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ATEIS SIBIRO ŠALČIAI 

Daugiausia dabar mus
jaudina likimas Azijon Si
biran išvežtųjų lietuvių. 
Užguls kietieji Sibiro šal
čiai. Kaip juos pakels būda
mi barakuose, be gero mai
sto, be šiltų drabužių ir vai
stų?! Visi įtakingieji žmo
nės turėtų panaudoti savo 
pažintis, kad per Amerikos 
valdžią kaip norų būtų ga
lima sušvelninti tremtinių 
lįkimą.

'.jį : '

NORĖTA PER 
CHERUBINU PAGELBETI 
TREMTINIŲ

■ Amer. Liet. R. — Kat.Fe-
, >> deracija atjaučia vargingą 

( išvežtųjų vientaučių padėtį.
’ '“fr Ieškodama kelių jiems pa

gelbėti, tebegrafavo Lietu- 
vos konsului į Charbiną, 
klausdama, ar konsulas ne
galėtų už nusiųstus pinigus 
nupirkti ir tremtiniams iš
siųsti drabužių, maisto, vai 
stų. Nesulaukdama atsaky
mo kat. Federacija pasiuntė 
antrą to pat turinio telegra 
mą Charbinan, tėvams ma
rijonams. Tėv. čikotos var
du atėjo atsakymas į abi 
telegramas — negalima. Gal 
dėl to, jog Charbinas japo
nų valdžioje, o japonai su 
SSSR turi nepergeriausius 
santykius. Taigi siuntiniams 
belieka du keliai: per New 
Yorką (apie tai jau buvo 
rašyta) ir per Raudonąjį 
kryžių Šanchajuje. Pirmas 
kelias labai ilgas, antras ne
toks tikras, bet visgi, yra 
galimybių gelbėti žmones 
nuo šalčio ir bado mirties.
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Amerikos J.V. Laivyno Karo Laivai 
Lydės Islandijon Prekinius Laivus
Laivyno sekr. 
Frank Knox 
Pareiškimas

Karas Amerikoj.

BOLŠEVIKIŠKI MASKVOS 
ĮSTATYMAI

Kaikurie Amerikoje gyve 
nantieji lietuviai kreipėsi į 
USA įstaigas, prašydami 
padėt išvaduot tremtinius ir 
leisti atvykti į Jungt. Amer- 
kos Valstybes. Valdžios įs
taigos rodo daug prielanku
mo, bet atkreipė dėmesį į 
rusų bolševikų daromus sun 
kumus išvykti į užsienį. Vie 
name į Čikagą iš Depart
ment of State
rašte sakoma: “A message 
recently received from the 
American Embassy at Mos- 
cow indicates that the So- 
viet authorities are not per 
mitting persona residing 
outside of Moscow to pro- 
ceed there to apply for 
American visas".

Bolševikiški įstatymai.

MILWAUKEE rugsėjo lo 
d. — Laivyno sekretorias 
Frank Knox Amerikos Lc- 
gijono suvažiavime paraiš- 
kė, jog “pradedant rylc- 
jum" Amerikos laivynas 
apsaugos visus laivus, gabe 
nančius paramos reikmenų. 
Islandijon. J <

Laivynui įsakyta “suimti 
arba sunaikinti" visus aš'ea 
kontroliuojamus subma.i- 
nus ar paviršiaus laivus, su 
tiktus pakely j.

Išsiųsta paramos 

reikmenų už 190 

milijonų dolerių
IĮ . .

WASHINGTONAS, rugsėjo 
15 d. — Prezidentas Roose
veltas šiandie pranešė Kon
gresui, kad iki rugpiūčio 
31-osibs dienos Amerikos 
eksportas karo reikmenų ko 
vojančioms tautoms prieš 
ašį siekia $190,447,670.

Tuo tarpu atstovas Rsy- 
burn pranešė spaudos atsto 
vams, jog šiandie Baltuo
siuose Rūmuose Prezidentas 
Rooseveltas ir legislatūros 
vadai aptarė pakeitimą neu 
iraliteto įstatymo, bet susi
tarimo neprieita. .

Nuo Prezidento Roosevel
to paskelbimo, kad laivunui 
to paskelbimo, kad laivynui 
vus, Washingtone plačiai 
kalbama, jog esą rengiama
si neutraliteto įstatymą vi
siškai atšaukti.

Sovietų "gyvosios 

bombos" Batijoj

SENATORIAI PADEDA
Tiesiog tenka stebėtis, 

kiek daug nuoširdaus atjau 
timo šiame reikale parodo
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C‘Draur*>“ Acme totaphota*
Pirmosios šarvuotosios divizijos (Antrosios armijos) septyni nauji tankai M-3, re

miami A-20 atakuojančių bombonešių pradeda didelius kariuomenės manevrus su tre
čiąja armija Louisiana valstybėje.

Amerikos submarinai pasirodę Karas su rusais

Viduržemio jūroje - fašistai
ROMA, rugsėjo 15 d. — 

Italijos Spauda deda psętsn 
gas sumažinti Prezidento 
Roosevelto kalbos svarbą, 
kai tuo pačiu laiku įtakin
gas fašistų redaktorius Vi r

netrukus būsiąs 

baigtas, naciaiginio Gayda paantrino ui- 

šub-

Pralaužtos pirmos Leningra
do apsaugos linijos - naciai

Esą apsupta 4,500,000 žmonių. Nacių 

užpakaliniai daliniai siunčiami fron-į 

tan. Kijevui didėjąs pavojus

BERLYNAS, rugsėjo 15 d. 
— Vokiečių karo praneši
mai skelbia, jog nacių ka
riuomenė pralaužusi pirmą
sias Leningrado apsaugos 
linijas ir kovojanti prie an 
trosios, kuri esanti moder
niai fortifikuota ir aršiai gi 
narna.

Leningrado apylinkėje, 
apie 1,900 kvadritinių my
lių plote esą susigrūdę apie 
4,500,000 gyventojų. Tas

Popiežius ragina 

melstis už taika

STOCKHOLMAS, rugsėjo 
atėjusiame 15 d. — Sovietų radio skel

bia, jog skvadronas “gyvų
jų bombų" — seni orlaiviai 
prikrauti dinamito, kurie pa 
sileidžia tiesiog į taikinį ir 
kartu su. juose esamais la 
kūnais žūsta — nuskandino 
dvyliką vokiečių laivų prie 
Kronštato.

Radio pranešimas pareiš
kia, jog Rusija paaukojusi 
12 lakūnų ir 12 orlaivių, bet 
vokiečiams padaryti nuosto 
liai siekia tūkstančių karei
vių ir 12 laivų, prikrautų 
karo reikmenų.

Radio taip pat pareiškia,
kaikurie minui, valatijo. ir, jog vokieaų ,taką ant
paties Vašingtono senato
riai imdamiesi rūpintis Si
biran ištremtaisiais gi
minėms Amerikoje gyvenan 
čių lietuvių. Dabar būtų 
svarbu, kad kuo daugiau 
žmonių kreiptųsi į kongres-

štato atmušta.

Kinai tikri U. S.
,,•4 .... • -r. » • ’ • >*'***’ u ♦<

neatsisakys savo .

vedamos politikos
CHUNGKINGAS, rugsėjo 

15 d. — šiandie Amerikos 
ambasadorius konferavo su 
Kinijos užsienių m ir. ui erių 
kad tuo būtų galima būti 
palaikyta glaudesni santy
kiai tarp Washingtono ir 
Kinijos.

šioje konferencijoje už
sienio ministeris pareiškę 
įsitikinimą, kad Jungtinė.) 
Valstybės neatsisakysian 
čios tos politikoj, kurią jos 
taip 8augujusios praeityje 
ir todėl neapleisiančios Ki 
nijos.

Kai kurių Japonijos pra
nešimų apie gerėjančius san 
tykius su Ameriką tikslai 
buvę sukelti Kinijoje a«ra« 
mumus.

Suomija gali

tikėtis taikos
HELSINKIS, rugsėjo, 15 d. 

— Vaino Tanner, Suomijos 
pramonės ir susisiekimo mi 
nisteris ir svarbiausios so 
cialdemokratų partijos va
das šiandie savo kalboje pa 
reiškė, jog esą “gerų vilčių 
betolimoj ateityj sudaryti 
taiką“. *

Tačiau jis taip pat pareiš 
kė, kad bet kokia paskira

jūroje.
“Civilizuotasis ' pasaulis 

su nuostaba sužinojo, jog ir 
Viduržemio jūra gali būti 
įimta- į Amerikos apsaugos 
vandenis”, pareiškia Gayda 
“Iš to męs sužiaome tikrąją 
Roosevelto ofensyvos tiks
lų plotmę".' v

Tuo pačiu laiku Gayda 
pabrėžia, jog Prezidentes 
Rooseveltas įsakydamas lai 
vynui apšaudyti ašies ■ laivus 
neapibrėžęs Amerikos apsau 
gos vandenų ir tuo būdu 
ašies laivus nėapibrėžęs 
Amerikos apsaugos vande 
nų ir tuo būdu ašies lai
vams palikęs “pilną laisvę 
apšaudyti Jungtinių Valsty-

TOKIJO, rugsėjo 15 d. — 
Kalbėdamas Japonijos pat
riotinių organizacijų suva
žiavime kap. Alfred Kreta 
chmer, Vokietijos karo 
attache Japonijoj, pareiškė, 
jog Vokietija Būvėsianti' - su 
Rusija sąskaitas į kelias sa 
vaites. •

VATIKANO MIESTAS, 
rugsėjo 15 d. — Šiandie Po
piežius Pijus XII kreipės į 
katalikiškąjį pasaulį, kad 
būtų meldžiamasi už taiką 
ir karo sutrumpinimą.

Vatikkno laikraštis Osser 
vatore Romano rašo, jog 
Popiežius kreipės į viso p* 
šaulio vyskupus per savo at 
stovus, kad maldos už taiką 
įvyk’ ų bažnyčiose.

Panašiai į pasaulio ka^ali 
kus Popiežius kreipiasi jai f

plotas yra maždaug apie 44 
mylios platumo ir ilgumo, į 
pareiškia vokiečiai.
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Tikimasi laimėjimų
Vokiečių kariniai žinovai. - 

tvirtina, jog visam rytų 
fronte veiksmai vystosi ir 
netrukus būsią galima susi
laukti plačių laimėjimų. Kai 
kurie sluogsniai įsitikinę, 
jog netrukus turės įvykti 
sprendžiamieji mūšiai Do- 
nets slėnyje, kur yra svar
bus rusų industrijos cen
trai.

Tuo tarpu Leningrade ru 
sai išsprogdiną ištisus blo
kus namų, kad pasiruoštų 
artilerijos atsįšaudymui. Iš 
tų pranešimų esą galima su 
prasti, kad rusai pasirengę 

i iki paskutinio-miestą ginti 
sios.

Po rusų-vokiečių karo pa į &ntn metai, kad maldos ož 
baigos Vokietija pasuksian-1 taiką įvyktų spalių mėnesį 
ti į vakarus, ir, pasak Kre- j — Marijos mėnesį, 
tsčhmerio, sukaupusi visu? j
energiją stengsis užimti Bri Pramato nacilĮ

tanijos salas.

Sovietai įspėjo 

Irano vyriausybę
TEHERANAS, rugsėjo, 

bių laivus bet kuriose juro-1 15 d. — Sovietų ambasados 
oficialus žmogus šiandie pa 
reiškė, kad Irano vyriausy
bė atsidursianti sunkioje pa 
dėtyje, jei ašies atstovybės 
neišvyks iš Teherano iki ry 
tojaus.

Vokietijos, Italijos, Ven
grijos ir Romunijos diplomą 
tai prašėsi atidėti jų išvyki
mą tol, kol jų tautiečiai ne 
bus išsiųsti internavimui.

Tuo tarpu iš Irano šiandie 
išgabenta nauji būriai vo
kiečių — vieni anglų prie
žiūroje į Indiją (220) kiti 
rusų saugomi — į Sibirą. 
Dar tebelaukia transportaci 
jos apie 150 vyrų.

se.

resorius, psipaudėjus, tai tu 
ri būti šalinamos priespau
dos žymės pačioje Rusijoje, I taika su Maskva yra ncjma
pirmiausia išlaisvinant tenI noma. Kalbėdamas apie Šuo 

manus, senatorius prašyda- Į barakuose laikomus svetimų mijos karinę sąjungą su vo 
mi juos panaudoti savo įta-1 valstybių piliečius. Asmeniš Į kiečiais Tanneris pažymėjo,

Anglijos lakūnai

Rusijos fronte
LONDONAS, rugsėjo 15 

L — Aviacijos ministerijos 
iranešimų anglų lakūnai 
au kovoja rusų-vokiečių 

fronte, kai tuo pačiu laiku 
praenšama, jog Londonan 
atvyko Amerikos delegaci
jos Maskvai pirmininkas W. 
Averell Harriman. Kiek vė
liau atvyko ir likusieji dele 
gacijos nariai.

Aerodrome Harrimaną pa 
sitiko užsienio sekretorius 
Edenas, Rusijos ambasado
rius Londone Maisky, Ame
rikos ambasadorius Winant, 
lordas Beaverbrooka ir kiti.

Anglų spauda plačiai rašo 
apie pasiųstosios su orlai
viais ir Visais reikmenimis 
Rusijon Anglijos lakūnus

Ieškos nacių laivo 

Pacifike

atakas ant Krymo 1

ANKARA, rugsėjo 15 d. 
— Turkijos sostinėje pla
čia kalbama apie galimą vo 
kiečių ofensyvą Juodojoje 
jūroje, kai iš Balkanų gau
ta pranešimai, jog Vokietija 
sulaikiusi prekybinių laivų 
judėjimą iš Bulgarijos ir Ro 
munijos uostų.

Šie gandai paantrina anki 
tesnius pranešimus būk Ita 
lija ir Vokietija koncentruo 
janti kariuomenę ir laivus 
Bulgarijos uostuose. Prieš 
tai Bulgarijai pareiškė pro
testą Rusijos užsienio komi
saras Molotovas.

Sakoma, kad Romunijos 
visuomenės ir kariuomenės 
▼adai esą priešingi tęsimui 
tolimesnio karo prieš Rusi
ją. Romunai esą patenkinti 
atsiėmę ii Rusijos Besara
biją ir Bukoviną.

Paskutinieji naciai fronte 

MASKVA, rugsėjo 15 d.
— Raudonoji armija šian
die praneša, jog dideli nuos 
toliai privertė vokiečius su
mažinti savo garnizonus 
okupuotuose vietose, kad ga 
lėtų panaudoti juos pirmo
siose fronto eilėse. Tuo pa
lengvinamą rusų partizanų 
kovos nacių užfrontė.

Šiuo metu jau keliose vie 
tose šie partizanai visiškai 
sunaikinę fašistų garnizo
nus. Buvę pasiųsti vokiečių 
daliniai partizanus išvaiky
ti, bet jie buvę sumušti ir 
grįžę savo užduories neįsten 
gę atlikti.

tai nėra 1,000 mylių kanalo 
zonoje, nes tokios plotmės 
apylinkė nuolatiniai patro- 
liuojama.

(Tačiau pranešimai Wa- 
shingtone tvirtina, jog vo
kiečių laivai veikia kanalo

ką lietuvių tremtinių padė
ties pagerinimui. Jei USA 
pagelbsti Rusijai su minti
mi, kad kovojama prieš ag-

kai ir laiškais kreipkimės į 
įtakingus Amerikos žmo
nes, gal nuo to pareis tūks
tančių lietuvių gyvastys.

jog tai esąs tik pripuola
mas dalykas ir Suomija to 
tekovosianti, kol to palei 
kalaus Suomijos interesai.

