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JIE DŽIŪGAUJA
Vienas sovietinę Rusiją 

remiantis angliškas, laikras 
tis daro išvadas, kad sovie
tai negali pralaimėti karo, 
jei ir netektų visos europi
nės Rusijos. Jis sako, Mas- 

a kvai nėra ko nusiminti ne
tekus Kijevo ir Ukrainos, 
arba Petrapilio ir Maskvos. 
Girdi, sov. Rusija už Uralu 
kalnų — Sibire, turi kitą 
Rusiją. Nes tenai bolševi
kai esą išvystę pramonės 
centrus, be to žemė turtin
ga įvairių rūšių naugėmis.

Toksai džiūgavimas / yra 
tikrai bolševikiškas visų tų 
kurie norėtų matyti raudo
nąją Rusiją laimėtoją ir po 
karo dar plačiau įsigalėju
sią. Nes jei sovietai laimė- 

y tų, be mažiausios abejonės 
jie sukeltų naujus pragarus 
gretimose mažesniose vals
tybėse.

Reikia karštai melsti Die 
vo, kad bolševikai negautų 
progos grįžti į tuos mažųjų 
tautų kraštus.

TAI TIK PRADŽIA

Vokiečiai Tebe skandina Amerikos 
Laivus Atlante, Vykstačius Anglijon
PRIE KIJEVO ŽUVO 750,01111 RUSŲ, 
SUIMTA 300,000 BELAISVIŲ
Nuskandinta Rusijos laivynas. Paimta 
didelis skaičius rusų tankų

BERLYNAS, rugsėjo 23 d. į kurių 9,000 kareivių žuvę. 
— Šios nakties vokiečių) Tuo pačiu laiku Vokieti-
pranešimai skelbia, jog ry
tų fronte rusų pravestos 
kontratakos trijose fronto 
dalyse — šiaurėje, viduryj 
ir pietuose — sulaikytos.

Ankstesni vokiečių prane 
Šimai paskelbė, jog kovose 
prie Kijevo sunaikinta pen
kios dešimt rusų divizijų 
750,000 kareivių. Pasak ko
munikato, tas skaičius kas
kart augąs.

Suimtas vadas
Karo komunikatai taip 

pat skelbia, jog Ukrainoje

jos aviacija sudavusi lemia 
mą smūgį Rusijos laivynui 
ir per paskutiniąsias 48 va 
landas nuskandinusi aštuo- 
nioliką Rusijos karo laivų.

Žuvo 3 milijonai 
nacių - Rusijos

, • A

atstovas Londone

Naujas Amerikos karo laivas

Prezidentas Rooseveltas ! euimtaa Penktosios armijos 
pasirašė kongreso pravestą vyriausias vadas.

s

įleisti į vandenį Bethlehem laivų dirbtuvėse, Quincy, 
Mass. Laivas yra 35,000 tonų ir 704 pėdų ilgas. 
______________________________________________________

• iirniKiu Aciue tei«phow>
Naujas U. K. karo laivas Massačhusetts parengiamas

AMERIKOS LAIVYNAS IEŠKO 
NUSKANDINTOJU LAIVO
Laivo Pink Star įgulos likimas nežinomas. 
Laive nebuvo ne vieno amerikiečio.

WASHINGTONAS, rugsė
jo 23 d. — Manoma, jog 
šiandie Jungtinių Valstybių 
karo laitai, paruoštais ko
vai ginklais ieško šiauri
niam Atlante Vokietijos 
submarinų, kurie nuskandi-

Berlynas pateisi
na Amerikos laivė 
nuskandinimą

bilių, kuriuo padidinami tak 
sai už pajamas. Šiuos tak
sus turės mokėti ir dauge
lis tų, kurie iki šioliai buvo 

~ 'Išimti iš to 'mokėjimo.
Taksai už pajamas yra 

tik dalis to, kas žmonėms 
reikės mokėti pradėjus atei 
nančio spalio mėnesio pir
mąja diena. Taksus reikės 
mokėti už kiekvieną vadi
namą pertekliaus daiktą, 
kaip tai radijo instrumen
tus, jų dalis, laikrodžius ir 
įvairiausius kitus daiktus. 
Tuo keliu vyriausybė tiki
si surinkti apie pusketvirto 
bilijono dolerių šalies sau
gumo programai.

Tai tik pradžia. Kalba
ma, kad ateinančiais me
tais bus sukelta daugiau 
taksų. Nes pusketvirto bili
jono yra tik lašas kibire.

BULVIŲ DERLIUS
Amerikos korespondentai 

praneša, kad šiemet Vokieti 
joje bulvių derlius numato- 

• mas menkas. 1940 metais 
turėta apie 70 milijonų to
nų, o šiemet nebūsią nė 65 
milijonų tonų.

Bulvės Vokietijoje yra 
svarbiausias maistas, Ka
dangi jų bus mažiau, atsar
giau bus vartojamos. Auto
ritetų įsakymu daugiau ne
bus vartojamos mašinos 
bulvės skusti. Nirodyta, 
kad ir rankomis nebūtų sku 
tamos. Sako, reikia visados 
virti su lupyna ir paskiau 
nusilupti.

HITLERIO TIKSLAI
Iš patikimų šaltinių pa

tirta Hitlerio planai, kaip 
palaužti bolševistinę Rusi

ją. Prieš pulsiant bolševi- 
f kus padaryta tokia progra-

ma:
Nukovimu, arba nelais

vėn paėmimu išnaikinti vi
są bolševikų apmokytų ka
riuomenę ; medžiagą; iš
griauti bolševikų centrus ir

Pranešimai pabrėžia, jog 
kovose prie Kijevo suimta 
380,000 rusų belaisvių. Kar 
tu paimta ar sunaikinta 
570 rusų tankų ir 2,100 ar
tilerijos pabūklų.

Bendrai, pasak vokiečių, 
visiškas kariuomenės pakri
kimas Kijevo apylinkėje 
aiškiai pastebimas po nepa
vykusių rusų pastangų pra 
silaužti pro supančius juos 
vokiečius.

Suomių laimėjimai

Šiaurėje, pasak Berlyno 
sluogsnių, suomiai sunaiki
nę penkis rusų batalijonus,

LONDONAS, rugsėjo 23 d. 
— Sovietų ambasadorius 
Londonui Ivan Maisky savo 
kalboje American Chamber 
of Commerce posėdyje pa
reiškė, jog po trijų karo 
mėnesių vienas trečdalis Vo 
kietijos kariuomenės žuvo. 
sužeista ar suimta. Kitaip 
tariant, šiame kare žuvę 
trys milijonai vokiečių ka
reivių.

FRONTE ŽUVO 
UECIŲ-MASKVA

Vokiečių orlaivių atakos susilpnėjo.

Naciai ruošiasi
«

atakoms Kryme
LONDONAS, rugsėjo 23 

d. — Kariniai sluogsniai 
pareiškia, jog vakariniam 
Juodosios jūros pakraštyj 
vokiečiai sukoncentravę 
šimtus karo transportinių 
orlaivių ir geriausius savo 
parašutininkus . atakoms 
ant Krymo.

Pradedamuose žygiuose
vokiečiai pirmiausia pra ve-1 ro žinovų, Japonijos atakos 
dę smarkias bombanešių Sibire nelabai galimos, pra 
atakas ant Rusijos Juodo- nešimai iš Manchuko duoda 
sios jūros laivyno ir sako-1 suprasti, kad Japonija pas-

Maiskio apskaičiavimu 
kare taip pat iki šiol esą 
sunaikinta 8,500 vokiečių 
orlaivių.

Savo kalboje ambasado 
rius prisipažino jog Rusija, 
kaip ir Vokietija turinti pa 
kelti milžiniškus nuostolius.

Tačiau savo kalooje jis 
taip pat įspėjo ir prieš di
delį aptimizmą, nes vokie
čių karo mašinerija dar te
besanti nepalyginamai tvir
ta.

Japonų kariuomenė 
Rusijos pasienyje

PEIPINGAS, rugsėjo 23 d. 
— Nežiūrint artėjančios žie 
mos, kurios metu, pasak ka

ma, jog krymo laivyno bazė 
Sevastopolyj esanti nuola
tos bombarduojama.

Beto, sakoma, vokiečiai 
taip pat sukoncentravę di 
delį skaičių orlaivių ir Bul
garijos uoste Varna, kurit 
tėra tik 300 mylių nuo Se
vastopolio.

Kariniai sluogsniai taip 
pat pažymi, jog vokiečių 
kariuomenė pietinėj Ukrai
nai jau įsitvirtinusi iki pat 
Azovo jūros.

susisiekimus; pagaliau su
laužyti sovietų vyriausybės 
centralizuotą sistemą.

Kaip žinoma, to visa da
lis jau atsiekta.

partino pasiruošimus gali
mam karui.

Šie pranešimai skelbia, 
jog Japonija siunčianti 
šviežios kariuomenės Rusi
jos pasienin, ypač į vaka
rus nuo Vladivostoko. Vi
suose svarbesniuose Man- 
chukuo miestuose padidinta 
priešorlaivinė apsauga.

Pranešimai iš Shangha
jaus sako, jog svetimšalių 
judėjimas Manchukuo be
veik visiškai sulaikytas. 
Net vokiečiams draudžiama 
keliauti.

Nepatvirtinti pranešimai 
sako, jog Mongolijoj Japo
nija taip pat sustiprinusi 
savo karines pajėgas.

MASKVA, rugsėjo 23 d. 
— Sovietų informacijos biu 
ras, nieko neminėdamas 
apie Leningradą Kijevą ir 
Odesą, šiandie paskelbė,

Gandai apie Popie
žių ir Rooseveltą
neteisingi, Roma

ROMA. — Prezidento 
Roosevelto asmenis atsto
vas Myron C. Taylor išvy
ko iš Romos Lisabonon, kur 
jis paims transatlantinį or
laivį vykti Amerikon. Savo 
vizito metu Taylor padova
nojo Popiežiui savo vilą Flo 
rencijoj, kurią Popiežius 
paskyręs Dominikonams 
mokslo reikalams.

Plačiai paskleisti gandai, 
kad Prezidentas Roosevel
tas kreipsis į Pijų XII, kad 
jis paskelbtų dabartinį ka 
rą teisėtu karu Vatikano ir 
Washingtono sluogsnių 
griežtai paneigiami.

Ir pats Prezidento atsto
vas, dar tebebūdamas Ro
moje, pareiškė, jog “prane
šimai nuo pradžios iki galo 
yra visiškai be pagrindo”.

Washingtone valstybes 
sekr. Hull pareiškė nieke 
nežinąs, kad Taylor būtų 
vykęs pas Popiežių išgauti 
pareiškimą, jog šis karas 
yra teisėtas.

Italai protestuoja

Tuo tarpu iš Šveicarijos 
pranešama, kad dėl Prezi 
deiito Roosevelto atstove 
vizito Italija pareiškė Vati
kanui formalų protestą.

kad vidurio fronte esą su
naikinta beveik šeši vokie
čių pėstininkų batalijonai, 
apie 3,500 kareivių.

Taip pat pranešama, jog 
ir besiveržiančiai Rusijon 
Romunijos kariuomenei 
taip pat esą padaryta milži 
niški nuostoliai.

Nuostolių 50,000
Leit. Gen. Vatitin rašy

damas raudonosios armijos 
organe Raudonojoj žvaigž
dėj pažymi, jog vokiečiams 
atakos ant Leningrado kai
navusios apie 50,000 žuvu
sių ir suimtų kareivių.
Pranešimai iš Odesos skel

bia, jog šis Juodosios jūros 
uostus vis dar sėkmingai te 
besilaiko prieš daug dides
nes vokiečių pajėgas.

Paskelbta, jog vakar va
kare Rusijon atvyko orlai
viais ir Anglijos delegacijos 
pasitarimams.

BERLYNAS, rugsėjo 23 
d. Autorizuotieji vokiečių 
sluogsniai šiandie pareiškė 
įsitikimą, jog nežiūrint kas 
įvyko su laivu Pink Star, 
“buvo atlikta pasiremiant 
kard teisėmis”.

