie
sutiko mums atlaikyti vėly- mokamų pensijų nepakan- 
beęnes Mišias, būtent 10-tą ka maistui, drabužiams ir 
valandą. Atvykus truputį Į kt. pragyvenimo reikalams

rinkimas šaukiamas tikslu 
gauti seniems žmonėms dau

ankščiau ir paaiškinus vie
nam pranciškonui - vienuo
liui, kuris mūsų laukė, kad

Tą pačią dieną vidurmies- 
ty minėtos unijos nariai 
rinks piliečių parašus peti-

esame sąjungietės iš Chi-1 ci jai, kuri bus įteikta ko-
cago, tuoj mus nuvedė į at
skirą koplytėlę, kurion su
sirinko ir daugiau žmonių. 
Prieš Mišias vienos susikau- 
pėm gilion maldon, kitos 
degėm žvakutes prie Nu
kryžiuotojo, taip kad net ir 
jų pritrūko, gi mano lyg ir

misionierių boardui.
Vakare susirinkimo metu

bus priimami pensijų ėmė
jų skundai.

Gerą darbą artimui pada
rysi, jei prikalbinsi jį užsi 
sakyti “Draugą”.
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Sveikiname
Didžiai gerb. kun. dr. K. 

Rėklaitį, M.I.C., naują Mari
jonų Provincijolą. Linkime 
Dievo palaimos naujose pa
reigose. Turime viltį, kad sa 
vo maloniu būdu ir gabu
mais . sėkmingai tęs savo 
pirmtakūno ir gero draugo, 
a. a. kun. dr. J. Navicko 
gražų darbą.

Vyčių veikimas
I

Praeitą sekmadienį Vyčiai 
dalyvavo Ft. Wayne vysku
pijos Katalikiško Jaunimo , 
Organizacijos metiniame 
seime, šv. Juozapo kolegi
joje, Rennsalaer, Ind. Va
žiavo keturiais automobi
liais keturi delegatai Ber-Į 
nice ir Kristina Budrytės, Į 
Bernice Mikalauskytė ir Juo j 
zafina Vaitkytė ir septyni Į 
svečiai — kun. J. J. Nau
džius, Volteris ir Anita Gri-r
mals, Bruno Eišmenskis, Pi
lypas Gelboys, Ernest Mer
kelis ir Richardas Tamku- 
tonis. Dalyvavo daug jauni
mo, vyskupas J. Noll, kun. 
J. Hennes, vyskupijos CYO 
direktorius, senatorius F. 
Brown, vyskupijos CYO 
pirm., kun. A. Dirksen, šv. 
Juozapo kolegijos pirm., 
kun. V. Mooney iš Washing- 
tono ir apie 40 vyskupijos 
kunigų.

Buvo dvi sesijos, kurių 
vienai vadovavo vice pirm. 
vyskupijos CYO, Miss Fl. 
Maginsky, nuo Fir gatvės, 
Harbore. Buvo penkios ypa
tingos ir atskiros paskaitos. 
B. Mikalauskytė ir B. Bud
rytė klausė paskaitos apie 
diskusijų klubus. K. Budry
tė ir J. Vaitkytė dalyvavo 
dramos paskaitoje, kur lan
kėsi ir kun. J. J. Naudžius 
ir Volteris Gramais. Anita 
Gramais ir Bruno Eišmins- 
kis buvo katalikiško skaity
mo skyriuje.

Palaiminimą Šv. Sakra
mentu suteikė vyskupas J. 
F. Noll. Po to suruoštas ban

Asst. Purchasing Clerk 
$1,620 a year. \

Junior Purchasing Clerk 
$1,440 a year. (Above pur
chasing exams mušt be ap- 
plied for by Sept. 23, ’41).

Junior Inspector $2,000 a 
year. (Not later than Sept. 

118, 1941).
Chief Accountant $5,600 

a year.
Head Accountant $4,600

)
Apart Apsaugos, Turime tCAA OAO ftfl 
ATSARGOS FpNDA Viri WUU.UUU.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.

Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai. 
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

kietas, per kurį išklausėme
& vefiLrįvairių kalbėtojų baigiant 1 *

su vysk. J. F. Noll. Kadan-i Principal Accountant $3,- 
gi bankietas vėlai baigėsi, 
pasilinksminimo programa,
kuri buvo priruošta, neįvy
ko. Labai daug dalyvavo sei
me ir rengėjai nesitikėjo to
kio skaičiaus. Vyčiai grįžo 
kupini naujos dvasios ir 
naujų minčių.

“Roller skatlng” vakarėlis 
Praeito pirmadienio susi

rinkime Vyčiai nutarė šį va
karėlį turėti rūgs. 18 d., Ga
ry Armory, ant 11-tos ir year. 
Madicon gatvių. Prieš išva- Associate 
žiuosiant susirinks pas J.
Vaitkytę, 3933 Fir gatvė.

800 a year.
Senior Accountant 

500 a year.
Accountant $3,200 a year.
Associate Accountant $2,- 

900 a year.
Assistant Accountant $2,- 

600 a year. (Above not later 
than Sept. 18, 1941).

Senior Medical Officer 
$4,600 a^ year.