BALBOA, C. Z., rugsėjo 
15 d. — Kiek ankstesni ne
patvirtinti pranešimai skel-

________ ______ __ ________ bė, jog ašies valstybių lai-
bst neskelbia°kiek jų pasiusi5veikia Fanamoz kanalo zonoje ir yra skandinti pre 
ta į kurį frontą. zonoje. Tačiau laivynu pen- kybinius laivus).

kioliktojc distrikto komen
dantas admirolas Frank 
Sadler pareiškė įsitikinimą,

Perėjo Dnieprą
Maskvos pranešimai pir- 

mą kartą pripažįsta, jog vo 
kiečių kariuomenė perėjo 
Dnieprą į pietus nuo Kijevo 
ir užėmę geležinkelių cen
trą Kremenčugą. 175 my
lios pietus nuo Kijevo^

(Tačiau vokiečiai jau ank 
sčiau buvo pranešę, perėję 
Dnieprą ir užėmę Zaprožę, 
140 mylių į pietryčius nuo 
Kijevo).

Toliau pietuose rusai su
laikę vokiečių pastangas 
pereiti Dnieprą? kai šiaurė
je, prie Leningrado vykstan 
čios aršios kovos ir vokie
čiai bombarduojami iš jū
ros ir iš žemyno.
Didėja pavojus Kijevui

Reikia manyti, jog vokie
čiams užėmus Kremenčiugą 
pavojus Kijevui pasidarė 
daug didesnis, nes dar tik 
pereitą savaitę rusai prane
šė išsikraustę iš Černigovo, 
kuris yra per 80 mylių į 
šiaurę nuo Kijevo.

Smolensko fronte, pasak 
rusų, bolševikų kariuomenė

Admirolas Sadler pareiš- yra per 12 mylių nuo miesto 
kė, jog ji« esąs pasirengęs1 ir rusų artilerija nuolatos 

pasiųsti dar daugiau laivų apšaudant! vokiečių kariuoDebesuota ir galima lie
taus. Pietvakariai vėjai. kad jei tok'e laivai veikia, sugaudyti vokiečių laivą. menės pozicijas.
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Amerikos lietuvių gyvenimas Jr veikimas
GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS - Kazlauskui, Jurgiui Petrai- geram ir ištikimam tarnui madienį prie bažnyčios, iš- rie taipgi pasinaudoja ge-Jo netikėta mirtis bėga 

lo sukrėtė maho sveikatą. 
Taigi, tik dabar, sustiprė
jus noriu išreikšti savo dė
kingumą visiems už daly
vavimą laidotuvėse.

Kunigams: kleb. kun. J. 
Marčiui už įspūdingas pa
maldas ir pamokslą, kun. 
Bičkauskui ir kun. Vaičiu
liui ųž gedulo pamokslus. 
Varg. Reidis už giedojimą, 
Gyvojo' Ražančiaus draugi
jai, Moterų Sąjungos 61 kp. 
narėms, velionio sesutei Ur
šulei ir jo broliui Juozui (iš 
Detroit), broliui Kazimierui 
ir jo šeimai Neniams, S. Ciu- 
kauskų šeimai (iš Kanka- 
kee, III.), Januškevičiams

dalina savo pažįstamiems romis žiniomis iš katalikų 
bei draugams, kurie negau-, veikimo. |
na “Darbininko” bei “Drau-* Garbė tau, Juozai, už to

čiui, Petrui Adomaičiui, s. 
Atkočiui, Jonui Misevičiui, 
J. Poškai, vėliavų nešėjams 
ir maršalkai Lietuvių Politi
kos Klūbui. Ačiū visiems.

ir priima į dangaus karali
ją

Sekmadienį per visas šv. 
Mišias buvo kalbama mal
dos už a. a. kun. dr. Jono 
Navicko sielą.

nai palikti sekantiems susi
rinkimams aptarti.

Pasilinksminimo
klubo piknikas

Šis piknikas buvo rūgs. 7 
d. Pavyko. Pusę pelno pa
skyrė parapijos naudai. Pik
nikas buvo parapijos darže. 

Akademijos rėmėjos

Jos savo piknike sukėlė 
$90, kuriuos įteikė parapi
jos skolų mažinimo fondui. 
Visos motenj ir vyrų drau
gystės prisidėjo aukomis 
prie mažinimo skolų fondo. 

Mokykla

Šįmet mūsų, Šv. Kazimie
ro parapijos, mokykla pra
sidėjo su 80 vaikučiais. Ti
kimos, kad skaičius gali pa
daugėti. šįmet pas mus grį
žo keturios seselės: trys mo
kytojos ir viena virėja. Vir
šininkė sesuo Antonia. Mū
sų kolonijoje randasi daug 
vaikų, kuriuos tėvai leidžia 
į valdiškas mokyklas. Gai
la.

Misijos

Už dviejų savaičių mūsų 
bažnyčioje bus misijos. Kle-

“Drau-
koloni-

seniai tilpo 
ge” žinių iš mūsų 
jos. Šių žinučių teikėjos na
mus aplankė mirties ange
las, dėl to ir rašymas • nu
trauktas. Dabar vėl dažniau 
pasirodys žinučių iš mūs 
padangės.

Piknikai
Rugp. 31 ir rūgs. 1 d. Šv. 

Kazimiero parapijos pikni
kas praėjo geriausiu pasi
sekimu. Nors aplinkui ir 
Chicagoje buvo daug pikni
kų, bet ir mūsų piknikas 
buvo skaitlingas. Parapijai 
gryno pelno sukelta $400. 
Laimingieji buvo šie: $6.00 
dovaną pinigais laimėjo Ma
ry Brazauskienė, $4.00 išku
rnėjo Antanas Gelumbickis, 
3-čią dovaną laimėjo Petras 
Kačiušis, 4-tą dovaną lai
mėjo Elena Adomaitytė. Vi
si laimėtojai šios parapijos 
parapijonai.

Moterų Sąjungos t 
61 kuopos veikla

Sąjungietės gyyuoja gana 
gerai. Vajaus metu Antani
nos Nenienės pastangomis 
prirašytos sekančios narės: 
E. Volėniūtė, baigus aukš-

Jau

Antanina Nešmenė ir 

vaikučiai

go”. Visi laukia Juozo atei
nant. Gražus yra darbas 
vietoj, kad perskaičius nu
mesti atiduoti kitiems, ku

kį gražų darbą.

ADVOKATAS

tesniuosius slaugės kursus bonas kun. J. M artis prašo
St. Mary’s Mercy Hospital, 
Mary Rokas turinti gerą 
darbą miesto ugniagesių 
raštinėje, S. Agurkienė pa
rapijietė ir choristė, V. Pet
raitienė buvusi choristė. Vi
sos jaunos. Taip pat įrašy
ta į sąjungą žymi šios ko
lonijos darbuotoja ir veikė
ja Ona Brazauskienė. Yra 
ir daugiau, bet pavardžių

. nesužinojau, šiuo laiku kuo
poje yra 30 narių. Rugp. 10 
d. kuopa surengė pikniką 
parapijos sidabrinio jubilie
jaus naudai. Pelno padary
ta $77.27 ir įteikti parapi-

J jos skolų mažinimo fondui.

Komisijoje buvo: Mary 
Lupshienė ir kitos. Nutar
ta ateityje surengti naujų 
narių pagerbimo vakarėlį ir 
“bunco” seserų naudai. Pla-

visų pasimelsti 
pasisekimą.

uz misijų

Gavo darbą
Dvi lietuvaitės iš mūs ko

lonijos gavo valdžios dar
bus Indianapoly. Tai Albi
na Vaško ir Jozefą Aukš- 
kalniūtė. Abi patenkintos ir 
linksmos išvažiavo Indiana 
sostinėn. Pasisekimo!

Viešas padėkos 
pareiškimas

Štai, jau du mėnesiai pra
slinko nuo mirties mano vy
ro ir tėvo 3 vaikučių — Izi
doriaus Nenio. Jis mirė rug
piūčio 20 d. po trumpos li
gos neatsigavęs po opera
cijos. Palaidotas 30 d. rugp. 
Kalvarijos kapuose.

Užuojautos
pareiškimas

New Haven, Conn. — Liū- 
desis užviešpatavo visų New 
Haveno lietuvių katalikų šir 
dyse išgirdus, kad anksty
boji mirtis atskyrė iš šio 
pasaulio visų mylimą ir ger-

(iš Kankakee, III.), A. Sa-Įbiamą kun. dr. Joną Navic- 
liukams (iš Cicero), N. Sva- ką, MIC., Tėvų Marijonų
bodams, Ambrozaičių šei
mai (iš Cicero), Mr. and 
Mrs. Archie Putman (iš Kan- 
kakee, III.), Mr. and Mrs. 
Joseph EI. and Robert Short 
(iš Cicero), V. Kazlauskui 
(iš Detroit), Mr. and Mrs. 
Nenių šeimai (iš Chieagos), 
Rutelionių šeimai, A. Zvin- 
gilienei, Mykolui Vaičiuliui, 
S. Brazauskams, Elenai Ado-z
maitytei už Mišių šv. au
kas, už gėles ir pareikštą 
man užuojautą.

Šv. Jurgio draugijai, Kan
kakee, UI., kuri prisiuntė 
didelę kasę rožių, . West Side 
Lietuvių Politikos Klūbui už 
gėles ir du grabnešius, Chi
cago Kultūros draugijai už 
gėles ir du grabnešius, C. I. 
O., dr. Watsiui, Potoks val
gių krautuvės sav. už gė
les, biznieriui A. Kazlauskui 
už gėles, patarnavimą ir sim 
patiją ir visai miniai žmo
nių, kuri palydėjo velionį į 
kapus.

Laidotuvių direk. Kelner 
ir Pruzin už rūpestingą ir 
mandagų patarnavimą, Mo
terų Sąjungos centro rašt. 
M. Vaičūnienei, Moterų Są
jungos 61 kuopos rašt. Zo
fijai Kaminskienei, kun. S. 
Draugeliui u ž užuojautą, 
taipgi grabnešiams: Antanui

provincijolą, didelį tėvynės 
mylėtoją, visuomenininką, 
literatą. Visos šioj kolonijoj 
gyvuojančios katalikiškos 
draugijos ir kuopos reiškia 
gilią užuojautą a. a. kun. 
dr. Jono Navicke giminėms 
ir Tėvų Marijonų Kongrega 
cijai. Tegul Aukščiausias su
teikia amžiną atilsį savo

Mūsų kolonijos lietuviai 
katalikai remia savo laik
raščius ir bendrši katalikiš
ką spaudą. Kiekvienam . na
me randasi gerų knygų bei 
laikraščių, ši žinelė džiugi
nanti, nes geros knygos ir 
laikraščiai yra šviesos sklei
dėjai. Negalima užtylėti ne
pasakius, kad mūsų koloni
joj randasi pasišventęs ka
talikiškos spaudos platinto
jas. Juozas Lukša, kuris 
pats skaito, perskaitęs gra
žiai sudeda ir atneša sek-

MARQUETTE PARKE 
i ,, GERAI ŽINOMAS

KONTRAKTORIUS

ANTANAS YANCHUS
Naujų Namų Statytojas ir 

Senų Namų Taisytojas
< •

x . Reikale kreipkitės:
Tel. REPubiic 2410 

3052 West 63rd Street

ADVOKATAS

Tel. PROspeet 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

6158 So. Talman Ave. 
Chicago, III.

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3183 SO. HALSTED ST.

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

vai. vak.
Tel. CALumct 6877 X?

134 NO. LA SALLE ST., *
Room 2614 Tel. State 7572 ' 

REZIDENCIJA: —
3149 SO. HALSTED ST.

Tel.: Victory 2879

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
Sea. 6958 Bo. Talman Ava,
Bet. TaL OROvehill 0617 
Offise teL HEMiock 4848

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad ir Nedėliomia eusi tarus.
2423 W. Marąuette Road

TaL OANal 81SB

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

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

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPubiic 7868

PIRM NEGU PIRKSITK 
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų paatatymų ai 
pataisymų — Nieko įmokėti — • 
metai išmokėti — Apkainavimas 
dykai.

UetOvM Pardavėjas
Stanley Utwln*s — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

8039 80. Halsted St 
Vic. 1272

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Uk Tiesa pora aklu Tisam gy
venimui. Saugokit jaA leisdami

©d«
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OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nnb 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomia pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Narni? tel. PROapect 1930

Ofiao teL VTRginia 0036 
Beaidenciioe teL: BEVarL. 8241

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M, 

Trečiadieniais pagal sutartį

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

optometrihtai
1801 Šo. Ashland Avenne

Kampas lt-tos
Telefonas OANAL MS*—OMeaflS 

OFISO valandos 
Kasdien »:8p S. m. iki i.19 p. m. 

Trefi. Ir •••• m. iki

TELEFONAI:
Office: HEMiock 9524 
EMERGENCY: call MIDway 0001 
Res.: HEMiock 1643

DR. ALBERT J. YALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 Wąąt 6M Street 1
1 » ■ .... ...................... 1 .i

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halated SL
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 8088.

Budriko Radijo Pcogoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
SVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 990 K. Havraiaa — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

WHŪLESALE 
FURNITURE 

BROKER
BtNUO ROOM BHfrS — PAR- 
VOR SETS — RFUKOOM SETS 
— RUOŠ — RADIOS — Kfc-
rKJGKHADDRS — MAHHERS — 

mangkds — movas.
Ak------ m fifliusuani tam

' Al£X ALESAUSKAS & SONS
FACTOSY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 0091

TeL YARda 6991.
Res.: KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vai. nno 1—3; nno 6:30—8:30 
756 VVest 35th Street

TeL OANal 0257
Rea. tel.: PROapect 666

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

Rsaidsncija: 8600 So. Artedan Avi 
VALANDOS: II v. ryto iki 8 popie 

6 iki 9 vaL vakar*. /

LIETUVIAI DAKTARAI

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Aatradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas- CICero 4276

TaL vapą, siųs
VALANDO8: Nno 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

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

Ofise taL OANal 8848 
Ofiso VALi 9-4 ir 7-6 
Tragladlsalato pagal sataiH, 
Rm. tkt. ■■■ I »t—M. TARds 1946

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofnas; HEMiock IMS

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avo.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki II Vak. 7 Iki S 

Nedėliomia pagal autartį

Telefonas OANal 7389

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEIey 0434.

TsL Oicero 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
♦eL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—9 vakara 

Taipgi pagal sutartj.

Tel. CANai 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. Western Ave.

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

OflM Mu M.I

DR. RAČKUS ■
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West Sftth Street

LIGONIUS PRIIMA j
Kasdien ano 2.-00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. lr Bekmad. tik sual tartus

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenus 
Telefonas LAFayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 Sa Ashland Ave. 
TeL TARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šettadieniaia.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR 0&EBURGA8 
4729 So. Ashland Ave.

(2-tros lubos)
TaL MIDway 8890 Chicago. DL

OFISO VALANDOS:
Nno }0 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki I 
vai. popiet ir nao 7 iki 8:30 vai. vak.

Rektnad. Tino 10 iki 12 vai, ryto

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

TaL YARda 0994 
Rez. TeL KENtvood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 V. ryto; 2-3 Jr 7-6 v. vnk. 
Nedėliomia nno 10 iki 12 vai. dienų

PLATINKITE “ DRAUGĄ"
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Antradienio, rūgo. 10, 1941

Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois 
(Lietuviu Prekybos Butas)
KALBA VII-ji

(Vardu minėtos organiza- bo $750.00 ir daugiau;

cijos, J. P. Varkala, vice
pirmininkas ir sekreto
rius daro pranešimus 
kiekvieną ketvirtadienį, 
7:45 P. M., per radio stotį 
WHFC, — 1450 K. C.)