Tačiau jie prideda, jog 
jog joks vokiečiųf submari- 
nas ar kitoks laivas nieke 
nepranešė apie įvykį, bet 
esą žinių apie nuskandintus 
laivus didelėje grupėje.

“Laivas buvo Panamos, 
ne U. S.”, pareiškia šie šiuo 
gsniai. “Ir mes dar negirdė 
jom, kad Panama priklausy 
tų Amerikai. Laivas nus
kandintas vandenyse, aiš
kiai paskelbtuose vokiečių 
karo veiksmų vandenimis”.

Knox ragina
atšaukti neutralitetą

•

QUINCY, Mass., rugsėjo 
23 d. — Laivyno sekreto
rius Frank Knox šiandie 
dalyvavo nuleidime į vande 
nį milžiniško 35,000 tonų 
karo laivo Į Massachusetts 
ir savo kalboje į susirinku
siuosius, pareiškė, kad neu
traliteto įstatymas kliudo 
šio krašto pastangoms ir 
turėtų tuojau būti atšauk
tas.

no dar vieną Amerikos lai
vą Pink Star.

Šis krovinių laivas nus
kandintas prie Islandijos 
rugsėjo 19 dieną, trys die
nos po Prezidento Roosevel 
to įspėjimo, kad visi ašies 
laivai bus apšaudomi.

Įgulos likimas

Valstybės departamentas, 
kuris vakar paskelbė apie 
laivo nuskandinimą, pareiš
kė neturįs tolimesnių žinių 
apie laivo įgulos likimą.

Trisdešimt keturių laivo 
įgulos narių tarpe nebuvo 
ne vieno amerikiečio. Laivą 
valdė United States Lines.

Iki šiol visos atakos ant 
Amerikos laivų įvyko vo
kiečių paskelbtoje blokados 
zonoje.

Trečias laivas ~ ...__  ___ :

Laivas Pink Star yra jau 
tretysis Amerikos laivas, 
kurį nuskandino vokiečių 
submarinai. Ketvirtąjį vo
kiečiai atakavo, bet nenus
kandino.

Visi iki šiol nuskandintie 
ji laivai anksčiau priklausė 
Danijai.

Kiti du Amerikos laivai 
nuskandinti toli nuo Ameri
kos krantų. Laivas Robin 
Moor nuskandintas pieti
niam Atlante ir laivas Sea- 
faren nuskandintas Raudo
nojoj jūroj.

3000,000 gali 
netekti darbo

NEW YORKAS, rugsėjo 
23 d. — National Assn. of 
Manufacturers viceprezi
dentas Walter B. Weisen- 
berger šiandie pareiškė, jog 
beveik 3,000,000 darbininkų 
ne karo reikmenų industri
joj neteks darbo į sekamus 
šešis mėnesius, nebent bus 
peržiūrėtas pirmenybių įs-

“Mes neturime gaišinti tatymas ir tai industrijai
Dalinai debesuota ii vėsu. 
Saulė teka 6:38 vai., sau

lė leidžias 6:46 vai.

Pagal šiuos pranešimus, 
Italijos ambasadorius Atto- 
lico pareiškęs Vatikanui 
kad Italijos vyriausybė 
esanti nepatenkinta Tsv.o- 
ro vizitais, nes Italija jau
čianti, kad Jungtinės Vals
tybės jau faktinai įstoju
sios į karą prieš ašį.

Nepaaiškinama, kodil šio 
kio savo nusistatymo Itali
ja • nepareikalauja, kad 
Jungtinių Valstybių amba
sadorius Italijai, William 
Phillips, būtų atšauktas.

laiko atšaukimui neųtralite 
to įstatymo”, pareiškė 
Knox.

Nes, pasak jo, negali bū
ti jokių kliūčių pastangoms 
palaikyti karą toli nuo šio 
krašto krantų.

Savo kalboje sekr. Knox 
taip pat pareiškė, jog pas
kutinieji įvykiai Rusijos 
fronte neduoda skaisčių vii 
čių laimėjimui.

VICHY, rugsėjo 23 d. — 
Oficialus vokiečių komuni
katas praneša, jog sušau
dyta dar trys prancūzai už 
paskutiniuosius pasiprieši
nimus vokiečiams.

bus suteikta užtenkamai ža 
liavos.

Jo pareiškimu apie 75 
nuošimčiai ne karo gamy
bos dirbtuvių tegalės veik
ti tik dalinai, jei joms bus 
suteikta nors mažas kiekis 
dabar jau nebegalimos gau 
ti žaliavos.

BERLYNAS, rugsėjo 23-d. 
— Kroatijos vidaus reikalų 
ministerija šiandie paskel
bė, kad sušaudyta penkias
dešimt žydų ir komunistų 
už skleidimą komunistinės 
propagandos ir kurstymą 
paskutinių sprogdinimų te
lefonų centralinės Zagrebe.
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Amerikos lietuvių gyvenimas vir veikimas
Buvęs Vargonininkų 

Są-gos pirmininkas 
sunkiai serga

Pittston, Pa. — Muzikas 
Juozas Kudirka, Šv. Kazi
miero parapijoj, Pittston, 
Pa., vargonininkas randasi 
Jefferson ligoninėje, Phila
delphia, Pa., ir laukia labai 
pavojingos ir sunkios gal
vos operacijos.

Juozas Kudirba yra stam 
bus asmuo Varg. Sąjungoj, 
kurioj per tris terminus ėjo 
pirmininko pareigas. Yra 
parašęs daug giesmių ir 
dainų chorams: paskutinis 
jo veikalas — trijų veiks
mų operetė “Palangos Gra
žuolė,” originale kun. Joon 
Kasakaičio poema “Rudens 
Gėlės”. Veikalas rimto po
būdžio, tinkamas Ameri-

Mūsų sodalietės 

viešumoje
Philadelphia, Pa. — šv. 

Kazimiero parapijos soda
lietės su vadovu kun. V. Vė
žiu, rengiasi prie vakaro, 
kuriame bus atvaidinta: 
“Moterims neišsimeluosi”, 
trijų aktų, juokinga kome
dija. Vakaras bus spalių 12 
d., parapijos salėje. Pradžia 
7 vai. vakare. Vaidinime 
vyrų roles vaidins merginos- 
sodalietės. Po lošimo bus 
šokiai. Pelnas skiriamas pa
rapijos naudai. Vaidinime 
dalyvaus sekančios: Uošvio 
rolėje Felicija Navickiūtė, 
Uošvienės — Teklė Balčiū
naitė, Milės (jų dukters) — 
Elena Belskytė, Alpio t žen
to) — Elzbieta Rimdeikaitė, 
Jono (Alpio draugo) — A- 
nella Muturaitė, Zosės (ar-

NUSKANDINTAS LAIVAS

v 0 N U R 
y* * t t ft •< 4

tistės) — Marijona Skioty- 
kos lietuvių chorams. Visi-tė, Žydo (teatro direkto- 
Juozo Kudirkos veikalai Į rįaus) __ Elzbieta Sidera- 

yra rankraščiuose. Taip gi vičiūtė, Liudviko (Zosės my 
dažnai jo įdomūs straips- iįmo) — Anelė Skiotytė, 
niai tilpdavo "Muzikos Zi- Nastės (tarnaitės) — Eleo

nora Jablonskaitė, Marciausniose.” Jis ir dabar yra 
Muzikos Žinių” garbės re
daktorių sąraše ir Meno 
Tarybos. • . ll

Muz. Juozas Kudirka yra 
vienas iš pionierių Am. 
Liet. Varg. tarpe. Atvyko 
į šią šalį prieš 35 metus ir 
visą laiką ėjo atsakomin
gas Varg. Są-goj pareigas. 
Jam teko, su kitais pirm- 
takūnais, pirmuosius kelius 
mums praminti. Nekartą 
darbo ir aplinkybių vargai 
jį slėgė, tačiau ' nenuleido 
rankų, bet su drąsa ir ener
gija ėjo savo pašaukimo 
pareigas.

Nors labai sunkios ligos

<“Draugas” Acme telephoto)

S. S. Pink Star, buvęs danų Lundby, kurį U. S. lai- 
vininkijos komisija sekvestravo ir nukėlė Panamos re
gistrui. Pranešta, kad Islandijos apylinkėse šis laivas 
nuskandintas.

Dar apie vokiečių komisaro Lietuvai

kus buvo veiklus ateitinin
kų sendraugų organizaci
jos narys. Yra rašęs save 
specialybės klausimais.

Jonas Matulionis turi per 
40 metų amžiaus ir yra ki
lęs iš Suvalkijos. Jis yra 
baigęs Vytauto Didžiojo 
Universiteto Kaune teisių 
fakulteto ekonominį sky
rių. J. Matulionis buvo ak
tingas krikščionių demo
kratų partijoj veikėjas irK
apie 1925-27 m. jos genera
linis sekretorius bei įvai
rių partijos ’ leidinių redak
torius. Nuo 182/ m. jis pe- 
įėjo į Lietuvos Banko tar
nybą, o vėliau vadovavo ke
liems šio banko skyriams 
provincijoje. Kurį laikų iš
buvęs Lietuvos Banko sky
riaus vedėju centre, J. Ma
tulionis apie 19.57 ar 3938 
m. perėjo į Ūkio Banką, kur 
buvo paskirtas direktorium, 
šiose pareigose išbuvo iki 
bolševikų okupacijos

M. Mackevičius turi apie 
35 m. amžiaus. Jis yra bai
gęs Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Kaune teisių fa
kultetą, o vėliau kurį laiką 
studijavo Paryžiuje. Stu

dijų metu buvo 'Varpo” 
studentų organizacijos vei
klus narys. M. Mackevi
čius yra a. a. adv. k!. Šleže
vičiaus, liaudininkų parti
jos lyderio, žentus.

Dr. Jonas Prukstys yra 
baigęs universitetą Austri
joje. Kurį laiaą jis dirbo 
Darbo Rūmuose

Žinios apie tai, kad inž 
K. Bruniuš paskirtas tary 
bos tarėju nepasitvirtino.

— Rugpiūčio 24 d. Kau

no Bazilikoje sumą giedojo' 
kanauninkas Sabaliauskas, 
o bažnytinį chorą dirigavo 
kun. Budreckis.

• — Meno kritikas A. 
Rūkštelė skaitė kelias radi
jo — paskaitas apie lietu
vių tautinį meną.

— Vilniaus ir Kauno bur
mistrai paskirti tarėjais 
prie tų miestų paskirtų vo
kiečių komisariatų.
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vaL 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitartu.
2423 W. Marųuette Road

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
2201 JVest Cermak Rd. 

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

6631 S. California Avė. 
Telefonu REPnblIc 7868

Z*

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALAND08:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1930

Ofiso tel.: VIRglnia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8241

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartj.

(tarno) — Lucija Padoriū- 
tė. I

Prirengimui veikalo daug
darbuojas sodaliečių pirmi generalinės tarybos sudėtį
ninkė Stellą Kernagiūtė ir, .
jritog • j Is Kauno gauta žinių

,. .. , , , apie Vokietijos generalinioTenka sužinoti, kad su ta , r . b
, ... - i komisaro Lietuvoje sudary-komedija sodalietės nutarė . .

x. ,. , . . .T tosios generalinesvažiuoti net i Brooklyn, N.1 . __
- asmeninę sudėti.Y., kad atsilyginus jiems uz . . . ...

. ♦ r»vi j i i 11108 nepatvirtina anksčiauatsilankymą į Philadel- ’ r
gauto pranešimo, kad nei 

likviduotosios lietu-

Puodžius — kontro-

JU
phia ir# jų čia patenkinimą.

Philadelphia, Pa. — Rug
sėjo 5 d. Pennsylvania ir 
Franklin cukernių darbinin
kai grįžo į darbą streiką 
laimėję. Laimėta 5c daugiau 
į valandą senąją sutartim,

parblokštas, visgi tikisi ją'8U savaite atostogų ir sa- 
nugalėti gydymu ir malda. I vaįtįne alga. McCahan cu-
Trokšte trokšta dar gyven
ti ir dirbti savosios šeimos, 
Varg. Sąjungos ir Ketiviš- 
kosios visuomenės gerovei.