Medical Officer $3,800 a

Federalei vyriausybei 
reikalingi darbininkai

Galintieji užimti žemiau 
išvardintas pazicijas, tuo
jau kreipkitės į pašto rū
mus aplikacijai išpildyti.
Junior Meteorologist $2,- 

000 a year.
Horizontai Sorting Machi

ne Operator $1,260 a year. 
(For appointment in Wash- 
ington, D. C. Only).

Link Trainer Operator In- 
structor $3,200 a year.

Link Trainer Operator 
$2,900 a year.

Under Graphotype Opera
tor $1,260 a year. (Wash- 
ington, D. C. Only-Not later 
than Sept. 30,41).

Automotive Mechanic 
$6.16 to $8.08 a day. (Place 
of filing: Secy. Bd. of U. S. 
Civil Service Examiners 
Rock Island Arsenai, Rock 
Island, III.).

Assistant Communica
tions Operator $1,620 a 
year.

Junior Communications 
Operator $1,440 a year.

Junior Purchasing Offi
cer $2,300 a year.

Senior Purchasing Clerk 
$2,000 a year.

Purchasing Clerk $1,800 
a year.

SICK, NERVOUS 
CRANKY K ?

Then Read WHY 
Lydlį E. Plnkham's 
Vegetable Compound Is 
Real“Woman’s Frlend”!
8nm. sromen suffer »mrt monthly 
P.in (cramps. beckaeh., headache) du. 
to temai, functlonal dlaordera *hll. 
other'a nemes tond to ttocom. upaM and 
tbey ret erosą, raatleee and moody.

• So why aot take Lydla E. Plnkham’a 
Veretahle Compound made eepertol/y 
to help tlrad, rnn-dosm, nerroua aeom- 
m lo lo .miliny thru "dlfflcult daya" 
Plnkham'a Compound eoutalna no opi- 
atos or haMt-fofalng inyiudlenta. It

ia mad. from nature’a owa heneffclal 
moto and herbą — aach wtth ita own 
special purpoa. to HELP WOMEN.

Pamoti. forovorOOyoam—Plnkham'a 
Comnound la the beat knoirn and on. 
ot the moat effecfive "aroman'a" tonlcs 
obtoinabl.. Try itl į

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

/

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

$3,-

Of-

LOAN ASSOOATIONofdkap 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia llii

•ART, IMS. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
dananiiaa Patamayimaa — Moteris patarnanja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Medical 
ficer $3,200 a year.

Junior Bank Examiner 
$2,000 a year.

(Application forms for 
above may be obtained at 
at new Post Office bldg., 
Chicago, as well as any 
other Information pertain 
ing thereto).

DOCTOR’S AMAZIHG 1IQUID
GREAT SUCCESS FOR

(external(y caused)

SKIN TROUBLES

.1 *
M

PRAISED
FROM

COAST
TO

C0AST1
No matter what you’ve tried witheut 
success (or unsightly surface pimples, 
blemlshes and similar akio irritationa, 
here’a an amazingly aucceasful doc-
tor’a formula—powerfully soothing 

which quicklj
■ight in

help nature promote FAST healing.

Litruid Žemo—which qui< 
iteoine S relieve. 

jht in to

80 years continuoua success! Let 
Zemo’s 10 different marveloualy effee- 
tive ingredienta help YOUR akin. 
Also ointment form. Severe casea 
may need Extra Strength Žemo.

IV fl L K STU UI O
1945 VVest 35* Street

ADYAMkD PHOlOGRAPHY 

lOU'KKT l'ORSini.F PRICES

PHONE LAFAYKTTF. 2*.3

REMKITE IR PLATINKITE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

. t y m i i

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

>

PASKUTINIS

PAGERBIMAS
r > - • »< r., z

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotm Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

R&dlo Programas — 10:00 vai. antradienio Ir AeStadlenlo rytais, 
ii Stotlea WHIP (1520), su P. Saltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENA IR NAKTĮ

LĄIDOTUVIU DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
8354 South Halsted Street

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

z

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2314 VVest 2Srd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlmsn 1270

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908



Penktadienis, rūgs. 13, IMI 7

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Wesl Pullmano ' Aldermanas peikia 
naujienos vyriausybės žygius

Rugsėjo 4 d. mirė Petras Mayorui Kelly pirminin-
Paliliūnas ir pirmadienį, kaujant Chicago aldermenų 
rūgs. 8 d., iš SS. Petro ir taryba tarp kita svarstė ir 
Povilo parap. bažnyčios po pieno pabrangimo klausi- 
gedulingų pamaldų palaido-
tas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Velionis buvo nevedęs ir do-

14-ojo wardo aldermanas 
James J. McDermott, de

ras vyras. Lai Dievas jam mokratas ir karėtas naujo-
suteikia amžiną ramybę. fli°8 santvarkos rėmėjas,

»___________  aštriais žodžiais peikė ža
_ lies vyriausybę, kuri “lendRugsėjo 6 d. per sv. Mi- , „ . , .

v ... „ ! lease fondais superka daugšias buvo iškilmingai ėliū- r b
bas Mary Peters su Mr. Ju
ros. Vakare parapijos salė
je įvyko šaunus vestuvių po-, .
kylis. Sako, buvo labai daug i , . nukentėti,
žmonių.