Pajamų taksai
(Income) už 1941 metus.

Kad pratęsti naudingus 
pranešimus, vardu šios or- 
ganiazcijos mūsų narys ir 
pirmininkas komisijos priė
mimui garbingų svečių, Do
mininkas Kuraitis, savinin
kas Milda Bpick Sales, ap
moka iš savo kišenės šio 
vakaro radio laiką, ir todėl 
gale šio pranešimo man 
dera daugiau laiko pašvęsti 
jo bizniui.

Šiandie aš supažindinsiu 
klausytojus su naujai pri
imtu bilium Washington’e 
apie pajarų (income) tak
sus. (Įstatymas dar nepri
pažintas. Red.).

Kas mokės income 
taksus

Pajamų taksai, kuriuos 
gyventojai Amerikos mokės 
pasibaigus 1941 metams, pa 
lies netik asmenis,' gaunan
čius dideles algas ir iš biz
nio uždarbius, bet palies 
jaunuolius ir šiaip darbinin
kus, kurie gyvena pavieniai 
ir uždirba $14.50 ir daugiau, 
į savaitę, arba vedusieji, 
kurie uždirba $29.00 ir dau
giau į savaitę.

Įstatymas sako, kad visi 
pavieniai vyrai, ar moterys, 
kurie per 1941 metus uždir-

ir
vedusios poros, kurios uždir 
bo $1,500 ir daugiau, turi 
pildyti pajamų taksus ir 
nuo uždarbio, viršijančio 
šias skaitlines, mokės 4 nuo 
šimtį income taksų. Nuo 
didesnio uždarbio bus ir di
desnis nuošimtis.

Išimtys užlaikymui vaikų 
ir sunegalėjusių giminių

Kaip buvo praeitais me
tais, taip bus ir šiais, kad 
užlaikymui jaunuolių iki 18 
metų leidžiama attraukti po 
$400; taippat leidžiama ati
traukti po $400 nuo įplau
kų už užlaikymą senelių tėvų 
arba sunegalėjusių giminių.

Pavienis, arba našlys, ar 
našlė, jeigu užlaiko savo 
name arba nuomotame bu
te savo vaikus, bei senelius 
tėvus, kurie nedirba ir ne
turi pragyvenimui įplaukų, 
skaitoma galva šeimos 
(Head of Family) ir turės 
teisę, pildant pajamų tak
sų blanką atitraukti nuo 
įplaukų (exemption) $1,500, 
ir po $400 už kiekvieną ne
pilnametį vaiką ir senelį tė
vą, ar motiną.

Aukos ir taksai
atitraukiami

Aukos labdaringoms drau 
gijoms yra atitraukiamos 
nuo pajamų, pildant pajamų 
taksų blankas

dkattoai

RETAILERS - FOR - DEFENSE WEEK
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riuos sumokėjote einant į 
teatrą, ir į kitus pasilinks
minimus, kūne parodyti ant 
tikieto; galima atitraukti 
taksus už gasoliną automo
biliui.

Sumokėti sales taksai ne
galima atitraukti nuo paja
mų, nes skaitomi dalimi kai 
nos. Visos išlaidos gavi
mui arba išlaikymui darbo 
kaip kad “Employment

Nariai Lietuvių
Prekybos Buto

Šiandie aš noriu sumintu 

keletą Lietuvių Prekybos 
Buto narių, kurie savo duo-

švedų spauda apie įvykius Lietuvoje
Iš švedų laikraščių gau

ta tokių žinių apie padėtį 
Lietuvoje:

“Dangens Nyheter” rašof 

“Naujoji Lietuvos vyriau
sybė, kuri paskelbė krašto 
savistovumą ir nepriklau
somybę, kaip tęsinį nepri
klausomos valstybės, gyva
vusios 1920-1940 metais, 
dabar jau nebeegzistuoja. 
Kaip pranešama iš Lietu-

nuvažiuoti iš Berlyno į Kau
ną vėliavą, kuri yra Lietu* 
fas buvo pakeistas ministe- 
riu pirmininku Ambrazevi
čium. Naujoji vyriausybė 
pasiuntė telegramą reicho 
kancleriui Hitleriui ir prašė 
jo pripažinimo. Tuo pat lai 
ku ji bendradarbiavo su vo
kiečių kariuomene po to, 
kai ši užėmė kraštą. Kai 
reicho komisaras Lohse

vos, vyriausybė atsistaty- prieš porą savaičių atvyko 
dino po eilės bergždžių de- į Kaunan, vyriausybė pradė- 
rybų su reicho komisaru
Lohse. Drauge su šita vy-

1 jo su jub derybas, tačiau 

pasėkos buvo neigiamos.

pyragų kepyklą adresu 2424 
W. 69th St.

Viceprezidentas šios or-

riausybe išnyksta paskutinė 
institucija, kuri primena 
Lietuvos savistovumą. Sy
kiu pranešama iš Kauno, 
kad ten uždrausta iškabi
nėti geltoną - žalią - raudo
ną vėliavą, kuri yar Lietu
vos laisvės simbolis. Taip 
pat uždrausta groti ir gie
doti tautos himną.

Vyriausybė susidarė dar 
antrą karo dieną, kai Lietu
vos kariuomenė, kuri perei
tais metais buvo įjungta į 
rusų armiją, susijungė su 
vokiečiais kovoje prieš Ru
siją. Buvęs Lietuvos pa
siuntinys Berlyne ministe-

Vyriausybės paskutinis žy
gis buvo vainiko uždėjimas 
ant Nežinomojo Kareivio 

(Nukelta į 5 pusi.)

ALL MAKIS - HIW ... RIBUILT

TYPEVVRITERS
ANO

A D D I N G MACHINES

—IMALL MONTHIT FAVMIHTI—

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

įįį&g*

a.CTAD TYPEWRITER 
COMPANY■omm c. MLMLAn1.

tl* W. MADKON IT.

klėmis palaiko šią organiza 
ciją ir duoda progos kitiems Dan Kuraitis t yra vienati

ganizacijos, Dominik Kurai
tis yra savininkas Buick Į ris Škirpa negavo progos

Sales adresu 907 W. 35th St.

[
Phone DEAR3ORN P 4 44
Iitimatii-PREI-bimonstration

biznieriams if plačiai lietu
vių visuomenei per radio ir 
vietos laikraščius naudin
gas informacijas.

Teisėjas John T. Zūris—
________ Agency Fee” ir Unions duo- yra garbės pirmininkas šios

Nuo "pajamų galima ati- kl8s’ 6alima atitraukti nuo organizaCijo8, ."visiems gerai

traukti tulus taksus, jeigu 
asmuo vedė rekordą, ir įro
dys jų sumokėjimą, kada,, 
kur ir kiek. Taksus galima 
atitraukti nuo pajamų, ku-

"S38 KAS REIKIA ŽINOTI

pajamų.

Namų savininkai, biznieriai 
ir profesionalai

Biznieriai, profesionalai ir 
namų savininkai, kurių 
“‘gross’’ pajamos siekia $750 
pavienio ir $1,500 vedusio, 
turės pildyti taksų blankus. 
Ant tų blankų bus reikalin
ga parodyti “gross” įplau
kas ir atitraukt visas išlai
das, kokios rišasi su biz
niu, profesija, ar namu. Iš
laidos turi būt paskirstytos 
į rūšis.

žinomas Chicagos mieste 
lietuvis teisėjas. Jo 6-ių 
metų tarnyba baigsis 1942 
metuose su labai puikiu re
kordu. Reikia rūpintis, kad 
vėl būtų išrinktu.

J. P. Varkala — jūsų 
aunouceris yra pirminin
kas komisijos santykiavi
mo su Lietuva ir kitų tautų 
Prekybos Butais. Jis yra 
valstybės registruotas audi
torius, ruošia metinius ra
portus korporacijoms ir ben 
drovėms ir prirengia paja
mų taksus. Raštinė 3241 

Namų savininkai, kurie s. Halsted st. 
nuomuoja butus kitiems,
gali atitraukti visas išlai
das užlaikymui namo, įskai-

Apie Saugumo Bonus | gelbsti ne vien finansuoti
Amerikos Apsigynimo dar-

Kl. Kodėl visi amerikie
čiai dabar turi pirkti Ap
saugos Bonus ir Taupymo 
Stampes?

Ats. 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 Bono.

kus, bet teipgi prilaiko kai
nų kilimą ir pragyvenimo 
pabrangimą.

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

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

nis tarpe lietuvių Buick au
tomobilių agentas. Kas yra 
turėjęs Buicką’ą, tas kito
kio auomobilio nepirks. Įsi
gijęs Buick’ą, turėsi malonų 
važiavimą 100,000 mylių be 
“trubelio.” Be naujų Bui- 
ck’ų, pas Milda Buick Sales 
rasite 60 įvairių vartotų au
tomobilių, kitų išdirbysčių, 
$21,000.00 vertės pasirin
kimui.

Jis turi didelį garadžių 
taisymui automobilių. Adre
sas 907 W. 35th St. Tel. 
Victory 1696.

L
Mes kviečiam jus, gerbia

mi klausytojai, biznį daryti 
su tais biznieriais ir profe
sionalais, kurie palaiko šią 
organizaciją ir sąžiningai 
visuomenei tarnauja.

Ateinantį ketvirtadienį aš
patieksiu žinių apie Sočiai

J. J. Rakštis — pirminin- ^Y^y. Uksus ir ką Įie 

kas komisijos ryšiu su kito
mis organizacijomis. Far-

tant amortizaciją nuo 2 iki macistas. Vaistinę turi, ran 
5 nuošimčių kainos namo i daai adresu 1900 S. Halsted 
ant nusidėvėjimo. Savinin- j st

kas, kuris vien tik pats savo
name gyvena, gali tik ati
traukti sumokėtus Real 
Estate taksus.

Veskite rekordus

Pajamų taksų patvarky
mas reikalauja, kad kiek
vienas pildantis taksų blan
ką turėtų parodyti rekordus 
savo įplaukų ir išmokėjimų. 
Dėl to Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois ir 
randa reikalingu įspėti vi
sus namų savininkus, biz
nierius ir profesionalus, kad 

vestų atskaitas savo įplau
kų ir išmokėjimų, o darbo 
žmonės, kad padarytų sąra
šą, sumokėtų taksų ir aukų, 
kurias galima atitraukti.

Ateinančiais metais bus 
labai mažai žmonių, ku
riems nereiks pildyt pajamų 
taksų blankas

William J. Kareiva — iž
dininkas ir pirmininkas ko
misijos “Ways and Means”, 
žinomas kaipo “Wholesale 
Butter and Egg man.” Rei
kale, kreipkitės adresu 4644 
S. Paulina St.

Narys Miehael J. Narvid 
— pirmininkas narių priėmi 
mo komisijos, turi duonos ir

PILIETYBES PAMOKOS 
VELTUI

Prasidės Ketv. Rugsėjo (Sept.) 18 d., 8:00 vai. vak.

JOSEPH J. GRISH
4631 SO. ASHLAND AVE. TEL. YARDS 1001

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK
GERIAUSIA IR STIP-
RIAUSIA ŠIŲ DIENŲ 1ALĮ 

UINK-BEUT, Visiškai Automatiškas

ŠLEGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. Western Ave.
* ĮVEDU ŠILUMA * BOILERIUS

REPubiic 3713
« IR SUTAISAU SENUS

KNYGOS! KNYGOS1

reiškia darbininkui ir darb
daviui.

Iki ateinančio ketvirta
dienio vardu Lithuanian 
Chamber of Commerce of 
Illinois, adresas 3241 So. 
Halsted St., Phone Calumet 
7358, linkiu geros kloties.

Mes patys turime įsigink- 
luoti prieš pikto jėgas ir iš
naikinimą. Tamsta gali tai 
gelbėti reguliariai pirkda
mas Apsaugos Taupymo Bo 
nūs ir Ženklus.

EARGUTI7
RADIO LAIKRAŠČIO ,0-H METAI
APTARNAUJA CHICAGOS lr APYLINKES LDETUVUĄ

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. VVestern Avenue 
' Phone: GROvehiU 2242

Mūsų knygyne dar galim* gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų vaidilai 
užkirtus kelis Uetnvlikų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybū. įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.
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4. AMLETO GIOVANNI CICOGNANI. 
laodlcea Arkivyskupas,

Dar apie kun. dr. Kazimierą Rėklaitį
Jau buvo pranešta, kad nauju Tėvų Marijonų pro

vincijolu paskirtas kun. dr. K. Rėklaitis. Pagal T. Ma
rijonų konstituciją, šias pareigas jis eis; ligi baigsis 
amžiną atilsį kun. Jono Navicko kadencija — ligi 1945 
metų.

Kun. dr. Kazimieras Rėklaitis gimęs 1887 m. spalių 
22 d. Sintautuose, Šakių apskr. Ten jo tėvas buvo val
dininkas. Pats jo tėvas kilęs iš Daugirdėlių kaimo, Aly
taus parapijos, o motina — iš Augustavo. Kazimierui 
esant dviejų metų, tėvai persikėlė į Marijampolę; čia 
jis išėjo pradžios mokyklą ir gimnaziją. Taip pat su
sipažino su senaisiais T. Marijonais, vadinamais bal
taisiais: jų kaimynystėj gyveno, jiems mišioms tarnau
davo. Tad marijonai Kazimierui buvo artimi nuo pat 
mažens. -.-it ii

1904 m. jis išvažiavo Petrapilin į kunigų seminariją. 
Tuo laiku apie trečdalis klierikų toj seminarijoj buvo 
lietuviai. Lietuvių ten būta apie 60. Vėliau Kazimierą, 
1908 m. baigusį seminariją, išsiuntė į Romą. Čia stu
dijavo GrCgorianum universitete 6 metus ir įsigijo 
teologijos ir filosofijos daktaro laipsnius.

1914 m. grįžo jis į Marijampolę, tačiau, kilus karui, 
tuoj turėjo važiuoti į Petrapilį, savo vyskupystėj. Pet
rapily buvo paskirtas seminarijos profesorium. Per 4 
metus dėstė dogmatinę teologiją, o privačiai klieri
kams lietuviams davė ir lietuvių kalbos pamokas.

Petrapily kun. dr. K. Rėklaitis smarkiai įsitraukė į 
visuomeninį darbą. Drauge su kun. J. Vailokaičiu su
organizavo liaudies sąjungą, kurios buvo reikalų ve
dėju. Taip pat buvo atsakomuoju laikraščio “Vado” 
redaktorium. Liaudies sąjungos veikimas ypač buvo 
svarbus anais neramiais laikais. Kun. Rėklaičio kam
bary nuolat ėjo posėdžiai, buvo pilna atsišaukimų, bro
šiūrų. Reikėjo uoliai dalyvauti rinkimuose į Seimą, kur 
pasisekė kai kuriuose rajonuose laimėti daugumą, rei
kėjo dalyvauti mitinguose ir stoti prieš kairiuosius, 
reikėjo šelpti tremtinius ir pabėgėlius. Darbininkams 
net įsteigė toji Liaudies sąjunga mokyklas prie kiek
vienos parapijos, gimnaziją ir net liaudies universitetą. 
Visa tai organizavo kun. dr. K. Rėklaitis, padedamas 
kun. J. Vailokaičio. Darbo buvo daug, veikimas buvo 
gyvas, kartais audringas, —ir kun. dr. K. Rėklaičiui 
buvo tai įdomiausi jo gyvenimo laikai. Net jis pats 
dabar stebisi, iš kur buvo tiek energijos ir jėgų to
kiam verdančiam veikimui.