Tad mano troškimas ir 
linkėjimas, kad ši sunkioji 
-operacija būtų kuoeekmin-

kernėe darbininkai dar bu
vo susilaikę, bet ir šie grįžo 
į darbą 11 d. rugs. Darbi
ninkai patenkinti. Streikas 
tęsės 13 savaičių. Cukernių 
darbininkai organizuoti; pri 
klauso prie unijos I. A. L.

giausia ir brolis Juozas grei i k* 8Utartie8 laikas pakeis
to! pagytų sumažindamas ,tas: Pirmiau buvo sutartis 

' daroma birželio 15 d., da
bar, berods, bus daroma nuo 
dienos, kada darbininkai 
grįžo į darbą, reiškia rug
sėjo pradžioj. Dabar darbi
ninkai gaus į valandą 70 75 
centus. Unijistos

rūpestį jo šeimai.

Brolis Justos.

Marijonų Misijų 

tvarkraštis
2. Rugsėjo 28 — spalių ė 

dd. — Youngstown, Ohio, 
Šv. Pranciškaus parap. baž
nyčioje — kun. Jonae Jan
čius, M.I.C.

3. Spalių 19 — 26 dd. —
Lowell, Mass., šv. Juozapo 
parap. bažnyčioje — kun. 
Kazimieras Rėklaitis, M.I.C.

4. Lapkričio 24 — 30 dd.
— Chicago, UI., Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčioje
— kun. Antanas Mažukna,
M. I. C. r,

Mokslas ir darbas 
toms turtus krauna.

tou-

Rugsėjo 10 d. mirė Alek
sandra Kondrotas, 61 metų, 
gyvenęs 2811 Annin St. Pa
laidotas šv. Kryžiaus kapi
nėse 13 d. rugsėjo. Bažny
čioj buvo iškilmingos gedu
lo pamaldos. Trys kunigai 
laikė šv. Mišias (kun. St. 
Raila, kun. V. Vėžis ir kleb. 
kun. I. Valančiūnas). Pas
tarasis pasakė ir gražų pa
mokslą. Palydovų į kapines 
buvo daug. Velionis paliko 
išauklėtą šeimą, dvi dukte
ris ir sūnų, visi vedę. Liku
siai šeimai ir giminėms reiš
kiu užuojautos. Laidotuvių 
direktorium buvo K. J. Ra- 

I manauskas. K. D.

tarybcs 
Šios ži-

vienas
vių tautinės vyriausybės 
narys neįėjo į minėtąją 
generalinę tarybą. Pasiro
do, kad trys vyriausybes 
nariai — prof. B. Vitkus, 
M Mackevičius ir J. Matu
lionis — vis dėlto paskirti 
generalinės tarybos tarė
jais. Tokiu būdu generali
nė taryba susideda iš šių 
asmenų:

Gen. P. Kubiliūnas — pir 
masis tarėjas, perėmęs vi
daus reikalus, '

Prof V. Jurgutis — ūkio 
reikalams,

J. Matulionis — finansų,
Prof. B. Vitkus — žemė? 

ūkio,
Dr. Pr. Meškauskas - 

Germantas — švietimo.
M. Mackevičius — teisin

gumo,
Di-., Jonas Paukštys — 

darbo ir socialinės apsau
gos,

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
SI SS SO. HALSTED ST.

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

vai. vak.
Tel. CALnmet 6877 

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

REZIDENCIJA: —
!H» SO. HALSTED ST.

Tel.: Victory 267#

St.
lės.

Apie naujai paskirtus 
tarėjus galima patiekti 
tokių žinių ‘

Prof. Balys Vitkus turi 
virš 40 raetų amžiaus, yra 
kilęs iš Dusetų ir baigęs 
pgronomijco mokslus Vo 
kietijoje. Žemės Ūkio Aka
demijoje Dotnuvoje jis pre 
fesoriauja nuo pat jos įsi
kūrimo. Dar nuo mokyk
los laikų jis priklausė 
‘ Ateities” moksleivių orga 
nizacijai. Ba;gė M. Yčo 
gimnaziją Voroneže. B. Vii

TELEFONAI:
Office: HEMiock 5524
EMERGENCY: call MIDvvay 0001 
Kės.: HEMiock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 VVest 63rd Street

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

ADVOKATAS

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chicago, 111.

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 0257
Ru. tel.: PROapect 66\

DR. P. I, ZALATORIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Realdencija: 0600 So. Arteaian An 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popu 

6 iki 0 vaL vakare-

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieuiaia 

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 437S

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo U iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

UR. F. C. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips

V

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vtaam KT- 
venlmnl. Saugokit jas. leladaml 
įtoksamlnuotl Jaa modernUklauata 
metodą, kuria rerfllme mokslas 

gali apteikti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pa to Itna 
via* aki« Įtempime.

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

OPTOMETIUSTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 11-toe
Telefonas CANAL 0523 — Chleag* 

OFISO VALANDOS 
Kaadien 3:00 a. m. Iki 3.10 p. m. 

Treč. Ir to«: »:00 a. m. Iki
T:ao a. m. -

PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso toL OAHal 8MI
Ofiso VaLi S—4 b 7—• 

1M.I

J?

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM BESTB — PAR
LOR HETS — BEDROOM SETS 
— RIJOS — RADIOS — RE- 
nUGERATORS — WASHERS — 

MANGKLS _ STOVU.
AU Kattoaallv Adverttoed liauta

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvi daktarą.

•

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

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

V

' ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

TaL TARds 8846

.DR. 6. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: auo 9 vaL ryto iki 6 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį. /

Telefotass: HEMiock M4S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandoa:
Popiet — nuo 1 Iki >t Vak. 7 Iki I 

Nedėliomis pagal sutart}

Telefonas CANa] 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 Šo. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
OfiM telefonas

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 
ANTRAS OFISAS 

2017 S. VVestern Avė.
Tel. Canal 7171

Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Ofiao TaLi 
VIRglnia 1886

B«iA TeLi 
PROspect UM

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

1853 VVest 85th Street
LIGONIUS PRIMA i 
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 »aL 

Trečiad. Ir 8>kmad. tik ■ualtarlue

DR. V.E.SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonu LAFayetto 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL TARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Mtadianiais.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAI ER CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe Inboe)
TeL lUDvay 8880 Chicago, UL 

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 8 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. r J to.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ER OHIRURG/ 
4631 So. Ashland Avė.

Tai. TARds 0994 
Rez. Tel. KKNwood 4300

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

PLATINKITE "DRAUGĄ’
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LABDARYBE
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K. Sriubienė, 

pirm.; P. Fabijonaitis, sekr.; kun. Ig. Albavičius, iž
dininkas, 1515 So. 50th Avė., Cicero, Iii.; kun. A. Lin
kus, Prieglaudos Statymo Komisijos pirmininkas.

Prieglaudos 
statymo eiga

PARAŠIUTININKAI MANEVRUOSE

•Jj

rrMes aukojame,
>- rr

0 JUS
Vienas duosnus aukotojas 

labdarybei, susitikęs savo 
draugų būrį, sako jiems —

Y

Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos prieglaudos staty
mo komisijos susirinkimas 
įvyko rugsėjo 18 d. Šv. Kry
žiaus parap. mokyklos kam
baryje. Dalyvavo sie komi
sijos nariai: kun. A. Linkus,

Klimas, Jonas Julijona Le 
šinskai, J. Karpis, Veroni
ka Sudaitė, Petronėlė Dovei-j kun Ig Albanu,, M ^į. 
ka, Vinc. Agn. Urtaa, Mrs. dokas> K. sriubienė, A. Ba-
F. Zutaut, Ben. Astrauskis, 
A. Levickis, Anna Bakšins- 
kas, Julius Sorgui, Eliz. Rho-

mes aukojame senelių prieg- dy Le0 jr K Petkeli8 Ona
laudos statymui, o kodėl jūs 
vis dar neauk o j ate?

Ištikrųjų, kodėl? Juk prie 
glaudos statymo reikalai y- 
ra ne vieno kito asmens, bet 
visų mūsų reikalai. Dėl to 
visiems reikia pagal išsiga- 
lėjimo ir aukoti, štai, gražų 
pavyzdį rodo Pranas Plan- 
čiūnas, paaukojęs $30. Pa- 
dogiškis $10.00. Taip pat 
Jonas ir Marijona Jurkai, 
P. ir M. Doršai aukoję po 
$5.00, o Jonas Ačas $3.00. 
Po $2.00 aukojo: K. Gene- 
levičienė, Anna Janones, P. 
Birbilaitė, Brazauskienė- 
Pieržynskienė, Frank Dra
gūnas, J. Varanauskienė, 
Mr. ir Mrs. Michael Vaznis, 
Misevich Family, Magdale
na Stankus, Ig. ir Urš. Pa
navas, Mr. ir Mrs. B. E. Na-t
vickis.

Po $1.00: Gabr. Stakaus- 
kas, Julius Storgul, Aleksa 
Dombrowska, Anna Pabalęs, 
J. ir A. Landis, Mr. ir Mrs. 
J. Jagminas, Mr. ir Mrs. W. 
J. Kareiva, Petras Dorša, 
N. Karklelis, Jonas Zelevas, 
Petron. Mikutienė, Agota 
Stumbraitė, ^Pranas Vend- 
zelis, Anelė Jesutis, Ona 
žvažas, Mr. ir Mrs. Piezas, 
Adella Karpis, Magdalena 
šedis, B. Kavaliauskas; D.

Ciplienė, Anna Šotunas, Ona 
Pocaitė, O. P. Pilitauskas, 
A. Žutautas, Ursula Baube- 
raitė, Jos. Spūdis, Bennett 
Cicienas, P. Kubiak, Mr. ir 
Mrs. John Kantauskis, Jo
seph Vaitiekaitis, M. Krauk- 
lis, Ant. Šuipis, Ona Jeniū- 
nas, Rozalija Tilenis, Bar
bara Zawetski, Anna La- 
buckas, Mary Gutawsky, 
Felix Milius, Liudvika Mi- 
lienė.

Iš a. a. Juoz. ir Antaninos 
Gerčių palikimo $50.00.

Šios aukos yra įteiktos 
prieglaudai per gerb. kun. 
Anicetą Linkų.

Renkasi labdariai
Šį vakarą, ^30 valandą, 

susirenka svarbiam pasita
rimui Lietuvių R. K. Lab
darių Sąjungos centro val
dyba, direktoriai ir visų 
kuopų atstovai. Susirinki
mas bus šv. Kryžiaus pa
rapijos, Town of Lake, mo
kyklos kambaryje. Reikia 
manyti, kad susirinksime 
gausingai, nes reiks aptar
ti prieglaudos namo staty
mo reikalus, išklausyti ko
misijos raportą ir pasitar
ti rengiamo sąjungos seimo 
reikalu.

BUY
fr United States fr

DEFENSE 
SAVINGS 
BONDS and 
STAMPS

I

He Stands for

S AFETY and 

FREEDOM
Every time you see the Minute Man 

—emblem of America arming for 
defense—think how good it is to 
live in the land where there štili is 

liberty to defend.

Thlnk, too. how YOU can htlp.

Lot tho Mlnuto Man romlnd you ta do yonr 
part.

gar. and buy Defenoe Stringi Rondo.

Thoy wlll holp protect your homot and your 
Aamllitt today.

Thoy -III holp mat- >ht futnrt aoruro.

ce v i čias, P. Fabijonaitis, A. 
Dargia, M. Sudeikienė, J. 
Dimša, O. Ivinskaitė ir Mo
tekaitis.

Susirinkimui pirmininka
vo kun. A. Linkus, komisi
jos pirm., sekretoriavo Ona 
Ivinskaitė.

Kun. Linkus išdavė smul
kų raportą iš prieglaudos 
statymo darbų.

Prieglaudos sienos jau 
baigiamos mūryti. Visi sta
tymo darbai varomi vieni 
spartumu. Dar šį rudenį bū
siąs jau ir stogas uždeng
tas. Jei fonde būtų pinigų, 
statyba būtų vedama toliau 
ir vidus įrengtas. Bet fon
das jau išsibaigė. Ant žie
mos gal teks statomo namo 
langai užkalti ir laukti kol 
susidarys pakankamai lėšų 
tęsti statybą toliau.