kondensuoto pieno ir siun
čia Anglijai. Dėlto kelia
ma pieno kaina ir Chicagos 

reikia daug

Praeitą savaitę klebonui 
kun. M. Švarliui lankant pa
rapiją įteikė bažnyčios vi
daus pagražinimui aukas se
kantieji: Kazimiera Šimkie
nė $30; po $10: Petras Ru
zas (seniau davė $5.00), Juo čiamas 
zas Gaidelis ir laidotuvių Vyriausybės

McDermott pareiškė, kad 
yra geras daiktas, kai šalies 
vyriausybė rodo daug gaile
stingumo svetimiems kraš
tams. Tačiau gailėstingu- 
mas pirmiau turi būti vyk
domas namie. ' Ir tik mais
to perviršis gali būti siun- 

kitiems kraštams, 
pareiga pir

direktoriui Lachawicz pri
siuntė $10; po $5: Jurgis 
Gurskis (seniau davė $10), 
Kai. Ročius, Sr., Kaz. Ro
čius, Jr., Kaz. Alvinskis, S. 
Stankus, Kaa. Zamaravioius, 
Ant. Mikžionis, Frank Pe
ters, Mr. ir Mrs. Juros, Jo 
nas Plopa, Sr., Zig. Kūka
lis, P. Paliliūnas, S. Vait
kevičius, ir Kaa. Kiaupas, 
Sr.; po $3.00: S. Pašakar- 
nis, J. Sualovičius ir J. Meš
kauskas; po Ž2.00: Alice še- 
dienė ir J. Domikaitis. P.

miausia rūpitnis savų gyven 
tojų buitimi ir gerove.

25-to j a wardo aldermanas 
James Bowler iškėlė protes
tą sakydamas, kad jam ne
patinka kai aid. McDer
mott peikia vyriausybę.

Bet mayoras Kelly jam 
kalbą nutraukė pareikšda
mas, kad 14 tvardo vadas 
turi teisę reikšti savo nuo
monę.
• Aid. McDermott pareiškė, 
kad jei iki kito tarybos po
sėdžio nebus kas nors nu-

A. Poškienei
pagerbti vakaras

Moterų Sąjungos Chicagc 
apskritis rengia sulauktuvių 
bei pagerbimo vakarą dele 
gatei A. Poškienei, kuri gra
žiai atstovavo Chicago aps
kritį Mot. Są-gos seime ii 
parvežė platų raportą. Var 
karas įvyks rugsėjo 15 d., 
8 vai. vakare “Sully’s” ak
lėje, 4400 ir So. Washtenaw. 
Sąjungietės bei A. Poškie
nės draugės kviečiamos at
silankyti į šį sulauktuvių 
vakarą ir išgirsti pranęši 
mą iš seimo.

A. Poškienė yra plačiai 
žinoma ir verta pagarbas.' 
Ji yra moteris, kokių mums 
ko daugiausiai reikia. Ji iš 
pat mažens jau* dalyvauja 
ir dirba katalikiškose orga
nizacijose. Būdama 13 me
tų amžiaus jau bendradar
biavo laikraščiams, ypač 
“Draugui”. Mokykloje, dar 
būdama 7-tame skyriuje, jau 
įsirašė į Lietuvos Vyčių or
ganizaciją ir veikė. Be sa
vo kuopos, kurioje jai teko 
užimti valdyboje įvairias 
vietas, Chieagos apskrityje 
raštininkavo 4 metus.

DRAUGAS

A. Poškienė

CLASSIFIED
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
ŽŽĘLP WANTED —- VYRAI

VAIKINAI, įvairiems spaustuvės dar
bam® ofiso, nuo 18 iki 20 matų. Tū
li bot tvirti ir vogos turėti tarpe 
120 ir 160 svarų. J. ŠI. BUMD8CHO, 
liu\, 05 E. South W*ter St., Kau- 
dolpii 7202. Matykite Mr. Mulh.

••INDUSTRIAL SHERT METAL" 
darbininkai, Hiekantkai Ir pagelbi- 
nlnkal. Kreipkitės i: AMERICAN 
ULOW P1PE CO., 954* W. Cermak 
.IUmuI, Cidcago, Iii.

BERNIUKAI suvirš i T metų amžiaus 
lengviems darbams dirbtuvėje. Nuo. 
laimi darbai. IM centai i valandų. A- 
teiklte pasirengę stoti J darbų. 
FLOWEK rKODlOPS CO., 6M H. 

S&tlt Street, CtiUagu.

“BUS BOYS", restaurante darnus. 
Jokio patyrimo nereikia. Kreipkitės 
i HARDINES, 21 So. Waba«b Avė.