Be kita ko, kun. dr. K. Rėklaitis su liaudies sąjunga 
daug gelbėjo tremtiniams ir pabėgėliams grįžti į Lie
tuvą. Pagaliau ir pats iškeliavo. 1918 m. gyvulių va
gone parvažiavo į Lietuvą ir įstojo į Marijonus. Pen
kerius metus gyveno Mariampolėj ir buvo naujokų ma
gistru ir Vargdienių seselių globėju.

1923 m. Dancige įvyko pirma viešoji marijonų ka
pitula. Ir kun. K. Rėklaitį paskyrė į Ameriką — nau
jokų magistru. Tačiau Amerikoj jis ėjo kitas pareigas: 
dvejus metus buvo “Laivo” ir vienus metus *■— “Drau
go” redaktorium. Pažymėtina, kad kun. dr. K. Rėklai
tis pirmas pradėjo dėstyti lietuvių kalbą Mundeleino, 
vėliau tapusio kardinolu, seminarijoj. Nuo to laiko 
ligi šios dienos ten dėstoma lietuvių kalba.

Vysk. J. Matulevičius iš Chicagos kun. dr. K. Rėk
laitį išsikvietė į Romą, kur kūrė Marijonų centrą, ir 
paskyrė jį savo ir kongregacijos sekretorium. Daug 
teko jėgų padėti, organizuojant kolegiją. Romoje iš

buvo 15 metų, ir bemaž visa Roma ir Vatikanas pa
žinojo Padre Casimiro — Tėvą Kazimierą. Taip jį visi 
Romoj vadino. 1940 m. kun. dr. K. Rėklaitis su vysk. P. 
Būčių, buvo atvykę į Ameriką. Vysk. P. Būčys, grįž
damas į Romą, kun. K. Rėklaitį paliko Amerikoje rū
pintis įvairiais kongregacijos reikalais.

Netikėta kun. dr. Jono Navicko mirtis kun. dr. K. 
Rėklaičiui uždėjo naują didelę atsakomybę: visos A- 
merikos marijonų veikimą, o taip pat ir rūpesčius su 
Europoj likusiais marijonais, kurių atsistatymui Ame
rikos provincija taip reikalinga. Bfcn. dr. K. Rėklaitis 
naujo darbo imasi, gerai pažindamas pačios kongre
gacijos reikalus, žmones ir turėdamas plačią kaip or
ganizatoriaus, veikėjo praktiką. Greta reikia nurodyti 
ir jo žurnalistinę veiklą, kaip redaktoriaus ir bendra
darbio. Rašė “šaltiny” (prieš D. Karą), “Ateity", “Va
dove”, kur spausdino ilgą studiją, “Drauge”, “Laive”, 
“Stud. Žody”. Yra išleidęs porą atskirų brošiūrų ir 
rankrašty turi paskaitų rinkinį lotynų kalba.

Šis platus kun. dr. K. Rėklaičio patyrimas labai pra
vers tiek pačių marijonų, tiek iš viso lietuvių reikalams 
pačioj Amerikoj ir Europoj šiais neramiais laikais.

Linkime gražios ir brandžios ateities kun. dr. Kazi
mierui Rėklaičiui naujose pareigose!

Apie bolševikų terorų
Lietuvių komunistų laikraščiai norėjo įtikinti savo 

nelaimingus skaitytojus, kad būk tai dr. Prano Ance- 
vičiaus pranešimai apie baisų bolševikų terorą Lietu
voj buvę be pagrindo.

Bet jie nebuvo be pagrindo, nes ir iš kitų šaltinių 
atėjusios žinios tai patvirtino.

Štai, rugsėjo 11 d. Chicago Daily Tribūne korespon
dentas Donald Day aprašo savo atsilankymą Estijoj 
ir praneša, kad tasai kraštas paverstas griuvėsiais. 
Jisai rašo ir apie tai, kad okupantai bolševikai darė 
masinius estų areštus ir juos vežė Rusijon, žmones, 
kai gyvulius, suvarydavę į prekinius vagonus ir taip 
juos veždavę.

Tuo būdu p. D. Day patvirtina tai, kaa jau pirmiau 
buvo pranešta. Kas darėsi Estijoj, tas darėsi Lietu
voj ir Latvijoj. Tasai korespondentas ne iš piršto iš
laužtas žinias paduoda, bet jis pats ten lankėsi ir pats 
savo akimis matė, kokį terorą tas kraštas pergyveno.

Nacių rr rrnauja tvarka’
V. Sirvydas “Dirvoje” pastebi:

“Maskvos imperializmo agentams iš Ukrainos 
miesto Lvovo pasitraukus, ukrainiečiai su džiaugs
mu paskelbė nepriklausomos Ukrainos valstybę ir 
sudarė savo vyriausybę. Po kelių dienų vokiečių ka
rininkai valstybę numarino, o vyriausybės narius pra
šalino. Sako: “peranksti valstybę paskelbėte". Tuos 
faktus praneša ukrainiečių laikraščiai New Yorke.

“Panašiai vokiečiai pasielgė ir Lietuvoje: lietuvių 
sudaryta vyriausybė po kelių savaičių buvo vokiečių 
priversta pasitraukti. Jos vietą paėmė Hitlerio komi
sarai.

“Aišku, tokia “nauja tvarka” Europoje, kurią Hit
leris nori sukurti, nei lietuviai, nei ukrainiečiai, nei 
visa daugybė kitų pavergtų Europos mažų tautų ne
sutiks. Tuo keliu eidami vokiečiai tik liepto galą pri
lips. Tuo pačiu keliu pradėjęs eiti Stalinas tik ne
apykantą Pabaltijyje ir Lenkijoje sukėlė. Pažangi 
tvarka Europoje įvyks tik tada kada mažoms tau
toms bus patikrinta tikra politinė nepriklausomybė.

“Tos tautos nenori nei Hitlerio “naujos tvarkos”, 
nei Stalino “sąjungos” su jos “socializmu.”

Bolševikų žvėriškumas
“Lietuvių žinios” rašo:

“Mažosios tautos turi bijoti ir bolševizmo, kuris 
taip pat kaip ir fašizmas bei nacizmas yra nusistatęs 
pasmaugti laisvę mažųjų tautų.

“Todėl visų tautų bolševikai, čia Amerikoje, te
garbina visą tai kas rusiška ir bolševikiška. Jeigu 
jie veikia tautinėmis grupėmis, tai tik tam, kad pa
gauti ant savo meškerės įvairių tautų žmonių ir iš
čiulpti iš jų kuo daugiausia pinigų bolševikų propsu 
gandai.

“Pavyzdžiui, lietuviams bolševikams visai nerūpi 
Lietuvos likimas, jie džiaugėsi ir pasveikinimus siun
tė Stalinui, kada raudonoji armija okupavo Lietuvą, 
jie ne tik neprotestavo, bet dar tyčiojosi iš Lietuvos 
žmonių, kada ten bolševikų čekistai, kaip gyvulius 
skerdė arba trėmė į Sibirą mūsų artimuosius.

“Ir dabar lietuviai bolševikai nė piršto nepajudino 
Lietuvos tremtiniams Sibire pagelbėti, nors gerai li
no, kad jų pačių giminės ten ištremti. Tai baisus 
žmogaus fanatizmas ir sugyvulėjimas, kad jis pave
lija, dėl ištikimybės partijai, išmesti iš širdies, visus 
žmoniškumo ir meilės artimui, jausmui.”

• I — —• • A —

(“Draugas” 1916 m. rug
sėjo 16 d.)

Prašo leidimo įvežti pie
ną.... Amerikos lenkų atsto
vai buvo nuvažiavę į Wash- 
ingtoną prašyti leidimo nu
vežti. Kalėdoms į Lenkiją 
kondensuoto pieno. Wash- 
ingtono atsakingi žmonės 
pažadėjo pažiūrėti.

•
Japonai paskolino kinams 

30,000,000 dolerių... Japoni
jos turtuoliai paskolino ki
nų vyriausybei 30,000,000 
dolerių. Kiniečiai norėjo pa
skolą gauti Amerikoje, bet 
nepasisekė.

•
Protestai prieš pabrangi

mus.... Toledo, Ohio, mote
rys nutarė griežtai protes
tuoti prieš produktų pabran
gimą. Protestas jau pasiųs
tas miesto valdybai.

/Karalienė fronte... Vokie- 
čių laikraščiai paskelbė, kad 
karalienė Augusta Viktorija 
iškeliavo į rytų karo fron
tą.

* "f9 * ’ / ‘
Caraš pažadėjo Lietuvai 

autonomiją... Šveicarų laik
raštis — Gazette de Lau
sanne rašo, kad p. Yčas bu
vo pašauktas pas carą. Ca
ras prižadėjęs Lietuvai pla
čią autonomiją.

•
Dideli sandėliai kiaušinių.

Washingtone, D. C., yra 221 
sandėlis kiaušinių. Visuose 
tuose sandėliuose yra 143,- 
000,000 tuzinų kiaušinių.

•
Karo baisumas... Kariški 

korespondentai praneša, kad 
daug kareivių miršta karo 
lauke nuo armotų trenka
mo.

Perėjo skersai Ameriką 
per 70 dieniu... šiomis die
nomis atėjo pėkščias iš San 
Francisco, Cal., į Philadel- 
phia, Pa., tūlas John H. 
Scott. Visą aavo kelionę jis 
atliko per 70 dienų ir 5’/2 
vai.

Antradienis, rūgs. 16, 1941

Ii vaikai pasigirti su “that'4 
my Mother!” (S.)

Iš pageltusių lapą
“Neeikvokite laiko mal

doms prašydami pagelbos iš 
dangaus. Darbuokitės ir 
pasigailėkit patys savęs.” 
Taip rašė viena cicilistų- 
balšavikų gazieta 1918 m.

Dabar Rusijos balšavikai 
ieško išlikusių nuo sušaudy
mo popų ir verčia juos pra
šyti iš dangaus pagelbos.

‘Apribuot spaudos lais
vę, tai reiškia įžeist visą 
tautą; uždraust skaityt tam 
tikras knygas yra lygu pa- 
saayt, kad gyventojai yra 
bepročiai ar vergai.” Taip 
yra pasakęs Hervetus.

O kai kacapai Lietuvoje 
uždraudė skaityt ne tik lie
tuviškas knygas, bet ir lie
tuviškus laikraščius užda
rė, tai balšavikai čia kruti
nės išpūtę šaukė, kad Sta
linas lietuvius paliuosavo iš
vergijos ir apšvietė.
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Po svietą pasidairius

“Moterėlės, jeigu 1 mylite 
savo vyrus širdingai, duoki
te jiems suprasti, kad laiko
te juos už išmintingesnius 
ir jums mylimiausius sutvė
rimus. Tas jiems nieko ne
kenks. Nors tavo vyras ne 
yra geriausiu vyru, tai tau 
įtikės ir ant galo stosis ge
resniu vyru.

“Bukie visados ' švari, 
nors tavo vjras tau nieko 
apie tai neprimins; bet bu
kie tvirta, kad į laiką tai 
patėmins. Juk nei vienas 
vyras nežiūri su užganėdi- 
nimu ant apsivėlusios mote
ries Nors moteris būtų pa- 
(.ogiausia, bet jeigu ji yra 
apsivėlusi, tai į laiką pab
jurs nc tik savo vyrui, bet 
ir savo vaikams.

“šiandien vaikai nori ma
tyti savo motiną švariai pa
sirėdžiusią ir kad iš jos ne
sijuoktų amerikonkos ir ga-

Spicpirvirvio Dumkos
Chicagos Navynos atsidė

jusiai atitaiso (savo skilty
se ) kiekvieną amerikonų 
laikraščių neteisingą prane
šimą apie Smetoną.

Tai, sakau, didybės mani
ja: lyg tie amerikonų lai
kraščių redaktoriai lietu
viškas Navynas skaitytų!

Pianistas Bacevičius aiš
kino raudonų konferencijai 
Chicagoje: “Tarybų Lietu < 
voje teatras pasidarė tikra 
meno šventykla!”

Gaila, kad gerbiamas pia
nistas nenuskambino iki ga
lo: “šventykla rusams ir žy
dams, mėšlynas tikriems 
krašto savininkams, lietu
viams.”

' Kacąpų^y. save ramina: 
‘‘suomiams .kariauti prieš 
Sovietiją nesiseka.”

Įdomus “ nepasisekimas' ’: 
nesenai suomiai iš galingo 
Stalino atsiėmė tvirtovę 
Vūpuri. Ką V. nori, kad 
suomiai ir Leningradą pa
imtų?

Naciai skelbia, paėmę rak 
tus į Maskvą, Leningradą if 
Kievą. z

Raktus paėmė, o durų ne
atidaro. Štai tau, vokiškas 
gudrumais! Lietuvis, ir gir
tas namo parėjęs, durų sky
lutę drebančia ranka suieš- 
ko.

Prašau Nesijuokti
Kalinio lankytojas: — 

Linksma girdėti, kad termi
nas tavo kalėjime buvimo 
jau baigiasi, busi laisvas

Kalinys: — Man nei kiek 
nelinksmiau, nes aš paimtas 
į kalėjimą už daugpatystę..

PASIRENGĘ ŠAUDYTI

("Draugas" Acme telepnoto)

Į U. S. karo laivą kraujamos vandeninės bombos kovai prieš nacių submannus At
lantike. Ruošiamasi vykdyti prez. Roosevelto įsakymą “pirmiesiems šaudyti”. Atvaiz
do dugne matosi U. S. kovinis laivas, kurs paruoštas akcijai.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Paullukonis

’*i H. TOMAS 

(Tęsinys)

Jie nekenčia, tiesiog šlykštisi užfrončių, kuris nieku 
nepadeda frontui ir yra atsakingas, Kad niekais nuėjo 
tiek daug gražių vilčių didingų žygių.

Dėdė yra teisino pirmininkas; jo abu sūnūs išėjo į 
frontą patys savo noru ir įstojo tarnauti paprastais ka
reiviais. Daug jų bendraklasių dabar jau yra karinin
ke.!, bet jie nenori nei jiems rankos paduoti, nei drauge 
nueiti į teatrą, kadangi jie yra tik paprasti kareiviai. 
Vienas iš Misos mokslo draugų Mišką Cborošavonas, 
šiandien susirinkus dėdės namuose svečiams, įsakė Mi
šai su Serjoša atsistoti ramiai ir taip stovėti, pastebėjęs, 
kad to reikalaujanti drausmė. Bet tada įsikišo dėdė, 
kuris patakšnojo Miškai per petį ir tarė:

KAIP SU KUN. DR. RĖKLAIČIU VOKIEČIŲ ĮSAKYMAI ŽEMĖS ŪKIO REIKALAIS 
VAŽIAVOME Į POPIEŽIAUS PILĮ

- Pirma pažintis Amžinajame Mieste. - 

Naujasis provincijolas - rūpestingas 

kunigas ir mielas lietuvis.