Komisijos nariai daug ir 
tikrai rimtai tarėsi visais 
statybos reikalais, ypač apie 
tai, kaip surasti lėšų toli
mesniam darbui. Kalbėtasi 
apie didesnio masto vajų. 
Pasitikima, kad dar prieš 
seimą kuopų veikėjai pasi
darbuos daugiau negu pa
prastai: gaus naujų ir gar
bės ir paprastų narių, su
rengs pramogų ir t.t. Ko
misija daug vilties deda į 
draugijas, pasitikėdama, 
kad jos šiemet atvyks į lab
darių seimą su gausinges
ne auka.

Komisija, kaip tame su
sirinkime pasirodė, daug 
dirba ir rūpinasi, kad prieg
lauda kuo greičiausia būtų 
pastatyta. Jei visuomenė jos 
gražias pastangas supras ir 
įvertins, jei išties savo pa
galbos ranką, seniai svajo- 
jamasai reikalas bus reali
zuotas — prieglauda greit 
užbaigta.

. JSįį

' 1 • ::

C'Uruugua'' aciuo teiepnuvup
Trečiosios armijos apie 127 parašiutininkai nusilei

džia į žemę antrosios armijos užnugary per manevrus, 
šiandien vykdomus Louisiana valstybėje.

ABI PARTIJOS RUOŠIAS 
TEISĖJŲ RINKIMAMS

Ccok apskrities abi poli-l 

tinės partijos — demokratų . 
ir respublikonų, stropiai ( 
ruošiasi pradėti kampaniją I 
teisėjų rinkimams, kurie 
įvyks lapkričio 4 dieną. Bus 
renkami 21 teisėjas į vyres
nįjį (superior) teismą ir 2 
— į municipalį (miesto) 
teismą. Iš šių pastarųjų 
Bus vienas renkamas teisėju 
pirmininku.

Gubernatorius Green at
vyksta į Chicagą. Čia jis 
keletą dienų apsistos, turės 
konferencijas su savo parti
jos (respublikonų) vadais 
ir padarys kampanijai pro
gramą. Gubernatorius pir
mutinis pasipriešion respu

Thh Mtnat* h Publiihed by Vi ln tht Inu > Nailonai Dajatua

‘DRAUGAS”

NAPPY
NO* L°°* ®ov&’l'vE GOT k 

LOT Of W0RK TO 00,SO 1 VVON'T
įft l BE ABLE To SMOW vou AROUND’ BŪT 

1VE ARRANGED TO HAVE ONE OE THE 
BOVSOOSO’

A.

cheese 
food that’s digestible 

os milk itselfl

SPREADSI SLICESI TOASTS! 
~ MELTS PERFECTLYl *

%

DID VA 
WANNA SEE 
ME ’BOUT 
SUMP'N 
cmiep!

TMESE BUILDINGS H HEV FCLLAS? 
ARE THE SOUND JlOOK’TMERE'S 

STAGES’f—CHARLIE’’

PTRM NEG D PIRKRITK
MATYKITE MUS!

DIDMAUSTAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų paatatvon* ai 
patalsyma — Nieko Imokfiti — t 
metai Umokėtl — Apkainavlmaa 
dykaL

Lietuti t Pardavėjas
Stanley Litwlnaa — Vedėjfra

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

• >Yh'ya^
I charueT

W HA D AVA SAV, t
* KIO?WHAOOAYA 

SAV?

ĮSPŪDŽIAI IŠ EKSKURSINES KELIONES 
1 MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

Rašo Albina A. Poškienė

(Tęsinys) J Assumption Katedrą, kuri
Apie patį seimą bei jo statyta 1806 metais ir yra 

parengimus jau buvo rašy- *t motina visų kitų katali- 
ta kitų, tad nėra reikalo katedrų, nes yra pirmu- 
nuodugniai rašyti. Seimuo- tinę. Jai kertinį akmenį
jant per 4 dienas reikėjo padėjo istorijoj dažnai mi-
nemažai diskusuoti, svars-1 n imas vyskupas John Car- 
tyti, nuovargio jausti ir Į roll. Tuomet Maryland vai 
miego nutraukti. Pradėjus stybė j daugiau negu pusė
seimą pirmadienį, baigus 
tik ketvirtadienio vakare, 
nutarėme pasilikti iki penk 
tadienio pavakario, kad at
sikvėpus, pasilsėjus bei 
šlek-tiek.- Baltimorę pama-

blikonų kandidatų koalici
jai su demokratais kandi
datais.

Demokratai gi tyliai, bet 
ir stropiai, ėmė darbuotis 
už savo kandidatus vvarduo- 
sc ir apskrities miesteliuo
se.

Vadinasi, abi partij'03 tu
rės kiekviena sau pa
skirus kandidatų sąrašus.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

čius.
Seimo atidarymas įvyko 

Baltimore lietuvių Šv. Al
fonso bažnyčioj, tad ją ir 
pamatėm pirmadienį. Ji 
randasi pačiame vidurmie- 
sty ir matyt, kad ją lanko 
labai daug svetimtaučių, 
Stebulingo Medalikėljįo no- 
venoje. Bažnyčia mino, di
dinga, graži ir brangiai 
įrengta. Senelis klebonas 
kun. J. Lietuvninkas man 
pasakojo, kad lietuviai ją 
įsigijo nuo redemptoristų 
vienuolių. Yra parapijinė 
mokykla ir ją lankančių 
vaikų tėvams nieko nerei
kia mokėti. Dar lankan
tiems dykai duodama pie
nas. Mokytojauja seserys 
kazimierietėš. Iš lauko pu 
sės žiūrint matyt, kad yra 
nemaža ir klebonija. Balti- 
moriečiai džiaugiasi turė
dami lietuvį teisėją Wm.. 
Laukaitį, kuris su savo ma
lonia žmona atsilankė į są- 
jungiečių bankietą.

Penktadienį, rugp. 8 d., 
prieš išvažiuodamos iš Bal
timore nutarėm pamatyti

katalikų visose S. Vals
tybėse gyveno. Žiūrint 
iš lauko bei vidaus pu
sės nesakytum, kad 
toji katedra virš 125 metų 
senumo. Didysis altorius 
visas marmuro. Po alto
riumi yra mauzolejus — 
skiepas, į kurį patekti rei- c 
kia eiti per lauko pusę ir 
katedros - klebonijos duris. 
Iš 16 vyskupų valdžiusių 
šią dieceziją ir mirusių, 9 
palaidoti po didžiuoju alto
rium, pradedant John Car
roll, kuris mirė 1815 me
tais, ir paskutiniuoju Car
dinal Gibbons, kuris buvo 
Baltimorėj gimęs ir mirė 
1921 metjais.

(Bus daugiau)

Old “Diaimnd Jim" Have 
Stomach ar Ulcar Palns?
It ls hardly likely that Diamond Jim 
Brady couid have eaten so vora- 
ciously if he suffered after-eating

fiains. Sufferers who have to pay 
he penalty of stomach or ulcer 
palns, indigestlon, gas palns, heart- 

burn, burning sensation, bloat and 
other conditions caused by excess 
acid should try a 25c box of Udga 
Tablets. They mušt help or money 
refunded.

^Scntchintfteliire 
ItchFait

_____________ -»rKiwyBidl
Forąuick relief from itching oi eczema. pimples, 
athlete's foot, acabiet, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse world-famous, 
cooling, antiseptic, liųuid D.D. D.Preacription. 
Greaselees, stainless. Soothes irritation and 
quickly stopa intenae itching. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today (or D. D. D. Psescrifi iom.

apbona°s kas reikia žinoti

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

Before Any Data Uaa

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Braath S ule et ar

mlaOpood'h! Y san!that aii^T 
UVE THOUGHT VA\ CHARLIE* 
wuz charlie!

XBy Irv Tirman

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

Apie Saugumo Bonus
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

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

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

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

• ✓
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Lietuvių katalikų dlenr&fičlo "Draugo” rSmSjama lr akaltytojama 
siunčiu sveikinimus tr geriausius llnkfijlmus)

JQsų d'onrafitiH ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apla {vairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie* 
sas, gina tr saugo Jas nuo taukinojo Uganymo prletų.

Daugartopal tapadaugBja Jflsų katallkUko dienraščio skaitytojų skal
ausi

* AMLiKTO GIOVANNI CICOGKANI. 
Laodlcea Arkivyskupas, 
Apaštališkas Delegatas

Dėl bolševiką nusiskundimo
Lietuviškieji bolševikai jau pradeda pykti ant anglų 

ir amerikonų, kad nesiskubina su pagalba Sovietų Ru
sijai. Chicagos bolševikų dienraštis sako; “Kuomet So
vietų šalies armija ir liaudis lieja savo kraują, tai bur
žuazinės demokratijos vadai politikieriauja.” Vadinas, 
ir Churchillas ir Rooseveltas tik šneka, bet nieko ne
daro, kad gelbėti vokiečių lamdomai Sovietų Rusijai.

Tai ne visai tiesa.
Ir Anglija ir Jungtinės Amerikos Valstybės, kiek 

laikas ir sąlygos leido, gana stipriai parėmė Sovietų 
Rusiją. Jei ne toji moralinė ir medžiaginė parama, 
šiandien bolševikų padėtis būtų dar liūdnesnė.

Bet, jei talkininkai ir nebūt parėmę Sovietų Rusijos, 
ar bet kas turėtų moralinio pagrindo juos kaltinti?

Reikia neužmiršti, kad per porą metų Stalinas visu 
kuo padėjo Hitleriui, kai tasai kariavo prieš Lenkiją, 
Belgiją, Prancūziją ir kitas valstybes. Jis pristatė vo
kiečiams žaliavos ir net karo amunicijos. Jis pagelbėjo 
naciams Lenkiją sutriuškinti, smogdamas jai peiliu nu
garom Be to, Stalinas, turėdamas Hitlerio pritarimą, 
puolė Rumuniją, Suomiją, okupavo Baltijos valstybes.

Darydamas sutartis su savo kaimynais — Čekoslo
vakija, Lenkija, Baltijos tautomis, Stalinas pasižadėjo 
gelbėti, jei kas pultų. Bet savo žodžio neišpildė ir net 
patsai jas puolė. Toksai Sovietų Rusijos diktatoriaus 
elgesys tikrai daug padėjo Vokietijos naciams įsigalėti.

Jei Stalinas iškart būtų stojęs į Karą padėti nacių už
pultosioms valstybėms, šiandien vaizdas būtų visai ki
toks. Bet, visai teisingai pastebi “Naujienos”: “Stali
nas buvo žlibas, bailus ir godus. Jisai tikėjosi su Hitle
rio pritarimu prisiplėšti svetimų žemių, o kuomet Hit
leris pails, bekovodamas su ‘buržuazlškais imperialis
tais’ tai uždėti savo leteną ir Vakarų Europai.” Taigi, 
Stalinas kasė kitiems duobę, bet vargšas patsai į ją 
įpuolė ir dėl jo žlibumo Rusijos žmonės šiandien turi 
kentėti ir savo kraują lieti.

jame seneliai jau galėtų gyventi. To daryti tikrai ne
reiktų, jei kiekvienam iš mūsų Labiau rūpėtų savas ar
timas, labdarybė, jei daugiau paremtume labdarių są
jungos tikrai kilnų užsimojimą.

Tad, daugiau dėmesio svarbiam reikalui — padėki
me užbaigti ir kuo greičiausia {taisyti senelių prieglau
dos namą.