THE MARQUI8 CO. priims i dar
bų aunas merginas ar moteris, «u»-
žiau 27 metų amžiaus, prie valgyk-

o y. 
b dabar

etų |
loję darbų. Valgyklų įstaiga 

. siūlo
os, o y-

patngai Mamule Co.
Jums progų, kuros lnteresuojatės 
tokiu darbu. buba r siūlomus darbas 
tik valgykloje, kur gausite aukštes
nes algas negu kitur Ir kur turėda
mos progų gerai ltsimokytl prisi
rengsite prie geresnių valgyklose 
darbų. Mus lnteresuojamėe tik ga
vimu gerų darbininkių, tvaraus bū
do, energingų ir kurios tikrai nori 
žengti pirmyn progreeinėje orgam- 
aacljoje. Atsišaukite dėl pasitarimo 
nuo 9 iki 11 vai. rytais. 2062 Mu«t- 
niee Avėk

maruettk v ai t k UI AKVLINOI 
KAS KĄ TURITE MA1M11 .URBA 

NORIT MULAI PIRKTI:
88th lr S. Campbell Avė. 5 kam

barių mOrtnta cottage kaina $3,600. 
įmokėti >300.

Ant Rockvvell St. ir 64th « kam
barių marinis bungalow, 2 karų 
narinis garadžius, kaita 36.880.

$ kambarių medini# cottage — 
reikia pataisyti, kaina 1L350.

4 fletų kampinis mūriais namas 
X) ė kambarius, kaina $ -2,600.

2 fletų pe t kambarius — 2 bol- 
erlal — bungalovv stogre, kaina

B «. FOODS, INC. $3,600. 4 fletų marinis »auna® po
Nepaprasta proga jauniems vyrams # kambarius, ant 1 lotų jnstatytaų 
išmokti kaip pagaminti specialybes , Įmokėti $1,600.
ant "grUl“ ir toasterio, kuris bus 
pradžia pilno lžmoklnlmo restauran- 
tos tvarkos. Proga išsilavinti ga
biems. Apllkantal nuo 19 iki 20 me- 

. tų amžiaus lr gražaus būdo relka- 
V laujami. Turi turėti nors dviejų me- 

' tų aukštesnės mokyklos mokslo, di 
įsteigs organizuota 20 metų atgal, 
yra Išsiplatinus po visų Salį. Pasi
tarimui atvykite pimuzclk'ulų rytais. 
Miss Adams, 174 W. Randolph St.,

Šiuo tarpu daugiausia šir-1 Užimdama valdyboje įvai- 
dies yra įdėjusi į Moterų rias vietas ir darbuodamosi 
Są-gą. Ten priklauso per organizaoijos parengimuose, Į ant antro aukšto, 
daugelį metų. 67 kuopoje j visuomet mandagi, švelni ir 
eina finansų raštininkės pa-į kiekvienai gero velijanti, 
reigas, Chicago apskrityje Tad nestebėtina, kad plačio-

“BLACKSMITH8 F1NI8HERS" prie 
••'commercial auto body" pataisymo
darbų. J. METZLER & SONS CO., 
158 E. Grand Avė.

Bizniavas namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno ir lunch 
biznis — I gyvenamieji kambariai. 
Kaina $0,600. Savininkas gruma į 
mainus lotus arba didesnį namų— 
pridės pinigais.

Taipgi turime didelį pasirinkimų 
visokių namų po visų Chicagų: pri- 
vatiškų lr bizniavų, farmų mažų lr 
didelių. galima pigiai pirkti arba 
mainyti.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų 
jūs turite, kręipkttės pas,
CHARLES R SUROMSKIS « OO® 

6021 & W este m Avė.
Tel. Rep. 371* — Vak. Protu 1U»

Susirinkimai
Bridgeport. — Marijonų 

Bendradarbių 10-jo skyriaus 
susirinkimas įvyks šiandien, 
rūgs. 12 d. 8 vai. vak. šv. 
Jurgio parap. mokyklos kam 
bary. Visi nariai prašomi 
skaitlingai susirinkti ir nau
jų atsivesti.

šis susirinkimas bus įdo
mus. Bus raportuojpma iš

pirmininkauja, gi centre jauI je visuomenėje turi d*ug (IHE j^rois^co. dwH
antru kartu seimo išrenka- prietelių ir draugių, kurios «*«*. Algos yra aukščiausio* šioje

“ , | darbo srityje lr progos geresnių dar-
ma Literatinėn Komisijon 
ir iždo globėjos pareigoms.

susirinkimą penktadienį, rug 
sėjo 12 d. parapijos mokyk
los kambaryje 7:30 vai. va
kare. Visi nariai kviečiasi 
laiku atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų svarstymui.

Valdyba

. i'__ ______-_____ _
Šiame vakare bus laukia- | lr aukštesnių algų yra rekor 

f duose mūsų veikimo per 28 metus. 
E. S. Mes tik norime jaunų vyrų, K-urie 

yra švarūs, energingi ir kurie yra 
pasirengę atlikti lygių porcijų dar
bų pagal savo piniginę eigų, ir ku
rie yra pasiryžę susirasti nuolatinį 
darbų restauranto biznyje. Atsisau- 
Kite dėl pasitarimo nuo 9 iki 11 
vai. rytais. 2052 Montrose Avė.

mos.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Holly wood 
šviesom ta Darbas 
Garantuota*.