Vokietijos generalinis ko-. dalį patys valdė. Naujaku- baudžiami, jei trukdys ūkius 
miaar&s Lietuvoje dr. von riai ir mažažemiai, kurie perduoti naujiems valdyto*
Renteln išleido įsakymą bolševikų metu yra gavę že- 
tvarkantį žemės ūkių pade- mę naudojimuisi, laikomi 
tį. Šio įsakymo ištiso teks- tos teisės nustojusiais. Ta-119 d.

jams. Sis įsakymas įsigalio
jo nuo 1941 m. rugpiūčio

to dar negauta, bet jo svar
biausieji dėsniai yra šie:

čiau tiems naujakuriams ir 
mažažemiams, kurie sugeba

Jei mūsų veidus dengė įvertinama, kad tai nuošir- 
j uodas gedulas supylus pir- dus lietuvis, kuriam tė vy

Tie ūkininkai, kurie iki gerai ūkininkauti, laikinai 
1940 metų birželio 15 d. (t. j žemė paliekama valdyti. Bu- 
y. iki bolševikų okupacijos) ■ vusiems sovehozams valdy

mą j į kapą Marianapolyje ir nės reikalai rūpi, kurs gali į turėjo iki 30 hektarų žemės ti įsteigiama atskira admi- 
žemei atidavus žmogų, kurs turėti įtakos ir savoj aplin- įr bolševikų viešpatavimo1 nistracija. Tas žemes, ku- 
buvo taip reikalingas gyvie- kūmoj, ir plačiau. Jis ture- metu patys valdė ūkį, tvir-' rios dabar neapdirbamos, 
siems, tai šitame liūdesyje jo gerų pažinčių ir Vatika- tinami tų ūkių valdytojais.į valdo vokiečių apygardų ko
mes randame stiprios pa- ne. j Tokiais pat valdytojais tvir- misarai. Ūkininkams, dėl ap-
guodos sužinoję, kad vieton ( Atsimenu, vieną dieną tinami tie ūkių savininkai,1 sileidimo ar tinginiavimo 
mus amžinai apleidusiojo prie marijonų namų durų kurių norma virš 30 hekta-' tinkamai neapdirbantiems 
stoja kitas vyras, kurs į- atidūzgė pasiuntinybės au-'rų buvo nusavinta; jie pa- ... ___ _

bausmėmis. Žemės ūkio dar-

, - . - - - -■«---- ------------------ , j c-
stengs tęsti tas pačias tra- tomobilis pavėžinti į vasa- liekami tos ūkio dalies val-
dicijas, kurs iš širdies atsi- rinę popiežiaus rezidenciją»dytojais, kuri bolševikų bū
davęs Bažnyčios reikalams — Kastel Gandolfo pilį. Par, vo jiems palikta, tačiau su bininkai grąžinami į savo

— Vaikeli, jei uori vykdyti discipliną, tai ją vyk jtgkjajtis

ir kuriam Lietuva taip bran 
gi, taip sava — kua. dr. K.

dyk verčiau fronte, bet ne mano namuose.
Jaunasis poručikas dėl to įsižeidė ir išėjo. Jei to

nebūčiau pati mačiusi savo akimis, tai jokiu būdu neti
kėčiau, kad tokių dalykų gali padaryti žmonių kvailumas. 
Tikriausiai, šis ponaitis dar nė karto nėra buvęs fron
te, jis tik flirtuoja užfronty.

Lietuvoje plačiai buvo ži
noma inteligentiškoji Rėk
laičių šeima. Dabartinį nau
jąjį tėvų marijonų provin
cijolą pažinau ypatingose

likę Forumo griuvėsius ir sąlyga, jeigu jie bolševikų senąsias vietas; jie ir nau 
Kolizėjaus sienas, pro kata- laikais jiems paliktąją ūkio ' jakuriai irgi bus griežtai 
kombas, prie kurių angų au
ga kiparisai, keliais, kuriais

Minėtame vokiečių komi
saro įsakyme esą dar paša 
kyta, kad šis ūkių valdymo 
pertvarkymas esąs laikinaa 
Jame dar pabrėžiama, kad 
bolševikų reforma taip ka
tastrofiškai palietė žemės ū- 
kį, jog norint aprūpinti kraš 
tą maistu, esą nutarta že- 

, mės valdymą perduoti tiems, 
kurie tai geriausiai sugebą. 
Neįrodytomis valdytojų tei
sėmis nesinaudoja, pagal a- 
ną įsakymą, žydai, komu
nistai ir neūkininkat

Pats įsakymas susideda 
iŠ septynių paragrafų.

senovėje žygiavo cezarių le
gijonai, mes patraukėme į 
popiežiams pilį. Niekur ki
tur neteko matyti taip įvai-

ŠVEDŲ SPAUDA APIE 
VĖLIAUSIUS ĮVYKIUS 
LIETUVOJE

(Atkelta iŠ 3 pusi.)

voje. Pats Dr. Renteln pa
eina iš Lietuvos vokiečių ir, 
kalbama, yra geras Lietu
vos sąlygų žinovas.”

“Stockholm Tidningen” iš 
Berlyno rašo: “Naujoji Lie-

' Kovo 9 d.
Šiandien, pasigirdus skambučiui, nuėjau atidaryti 

durų, ir man vienas jaunas karininkas perdavė iš tėvelio nų “XX Amžius” susirūpi 
storoką laišką. Įdavęs pastebėjo, kad reikia žiūrėti, jog no gauti Romoje žmogų, Iru 
jis nepakliūtų į rankas vyriausiajai daktaro Rachmano- 
vo dukteriai. Kadangi aš buvau trumpai kirptais plau 
kais, tai, matyti, karininkas mane palaikė viena iš jau
nesniųjų seserų. Ką tai turi reikšti? Kas manęs lau
kia? Kas yra su Vadimu?

karą grojamas, pasibaigus 
programai.

Tiesioginių žinių apie Lie
tuvos vyriausybės pasitrau
kimą ligšiol negauta. Per 
Kauno radiją rugpiūčio 13 
d. tebuvo duotas praneši
mas, kad Dr. Ambrazevičius

kapo prieš Karo Muziejų
aplinkybėse: 1939-40 m. žie- riai ir gražiai, išaugintų gy- Kaune Tai įvyko tuo lai.
mą, kai Europa gyveno ka-vatvorių. Pirmą kartą ste- ku, kai vokįegįų kareivis'tuvos nacionalinė vyriau-
ro nuotaiką ir kasdieną bu-'bėjau, kĄ:p linksta šakos fiaįno ^pėdos Vardą nuo8^’ kuri susitvėrė Kaune

vo laukiama naujų staigme- nuo apelsinų, o daugybė jų pamįnki0 pavadinimas Prieš vokiečių įėjimą į šį, buvo priimtas vokiečių ge*
«w a —tiesiai ritasi ant takų po ten jau netiko, nes Klai- miestą, generalinio komisą-! neralinio komisaro Dr. Ren-

kojomis. Kvėpavome tyrul*^ 1939 metais buvo pri- ro Lietuvai Dr. Rentelno telno. To pranešimo pra-

” Kovo 10 d.
Motina yra man nepaprastai lipšni ir švelni. Maty

ti, ištiko kokia nelaimė. Manimi rūpinasi, kaip sunkiai 
susirgusiu žmogum. Laiške, pasakė man, nebuvo nieko
ypatingo.

Man vis dėlto galų gale pranešė, kad Vadimas yra 
žuvęs. Dėl to tėvelis mus ir išsiuntė į N ... , nes mūsų 
mieste buvo Vadimas su savo draugais iškilmingai pa
laidoti. Bet jo mirties smulkmenas nuo manęs dar vis 
slėpė. Ir ką tie raudonieji su mano Vadimu padarė?

Kovo 14 d.
Šiandien vienam laikrašty užtika'i smulkų aprašy- 

šymą, kaip Vadimas buvo nužudytas. Pasirodo, kad jis 
su keliais draugais nuo raudonųjų pabėgo. Tuo metu 
lauke buvo 30 laipsnių šalčio. Bet vos už dviejų verstų 
nuo baltųjų pozicijų juos išdavė vienas ūkininkas, pas 
kurį jie buvo užėję pasišildyti. Gavęs žinią, atvyko rau
donųjų baudžiamasis būrys ir juos suėmė, o paskum, po 
nežmoniškų kankinimų, žvėriškai nužudė. Vadimui bu
vo sulaužytos rankos ir kojos, nupjautos ausys, nosis ir 
liežuvis, o į akis įkalti šakaliai. Tų bestijų aukoms da
bar baltieji iškėlė grandijoziškas laidotuvės ir juos pa
gerbė, kaip tikrus karžygius.

Bet ką visa tai jiems padės? Kas man vėl grąžins 
mano Vadimą? Man tik viena beliko7, jo gedėti ir už jį 
melstis.

\ ' Kovo 15 d.

ris kas rytą telefonu per
duotų žinias iš Italijos į 
Kauną. Man buvo pavesta 
tokį korespondentą surasti. 
Nuvykau į Amžinąjį Mies
tą. Pirmą kartą. Kur susto
ti, nuo ko pradėti?

Pasukau į svetingus tėvų 
marijonų namus, į jų cent
rą — Via Corsica 1.» • »

Tai brangūs lietuviams 
rūmai. Juose tuokart gyve-

Kovo 11 d. no net dci vyskupai: buvęs
Dancigo vyskupas O’Rurk 
(norėjęs tapti marijonu) ir 
vysk. Būčys. Malonusis mū
sų patriarchas — vysk. Bū
čys — mane ir pavedė glo-

užmiesčio oru ir rodos j Sir-, jungta prje Vokietijoe .. j yra paleisto. Atrodo, kad
dį traukėme paslaptingos 
senovės nuotaiką ir pajauti
mą didybės dabar ties mi
lijonų katalikų vado.

Grįžtant dr. Rėklaitis pa
sakojo, kaip gyvena italai, 
kurie užkrovę po dvi dideli

džioje buvo pasakyta, kad
šio*Kitas švedų laikraštis tarP tos vyriausybės ir vo- generalinis komisaras 

“Svenska Dagbladet” rašo kiečili okupacinės valdžios i mis dienomis priėmęs “gru- 
iš Berlyno: “Lietuvos'naci-liškil° kai kurių kom" Pę lietuvių, kurie, bolševi-
onalinė vyriausybė, susitvė- Petencijos klausimais, rezul- , kams pasitraukus, paėmė į 
rusi birželio 23 d., rytojaus tate vyriausybė buvo palei-Į savo rankas valdžią.” Iš la 
dieną po vokiečių pasietu- 8^a‘ i pranešimo taip pat aiškėja,

Ryšium su tuomi žmonių 
minia nužygiavo prie Neži-

asilų; pasakojo, kaip šitie f Atliko žygį' kurį” reikia nomoi° Kareivio kapo Kau-
laikyti paskutiniu vyriausy- ™ ir vainiką’ tačiau
bės veiksmu. Tasai veiks- ; m*n’a kuvo išsklaidyta ir 
mas buvo — iškilmingas 1 Lietuvos vėliava nuleista. 

, vainiko uždėjimas ant Neži-Tam t^08 lietuvių grupės

mėjimo prieš raudonąją ar-
naštas dar ir patys jojo ant iMio Jo

utie 1
vyno augintojai kartą me
tuose per savo šventę įtaiso, 
kad vynu trykštų fontanas 
jų miesto aikštėje

kad Dr. Ambrazevičius pa
siteiravęs, kokiu būdu ir ko
kia forma ateityje vyks Lie
tuvos Vyriausybės bendra 
darbiavimas su vokiečių 
įstaigomis. Kokios yra mi
nimo pasimatymo pasek-

Kaip buvo man maloni nomojo Kareivio kapo rodos, nori spiestis po Vol-1 mės, žinių neturime.
staigmena sekančią žiemą 
atrasti tėvą dr. Rėklaitį Či
kagoje ir čia stebėti, kaip

ne. Nuo tos valandos jau 
nebeegzistuoja jokia lietu-

demaro vadovybe.
Tokia nepriklausomybė,

, . . , . ... . ...... , vių vyriausybė. Po vokie- kurios tikėjosi lietuviai, išsi
bai kun. dr. Rėklaičio, kurs, jis sielojasi spaudos reika-parėdymo Lietuvos tau-'vadavę iš komunizmo, ma
tuokart buvo vienuolijos pro 
kuratoriumi. Viešėdamasis 
netoli pusantros savaitės, 
turėjau progos patirti, kad

lais pats redaguodamas ‘Lai tinė vėliava, tautos him-1 ^omal neįeina į vokiečių
atstovauda (nafl tarpu savaime Planus dėl Pabaltijo atsta

Su Vadimo mirtimi manyje viskas pasikeitė. L; kad čia jam rodoma daug

— Švedų laikraštis “Af- 
tonbladet” pranešė, kad Lie 
tuvos vyriausybė esanti pa
leista ir, kad Dr. Renteln, 
vokiečių generalinis komi
saras Lietuvai, sudaręs kaž 
kokį administracijos komi
tetą iš trijų sekcijų. Pasab 
to laikraščio, administraci-

mas “Draugo” redakcijoje. |
Turėjau džiaugsmo šią va-!

kUn*fr* Reklaitl3 Plačiai Pa‘ sąrą Hinsdale laikyti reko-K pasitraukė drai atrodo, kad norima su-
sireiškia savo administraci- lekcijas, vadovaujant tevul,nuo scenOs vis tik bendra-1 ras^ kitokį problemos iš-j nės -poliinės sekcijos šefų 
niais sugebėjimais, suma- Rėklaičiui. Nuoseklios, lo-Į t vokiečių sprendimą po karo, negu esąs paskirtas gen. P. Kubi
niai veda garbingos vienuo- -- i.--*--—~ f ** .. . . .. i_. ... ...
lijos reikalus ir drauge pa
sireiškia, kaip stropus lie
tuvybės reikalų branginto- 
jas. Ko ne kasdien lanky
damasis Lietuvos pasiunti
nybėse prie Vatikano ir prie 
kvirinalo (Italijos), paty
riau, kad kun. dr. Rėklaitis 
turi labai artimus ryšius su 
Lietuvos pasiuntinybėmis,

atpuola.
Nors Lietuvos nacionali-

tymo; kiekvienu atveju, — 
bent kol tęsiasi karas. Ben-

giškos jo konferencijos bei knTnigftriftf/> įr’ lietuvių ma*ųjų valstybių sistemą/liūnas; atitinkamos funkc>
prasmingi apmąstymai rodė, vykdomas. Lietu- kuri ^P0 sovietų imperia- jos ekonominėje sekcijoj*
kad jis yra ir išsilavinęs . iixTno
, . .. , vos žinovų grupe bendra- llzmo auna.
teologas, ne vien nuoširdus . „ . . 1 - -

darbiauja administracijos

l'nksmos, gyvos, guvios mergaitės pasidarė žmogus, ku
ris viską vaizduojasi tamsiomis spalvomis, kuris nieko 
nemyli ir nieko nenori matyti. Mano vienintelė paguoda 
yra būti vienai. .

\ Kovo 16 d.
Baltieji užėmė Ufą. Mūsų miestas triumfuoja. Die-

pasitikėjimo, kviečiamasi jį 
su pietumis ir t. p., žodžiu,

lietuvis.
Po liūdesio dienų, galime 

pasiguosti — įtakingoji A- 
merikos marijpnų kongrega
cija vėl pateko į patikimas 
rankas. Miela matyti jos va
dovybėje rūpestingą Bažny
čios sūnų, nuoširdų lietuvį 
ir džentelmeną — žmogų.