Atsisakė Stalino rojaus
Kai Sovietų Rusijos armija su visais komisarais trau

kėsi lauk iš Lietuvos, vežėsi su savimi ir lietuvius ko
misarus. paaiškėjo, kad nė vienas iš jų nenorėjo savo 
valia keliauti į Stalino rojų. Prievarta buvo varomi iš 
iš Lietuvos. “Liet. žinios” dėl to pastebi:

“Kai kurie lietuviškieji bolševikų komisarai, kaip
Venslovas, Knyva, Gira, Paknys ir kt. ne tik nebėgo 
į Rusiją,' bet slėpėsi nuo čekistų, kad jų nepriverstų 
išvykti iš Lietuvos. Jeigu net buvę bolševikų komi
sarai rizikavo geriau pasiduoti į sukilėlių ir vokiečių 
rankas, negu bėgti į Rusiją, tai ką bekalbėti apie 
tuos lietuvius, kurie prie bolševikų jokių vietų ne
užėmė. Liudas Gira geriau pasirinko kalėjimą, negu 
jo paties išgarbintą Stalino rojų.

“Kažin kaip dabar teisins Amerikos bolševikai, sa
vo bendraminčių Lietuvoje pasielgimą. Nejaugi iš po 
šių, akis badančių faktų, Stalino samdiniai ‘Laisvės’ 
ir ‘Vilnies’ štabuose, vis bandys įtikinti savo skaity
tojus, kad didelė laimė būti su Stalinu Rusijoje.

“Lietuviškieji komisarai tos “laimės” išsižadėjo, 
gal dabar pabandytų savo “lucky” ir nuvyktų į Ru

siją Stalinui į talką Bimba, Andriulis, Pruseika ir Mi
zara. Graži proga, draugai, parodyti savo idealizmą, 
kurio reikalaujate iš savo “kerpamųjų” avelių.”

Daugumos nusistatymas
“Amerika” rašo:•

“Kai pernai bolševikai okupavo Lietuvą, mūsų pa
reigos buvo labai aiškios: visomis jėgomis rūpintis 
ir dirbti, kad Lietuva vėl įstotų į Laisvų, nepriklauso
mų valstybių šeimą. Tam tikslui dirbomfe visi, kiek 
sugebėjome, kaip kas galėjome. Tam darbui pritarė 
pats J. A. V. prezidentas Roosevelt.

“Šiandie Lietuvoje pavergėjo bolševiko nebėra. Bet 
šiandie kitas pavergėjas tramdo lietuvių tautą, min
do jos žemę. Naciai paneigė lietuvių tautos šventą 
teisę turėti nepriklausomą valstybę. Naciai išniekino 
tūkstančių lietuvių aukas, sudėtas ant laisvės ir ne
priklausomybės aukuro. Naciai yra nauji okupantai.

“Amerikos lietuvių pareiga šiandie aiški: Rūpin
tis, kad Lietuva atgautų laisvę, nepriklausomą gyve
nimą. Prieš akis mums spindi Prezidento Roosevelto 
pažadai kovoti už laisvą pasaulį. Prieš mus istoriniai 
Roosevelto-Churchillio aštuoni punktai, kuriuose už
tikrinama visoms tautoms, didelėms ir mažesnėms, 
laisvas gyvenimas.

“Amerikos lietuviai aiškiausioje daugumoje, išsky
rus klausančiuosius įsakymų iš svetur, nuoširdūs de
mokratai ir demokratijos draugai. Jie stovi už savo 
krašto — Jungtinių Amerikos Valstybių -« saugumą, 
už visišką pritarimą vyriausybės reikšmingiems žy
giams, kurie žada pasauliui taikią ateitį. Jie taip pat 
trokšta savo tėvų žemei — Lietuvai — visiškos lais
vės ir nepriklausomo gyvenimo. Jie žino, kad Lietu
va tik tada džiaugsis laisve, kai visos diktatūros iš
nyks nuo žemės paviršiaus.”

(“Draugas” 1916 m. rug
sėjo 24 d.)

Jungtinių Amerikos Val
stybių prekyba.... Karo me
tu Jungt. Amerikos Valsty
bių prekyba žymiai padidė
jo su užsieniu negu seniau 
buvo. Per pirmuosius šių 
metų septynius mėnesius iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių į užsienius išvežta pre
kių už 2,326,221,372 dole
rius (999,944,544 doleriais 
daugiau negu praėjusiuose 
metuose). J Jungtines Ame
rikos Valstybes įvežta per 
tą patį laiką prekių už 1,- 
467,819,574 dolerius.

•

Devynių metų vaikas mi
rė nno degtinės... New Yor
ke 9 metų amžiaus vaikas 
Mykolas Rirdon rado ant 
gatvės pamestą butelį “vis
kės”. Nudžiugęs radybomis, 
tuojau atsikimšo butelį ir 
išgėrė, po kiek laiko rado 
negyvą.

Užginta važinėti gelžke- 
lials... Kuriam laikui vokie
čių vyriausybė " Užgynė gy
ventojams važinėti. geležin
keliais, kuriais dahar nuo
lat gabena kariuomenę iš 
Belgijos Balkanų frontan.

Prekybos laivynas... Da
bar Jungtinių Amerikos Vai 
stybių prekybos laivynas 
turi 3,135 laivus, kurių įtal
pa siekia 2,194,470 tonų.

' Prieš karą buvo 700 mažiau 
laivų.

Mediniai batai Rusijoje... 
Skūriniai batai Rusijoj la
bai pabrango. Rostovo mies
te, prie Dono dabar siuva 
batūs au mediniais padais.

•

Norint laimėti karą... Vo
kiečiai sako, kad norint lai
mėti karą — pirmiausia rei
kia sunaikinti caro armiją.

KJ
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PIRMIAU IR DABAR

Ar žiani, kūmai, kaip pirmiau buvo —
Žydams į nagus žmonės nepakliuvo.
Kožname laike visiems gerai ėjo,
Viskas derėjo, ką tiktai pasėjo.

Pinigai, kaip šukės, kišeniuos skambėjo,
Kožnas turėjo, kad ir nenorėjo.
Gėrė midutį per save darytą,
Arielką tada nebuvo pažinta.

Tėtis ir mama vaikeliais gėrėjos, z
Drutumu sūnaus kožnas viens stebėjos;
Šiandie pasmėlę, norints išlaižyti,
Tėveliai sūnelio negali pažinti.

Pirma dėvėjo drabužį austinį,
Šiandie, o, Dieve! kožnas tur pirktinį; *
Šiandie mergos jau suvis neaudžia,
Tik kad nupirktų nuolat tėvus baudžia.

Pirma tabako vaikinai sergėjos,
Jeigu jauna rūkė, tai visi stebėjos;
Šiandie cigarą snarglia įsikandęs
Ir visas piktybes sviete išbandęs.

« , . ____ . ’ P /•; >’' Z
Pirma seneliai godojami buvo, <,
Dėl žilos galvos į kelią nekliuvo; f
Šiandie senesni turi lankavoti,
Dėl jaunuomenės pirmybę atduoti.

Pirma senesni, jeigu rodą darė,
Jauno nebuvo, ba tuojau išvarė;
O dabar, vyre, taip jie apsileidžia,
Piemenį kožną į save įsileidžia.

į i

Ne tik ant svodbos, bet ir ant radynų
Vyrai ir mergos ein’ ir ant krikštynų,
Apsėdę stalą arielkėlę geria,
Nepriderančius visiems žodžius beria.

Joks nuobažnumas širdy nesiranda 
Merginos, vyro, ar kas gano bandą. .
Tėvai su rimbu prie poterių varo 
Ir nors mokina — nieko nepadaro. /

Kur pasidėjo tas seonvės laikas,
Ką klausė tėvų kožnas vienas vaikas;
Nežinia, kūmai, ko dar mes sulauksim,
Ar vis suėję dusausim ir verksim?

(‘‘Linksma Valanda” 1900 m.)

HEALTHY, WEALTHY AND W1SE! j

TftAFFIC TilRI

Dėmesio svarbiam reikalui
Besirūpindami įvairiausiais gyvenimo dalykais, daž

nai pamirštame labai svarbius visuomenės reikalus.
Vienas iš pačių svarbiausių Amerikos lietuvių visuo

meninių reikalų yra labdarybė.
Nerasi lietuvių kolonijos, kurioj nebūtų suvargusių, 

pašalpos reikalingų mūsų tautiečių. Tačiau retai kur 
rodoma rimtesnio susirūpinimo jų likimu. Yra lietuvių 
senelių, kurie reikalingi mūsų globos, bet nedaug tėra 
žmonių, kurie jaudintus jų būviu.

Chicagos apylinkėse veikia Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjunga, kuri turi geriausių norų savo veikimą taip 
praplėsti, kad aprūpinti visus nelaiminguosius savo 
tautiečius, parūpinti globą seneliams, bet daug yra ko
lonijose vadų, kurie nepasirūpina nė sąjungos kuopą 
Įsteigti. Labdarių Sąjunga stato seneliams prieglaudos 
namą, bet kol kas plačioji visuomenė neparodo didelio 
susidomėjimo ir nesuteikia tokios paramos šiam svar
biam užsimojimui, kaip buvo tikėtasi.

Teko nugirsti, kad Labdarių Sąjungai pritruks lėšų 
šiemet baigti prieglaudą. Pastatys sienas, uždengs sto
gą, užkals lentomis langus ir lauks, kol susidarys pa
kankamai lėšų galutinai namą baigti ir Ištaisyti, kad

Tai bent valstybė

/m^any cases of 
FLO££ING KIDNEY 

R8QOIBE 
NO TREATMENT 

i OTHERTHAN 
RĘST, DIET 

AND SOME 
SUPPORTING 

APPklANCE..

“V-bė” sako:

“Jau kelintas kartas Amerikos spaudoje rašoma 
apie “didžiąją” Lietuvą.

Vienas Amerikos žurnalas įdėjo “būsimosios” Eu
ropos žemėlapį.

Juokas ima, pasižiūrėjus į tą žemėlapį.
Lietuvos sienos pietuose eina Pripetės upe, rytuose

— Dniepro upe, o žiemiuose siekia net estų žemę...
Tame “naujame” Europos žemėlapyje nėra nei Lat

vijos, nei Estijos.
Bet juokingiausia — Vysla teka ten, kur pirma te

kėjo Nemunas, o Lietuvos upių tėvas jau Dauguvos 
vaga slenka...

Tokia to keisto žemėlapio autorių geografinė nuo
voka.

Kiek tai liečia politinę to žemėlapio prasmę tai mes
— atviri: •

Mums užteks ir mažos, etnografinės, Lietuvos!” '

__ <3H SPEKD IS OUT OF / 
PLACE AFTER DARK OR < 

WHEN PAVEMHNTS ARE WET 
OR icy. DRIVE SLOWLV i

WHEN APPROACHING 
AM INTERSECT1OM

Fountain cliaabeps ano 
AVI ATORS ALL HAVE 

> BXPERIEMCED SHORTME5S 
OF BREATH AT HIGH z 
, ALTITUDES, thez ( 

graduallv adart 
THEM5BVE5 TO THIS) 
CONDITION. BŪT 

IND1V1DUALS WHO\ 
ARE CARD1AC CASES 

ARE ADVISED TO 
— AVOID HIGH 

\ ALTITUDES .4. j

2a
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n. TOMAS 

(Tęsinys)
Birželio 20 d.

— Vašia, vašia! Mrn rodo3, mane įkando ulelė! — 
tokiu iš išgąsčio šauksmu teta bevelk kas penkios minu
tės pažadina visą vagoną. Ir ji tučtuojau atsisagsto, 
ko reikia, Kyra turi ištiesti drobulę, o dėdė tol ieškoti, 
kol suranda įkąstą vietą, kurią paskum įtrina spiritu. 
Teta dėmėtosios šiltinės bijo labiau, negu paties velnio.

Tėvelis susirūpinęs sėdi ant narų savo kertelėj. Jo 
veidas nuo akmens anglių pajuodęs ,ir jis pats dvokia 
vodka, nors ligi tol negerdavo nė lašo. Kiekvienoj vie
toj, kai tik sustoja traukinys, prie mūsų vagono ateina 
inž. Vesnovskis, pasistato butelį, ir abu geria tiesiog 
stiklinėmis. Abiejų veidai yra be vilties; tai žmcnės, 
kurie netiki jokiu išsigelbėjimu, kuriems jau viskas žu
vo. Aš sėdžiu susitraukusi savo kertelėje ir verkiu; 
tokio vargšo savo tėvelio aš dar niekuomet nemačiau.