THE MARQUIS CO. prilmz Ir iš
mokys jaunus vyrus prie restauran
to darbų. Pradedantis darbas, tai 
prie apvalymo, kurie algos moka 
(mokinantiems) daugiau negu kur 
kitur. Mea labiausia norime švarių, 
energingų vyrų, kuriems rūpi pa
sikėlimas pirmyn savo darbo arlty-

parsiduoda groserns 
Paraiduuda grenemė ir “nzcat m sa
kėt”. Labai' prieinama kaina. Prie
žastis pardavimo — klta.s bizniu zei- 
kaiauja laikų. Kreipkitės sekaaėiai: 
6719 South Ketlaic Avė® Chicago

PARSIDUODA. 6 kambarių "stueco” 
bungalow, su apdengtu miegamu 
porėti. Naujai ištaisyta iš ta uuo rr 
iš vidaus. Furnlso ši tuma. Kanaasi 
Mayweo*Ve, netoli naujų National 
Defense dirbtuvių. Tikras bargenas 
ui tiktai $4.000. $1,000 įmokėti, o
balansas mokamas kaip renda. — 
Kreipkitės į!

8WARTZ REAL ESTATE 
1104 St. Charles Rd., Mayvsood, UI. 

Telephone: Maywood •».

Remontas;
Chicago miesto taryba 

paskyrė 60,000 doL remon-,

420 W. 63rd Straet
TeL: Biznio - ENGIeweod 5I8S 

Rez.: - ENGlswood 5840

PIGfS IR GERI 
6 kambarių moderniška nauja 

je į geresnius darbus Ir aukštesnes m»rp rezidencija.
algas. — kurį obalsį mes jau Išlai- 1 4 ir 4 kambarių naujas moder-
keme per 26 metus veikimo. Mes niškas mūro namas, 
priruošiame - darbui ir laike moki- 5 ir 5 kambarių mūro namas, ge
nimo, kiekvienoj darbo klasifikacl- ram stovyję.
joje, valgius, uniformas lr atosto- ■ ■— ’
gas au užmokesčiu, kurie yra at- . šie visi nhmai randasi gerose vie-

Gadeikis $1.00 (seniau da-i^^ku pieno -klausimu, jir nuveiktų 13* biMsio Ituoti PlAr- --j
vė $5.00) ir F. Žilvitis $1.00. darbuosis oravesti rezoliucį- not 1 1 1 ................. 'vė $5.00) ir F. Žilvitis $1.00, 

Klebonas ir parapija vi
siems dėkingi už aukas.

Tarpe 122 ir 133 Banga 
mon, Albinas ir Helena Sa 
baliauskai (Sabai) stato la
bai gražią rezidenciją ir a- 
pie pabaigą spalių mėn. jau 
bus gatava.

Albinas jau keletas metų, 
kaip eina parapijos komite
to pareigas; be to yra inte
ligentiško būdo ir dar jau
nas vyras. Sabaliauskai auk
lėja gražią šeimynėlę — 4 
sūnus: Jeronimą, Reonaldą, 
kurie jau lanko parap. mo
kyklą, Albiną Jr. ir Rober
tą — dar mažiukai.

Sveikiname! Rap.

darbuosns pravesti rezoliucį 
ją, kad U. S. senatas imtų
si tirti pieno kainų kilimą.

Komiteto tirti gyvenimo 
brangėjimą pirmininkas aid. 
A. G. Lindell (9-ojo wardo) 
pažymėjo, kad jei nebus kas 
veikiama, netrukus pieno 
kaina Chicagoj pakils* iki 16 
ir 17 centų kvortai.

Piknikas

parap. pikniko, taip pat bus 
tartasi, kaip geriau prisi
ruošti ppe išvažiavimo atei
nantį sekmadienį, į labda
rių ūkį.

Šiame susirinkime daly 
vaus garbingi asmenys: Auš 
ros Vartų parap. klebonas, 
kun. J. Dambrauskas, kun. 
A. Mažukna ir apskrities 
pirm. C. Druktenis.

Valdyba

WHOLESALE
LIQUOR 

IŠTAIGA

K. KANTER. Sav.

Išvežiotame 
po visų 
Ohleaso

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUOĄ

skirai nuo davimo aukštų algų. Dėl 
pasitarimo kreipkitės nuo 9 iki 11 
vai. rytalB. 2062 Montiose Avė.

Gaisras
Didelis gaisras siautė 

Chicagos miesto centrinėj 
daly trečiadienio pavakarį. 
Sudegė didelis sandėlis, 120 
E. So. Water gt. Nuostolių 
•pie 250,000 dol.

Sekmadienį, rųgs. 14 d., 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klūbas (Brighton Park) ren 
gia išvažiavimą Sunset par
ke (Kubaičio darže) prie 
135-tos ir Archer Avė.

Visiems atsilanknsiems 
bus dalinami dykai laimė- 
jįmo tikietai. Dovanų bus 
įvairių.

Viai nariai ir lietuviai pra 
domi atsilankyti į šį pikni
ką. Pradžia 11 vai. ryto.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klūbas yra pašaipiais. 
Moka ligoj pašalpos $5.00 į 
savaitę. Pomirtinė $200.00.