K. J. Prauskis

pavestos prof. V. Jurgučiui, 
buvęs susisiekimo ministe
ris inž. K. Germanas pas-

Pagerėjusios perspektyvos 
lietuviams grįžti iš Vokietijos

--------j.-------- —--------,----------- ---------------Tenka patirti, kad pasku- šių į Vokietiją, priskaitoma mo Lietuvon pareikalavo
nos didvyris yra gen. Kozminas, kuris paėmė Cišmą.» tiniuoju laiku pagerėjusios apie 30,000 lietuvių, o tiktai “Maisto” bendrovė. Bet jam
Baltiesiems į rankas pateko daug karo turto, net pats perspektyvos lietuviams, bol 23,000 yra vokiečių kilmės, leidimas dar nebuvo_duotas
Trockis vos nuo jų paspruko. ševikų okupacijos metu at- Iš Soldau repatriantų sto- kol nebus sutvarkyti kai ku

O, kad Vadimas būtų gyvas! sidūrusiems Vokietijoje, grį- vykios esą išleista į Lietu- rie dokumentai.
Kovo 20 d. jti į Lietuvą. Vokiečių ka- vą 40 žmonių, jų tarpe at- Iš politinių pabėgėlių di-

Mes vėl gimtajam mieste. Tėvai kaip beįmanydami riuomenės Rytų Europoje sargoe generolas A. Kur- j džioji dauguma dar pasili
stengiasi palengvinti mano skausmą. Mūs namuose nuo- užimtų kraštų ministerijos kauskas ir R. Sidzikauskic ko kol kas Vokietijoje. Grį-
lat pilna svečių, dainuoja, šoka. Iš fronto ateina svar- (vad. Alfredo Rosenbergo nė buv. pasiuntinio žmona, io į Lietuvą dažniausia tie
bių žinių. Su įsitikinimu pasakojama, jog netrukus vėl ministerijos) atsakingas vai
užeis raudonieji. Tačiau žmonės į tai nekreipia dėmesio dininkas pareiškęs, kad lie- 
ir elgiasi, kaip velnio apsėsti: tik šoka, dainuoja, taiso tuviai, savo laiku repatria- 
visokias pramogas ir pokylius — turtingi ir vargšai, di- vęsi su vokiečiais ir dabar 
deli ir maži. Ir niekas nenori tikėti, kad pragaro bal-: gyveną Vokietijoje, galėsią 
sybės galėtų dar kartą pasikartoti. į Lietuvą grįžti. Iš 53,000

j Bua daugiau.) Lietuvos gyventojų, atvyku-

Ryšium su švedų laik- 
darbe, vykdomame genera-, raačių pranešimais apie Lie
tinio komisaro Dr. Renteln, tuvos Tautos Himno už-.kirtas susisiekimo sekcijos 
kuriam reicho komisaras draudimą tenka pastebėti, 1 šefu.
Lohse pavedė aukščiausią kad iki paskutiniųjų dienų — Lietuvos Raudonojo 
administracijos vietą Lietu- bent P61* Kauno radijo stotį Kryžiaus pirmininko parei-
___________ Tautos Himnas buvo kas va gas eina dr. A. Garmus.

Grįžti atgal ypač lengva
esą leidžiama tiems lietiu- 

1 viams, kuriuos pareikalauji 
i generalinė taryba, sudaryta 
1 vokiečių komisaro Lietuvo 
je. Žinomo Lietuvos pramo 
ninko Pabedinsko, dabar gy 
venančio Vokietijoje, grįži

DACI/fM — namam* statyti, remontuoti ai
• pirkti. Ilgametis Iėmokėjimo Planas.x o

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll 

TAI IPYtflTP mQjBU ,lrta,ROJe- ,ndella‘I / I 1x1 I L. tingai globojami ir ligi >5,000 ap-
1 rausti per Federal Savings and Loaa Corporation. Mokame

Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

HCSV PASrriKBJIMO IR IATVERM1S REKORDAS

45 Metei Sekmtega 
Vieno KlIJeatel

Nei

Kitiems lietuviams repatri- pabėgėliai, kurie Lietuvoje 
antama vokiečių policija U- •u<i"ytoje administracijoje

dalino tam tikrus formulia
rus, iš kurių būsią spren
džiama, kas bus leidžiamas 
atgal į Lietuvą.

užima šiokią ar tokią vietą.
Berlyne dar tebegyvena: 

pulk. K. Škirpa, inž. E. Gal
vanauskas, adv. R. Skipitis,
dr. P. Karvelis ir kiti.

Keistute Savings and Luaa Aaaociatlon yra ftymiausta, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

3236 So. Halsted St . Chicago, I1L
Joe. M. Mozeris, Sec’y.

■^Į ------ --------------n........... ..



n DBAOdĄa

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Skaitlinga sueiga • Padėka
labdaringam darbui

Gausiai sušelpta ligos 
parblokšta Dėkų šeimyna 
Brighton Park. — Di

džiausiomis pastangomis ir 
darbu, grupelė moterų, ar
ba, geriau pasakius, Dėkie- 
nės draugių, suprato ir at
jautė sunkios ligos parblokš 
tą Dėkų šeimynos padėtį. 
J. Sačauskienė, savininkė 
bučernės ir grosemės adre
su 4359 So. Maplevvood Av., 
vadovavo šiam labdaringui 
darbui su pagalba Jurkaie- 
nės, Jokubauskienės ir Nor-/ 
vaišienės. Komisijos narės: 
Rupšienė, Mizerienė, Česna 
ir Milašienė taipgi bendra
darbiavo.

Dėkų šeimynai sušelpti 
buvo surengtas vakarėlis 
sekmadienį, rugsėjo 7 die
ną, Gramonto svetainėje. 
Žmonių prisirinko pilna sve
tainė. Visi reiškė užuojau
tos Dėkienei, kuri per ke- 
lioliką metų vienintelė nešė 
sunkią sergančios šeimynos 
naštą. Serga šeimynos vy
ras it sūnūs.

Komisija reiškia širdin
giausią padėką visiems, ku
rie kuo nors prisidėjo prie 
labdaringo darbo. Valgių ir 
gėrimų dovanojo sekantieji 
asmenys: Norvaišai, Ricz- 
kai, Budrikas- Beigai, Pope
liai, Rupšiai, Miller, Kuli
kauskas, Kolaliai, S tankai, 
Počiulp, Šlepovičia, Jucienė, 
California D Company, Can- 
field Company, Pepsi Cola 
Company, Jonikas, Balnis, 
Padeikienė, Mrs. Wetch, 
Dapkienė, Mrs. Skamer, Jo
nikai, Sačauskienė.

Aukų, valgių ir dovanų 
surinkta $566 vertės. Pini
ginių aukotojų buvo tiek 
daug, kad nebuvo galima vi
sų vardus sutalpinti. Vi
siems tariam širdingiausią 
padėkos žodį. Tegul Dievas 
atlygina jums šimteriopai.

Bendradarbė

! Ogintui, J. Petraičiui ir K. 
Zaromskiui.

Dėkojame dienr. “Drau
go" redakcijai už įdėtus į 
'‘Draugą” pranešimus ir ap
rašymus apie velionę.

Ačiū ‘šaltimierui’ ir ‘Mar
gučiui* už paskelbimą se
selės mirimo dieną ir laido
tuves per radiją.

Laidotuvėse už nuoširdų 
patarnavimą dėkojame gra- 
boriui A. Petkui.

Visų mūsų geradarių pa
rodytą mums palankumą bei 
gerą širdį prisiminsime dė
kingai maldose.

Sv. Kazimiero Seserys

6 f
Mirus mūsų pionierei se

selei M. Dolorosai, patyrė
me daug gilios užuojautos 
iš mūsų geradarių bei prie
telių. Įvertindamos užuojau
tos žodžius, patarnavimus, 
reiškiame visiems nuoširdų 
ačiū, ypač didelį dėkingumą 
reiškiame aukojusiems šv.
Mišių aukas ir tiems, kurie 
palydėjo velionę į kapus.

Dėkojame dalyvavusiems 
gedulo pamaldose gerbia
miems kunigams: kapelio
nui — kun. B. Urbai, Gimi
mo Pan. šv. parap. klebonui 
— kun. A. Baltučiui už įspū
dingą pamokslą, Šv. Kry
žiaus ligoninės kapelionui —
kun. P. Juškevičiui, Sv. An- Brighton Park. — 12-to 
tano parap. klebonai — kun. JWardo Lietuvių Demokratų 

Organizacija šaukia susirin
kimą ketvirtadienio vakarą,

klebonui — kun. P. Kataus-1 ru88®j° 18 d., 8 valandą.

lonija tikisi gerų žinių. Mi-I Viduramžio didžia ‘ 
nimam susirinkime daly- arkitektas, paveiksi i rūmtas 
vaus teisėjas Jonas T. Zū- ir inžinierius, Leonards^da 
ris ir lygos pirmininkas par- Vinči, buvo katalikas 
kų komisionierius Al G.
Kumskis, kurie plačiau iš
aiškins, ką nuveikė su pa
galba mūsų organizacijos, ir 
ką numato ateityje.

Todėl atsilankykite visi 
šios apylinkės gyventojai: 
nariai ir ne nariai. Prašomi 
nesivėluoti. *

Koresp. S. Gurskis

Apart Apsaugos, Turime tCAA AAA AA 
ATSARGOS FONDĄ Viri JjUU.UUU.Wl

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.

LOAN ASSOdATlONofOticaf. 
JUSTIN MACKIEWICR. Prea.
4192 Archer Avenue

VlRgrinia 1111

Politikos žinios 
iš 12-to Wardo

I. Albavičiui, šv. Kazimiero 
parap., Chicago Heights,

kui, Šv. Kazimiero parap., 
Gary, Ind., klebonui — kun.

Kaip žinotu ši organiza
cija yra plačiai žinoma ne

J. Marčiui, šv. Kryžiaus.tik Brighton Parke. Ji pri-
parap. klebonui — kun. A. 
Linkui ir asistentui (Dėdei) 
kun. A. Deksniui, ŠŠ. Petro 
ir Povilo parap. klebonui 
kun. M. Š varliui, kun. P. 
Mačiulioniui, S.V.D., Tėvams 
Marijonams: kun. J. Mačiu
lioniui — vice provincijolui, 
kun. P. Cinikui, “Draugo" 
administratoriui, kun. Ma- 
žuknai, kun. Andriuškai ir 
kun. P. Barauskui.

Esame giliai dėkingos už 
malonų pasiaukojimą grab- 
nešiams: A. Alešauskui, A. 
Katauskui, S. Navickui, S.

klauso prie Lietuvių Demo
kratų Lygos Cook County, 
kuri bendrai veikia su di
džiąją politikos mašina "ir 
padeda lietuviams įvairiuo
se Warduose gauti valdžios 
darbų.

Trumpoj ateity ir ši ko-

IIUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS

Kristus šiandie katalikų 
visuomenėje dažnai pasigen
da, kas Jį išpažintų prieš 
žmones. Kun. K. Č.

Murinę loothei, cleanses and refresbes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

TU* Sam* Exp«rt Carai
At the flrst sign of the Dionne Quin- 
tupleta etehing eold—their chests and 
throati are rnbbed vith Children’a 

Mild Musterole—a produet made to 
promptiy relieve the DISTRESS of 
children’e colda and resulting coughs.

The Quints have alvrays had the 

best of care, ao mother—you may be 
aseured of using just about the BEST 
produet made wben you ūse Musterole.prt
MORE than an ordinary "salve”— 
warming, soothing Musterole helps 
hreslc up local eongestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 

those preferring a stronger produet.

ll

John W. Pachankis

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
VIENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

91 firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose 1

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ — 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

KREIPKITĖS Į
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: 

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENOI J A: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; fleitad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.• *

sapoje 
sprogimo auka

Rugsėjo 10 d. William 
J. Stange Co., 2536 West 
Monroe gt., įvyko sprogi
mas. Vienas darbininkas už
muštas ir du sužeisti. I

Dabar pranešta, kad iš 
sužeistųjų vienas miręs.

Mokslas ir darbas tau
toms turtus krauna.

Trijų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A. + A.
MYKOLAS

KAVALIŪNAS
Jau sukako trys metai, ka) 

negailestinga mirtis atskyrė iŠ 
mūsų tarpo mylimą brolį My
kolą Kavaliūną.

Netekome savo mylimo rug
sėjo 17-tą d., 1938 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutelkia 
jam amžiną atilsį.

Mes. atmindanft tą Jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas šventas Mi
šias už Jo sielą trečiadienį, rug
sėjo 17-tą d., 1941, Šv. Juo
zapo parapijos bažnyčioje, 8:00 
vai. ryte.

Kviečiame visus gimines Ir 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: brolis Jurgis, sese
rys — Magdalena KSvalhinaitė 
ir Ona RcrlsienA, švogeris Pe
tras, pusbrolis Juozapas (kitali
tas lr Giminės.

—

MIILIONI AOSII—Miracle Whip does work tvondets 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

*************. ******

MostMIDDlEAGEWomen
38*52 Years 

.Suffer Distreu At Tbis Time!

If thia perlod in a woman’s llfe 
make* you eranky, restleaa, 
nervoua, irritable, tired, blue at 
times, sufter weakness, dirzi- 
ness, hot flashea, diatrass of 
“irregularitles”—

Starttot once—try Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com
pound. It’s one medicine you 
can buy today made erpecially 
įor uianen — it helpa relieve 
distreas due to thia functlonal 
dlsturbance. Lydia Plnkham’a 
Compound has helped hun
dreds of thousanda of women

to go smiling thru trylng “mid- 
dle age.”

Taken regularly—Lydia 
Plnkham’a Compound helps 
bulld up realstance to auch an- 
noylng symptoma that may be- 
tray your age faater than any
thing. Alao very effective for 
younger women to relieve 
monthly eramps. Folkrw label 
directions. WORTH TRYING!

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

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

•ART. DID. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
fltaiaaslas Patarnavimas — Moteris pataraaoja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

STANISLOVAS
ADAMOVICZ

Gyveno 4548 8. Albany Avė 
Mirė rūgs. 14, 1941, 8:20 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs, Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr, Kražių par.,

Amerikoje išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

motinėlę Antaniną (po tėvais 
Blcknewlcz), 3 brolius: Ante
ną, brolienę Eleną, Kazimie
rą, brolienę Julijoną, Vincen
tą, brolienę Aųelę ir jų šei
mas; 3 seseris: Mikaliną Jag- 
min, švogerj 8tanislovą, Oną 
Mlckewicz, švogerj Joną Bro- 
nislavą Valutkiewicz, švogerj 
Vladislovą ir jų šeimas, bro
lienę Johanną ir jos dukterį 
Eleną, 4 dėdes ir 4 dėdienes 
lr kitų giminių lr pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio kopi., 4605 S. Her- 
mitoge Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
rūgs. 17 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Kryžaus parap. bažnyčą, ku
rioje įvyks gedulngos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro ksnln.'ų.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Motinėlė, Broliai, 
Brolienės, Seserys, Švogeriai, 
Dėdės, Dėdienės ir Giminės.

Ls’dotnvln direktorius Jo
hn F. Eudeikis, Tel. YARds 
1741.

cheese 
$ digestible 

as milk itselfl

SPREADSI SLICESI TOASTSI 
' MELTS PERFECTLYl *

VISOSE MIESTO DALYSE

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI

MENISKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS Y

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidatinia Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4800-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayettc 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais, 
Iš 8totles WHIP (1520), su P. Šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS ' 

8854' South Halsted Street
J. LIULEVIČIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayettc 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehlll 0142

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

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

S. P. MACEIKA 
8819 Litnanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LACHAW1CZ IR SCNAI 
2314 West 2Srd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

ANTANA8 M. PHILLIPS 
8307 Litnanica Avenne 

Tel. YARds 4908



Antradienis, nigs. i®, IMI 33BB8C
Vaitukaičio parašytos kny- 

. Lnicago ZinUlBS jg08 Nepaprasta proga įsi- 
Rugs. 8 d. įvyko SV. Te- gytį dykai naudingą knygą, 

reaės Sodalicijos mėnesinis
sus-mas. Apsvarsčius bėga
muosius reikalus, sodalietės 
nutarė pasidarbuoti parapi
jos rudeniniam piknike, Vy
tauto parke.