PRADĖSIME RAŠYTI NAUJĄ 
LIETUVOS ISTORIJOS LAPĄ 

Ištieskime pagalbos ranka karo miteriotai 
Lietuvai ir ištremtiems į Sibirą lietuviams.

1940 m. birželio 15 d. ru
sai bolševikai klasta ir me
lagystėmis okupavo mielą 
mūsų tėvynę Lietuvą ir iš
tisus metus ją engė, plėšė 

terorizavo ir

tu į brolius lietuvius, esan
čius Amerikoje: ištieskite 
pagalbos ranką karo nute- 
ritai Lietuvai ir broliams 
lietuviams ištremtiems į 
Rusijos gilumą. Jei bus 
tvirtas noras, mes nuveik-1 

va vėl bus Laisva Ir Nepri- gimė nepaprastus darbus, j 
klausoma, nes to nori ir Todėl drauge su poetu 
trokšta lietuvis. Už tat Maironiu tarkime:

“Salin nusiminę 
skaudūs!

pagaliau jje gįipnjna dvasią paikai..
Ar npums, kaip mergaitei,

ir gražiausių lietu- raudoti nuraudus,
L*!*..“™“-*'', Nor» spaudžia nelaimės -

vargai ?

ir
tūkstančius geriausių, šau
niausių

sijos gilumą: Sibirą ar ki
tas vietas. Jau iš tų vie
tų gaunamos telegramos, 
kuriomis išveštieji šaukiasi 
pagalbos ir paramos . . .

Kai tik rusų bolševikai 
okupavo Lietuvą L. R. K. 
Federacija apie šiuos įvy
kius informavo lietuvius ir 
griežčiausius protestus pa
reiškė prieš toius barbariš- 

Birželio 21 d. ^us nežmoniškus bolševikų
Mūsų baltiniai suodini, sudėvėti, bet mes persivilkti žygius. Tuojau, susitveria 

Lietuvai gelbėti komitetas,neturime kuo. Išbėgdami, negalėjome pasiimti nė po 
antrąją porą. Oras vagone nepakenčiamas.

Felčerio duktė susirgo kruvinąja.

Birželio 22 d.
Viena gailestingoji sesuo sunkiai susigadino vidu- 

iiu8. Mat, valgis, kurį jį drauge su savim pasiėmė, ga
vo per daug saulės ir nuo karščio sugedo. Felčeris pa
siryžo jai padaryti klizmą, bet kadangi tam reikalui ne
buvo reikalingo preparato, tai vietoj jo paėmė paprastą 
“čainyką.” Paskum atidarė duris, du vyrai palaikė su
sirgusią už rankų, ir taip ji, traukiniui einant su visu 
greitumu, turėjo atlikti reikalą. Vargšė — tai buvo 
išauklėta, maloni ir švelni mergaitė — po tos egzekuci
jos taip susigėdijo, jog dabar kiurkso įlindusi į savo 
kampelį ir nė į vieną nedrįsta pakelti akių.

kuris dirbo išsijuosęs, kad 
pagelbėti pavergtiesiems 
broliams lietuviams, kurie 
skaudžiai nešė bolševikų

r

dūsavimai «Nors mūsų, broliai, nedau- 
I gel yra
Būsime tvirti, jei riš vieny

bėj j
Stokime į darbą vyras į vy- 

I rą:
Sujungtos rankos suteiks 

styprybę.”

Tik sujungtos jėgos ir 
dosni mūsų širdis ne tik su
teiks stiprybę, bet taip pat 
duos galimybę ir progą ma
tyti Lietuvą vėl Laisvą ir 
Nepriklausomą, kuri dabar 
yra okupuota nacių. Tat 
visi į šventą ir didingą dar
bą! į

Lietuvai Gelbėti Fondo 
valybda

(2334 So. Oakley avė., 
Chicago, III.)

K. Baras

. -Birželio 23 d.
Neturime jokių indų. Felčerio žmona mums pado

vanojo blėtinę “monpensiers” (tam tikra saldainių rū
šis) dėžutę, ir dabar bėgame kiekvienoj stoty atsinešti 
ja kipitoko (virtas vanduo). Felčerio trejų metų mer
gaitė dezinterijos nepersirgo. Sustojus traukiniui, ją 
užkasėme vidury atviro lauko.

1 8 V ~ <

Birželio 24 d.
Lyja. Krinta švelnus vasaros lietus. Jis atkreipė 

mūsų akis į vagono stogą, kuris pilnas akylių. Vanduo 
bėga tiesiai į mūsų guolius, kuriuos pasitaisėme sau iš 
paltų.

Dabar susirgo ir mano mama. Ją krečia karštis.
Birželio* 25 d.

Mūtų traukinys vadinasi “sanitarinis,” bet jam ge
riau tiktų “mirties traukinio” vardas. Daugumas ligo
nių ir sužeistųjų guli jau ne ant narų, bet tiesiog ant 
grindų. šiaudai, ant kurių jie pasiklojo, kiaurai per
mirkę srutomis ir visi sutrempti, nes daugumas važiuo
jančių serga arba yra taip sunkiai sužeisti, jog patys 
negali nė pasijudinti. Personalo, kuris juos prižiūrėtų, 
yra ne tik mažai, bet net permažai, be to, taip trum
pai traukiniams stovint, visiškai negalima visų norinčių 
aprūpinti kuo reikia arba išvest laukan, nes visi vago
nai yra karviniai ir iš visų į kitus tiesiog praeiti ne
galima.

žaizdoms aprišti visai nėra medžiagos, taip nat stin
ga maisto. Kurie dar gali paeiti, tie, sustojus trauki
niui, stengiasi iš vagonų patys iššliaužti. Bet tai — ne 
juokai, nes nuo vagono ligi žemės paprastai padeda
mos tik menkos letnos. Žmonės, kuriems taip išeiti pa
siseka, atrodo kaip tikri šešėliai, bet ir jie laimingesni 
už daugelį kitų, nes iš kitų pabėgėlių gali išsisemti bent 
duonos plutelę. Daugelis duoda, daug ir neduoda, nes 
ir jie patys neturi nieko.

Bet ten, lygiai priešais mus, ant šalimųjų bfiglų, 
stovi gražūs, švarūs, tik silpnai sukalti vagonai, pa
puošti paveikslais ir berželių šakomis; apie juos sukinė
jasi ar stoviniuoja gražiai apsirędę, linksmi, gerai paė
dę raūdonskruosčiai vyrai ir su vos paslepiama panieka 
žiūri į tuos nugalėtojų baltųjų išvargusius veidus. Tai 
čekai. Jų vagonai prikrauti visokios mantos ir pro- 
vizijos net ligi pačių kibų. Galų gale jie pasidaro toki 
malonūs, jog už žiedus, laikrodžius etc. teikiasi šį tą, 
būtent tik trupinius, iš didžiulės savo atsargos numesti 
pabėgėliams. Tiek daug sviesto, cukraus, kakao etc. aš 
nesu mačiusi dar kaip gyva. O tuo tarpu mūsų sužeis
tieji ir ligoniai turi mirti badu.

jBus daugiau.)

Ne taip mūsų bočiai — did
vyriai kariavo,

Kad gindami brangiąją Lie
tuvą savo,

Jų ėjo į kovą pulkai.”
(Maironis).

Vienas Lietuvos istorijos 
lapas gražiai ir patraukliai 
parašytas. šį Lietuvos įs
tojus lapą Europoje lietu
viai surašė krauju, kančio
mis ir mirtimi, o Amerikos 
lietuviai organizuotu, pla
ningu ir energingu darbu 
bei p’niginemis aukomis.

šiandie atverčiamas nau-
okupacijos priespaudą. Tas jas Lietuvos lapas Lietuvai 
pats komitetas dėjo visas galbėti, kad ji būtų Laisva 
pastangas pagelbėti studen- ir Nepriklausoma, o taip 
tams, klierikams, gimnazi- pat padėti ir tiems lietu- 
stams ir kitiems, kurie tu- viams, kurie yra ištremti į 
rėjo apleisti savo kraštą Sibirą ar kitas vietas Vi
de bolševikų okupontų ne- sam tam darbui reikia žmo- 
paprasto žiaurumo ir ne-'nių ir pinigų, todėl spalių 
žmoniško teroro. Jūsų su* mėn 1 d. vėl prasidės nau- 
mesti centai Lietuvai Gel- jas vajus aukoms rinkti, 
bėti Fondan nenuėjo veltui, kad pagelbėtumėm karo nu- 
Tie sunkiai jūsų uždirbti I teriotai Lietuvai ir ištrem- 
centai pasiekė tuos lietu- tiems mūsų broliams į Sibi- 
vius brolius, kuriems la- rą. Mes turime kelius ir 
blausiai buvo reikalinga pa- būdus surinktas aukas pa
rama ir pagalba, o paga- siųsti tiems, kuriems yra 
liau, jūsų sudėtsais cetnais šiandien reikalingiausia pa

galima buvo išvystyti pro-'galba. Todėl tuč tuojau 
pagandą po visą Ameriką reikia parapijonai organi- 
ir platų pasaulį, kad mūsų'zaoti naujam vajui Lietu- 
brolis lietuvis kenčia ir vai gelbėti ir ištremtiems
vargsta dėl bolševikų oku
pacijos ir šiuo žygiu

mes laimėjom Lietuvai
nemažai simpatikų ir 
draugų, kurie atjaučia 
Lietuvos vargus ir su
pranta karčiausią lietu
vių norą būti laisvais ir 
nepriklausomais Lietuvos 
piliečiais.
Ir be mūsų laimėti sim- 

patikai ir draugai padės 
mums mūsų darbuose, kad1 
Lietuva būtų vėl Laisva ir 
Nepriklausoma, žodžiu, iš- Į 
tisus metus dirbom, kad 
Lietuvą išlaisvinti iš bolše- j 
vikų vergijos. Šiandien 
Lietuvoj bolševizmo retfi-' 
žiai sutraukyti, bolševikai 
iš Lietuvos, dėka drąsių ir 
narsių lietuvių sukilėlių, 
išvyti ir lietuvis lietuvis lai- 
viau atsikvėpė.

Birželio 23 d. lietuviai su
kilėliai paskelbė naują vy
riausybę, kuri pareiškė, 
kad Lietuva yra vėl Laisva 
ir Nepriklausoma valstybė. 
Bet vokiečiai atėję į Lietu
vą šio visos lietuvių tautos 
noro ir troškimo dabar ne- 
norėjo suprasti ir paskyrė 
Lietuvai valdyti savo komi
sarą. Todėl daugelis mūsų 
lieutvių išeivių Amerikoj 
nusiminė ir pamojo ranka, 
sakydami: kažin ar bebus
kada Lietuva Laisva ir Ne
priklausoma. Nėra ko nusi
minti ir aimanuoti: Lietu-

lietuviams į Sibirą padėti 
komitetai. Vietoj, lietuviško
se kolnijose, katalikai turi 
parodyti ką jie gali. O ka
talikai daug gali. Todėl 
dabar pats geriausias lai
kas subrusti naujam vajui. 
Užtat kreipiamės šiuo raš-
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Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų 

(Tęsinys)

6. Gražus birželio 16-tos dienos rytas, bet
nepaprastai slegiantis ir desperatiškas
Gražus rytas, bet Kauno gatvės apmirusios. Jei sutiksi 

kokį lietuvį, jo veidas išvagotas rūpesčiais ir nerimu. 
Besišypsančių veidų bemaž nematyti, ir didžiausi jumo- 

1 ristai nebemokėjo šypsotis ir surūgusią nuotaiką patai
syti. Visi mokėjo kartoti vienintelį posakį: oi kaip skau
džiai bolševikai mus apvylė, kas gi galėjo tikėtis taip 
staigiai sulaukti baisios okupacijos.

Kaip šaltu vandeniu perpylė lietuvius, kai sužinota, 
kad Lietuvos prezidentas apleido Lietuivą, nieko neįspė
damas apie baisią ir tragišką Lietuvos būklę. Didelis jo 
gerbėjas Vyt. Alantas-Jakševičius, netekęs pusiausvyros,

, prezidento paveikslą, nutraukęs nuo sienos, į skutus su
plėšė.