Lucille

1
Brighton Park. — Drau

gystė Gvard. Pirma Div. Šv 
Kazimiero Karalaičio laikys t
------------------------------------------------------------------------i,

MUTUAL LIUUOR CO.
4707 S. Halsted St 
Teš. BOULKVARD 0014

FlNANCE AND U)ANS 
Finansai Ir Paskolo*

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokėjimals

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cennak Rd. 
EEN T KABANAUSKAR Sec. 

turtas virš st.iee.eoo.

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius 

Ir Karpenterys

Jūsg Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

UELF WANTED — MOTERYS

tose Maruuette Park ir savininkai 
parduoda už žemas kainas. 

Rašykite ar matykite:
JOSEPU VILEMAS CW.
«758 Ho. RovkveU Kt.

Tel, REMlovk 2322

VEITERKOS. patyrimas nereikalin
gas. Atsišaukite kas dien nuo 2:30 ' 
iki 4:30 vai. popiet. (

CHI LDK RESTAURANT, į
185 W. .Madison St. Chicago.

AAVIAUSIAS PASnUNKlHAe 
SUKNELIŲ

BLIU8KE3AŲ

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VHJBttlfiNft, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 

TeL AUSTIN 1175

e IMen to
MLIRDECR'S

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATERKOS į V II A A T I |V.|UCDll*il 
prie siuvimo andarokų lr bllualų. '
Dieną ar naktims darbai. Nuolati
nis darbas, geros algos. Matykite —
Miss Ranusklnos, J. I. TOBIAS and,
CO.. 1530-32 Mllzraukee Avė.

I’iVRDAVIMOa — MERGINOS 
Gera proga tapti B|G "sales-

glrls", po speclallo mokinime vie
nos savaitės pradedančiam klase. 
Regul&rė alga laike mokinimo, ra- 
t y rimas nereikalingas. Gražus Dū
das lr gerų namų auklėjimas svar
bu. Vedusios ar ne. Pilnam lalkut, 
ar trumpoms valandoms. Amžius — 
18 iki 98 metų. Pasitarimui atvy
kti ptnmuUenžų rytala. Miss Adams. 
B G FOODS, INC., 174 W. Ran- 
dotph SU, ant 2tro aukšto.

MOTERYS, nue 19 iki te metų 
amžiaus Išmokti restaurantq būrų 
gerej iMeigoje. Matykite Mr. We»t, 
tarp 9 ir 12 vai. ryte. Plzicy and
Khlers, 833 W. Madison ittreeu

SKAITYKITE “DRAUGAI

I1DI0 BROADCAST
gracy ■atorday, ItM to 1:30 PJL

STATION WHIP, 
z 14M MUcyolM to

• raatortaf a pregram «< 
Yngotlav Folk Mutk i

HELP VYANTED 
AD — DEPT 

127 Nu. Dearborn St. 
Tel. Rsndolph 9488—B4M«

AR IEŽKOTE DARBO? 

Jeigu taip, — 
Skaitykite “Draugo” 

“Help Waated” skelbimus 1

Daug lietuvių gavo darbus per "Dr." skelbimus
Daug lietuvių per “Drau- Jeigu daugumai pagelbė- 

go” darbų skelbimus surado jo, “Draugas” pagelbės ir 
aau gerus darbus. Džiaug- Jums, kurie reikalaujate 
damies savo geros laimės, darbo. Skaitykite “Draugą” 
daugumas ii jų kaa dien kaa dieną jr tėmykite dar- 
praneša mums tai per tele-' .... „ ...
foną, laiškais įr asmeniškai i . , ,
atsilankydami į mūsų rašti- 8avo drau^u8' kalmynus ir 
nę. Dėkojame jiems ui jų pažįstamus, kuriems žinote 
gražius komplimentus ir darbas yra reikalingas, kad 
“Draugui” linkėjimus ir ve- ir jie skaitytų “Draugą”.
Ii jame visiems geriausio y
pasisekimo naujuose dar-h
buoge . “Dr.” Skelb. Vedėjas.

FOR 

I T C H I N G 

SKIN

Tai tMuuate mežiejuną, V 
nudegta*, grb» odos ligą? F 
nekenMUšI Z«mo per SO 
metų gelbėjo įmonėms. Pa- 
iallna sesėms, išbėrimui, 
epusgna ir kitokius odos 
negalavimus Pirk Zamu 
kįaodienl Viguose apMeko-

toc. 00c. »1.00

Nesenai sugrįžęs ii Ellwod, III. 
valdžios darbų — dabar užsiima 

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

Tel. Canal 5014

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 309

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Joaas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant Labaaauakaa 

H. Rajewski 

“8horty**

Ii
MU8Ų

NAUJAM VARTOTU 

KARŲ SKYRIUJE

S35 WMt 35th Street 

Chicago, III.