Ta proga bus Vytauto par
ke, rūgs. 21 d.

Marijonu
Bendradarbiu
piknikelis

Sodalietės spalių 5 d. ypa
tingu būdu minės 6v. Tere
sėlės dieną. Užprašyta šv. 
Mišios, per kurias “in cor- 
pore” eis prie šv. Komuni
jos. Be to, bus pašventinti 
ir įteikti narėms dr-jos ženk 

lėliai.

Nors oras atšalo,
Rūgs. 14 d. per sumą D. i ruduo mus apgaubė, bet e 

Gudaičiai minėjo 25 metų Į tikri _ liko ne_ 

vedybiniu gyvenimo jubilie- viena Ubai graži dienelė. 
jų. Abu yra stiprūs sveika
toje ir duosnūs savo para
pijai. Sveikiname jubiliatus 
ir linkime sulaukti auksinio 
jubiliejaus.

PBACOAH

Daug lietuviu gavo dirbus per "Dr.” skelbimus
Daug lietuvių per “Drau Jeigu daugumai pagelbė- 

go” darbų skelbimus surado jo, “Draugas" pagelbės lr 
sau gerus darbus. Džiaug- Jums, kurie reikalaujate 

■ damies savo geros laimės, darbo. Skaitykite “Draugą” 
rodos, daugumas iš jų ka* dien dieną ir tėmykite dar- 

praheša mulus tai per telfc-’ bų skelbimUB. Paraginkite

*
CLASSIFIED

—

foną, laiškais ir asmeniškai | 
atsilankydami į mūsų kašti-

savo draugus, kaimynus ir
Pasiremdamas ta viltimi, nę. Dėkojame jiems už jų Paž*8tamus« kuriems žinote

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

BEIKALINOI DARBININKAI
HELP U AMTED — VY1LAI

"8QL’feE2ER" M ORDERIAI, prie 
breso lr aTumlno. Taip pat “core 
makcra" Ir paprasti darbininkai. 
WEIDENM1LLEK FOUNDKY CO., 
5315 llavwvw<«Ml A. e.

EITE PARK IK APYLIMKU 
l'E UA1MYTK A 
OLAI ilKkH;

MARGEI 
RAS KA. l'LKU'E MAINYTI AJUM 

NORIT FIC -------

Rūgs. 11 d. per šv. Mi
šias S v. Juozapo bažnyčio
je priėmė Moterystės Sakra
mentą sodalietė Alvina Sve- 
reckiūtė su Antanu Radze
vičium, parapijos trustisu 
ir Sv. Vardo dr-jos nariu. 
Sveikiname.

Nuo pereito sekmadienio 
mūs bažnyčioje įvestos ket
virtos šv. Mišios, būtent 12 
vai. žmonių prisirenka daug. 
Ačiū kleb. kun. V. Cernaus; 
kui ir pagelbininkui sekma
dieniais, kun. švedui, MIC. 
Bižnieriams ir tiems, kurie 
naktimis dirbtuvėse dirba, 
patogu, pailsėjus, išklausyti 
šv. Mišių.

6v. Teresės Sodalicija nu
tarė įteikti dovaną dviem 
narėm: O. Kibelkienei, ku
rią Dievas apdovanojo duk
rele ir A. Svereckiūtei, kuri 
priėmė Moterystės Sakra
mentą. Abi yra daug pasi
darbavusios Sod&licijai.

šv. Vardo dr-jos nariai 
organizuoja bowling lygą, 
kurie jaunuolių ar augusių- 
jų domiai tuo sportu, lai 
kreipiasi į nut. rašt. A. Ki-

Chicago TT. Marijonų Ben
dradarbių apskritis drįsta 
ruošti paskutinį šio sezono 
piknikėlį, kuris įvyks rug
sėjo 20 d., šeštadienyje, 'Rū
tos* darže greta Aušros Var
tų klebonijos prie W. 23rd 
Place.
Apskrities antras piknikelis

Liepos mėnesį įvyko pir
masis apskrities piknikelis 
prie Marijonų Seminarijos. 
Pasisekė ir atnešė nemažai 
naudos. Bet, norėdami pa
sinaudoti proga, bendradar
biai ruošia antrą piknikėlį, 
kurio pelnas eis apskrities 
iždan.
Pasidalino darbais

Įvykusiame susirinkime į- 
vairios kolonijos, kuriose 
randasi TT. Marijonų Ben
dradarbių skyriai, paBiskirs-belkį, 8739 S. Colfax Avė.,', 

arba skambina So. Chicago.« PiknU[0 darbais ir dar- 
2588. Merginos ir moterys h61'4'8- °Paa S6™8’ vi,i vei'

gražius komplimentus ir darbas yra reikalinga*, kad 
"Draugui” linkėjimus ir ve- lr > ''Drauge",

lijame visiems geriausio
pasisekimo
buose.

naujuose dat-

Radio
GRAŽIOS DAINOS, NAUJI 
JUOKAI, DRAMOS, SMAGI 
MUZIKA, ĮVAIRENYBĖS

Šiandie, antradien. 7 va
landą vakare, radio kiaušy-j 
tojams būs smagu ir įdomu 
praleisti gražią valandėlę 
prie radio pasiklausyti “Pe- 
oples" re^liario antradie
nio‘programo. Ypač šiandie 
programas bus gražus ir į- 
domus, kuris susidės iš bau 
jų numėrų ir išpildys žytaūs 
reguliariai radio talentai, se

V* Ed. Pajaujis.
"Dr." Skelb. Vedėja*

sutės Praninstaitės, "Dėdė" 
Vaitekūnas, žibių pranešė
jai ir patarėjai. Taigi, nepa
mirškite .užstatyti radio ir 
pasiklausyti. Rep. XXX

REIK ALINOJ 8TIKL1ORIĄI Jr ap- 
kallnėtojal. Turi būt patyrę. Nuola
tiniai darbai, zerųa. algoa. MORGAM 
SAŠH Q IkOOH CO., 23*1 Bhie £»- 
Mnd Atw.■ ~ ...... . .......................... x.
MOU>ERIAI ’Tloor and bench”, pa
tyrė prie Drteao lr alumlno. Nuola- 
tlttla darbus aųktėlausloo alaus n|o- 
kamoa. HUVAftD FOLMORY CO., 
1TIŠ Nortk Rottrter Akenue.

APKALINCTOJAI, sprenilplnkal Ir 
medžio daillntojat prie aukštos rū- 

GOKDON F VRM
So. Frankui! St.
^°KDOX fubni-

“Jto BOREK“ OI’teltA'TOKlt’R 
Reikąlii 
ras
HII7TON MEG. CO., 6443 W. Kace 
Avenue

[ 8TIPR08 VYRAI, suvlrš 18 m. am-

dkąllngas tjktal pilnai patyręs vy- 
»: kiti nėatsliauklte. — JfrloER-

11 ■ a j . bb’s v a A i žlaua, ''ahlpplng rooni“ darbams.
Vyru, Moterys, Virs i,amCO., 835 W. Randolph St.

M., Nebūkit Silpni, Seni
JfenkitAs ttnarfcfts, Švieti, hr dang 
uncsnl. Vartokite Oaterez. Jame 

yra bfendrt atlptylat, ladlntbjfci. kuria 
dainai reikalingi po 40 m,, k 6 narna 
stingantlems gelelle*. kalkių, fosfo
ro, lodo. Vitamino BĮ. 73 metų am
žiaus daktaras rašo: “Tas labai pa
tarnavo manp pacientam^. Aš pats 
JJ vartojau. Pasekmės puikios.“ Spe- 
cialls supažindinantis klek 18 Oste- 
rex, 35c vertės, dabar tik 16c. Pr<- 
dėk jaustu smarkesnis ir jannšsls 
nuo Bios pat dieno*. Parsiduoda
visose gerose vaistinėse. ,

(NO. 484.)

“TOOL and DYE MAKEKS” 
Reikalingi tiktai pilnai patyrę vy
rai; .kiti neatsišaukite. — STlGEJi- 
tULTUN Mi'G. CO., 5443 W. Kace 
Avenue.

HELP WANTfcD — HOTERYS

VEITERKO8, patyrimas nereikalin
gas. Atslšadkite kas dien nuo .2:80 
iki 4:30 vai. popiet.

L'RlLLS REOTAURANT,
1<5 W. Madison St Chicago.£ ,į'ts,.n ;,sm".7'-; ■ sės, , . ■ —

šv. Juozapo bažnyčioje 
daroma Vidaus remontas ir 
dekoravimas. Dieną dirba 
parapijonai — Baltuška ir 
S. G ri galai t iš? j‘o vakarais 

padeda šv. Vardo dr-jos na
riai, vadovaujant kleb. kun. 
V. čemauskui.

• 8th tr 8. Campbell Are. B kam
barių marinis eottage kaina 33,500, 
Įmokėti >500.

Ant Koekvell St. tr (4th 8 kam
barių marinis bungalow, 2 karų 
marinis garadžius, kaita 35,850.

6 kambarių medinis cottage — 
reikia pamišyti, kaina 3L250.

4 fletų kampinis mūrinis namas 
po 4 kambarius, kaina 3 *2,600.

2 fletų po 4 kambarius — 2 boi
leriai — bungalovr stoge e. kaina 
38,500. 4 fletų mūrinis ia_ma» po
4 kambarius, ant 2 lolų J astatytaa 
įmokėti 31,400.

Bizniavęs namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno ir luncfc 
biznis — 5 gyvenamieji kambariai. 
Kaina 34,340. Savininkas prums į 
mainus lotus arba didesni namų— 
prldis pinigais.

Taipgi turime dideli pasirinkimų 
visokių namų po visą Chicagų: prt- 
vatlškų lr blzniavų, farinų mažų lr 
didelių, galima pigiai pirkti arba 
mainyti.

Jeigu norite greitai parduoti ar- 
ba pigiai pirkti, Išmainyti blle kg 
Jlis turite, kreipkitės pas;

CHARLES P. SUROHSKIS A OO., 
4921 g. Weetern Avė.

Tei. Rep. 3713 — vak. f>ue. 1111

STORŲ REISAI EN 08 
Vienas 9 pėdų stiklinis “show

case” .................. i.................. 310.04
Vienas aštuonkampis “counter" 8.09 
Viena ’*roll top” deska, aržuo-

Unė ............................................. 10.04
Krlaučlaus elektros ir gazo prosai, 
lr kitokios relkmenos prieinamomis 
kainomis.

Pašaukite telefonu ALSTlN 082>

Viso dorovinio lavinimo 
ir viso blogo žmoguje pa
taisymo pagrindas — gerb* 
ti save. — Foerster.

Del tamsumo blogai mums 
sekasi. Mūsų pačių žmonės 
kladso priešininkų kalbų, 
dedasi prie jų kenksmingo 
mums darbo Arba, kas liūd
niausia, nutausta. Valdy S.

VEITĘRKOS t-elkallngos. Patyru
sios. Nuolatinis darbas, geri tipai ir 
gera alga. CORNER HOV8E KEB- 
TAL'RANT, Ohlo ir Kušli Street.

kia, kad šis, nors ir mažės-., 
nis piknikėlis, pasisektų. 
“Rūtos" daržas

Sv. Tereaėe Sodalicija na- si, iknik81iB įvykB Auš. 
tarė rengti kanliukais loėi- rQa Vartų ijoB ,Ratos. 
mo ir kortavimo vakarą > d4rfe kHri#me yra jk. 
lapkr. U d. Pelnas skiria- reikaij ; jrengimai ir
mas parap. naudai. Daugiau kuriame kiekvienaB atBiian- 
apie tai vėliau pranešime. | kęB ma.

' • i lodini praleisti dieną.
Parapijos mokykla jau Km svarbiausia 

prasidėjo. Vaikų prisirinko Į šį piknikėlį visi galės 

gatvėkariu atvažiuoti. Ne-

taipgi gali įsirašyti.

J. Lelingis savo lėšomis 
..įtaisė bažnyčioje kiekvieną, dar yra tėvų, kurie

me suole kabūkus skrybė
lėms ir kepurėms pakabin

b&vo vaikų neleidžia į pa
rapijos mokyklą, gali atves

ti. Parapijonai begalo yra Bus priimti. Mokytojau- 
jam dėkingi. "ja sesei-ys vienuolės: Sr. M.

Josetta ir Šr. M. Leonarda.
Rap.

reikės “daužyti" automobi
lio, vykti traukiniais, ar au
tobusais; visi galės labai 
lengvai atvykti tyesterh a v. 

gatvėkariu. Rengėjai

FINANCE AND LOANS 
Finansai lr PaskoloM

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGTOly 
Mėnesiniai* atmokėjimals

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd. 
EEN. J KAZANAUSRA8. See.

TURTAS viR* 41,100,644. a

CONBĄD
Rotogr&fas

Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis atlai
domis lr HoUywt>o4 
šviesomis. Darbai 
GarantudtaSk

HELP WANTE2D 
A» — t>EPT

137 No. Dcurbom St. 
Tek .Randolph 9488—9480
— i .. - ....

4Ž0 W. 83rd Street
Getting Up Nighb 
MakesMmyFeelOld

UULK STLDIO
!945 Wes» 39* St^et

TeL: Biznio 
Beg.1

ENOlBweod 8888 
ENOloRood 8840

*•

•----- - ^^olien Ankles,
L mato or tr«- 

ao, remember that 
_ ara Vitai to joi

____ aymptoma męy be
gjįnon-sv«t«mlc

out 
Hm

trylag Oatea. Ah Iron-clad'guarantee 
vrapped around each package aaaurea a re-

not guaranteed. Don’t delay. Oet Cyatez

ember that your 
to your health and that

MOUfcRN 

l OMPT F, TE

ir PHOTOCRA?

<»'• f i i <•* . IRI.E '•HM l
PHONE I.AF'YF.TTF ’H.i

Paskutini*, rudeninis, šie
met piknikas įvyks rūgs. 21 
d., Vytauto parke. Iš anks
to kviečiame visus parapi 
jonus, prietelius, svečiu* at
vykti. Bus daug įvairumo 
ir progų laimei išbandyti. 
Smagi orkestrą grieš šo
kiams. Lauksime visų.

WHOLESALE
LIUUDR 
ĮSTAIGA

Sumanaus kleb. kUn. V.
Černausko pasidarbavimu, 
visiems, kurie tik atvyks į 
parapijos pikniką, rūgs. 21, neteks darbo
d., bus duodama atminčiai kentės daug mažesniųjų mie 
dovanų dykai a. a. kun. P. stų.

Vidurinių vakarų valsty
bių kelių šimtų miestų ma- 

yorų (burmistrų) suvažia
vime Chicagoj iškelta reika- 
lavimas, kad vyriausybė 
nevaržytų mažosioms dirb
tuvėms įsigyti reikalingos 
žaliavos. Priešingai gi daug 
šių dirbtuvių bus uždaryta 
ir kils nauja depresija, kai 
keletas milijonų darbininkų 

Dėl to nu-

V. KAlrtKR. Sav.

REMKITE

uėa

MUTUAL LHĮUOR OO. 
mn S. Halsted SL
YV4. BOmUEVARD >014

JHAT'S U f t

Kvietimas
Bridgeport. — LGF i sky 

riu8 rengia pramogą (bun
co party) sušelpimui ištrem
tų Sibiran kun. J. Prunskio 
tėvų ir giminių. Pramoga 
bus spalių 5 d., didžiojoj pa
rapijos salėj. Pradžia 3:30 
vai. popiet.

Nuoširdžiai kviečiame lie
tuvius skaitlingai atsilan
kyti ir paremti kilnų dar
bą. Vietos lietuviams bus

ij malonu susipažinti su at
vykusiais iš kitų kolonijų 
svečiais.