Baisus buvo rytas, bet apie 1 valandą šiek tiek Kau
nas aprimo kai išgirdo Ant. Merkio, ministerio pirmi
ninko, žodį per Kauno radiją. Jis savo kalboje pasakė, 
kad visi ramiai laikytųsi ir eitų savo pareigas. Rusų 
bolševikai okupantai to tik ir norėjo, nes visas tas van
duo ant jų malūno. GaJ tuo kartu ir kitaip buvo nebe
galima kalbėti, nes viskas jau buvo palaidota. Bet kur 
buvo pirmiau mūsų atsakomingų politikų apdairumas ir 
išmintis, kuri būtų įspėjus mūsų visuomenę reikalingiau
siu momentu? Taip, kur ji buvo? Turbūt, daugiausia slė
pės asmeniškumuose ir smulkiuose reikalėliuose!

7. Kaip gudriai ir sumaniai rusai 
bolševikai užliūliavo lietuvius 

savo pažadais

WOLK SIIIJIO
n-n 35* St-ret
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Jeigu su baime ant svie
to gyvensi, niekad ramumo 
neturėsi.

Atsibastę rusai bolševikai okupantai į Lietuvą griebės 
gudrumo taktikos, kurios tikslas buvo nuraminti ir už
liūliuoti lietuvius. Todėl birželio 17 d. sudaro naują vy
riausybę, į kurią pakviečia V. Krevę-Mickevičių, Ernst. 
Galvanauską ir gen. Vitkauską, šitų žmonių pakvietimas 
į vyriausybę — gerokai nuramino lietuvius ir daugelis 
savo širdyje atsiduso:

— Galime būti drąsūs — Lietuva bus Nepriklausoma, 
negi V. Krevė-Mickevičius, Vitkauskas ir Galvanauskas 
leis pražudyti Lietuvos Nepriklausomybę. Ne! Nieku bū
du. O bolševikai to tik ir laukė. Bolševikai pažadėjo, kad 
ekonominė santvarka paliks tokia, kokia yra — iš žmo
nių nebus žemė atimama. Jie taip pat žadėjo, kad lietu
viškoji kariuomenė paliks neliesta. Bolševikai nuolat kar
tojo, kad sąžinės lr tikėjimo laisvė bus gerbiama, šitie 
ir kitokie bolševikų pažadai gerokai nuramino lietuvius 
ir jie galvojo, kad Lietuva paliks laisva ir nepriklauso
ma, o tik valdžios režimas bus pakeistas. Taip manė tik
ri patriotai lietuviai, taip galvojo ir daugelis lietuvių ko
munistų, kurie patys norėjo šeimininkauti Lietuvoje. Taip 
galvojo tie komunistai lietuviai, kurių širdyse daugiau 

j buvo lietuviškos negu komunistiškos dyasios, jie neno- 
i rėjo rusų bolševikų okupantų šeimininkavimo, jie patys

aj troško būti ponais ir tvarkytojais, bet daugelis žydų ko
munistų kitokią giesmę užgiedojo. Žydus komunistus vi
liojo ir žavėjo Maskvos pažadai... t

Bet kai rusai bolševikai paėmė į savo rankas mūsų ka
riuomenę, kada ją dezorganizavo, kai visose ministerijo
se pastatė savo atsakomingus žmones, tada Maskva pa
rodė tikrąjį veidą ir komunistai ir nekomunistai turėjo 
taip šokti, kaip grojo Maskvos orkestras. Jau tada visi 
pajutome, kad ne lietuviai yra šeimininkai Lietuvoje, bet 
atėjūnai rusai bolševikai. Tokius reiškinius galima bu
vo pastebėti jau po dviejų rusų bolševikų okupacijos sa
vaičių.

statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Iimokėjlmo Planas

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

TAI IPYI^ITP ®08U p,talgoje- Jūsų
I rWj\ I M I L. tingai e lobo lan

Indeliai rūpen- 
globojaml ir ligi $5,000 ap- 

per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
Pinigai greitai ifcnokami ant pareikalavimo.

NU8U PASITIKĖJIMO IR IATVERMBS REKORDAS

N en aek riaadlfaui t

drausti

ifi 
Vieno

Sėkmingo 
KlIJentol

Kelstuto Savings and Loaa Assoeiation yra tymiausia. 
šia ir tvirčiausia lietuvių finansini įstaiga.

Ntf

seniau

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

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

SUTAUPYSI PINIGU, DAVO DARBO 
geriausia m stip- 
RlAUSIA «V DIENU ulVItUų | 

I.INK-REIiT, VMMuU Atltrnnatl5k«.

ŠLES A ITI S

SVEIKATĄ.

STOKER SALES 
6921 So. VVestern Avė.
* JVEDU AIUUMA • BOILERIUS

(Bus daugiau)

NEZICRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
ar važinėjant laukuose — visa chicagos ir 

APYLINKES UETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ]

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAI), ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehiU 2242
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Chicago miesto 
taryba protestuoja

Šalies vyriausybės vadi

Kur švęsime j ,
Mykolinės? «

Ogi ARD “Indijonų vasa
ros” piknike, ateinantį sek- namas Office of Production
madienį, rugsėjo 28 d., Vy- Management andai iškėlė 
tauto darže. rumanymą, kad nepaprastc

Mykolinės neapseis be do- stovio laiku' nestatyti pri- 
vanų. Ir dar kokių! Už 10c vačių gyvenamų namų bran 
bilietėlį, galima laimingai—' gesnių kaip iki 6,000 dol. 
ar laimingam laimėt “fumed Šis sumanymas yra lygus 
oak dinning room sėt”, ku- įsakymui.
rio parduodamoji kaina yra Chicagos aldermenų tary- 
$130.00. Tą brangią dovaną ba nusprendė protestuoti 
vienuolynui aukojo didelis prieš tą sumanymą ir prote- 
prietelis ir stambus biznie-!,stą pasiųsti tam Manage 
rius Alex Alesauskas (sav. ’ mentui.
Alesauskas Furniture Co.) Aldermenai t\irtina, kad

Antroji dovana — didžiu-1 tuo būdu Chicagoj bus pa 
16 rankų ytin dailaus darbo1 laužta namų statyba. Dau- i

CHURCHILLIS IR PRANCŪZIUKAI

y- •

C'Urautfuu" Aciue
Anglijos ministras pirmininkas čhurchil lis, savo žmonai stebint, sveikino 4 pran

cūziukus. Jų penki paprasta valtimi iš Prancūzijos pabėgo . Anglijon tikslu prisijungti 
prie “laisvųjų prancūzų”, kurie kovoja,prieš Hitlerį.

y
Apart Apsaugos, Turime CCftA AA
ATSARGOS FONDĄ Viri }JVV,UVV.VV

rzA *

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 ASSOOATlONofChieaf. 
JUSTIN MACK1EW1CH, Prea.

4192 Archer Avenue 
VlRginia 1141

staltiesė, E. Ogentienės. 
Trečioji dovana — “con-

solation prize” bus cash 
(surprise).

Kadangi jau daugelis tu
ri laimėjimo bilietėlių iš

gelis žmonių užmiesčiuose 
pigiai įsigys žemės sklypus 
ir pradės statyti pigius na
mus. Miestas nuo to nu
kentės, nes mieste tušti že
mės sklypai nebus panau-

anksto įsigiję, tikimasi ir doti namani3 ir taksai ne
laukiame daug žmonių šuva- žės už nekilnojamas nuosa- 
žiuojant į ARD paskutinį 1 vybes.
šios vasaros pikniką.

Restauraną ves ARD 6 
sk., kurio virėjų skanūs val
giai jau garsūs Chicagoj.

Bufetą ves ARD 1 sk. iš 
Town of Lake, kurios ne tik 
pačios dirbs, bet ir šauniau
sius savo kolonijos vyrus — 
bartenderius pasikvietė tal
kon.

Bus ir gera muzika ir į- 
vairių kitų “stands”, kuriuo
se visų parapijų rėmėjų sky
riai rengia, verda ir kepa 
skaniausių užkandžių svete
liams. Tad būkite su mumis 
rugsėjo 28 d. Rėmėja

Gaisrų apsisaugoti 
savaitė 5

Chicago mayoras paskelbė 
Gaisrų Apsisaugojimo sa
vaitę. Bus minima nuo 
spalio 5 dienos iki 11 die
nos imtinai.

Aldermenai nurodo, kad 
mieste yra rezidencinių zo
nų, kuriose nustatyta, kad 
statomi namai nebūtų pi
gesni, kaip 8,000 dol., arba 
daugiau. Tad miestu’ bus 
nuoskauda.

■ rrSiūlo "užšaldyti 
kainas, uždarbius

Žinomis iš Washingtono, 
kongrese yra sumanymas, 
kad pradėjus spalio 1 dieną 
“užšaldyti” įvairių daiktų 
kainas, mokamas darbinin
kams atlyginimus ir algas 
taip, kad viskas liktųsi pas
toviai.

Sako, šis sumanymas ke
liamas vietoje kongrese tu
rimo kontrolės biliaus.

Atėjus rudeniui, Chicagoj 
staiga apie 20 laipsnių šilu
mos nukrito.

Why lolarota that Irrfeal- 

log gray that to disturbt 

»h« color harmony of 

your hairf Touch lt away 

safaty wlth this naw Clal- 

rol Bruth Crayon. lt par- 

mlt« coloring from tha root out wlthout drlpping or smudg* 

Ing. ond lt tha parfact answar to ln-batwaan tlntfogs or 
tho«a diitractlng flrst jjroy holrt. h a irnort “corry-avary- 
whara” cosa that opom in a |iffy raady for wa. $1 .., 

Ratili* SOc ... ln 12 natūrai-looking thodot.

BRIISH

CRAYON

Dievas ir jų pasišaukė >
Prieš vienuolika metų gy

venusi Town of Lake mirė , 
Kotrina Kareivienė, plačiai j 
žinomo Antano Kareivo žmo į 
na. Parvežta iš Texas ilsė
jos brangiame karste ir iš 
gražios šv. Kryžiaus bažny
čios pirmadienio rytą, po 
gedulingų pamaldų, nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines 
ir palaidota tarpe savo my
limųjų vaikelių. Šia proga 
noriu bent keliais bruožais 

, pabrėžti apie velionę — mo
tiną K. Kareivienę, kuri per
gyveno nemaža širdies skaus 
mų.

K. ir A. Kareivius Dievas 
apdovanojo trim vaikučiais. 
Visi augo, buvo katalikiš
kai auklėjami. Tėvams biz
nis sekėsi, gyvenimu buvo 
patenkinti.

Tik, štai, pasklinda žinia: ’ 
jaunutis trijų metukų sūne
lis mirė. Motinos širdį.skaus 
mas pervėrė. x

Vėliam apleidžia Chicago, 
apsigyvena Texas valstybėj. 
Ten, po metų laiko, miršta 
duktė Sofija, pačiam jaunu
me — 18 metų amžiaus. Ant 
ras motinai skausmas. Aša
roms nuo veido dar nenu- 
džiūvus, štai, Aukščiausias 
pašaukia pas save ir sūnų 
Edvardą. Kun. P. Jurgaitis, 
velionio draugas, sako pa
mokslus ant kapų prie vie
no ir prie kito karsto. Ra
mina tėvelius ir dažnais 
laiškais, kuriuos ir šiandie 
tėvai dar dmoda draugams 
paskaityti, kaipo brangią 
atmintį.

Po ilgų metų paralyžiaus, 
kuris, galima sakyti, įsime
tė nuo didelio gailesčio ne- 

j tekus trijų vaikų, nors sa
vo vyro Antano stropiai pri
žiūrima, pagalios atsiskiria 
nuo vyro ir Dievo pašaukta 
eina pas aavo vaikelius.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

a. y a.
PRANCIŠKA ŠATIENfi

Jau sukako 'vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą moterj — 
Prancišką Šatienę.

Netekome savo mylimos rug
sėjo 25 d., 1940 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingus Dievas sutei
kia jai amžiną atilsį.