žemoFOn f,KiN įPRnntiONS

MILDA BUICK SALES* u Z

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTORA 

Nauja Vieta:

807 WEST 35TH STREET, CHICAOO
Telefonam LAPayette 2022
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ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS, CICERO. ILLINOIS

.„TYBOS PIKNIKAS
|»yta Si Sekmadieni, Rugsėjo (September) H, 1911 - Vytauto Parke

DIDELIU DOVANU LAIMĖJIMAI
Nepaprastos Ciceriečių 

— VAIŠES —

Cikagiečius nuoširdžiai kviečia dalyvauti šiame dideliame piknike -

Kun. Kleb. I. Albavičius ir Ciceriečiai
Šokiams Grieš Jaunimo Mė- 
giama P. Eitmančio Orkestrą

-t

TEISMAS PRIEŠ "SALES’1 
RINKIMĄ B PIRKĖJU

Peoples Drug Shop kom
panija Berwyne patraukė 
teisman Leslie M. Moysey 
už nemokėjimą “sales” tak
si]. r

Moysey per pusmetį, pa
sibaigusį liepos 31 d., toj 
vaistinėj pirko įvairių daik
tų vertės 301 dol. 88c. Kom
panija to priedui pareikala
vo iš jo dar ir 8 dol. 56 c. 
“sales” taksų. Moysey atsi
sakė mokėti tuos taksus. 
Šis klausimas pavestas sprę 
sti vyresnių j am apskrities 
teismui (Superior Court).

Teisėjas Francis B. Alle- 
gretti nusprendė, kad pirkė
jas tikrai nereikalauja nie
kam mokėti “sales” taksų. 
Nes valstybė neturi tos rū
šies įstatymo. Neturi “sa
lės” taksų įstatymo. Turi 
tik vadinamą “retailers’ oc
cupational” taksų įstatymą. 
Šiuos taksus valstybei turi 
mokėti kiekvienas, kas ką 
parduoda, o pirkėjas nemo
ka jokių taksų. Tai gi, tak
sus moka tik visi biznieriai 
— krautuvininkai ir kiti, 
bet ne pirkėjai.

Vaistinės kompanija nu
sprendė apeliuoti į vyriau
siąjį valstybės teismą.

“Retailers’ occupational” 
taksų įstatymą legislatūra 
pravedė gub. Hornerio lai
kais. Tuometinis generali
nis valstybės prokuroras 
įspėjo pardavėjus, kad jie 
minėtų taksų nerinktų iš 
pirkėjų atskirai, nes tai bū-

TAKSŲ

tų įstatymo peržengimas.
Netrukus parduotojų są

junga pasigamino sistemą, 
kaip šiuos taksus mokėti. 
Juos pavadino “sales” tak
sais ir ėmė rinkti iš pirkė
jų. Kilo protestų, bet pro- 
kuratorija, kuri pirmiau 
parduotojus įspėjo, apie tai 
tylėjo. Tuo būdu įsigyve
no “sales” taksų sistema. Ir 
iki šiandien iš pirkėjų “sa
les” taksai imami.
; Visi lauks vyriausiojo 
teismo sprendimo.

Drabužių valykloms 
yra pavojus

Apie 200 drabužių valyk
lų Chicagoj yra pavojus. 
Dėl šalies ginklavimosi va
lykloms (cleaning plants) 
ima trūkti chlorinos ir jos 
produktų, be ko naujovinis 
drabužių valymas neįmano
mas.

Chloriną išperka šalies 
vyriausybė.

Septynios kiaulės 
nesugautos

Archer ir Major avės. 
sankryžy apvirto sunkveži
mis, kuriuo iš Monmouth į 
Chicagą buvo vežama 70 
kiaulių.

Kiaulės išsilaisvino ir iš
sisklaidė. fimė laiko jas su- 

' gaudyti. Septynių kol kas 
nerasta.

DANGORAIŽIS DŪMUOSE PANARDYTAS

Chicagoj arti Michigan ave. gaisras ištiko didelį pre
kių sandėlį. Arti esantis dangoraižis dūmuose maudo
mas. Apie 250,000 dol. nuostolių sukelta.

Ugnagesiai atgaivino 
mergaitę

Gazu pritroško Rosemary
Willfinger, 5 metų amž., 
1812 No. Kedzie ave. Pa
šaukti ugniagesiai su pulmo 
toru ją atgaivino.

PLATINKITE “DRAUGA”

Chicagoj padaugintas. 
precinktų skaičius

Atsižvelgus į gausingą 
piliečių dalyvavimą balsavi
muose pernai per preziden
to rinkimus, rinkimų komi
sionierių boardas padaugino 
priecinktų skaičių mieste ir 
aplinkiniuose miesteliuose, 
kurie priklauso šio boardo 
jurisdikcijai.

Teisėjų rinkimas atei
nantį lapkritį bus vykdomi 
su naujais precinktais.

Iki šioliai mieste buvo 
3,648 precinktai, o dabar 
bus 3,790. Miesteliuose bu
vo 200, o bus 216.

Boardas darbuojasi, kad 
kiekvienam precinktui tek
tų apie 400 balsuotojų.

Naujų precinktų daugiau
sia gavo wardai 2, 13, 19 ir 
38. 1 ir 27 warduose pre
cinktų skaičius sumažintas.

Skleidžiamų lapelių 
didumo klausimas

Chicagos miestas turi or- 
dinansą (miestinį aktą), 
kad bet kokie skleidžiami 
lapeliai (handbills) neturi 
būti didesni kaip tik 4V2X 
6 colių.