Be gražių “bunco" laimė
tojams dovanų, visi bus pa
vaišinti. Viskas bus praš
matniau negu iki šiol buvu
sios* tos rūšies pramogose.

Rengia darbščiosios LGF 
skyriaus narės: M. Tama- 

ttauskienė ir kitos. fteng.
n ■-* a— ...... . ■■■■- > '■

Neterš mmzhmumiuid
*REAt BVCCCtt rote „

SKIN TROUBLES
(«rt«nially <

PRAISED 
FROM 

COAST 
TO

COAST!

Afc LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius 

Ir Karpenterys

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsiį Specialybė

LIŪSKELIP
pnumsic

poGKErmoo;___
KCIHKlTSS^nR^hllMV 
V. TaJOMlBtA SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

M»2 W. Rensevett B&
TeL AUSTIN 1175

Cvstex

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

Laikas — tai nematomas 
ir negirdimas vėjas, kuris 
negailestingai naikina mūsų 
sodus, blaškydamas baltus 
žiedą lapelius.

Remkite “Drangą", nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
lr Jū»ų relkeltems.

Kvailys skundžia kitus, 
pusgalvis skundžia save, iš- 
mihtlh^aa tyli visame.

PLATHOOTK "DRAUO4"

• LX*l4R te

į PILINDECH'S 
y>l6SL*V-kMERICU ODIO BROADCAST
Kvery fatarday, liM > 3t30 FJL

STATION
1480 kflMrdM jf

erto* au*« 4. J
• r**t»Hą a ynąma X • 1 

Yiigotlav Folk Mūšio

I

Gerą darbą artimui pada
rysi, jei prikalbinsi jį užai 
sakyti “Draugą”.

AB IEŠKOTE DARBO?
Jeigu taip, — 

Skaitykite “Draugo” 
“Help Wanted” skelbimus!

No what vhu'vs trlod without 
meeaa for unsightly «urfare pin 
blendiM and itmilar akin Irrita 
bora'a tn amazinely aucceaaful 

r*a formula—pow«rfully aaothing 
-*Wch ųulcklyiubvaa

I aorenoM and ataria right ha to 
i pnnhoto PAST Imllng. 

80 yaara continuoua aucceėa! Let 
jnarvjĮouąjy rgc-

DOMINIKAS KUKAITIS, Sav. - Rez. Tek VICTORY TtM

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų 

AGENTAI:

Jdote* JSsIteakM 
Ab*»

tt. KąjeWsld
“Shorty"

MUSŲ

naujam Vartotu 
KARU SKYRIUJE

935 VVest 35th Street 
Chicago, UI.

Nesenai sugrįžęs iš EHwod, Rl. 
valdžios darbų — dabar užsiima 

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

Tel. Canal 9014

MILDA BUICK SALES
VlENINTfiLB LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

: Nauja Vietai

907 WEST 8STH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



J,— — '<■
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APIE DU ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ 
KATALIKU ŠVENTOJE VALANDOJE

Buvo du arkivyskupai/ septyni 
vyskupai/ apie 50 prelatų ir daugiau 
kaip tūkstantis kunigų.

* I
Šv. Vardo draugijų (uni- didingo altoriaus išstatytas1

gos Arkivyskupas nėra 
koks politinis susirinkimas, 
tik nuoširlus Dievo meldimas 
teisingos taikos, kuri ginklu 
neatsiekiama. Atkalbėtos 
taikos ir ramybės žmonėse 
meditacijos.

jos) surengta šventoji Va
landa Soldier Fieldo stadi
jone praeito sekmadienio 
vakarą sutraukė apie 200,- 
000 katalikų iš Chicagos ar
kivyskupijos ir gretimų jai 
vyskupijų. Tūkstančiai ka
talikų buvo suvykę iš toliau 

— iš gretimų valstybių. Ti
kintieji meldėsi Šventojo 
Tėvo Pijaus XII intencija — 
už veikiau įvykstančią tei
singą taiką žmonėse.

J. E. Arkivyskupas S. A. 
Stritch vadovavo viešo
sioms pamaldoms. Be to 
buvo dar Milwaukee arkivy
skupas ir septyni kiti vys
kupai, apie 50 prelatų, dau
giau kaip 1,000 kunigų.

Pamaldų programa pra
sidėjo 7:00 vakaro ir tęsės 
apie 3 valandas. Užsibaigė 
iškilminguoju švč. Sakra
mento laiminimu. Tai atli
ko Arkivyskupas Stritch.

Pirmą kartą Chicagoj 

įvyko tokia milžiniška vie
šoji katalikų demonstracija 
tikslu melsti Dievo veikiau 
grąžinti pasauliui teisingą 
taiką.

Programa prasidėjo J. A 
Valstybių tautiniu himnu ir 
bažnytinėmis giesmėmis.

Per šventąją Valandą aht

Švč. Sakramentas saliutuo
tas iš sausžemio, jūros ir 
oro: patrankos šaudymu, ro 
žiu lapelių barstymu iš lėk
tuvų ir trimitininkų trimi
tavimu.

Suplūdusios katalikų mi
nios po to garsiai atnauji
no Švč. Vardui savo paža
dus taip žodžiais r

Garbinkime Dievą.
Garbinkime Jo Švč. Var

dą.
Garbinkime Jėzų Kristų, 

tikrąjį Dievą ir tikrąjį žmo

gų.
Garbinkime Jėzaus Vardą.
Aš tikiu, o Jėzau,
Kad tu esi Kristus,
Gyvojo Dievo Sūnus.
Aš skelbiu savo meilę
Kristaus Vikarui žemėje.

Pažadu savo ištikimumą 
Savo šalies vėliavąi 
Ir Dięvo teiktiems laisvės, 

teisingumo ir laimės princi
pams, kurie yra vėliavos 
saugomi.

Savo vyriškumą 
Pašvenčiu Švč. Jėzaus 

Kristaus Vardo garbei 

* * *

Mūsų tikslas šioje šven
toje Valandoje, sakė Chica-

Prieš pat programos pra
džią įvyko bažnytinė proce
sija iš pietinio stadijono šo
no iki altqriaus. Procesijoje 
buvo 6,000 altorinių berniu
kų, kunigai, prelatai, apie 
500 vyriausybės pareigūnų, 
hiznierių, organizuotų dar
bininkų vadų. Kiekviena 
arkivyskupijos parapija bu
vo atstovaujama.

Arkivyskupui Striteh pa
garbos sargybą sudarė ke
turi kareiviai ir keturi jū
rininkai, kurių priešaky bu
vo majoras Nestor iš Fort 
Sheridan ir kapt. Tatre iš 
Great Lakęs Navai Training 
stotie. Be to pamaldose 
rikiuotinai dar buvo 100 jū
rininkų, kareivių kompanija 
ir 200 valstybės milicinin
kų.

Chicagoj suimtas « 
berniukas dezertyras

Chicagoj policija shlaikė 
J. Lee Bivians, 14 metų am
žiaus. Paaiškėjo, kad jis 
yra armijos dezertyras iz 
jau ilgiau kaip du mėnesiai, 
kaip pabėgęs kariuome
nės.

J. Lee Bivians praeitą ko
vo mėnesį dingo iš namų, 
Gloucester, N. J. Jis išvyko
į Denver ir tengeg. 18 die-/
ną priimtas kariuomenėn 
jam pasisakius 18 m. am- 
žiaus.

Berniukas pavestas kari
niams autoritetams, kurie jį 
išlaisvino iš kariuomenės ir 
pasiuntė namo.

Visa šeima žuvo 
ant geležinkelio

netoli
Grand

keleivi-

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

LEO NORKUS, Jr.
' DISTRIBUTOB 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Highlande, Ind., 
nuo Hammondo,
Trunk geležinkelio 
nis traukinys sutraškė au
tomobilį. Žuvo visa septy
nių asmenų šeima, gyvenu
si Schererville, Ind.

žuvusieji: Andrew Scha- 
/fer, 36 m. amž., jo žmona 
»Aline, jųdviejų keturi vai
kai, 6, 12, 12 ir 16 metų 
amžiaus, ir žmonos tėvas 
Cyrus Haynes, 60 m. amž» 
Schafer buvo namų statyto
jas. < x •

Traukinio garvežio ku-r

rentoj as pareiškė, kad iš 
garvežio< matyta važiuojąs 
link bėgių automobilis ir 
manyta, kad jis' prie bėgių 
sustos. Bet užvažiavo ant 
bėgių ir tuo momentu trau
kinys ūžtelėjo.

Prigėrė moteris 
ir mergaitė

Apvirtus motorinei val
čiai Diamond ežere, Munde
lein,. UI., prigėrė Anna Ruc- 
cio, 24 m., ir Anna Locate- 
se, 14 m. amž. Vienas vyras 
ir kita mergaitė išvaduota.

Paleistiems iš tarnybos 
vyrams darbas

Illinois valstybės autorite
tai pradėjo rūpintis surasti 
darbo privačiose pramonėse 
vyrams, kurie artimo j • atei
tyje bus paleisti iš karinės 
vienerių metų tarnybos.

Kiek žinoma, daugelis pa
leistųjų turi užtikrintą dar
bą. Bet dar daugiau jų tos 
laimės neturi.

Valstybei tas parūpo dėl
to, kad grįžusiems iš tar
nybos ir negaunantiems dar 
bo gal reikės mokėti nedarbo 
kompensacija — po-18 dol. 
savaitėje.

Yra vilties, ■ kad daugu
mas grįžusiųjų gaus darbą.

Amerikos Legijono 
suvažiavima's

Vakar Mfluraukee mieste, 
Wis., - atidarytas Amerikos 
Legijono metinis suvažiavi
mas. Visuomenė nepapras
tai domisi šios karo vetera
nų organizacijos veikla, 
ypač šiais nepaprastais lai
kais. Legijono sprendimai 
visados yra reikšmingi ir 
įtakingi.

Iš George Shuett namų, 
4116 Nelson avė., vagys-pa
vogė 600 dol. ir laikrodėlį 
vertės $50 dol. Įlindo per 
paliktą atidarytą langą.

Susirinko prez. Roosevel
to paskirtas boardas taikin
ti geležinkeliečius su kom 
panijomis.

“OUT”, BŪT HE’S SAFE

Frank Crespi of the Cardinals, sliding into third 
during lašt game with Brooklyn at St. Louis, hit the 
bag with his chin and knocked himself out. In upper 
photo he slides as Dodger third baseman Lew Riggs 
waits for bąli, Umpire Ballafant watches. In lower 
photo Cards’ manager, Biliy Southworth, bends anxi- 
ously over his second baseman, whose hand štili touch 

ec sack.

Rengia šokių vakarų
Marąuette Park. — Gimi

mo Panelės Švč. parapijos 
choras rengia šokių vakarą 
rugsėjo 28 d., parapijos sa
lėj prie 68-tos ir Washte- 
naw' Avė. Įžanga tik 35c. 
Pradžia 8:30 v. v.

Prašome visų rezervuoti 
tą dieną, kad galėtumėt sy
kiu praleisti smagų vakarą 
su mūsų choristais.

Šokių Rengimo Komisija

madienio savo pikniko, ku
ris įvyks “Rūtos” darže.

Kp. valdyba

9-to Wardo Lietuvių De
mokratų Klūbas laikys mė
nesinį susirinkimą antradie
nį, rugsėjo 16 d., Visų Šven-

X Kas praeitą sekmadie
nį nedalyvavo Šventoj Va
landoj, Soldiers Fielde, tas 
gali jaustis taip kaip sako
ma: buvęs Ryme ir Šv. Tė
vo nematęs. Įspūdis buvo 
lygus Eucharistiniam Kon
gresui 1926 metais.

X Didingo Šv. Valandos, 
Soldiers Fielde, altoriaus a- 
bi pusės buvo horizontaliai 
uždengtos ,»milžiniškomis 
drobulėmis: geltonos, žalios 
ir raudonos spalvų. Prožek
torių nušviestos, vėjo judi
namos atrodė lyg plevėsuo
ja dvi milžiniškos Lietuvos 
vėliavos.

X Ciceriečiai ir vėl džiau
gias dideliu .parapijos pik
niku, įvykusiu praeitą sek
madienį, Vytauto parke.

X Federacijos Chicago 
apskrities susirinkime, rug
sėjo 10 d., priimta apskri
ties komisijos planai LGF 
vajui vesti. Be to, nutarta 
lapkričio pradžioj šaukti 
Vakarinių Valstybių Lietu
vių Katalikų seimelį, kad 
aptarus svarbiuosius mūsų 
tautos reikalus.

• t ■

X R. Rekašienė, 4545 So. 
Fairfield Av., praeitą sek
madienį parvežta iš ligoni
nės dar gydytojo priežiūro
je, Džiugu, kad kasdien ei
na sveikyh. , *

Sosirinkimai
Mot. Są-gos 55 kp. susi

rinkimas įvyks šį vakarą, 
rugsėjo 16 d. Po vasaros a- 
tostogų ir poilsio, visos na
rės turi prisiminti, kad yra 
reikalas būtinai Lankyti kuo
pų susirinkimus. Taigi ne
pamirškit visos dalyvauti 
Randasi daug svarbių rei
kalų svarstymui, be to rei
kia prisirengti prie kito sek-

tųjų parap. svet., 10806 So.1 X Julei G^džiūtei su L. 
Wabash Avė., 8 vai. Vak. į Lab»niMlsku t™8 įrištos 
Visi nariai kviečiami daly-! rankos ir sumainyti žiedai 

vauti. Bus išduptas pilnas 27 d. Nekalto Prasi-
pikniko raportas ir bus d®3imo Pan- Sv- bažnyčioj.

svarstoma daug kitų svar- x Vaukegadlečial: Jonas 
bių reikalų. Valdyba žgka8 8U žmona ir ^te-

rin^ taipgi sūnus dr. Jonas 
Žėkas su žmona ir Kazys 
žėkas su žmona (pastarieji 
gyvena Chicagoj) smagiai 
praleido praeito sekmadie
nio popietį ciceriečių pikni
ke Vytauto parke. žėkai yra 
nuoširdūs “Draugo” rėmė
jai, nuolatiniai skaitytojai. 
Piknike čikagiečiai Žėkai 
savo bičiulius pavaišino lie
tuvišku sūriu, gautu nuo gi
minių net iš W. Virginia v.

D. L. K. Vytauto draugija 
laikys mėnesinį susirinkimą 
antradienį, rugsėjo 16 d., 
7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetai
nėj. Susirinkimas yra svar
bus, todėl kiekvienas narys 
privalo būtinai atvykti. Taip 
gi kurie nariai pasilikę su 
mokesčiais, pasirūpinkite 
užsimokėti. P. K., sekr.

JENINIS PIKNIKAS
Su įžangos tikietais bus proga laimėti dovaną

Į šį pikniką “Draugas” kviečia, atvykti savo skaitytojas, 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 į- 
traukti tai, ko neviename piknike šiemet dar nebuvo. B

KUBAIČIO GRAŽIAME SUNSET PARKE

(Vilniaus Kalneliuose/ 135th and Archer Avė.)

Užkandžiai, gėrimai, šokiai ir dainos — be jų neapsieisime. Bet 
šiuos jubiliejinius dienraščio “Draugo” metus baigdami, prisimin
sime praeitį, planuosime ateitį. Apie nepaprastus dalykus šiame 
piknike, bus pareikšta vėliau atskirame rašinyje. Tuo tarpu visi 
Rugsėjo-Sept. 21-mą d., 1941 rezervuokite dienraščio ekstra rudeni
niam piknikui. Nuoširdžiai užkviečia RENGĖJAI