Viena unija andai skleidė 
lapelius 7x7 colių. Policija 
areštavo šių lapelių dalin
toją. Miestinio teismo tei
sėjas Cecil Smith nuspren 
dė, kad minėtas ordinansas 
yra priešingas konstituci
jai. Jokie autoritetai ne
gali nurodyti, koks turi būti 
“handbillių” didumas.

Už klastuotų čekių 
keitimų

Federalinė ftgiranjury" 

įkalino Thomas A. Cotter, 
27 m. amž., apskrities tur
tų įkainotojo raštinių tar
nautoją. Cotter apsimetęs 
U. S. laivyno lakūnu keitė 
klastuotus čekius.

X Šiluvos atlaidai Gimi
mo Panelės Šv. bažnyčioje 
dienomis ir vakarais sutrau
kia daug žmonių iš visos 
Chicago ir apylinkių. Atlai
dai baigsis pirmadienį.

X Ciceriečiai smarkiai 
rengiasi prie savo parapijos 
Statybos Pikniko, kuris į- 
vyks ateinantį sekmad., rug
sėjo 14 d. Vytaute darže. 
Bus daug visokių prašmat
nybių. Laukiama skaitlingų 
svečių iš visur, nes ir cice-. 
riečių visuose piknikuose 
matydavome daug.

X Kun. A. Baltutis, Gi-1 
mimo P. Š. parapijos klebo
nas, ir parapijonai begalo 
džiaugiasi pastaruoju para
pijos pikniku (rūgs. 7), ku
ris nepaprastai gerai pavy
ko. Visiems išvien dirbant 
sėkmės esti kuo puikiausios.

X Cicero Šv. Antano par. 
statybos darbai jau baigia
mi. Jau pradėta dažyti ir 
dekoruoti. Sekmad., rugsė
jo 28 d. įvyks pašventinimas 
naujai pristatytos mokyklos 
dalies ir iškilmingas atida
rymas gimnastikos salės ir 
didžiosios svetainės, moder
niškai įrengtos.

Z

X A. a. Juozas Abrama- 
vičius vakar iš Aušros Var
tų bažnyčios palaidotas šv.

Kazimiero kapuose. Laido
tuvėse dalyvavo daug žmo
nių. Velionis su kitais trim 
draugais žuvo važiuodami 
automobiliu, 70 mylių nuo 
Chicago, kuomet visu smar
kumu ant jų užlėkė busas.

X Prof. K. Pakštas ir 
knn. K. Barauskas rugsėjo 
17 d., 7:30 vai. vakare lai
kys paskaitas apie Lietuvą 
Šv. Jurgio parapijos salėj. 
Abu prelegentai amerikie
čiams gerai pažįstami. Abu 
geri kalbėtojai. Laukiama į 
paskaitas daug žmonių.

X S. Raila, varg. ŠŠ. Pet
ro ir Pauliaus parap. šiomis 
dienomis netikėtai sužeistas. 
Jis buvo atėjęs parapijo- 
nams į talką nuvalyti Kry
žiaus kelio paveikslus baž
nyčioje. Vienas paveikslas, 
pasiliuosavus kabutei, kris
damas pataikė į galvą ir su
žeidė. Sužeidimas pasirodė 
nepavojingas. Ten pat bu
vęs Jonas Paukštis taip pat 
sutrenktas.

X Nauji 1942 m. Bulckai 
šiandie bus išstatyti dyle- 
riams parodyti Palmer 
House rūmuose. Už savai
tės tuos Buickus- jau bus 
galima matyti ir Milda Au
to Sales (Kuraičio įstaigoj); 
Ne tik bus galima matyti, 
bet ir nusipirkti. Šia proga 
verta pažymėti, kad vienas 
Milda Auto Sales selsmonų 
— A. Labanauskas yra lai
mėjęs dovaną ,už daugiau
siai parduotų Buick 1941 m. 
modelio. Jis taip pat yra 
gavęs lakūno leidimą civilėj 
aviacijoj.

♦
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RUDENINIS PIKNIKAS
Su įžangos tikietais bus proga laimėti dovaną

Į šį pikniką “Draugas” kviečia atvykti savo skaitytojus, rėmėjus, 
biznierius, organizacijų ar draugijų veikėjus, kad pasigerėti miškų 
ir laukų savotiškais rudens gražumais ir drauge pasižmonėti ar pa
silinksminti.

Be paprastų piknikiškų dalykų rengėjai planuoja programon Jtra 
ūkti tai, ko neivienas piknike šiemet dar nebuvo.

KUBAIČIO GRAŽIAME SUNSET PARKE
(Vilniaus Kalneliuose, 135th and Archer Ave.)

Užkandžiai, gėrimai, šokiai ir dainos — be jų neapsieisime. Bet 
šiuos jubiliejinius dienraščio “Draugo” metus baigdami, prisimin

sime praeitį, planuosime ateitį. Apie nepaprastas dalykas šiame 
piknike, bus pareikšta vėliau atskirame rašinyje. Tuo tarpu visi 
Rugsėjo -Sept. 21 d., 1941 rezervuokite dienraščio ekstra rudeni
niam piknikui. Nuoširdžiai užkviečla RENGĖJAI

f