Mes. atmindami tą jos liūd
ną prasišaiininią iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis) už jos 
sielą ketvirtadienj. rugsėjo 25. 
1941, Nekalto Prasidėjimo švč. 
Panelės parap. bažnyčioje, 8:uo 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, ir 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Pranciškos Šatienės vė
lę.

Nuliūdę; vyras Kazimieras 
Šatas.

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

’ENSE

ON s\I.E Vf YOI'R POST0R1CEORRANK

AMERICA ON GUARD/
Above ia a reproduetion of the 

Treasury Department’® Defense 
Savinga Poater, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” atatue by famed aculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post offiee, are a vital part 
af America’. defense preparationa.

S

ANTANINA
VARKALIENĖ

(po tėvais Itulcantaitė)

Gyveno; 10564 S. Homan Avė.

Mirė rūgs. 28, 1941, 1:20
vai. popiet, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoj. Kilo iš Kau
no redybos, Telšių apskričio.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

5 sūnus — Bonifasą. Vincentą, 
Kazimierą ir jo šeimą, Stanis
lovą ir jo šeimą, 'Mykolą ir jo 
šeimą; dukterį Kristiną Petrel- 
kienę ir jos šeimą; seserį Del- 
lą Rupeikienę ir jos šeimą, ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
10564 S. Homan Avė. Laidotu
vės įvyks šeštad.. rugsėjo 27-tą 
d., 1941. Iš namų 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Šv. Kristinos pa
rapijos bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sanai. Duktė, Se
suo, GHsmnės tr Draugai.

Laid. direktorius I. J. Zolp, 
tel. YARds 0781.

Apmetė bombomis
nacių laivų
LONDONAS, rugsėjo 23 d. 

— Aviacijos ministerija 
praneša, kad sargybinis an 
glų orlaivis prie Norvegijos 
pajūrio pataikęs bombomis
į didelį “priešo krovinių 
laivą”.

Mažos anglų orlaivių gru 
pės atakavo dokus Boulog- 
ne, Prancūzijoj. Iš šių ata
kų grįžo visi orlaiviai.

Bendruomenės fondui Chi 
cagoj šiemet nustatyta su
rinkti 3,583,000 dol.

•ABT. DTO. LAIDOTUVIV DDUBKTOUAI

KELNER - PRUZIN
Goriausias Patarnavimai — Moteris patarnanja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

\

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monument Co.
5Z‘/ N. VVestern Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidntmiii Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

' 4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio tr šeštadienio rytala 
lš Stoties WHIP (1620), su P. Šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

Taip, ji jau ilsisi šalę savo 
vaikų.

Gilios užuojautos reiškia
me Ant. Kareivai. S. J.

Rontgen, X spindulių iš
radėjas, — buvo katalikas.

VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

<Y0U GIRLS WH0 SUFFER^
Distress From MONTHLY

FEMALE VVEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP

RED BLOODI
TAKE HEED lf you have all or 
any one of these symptoms: do 
you suffer headache. eramps, back- 
ache, nervousness, vreakness, 
cranklness, distress of "lrregulari- 
tles,” perlods of the blues. a bloated 
feeling—due to functional monthly 
dlsturbanees?

Then start at once — try Lydla 
Plnkham’s Compound Tablets 
(vrith added Iron). Plnkhsm's 
Tablets are famous for rellevlng 
monthly pain and distress. Thou
sands of glrls and vromen report

remarkable beneflts! Taken regu- 
larly-they help bulld up reslstance 
agalnst such annoylng symptoms.

Lydla Plnkham’s Compound 
Tablets are also etpecially helpful 
ln building up red blood and thus 
aid ln prombtlng more strength 
and energy. Follovr label dlrec- 
tlons. WORTH TR VINGI

P. J. RIDIKAS 
3354 Sonth Halsted Street

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

J. LIULEVICIUS 
4848 S. Caiifornia Avė. 

Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA 
8319 Lltnanlca Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Conrt 

Tel. CICERO 2109 
0812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehiU 0142

LACHAWICZ IR SUNAI 
2814 West 28rd Plaee 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

I. J. ZOLP
1840 West 40th Street 
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Lltnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908



Trečiadienis, rūgs. 24, 1941

ĮSTEIGTAS federacijos skyrius
SY. KRYŽIAUS PARAPIJOJ

Tovvn of Lake. — Kleb.j Maldos dr-jos atst.; Ona 
kun. A. Linkaus sušauktas Ruzgienė — Sv. Agotos dr- 
ri rangi jų atstovų ir parapi-' jos atst.; J. Jesulaitienė — 
jos veikėjų susirinkimas į-
vyko praeitą pirmadienį, mo 
kyklos patalpose. Susirinki
mą atidarė, vedė ir tikslą 
paaiškino pats klebonas. 
Tuo pačiu tikslu kalbėjo at
vykęs svečias — Federaci
jos Cbicago apskrities pirm. 
Ig. Sakalas. Išaiškinus tiks
lą ir patyrus, kad Federa
cijos skyrius gali žymiai iš
judinti kolonijos veikimą, 
prisidėti prie draugijų, pa-

Sv. Pranciškaus Akad. rė
mėjų atst.; J. Nemeika — 
Tretininkų dr-jos atst.; Su
deikienė, Belunskienė, Dor
ša, Juška ir kiti. Atstovais 
į Federacijos Chicago aps 
kritį įgaliota visa skyriaus 
yaldyba. Nutarta susirinki
mus laikyti kiekvieno mėne
sio paskutinį trečiadienį.

Šv. Kryžiaus parapijoj, 
kaip kleb. kun. A. Linkus 
pareiškė, nebus taip, kaip

rapijos ir Lietuvos labo seniau buvo. Parapijoj ran-
vienbalsiai nutarta įsteigti 
Federacijos skyrių ir išrink
ta laikinoji valdyba į kurią 
įėjo: pirm. Adolfas Dočkus, 
jaunas veikėjas, parapijos’ 
komiteto narys; vice pirm. 
Harriet Kuszlejko, atstovė 
iš Šv. Kryžiaus Jaunų Mo
terų draugijos; sek?. Vanda 
Katauskienė taip pat iš Šv. 
Kryžiaus Jaunų Moterų dr- 
jos ir ižd. Ona Martišienė, 
atstovė iš Labdarių Są-gos 
1 kp. Dvasios vadu susirin
kimas paprašė būti patį kle
boną. Susirinkime dalyvavo 
dar šie veikėjai-jos: Alfred 
Sudeikis — L. V. 13 kp. ats.; 
M. Petrokienė — Apaštal

dasi ir draugijų ir veikėjų, 
tik, neturint savos salės, ne
sant kam skatinti prie tau- 
tinio-religinio veikimo, ma- 
žu-pamažu pradėjo viskas 
apsnūsti, šv. Kryžiaus pa
rapija, sakė, yra tokioj “ge
ografinėj” padėty, kad atei
ty čia bus centras lietuviš
ko veikimo.

Įsisteigusio Federacijos 
skyriaus pirmas gražus dar
bas — dėti pastangų, kad 
parapijos dr-jų ir veikėjų 
piknikas spalių 5 d., Vil
niaus Kalneliuose kuo ge
riausiai pavyktų. Piknikas 
rengiamas parapijos naujos 
salės statybos naudai. X.

DRAUGAS

8NAUDŽIA TEISME Susivienymo kuopų 
valdyboms ir nariams

Organe “Garse“ paskelb
ta ir “Drauge“ kartojame, 
kad pirmas po atostogų SL 
RKA Chicago apskrities su 
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 28 d., 2 vai. po
piet, Aušros Vartų parapi
jos salėj, 2327 West 23rd 
Place. Visų Chicago ir apy
linkės kuopų valdybos ir 
veikėjai šiuo kviečiami su
važiuoti.

Lapkričio mėn. pradžioje 
į Chicagą atvyks generalis 
organizatorius J. Katilius. 
Šiame susirinkime bus su
darytas maršrutas ir planai 
sekmingesniam jo veikimui.

Valdyba

I

CLASSIFIED
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
HELP WAKTED — VYRAI

"OFHOLSTKRERS” — pageidauja
mi unijistui. Aukščiausias užmokes
tis. Nuolatinis darbas. Atsišaukite 
tarpe 8:S0 lr 4:30 valandomis. 
AMERICAN WOODCARVINU OO.,

2337 No. Orvenvlcw Avciiims

HELP WANTED — UUTEUYS

NAMAI — FARMOS
Kas ką turit mainyti arba norit pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują 
namą pastatyti, seną putaisytt, kreip
kitės pas C. P. Suroinskls OunųMuiy. 
Taipgi turime dtdelj pasirinkimą 
Benesnią namą, ant lengvą išmo
kėjimą:

13 cottagiai nuo $3,500 ir aukšč.
18 bungalą nuo $4,700 ir uukšč.
12—2 fletą nuo $6,500 ir aukš.
9—3 Metą nuo $9.500 ir aukšč.
16—4 Metą uuo $13.500 ir uukšč. 
3—8 Metą nuo $16,500 ir aukšč. 
7—10 Metu nuo $22.500 ir aukš. 
Taipgi turim visokią bizmavą na

mą, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerą farmų, 
mažą arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie —

OPERATERKOS — patyrusios prie CHARLES P. SUROMSKIS * OO. 
power mašiną siuvime dreslų ir , g. Wttjlern Ave.

uniformą. Gera alga ir overtime. — ....   v .u Pnu ikiALDKICB * ALDRICH, INO. Wrp’ Vak Ht'
1859 Mllwaukoe Avenue REIKALINGA &KIM1N1NK&

Viduramžio moteris — viena, dėl

U. S. KARIUOMENEI REIKIA 
10,000 SLAUGIŲ

U. S. karo departamentas į Kariuomenės slaugių pa
skelbia, kad kariuomenės reigos yra kaip civilinėse 
slaugių korpusui šiandie ligoninėse. Pirmiausiais tar

« MIUUMut 4 f

Bernard (Knifey) Sawicki, 19 m. amž. žudikas, kurio 
byla pradėta Chicagoj. Renkant prisiekusius teisėjus 
jis sau snūduriuoja teismo rūmuose, nepaisydamas apie 
savo ateitį. Valstybė reikalaus jam mirties bausmės.

Visiems ir visoms
v» |vi ■ Vl-I

nuoširdžiai aciu!

A. Kasmauskaitė Chicago. 
J. Kolycius .... Chicago.
M. Bartus .......... Chicago.

. Chicago.A. Adomaitis ..
Visiems ir visoms, kurie i p Warneckas 

grąžino Labor Day pikniko j A Mažeika .. 

knygutes pikniko dieną as |A Podziukas ..
meniai arba paštu, tariamo B Diekon .......... Chicago.
nuoširdų ačiū. Grybas ................... Detroit.

Dienraščio “Draugo ad- poreteskienė . Chicago.

Liaten to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAVFOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WH1P
1520 kilocycles (Top of the Dial)

mažiną. Nuolatinis darbas, geras už
mokestis. Kreipkitės prie —

C. ft C. CRN BAG COMPANY 
1215 VVest Grand Avenue

VEITERKO8, 4 valandą dienos dar
bas, pietą laike ar vakarais, $8.00. 
Taip pat galima rinktis ligą valan
dą. Atsišaukite tiktai patyrusios.

UNIVERSITY RESTAURANT 
2400 So. State Street

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
OPERATERKOS — 

siūti dreses ir mokykloms unifor
mas. Geras užmokestis.

MODERN DRENK COMPANY
282 So. Markei Street

a.,?Koe. ' vlrlm° lr prižiūrėjimo namų. Skalb-
tl nereikia. Valgis, kainburis ir al
ga. Kreipkitės:
2134 W. 23nl Place, tel. Canal 6304

Suimti 2 plėšikai
South Chicago policija su 

ėmė du plėšikus, Joe Kinley 
ir Jerome Bolding. Abudu 
paroliuoti iš kalėjimo India
na valstybėje.

Chicago.
Chicago
Chicago

SKALBYKLOJE, mergina prie krap- 
molinimo ir prie kalnlerių darbo. 
Turi būti patyrusi. Nuolatinis dar
bas.

BISMARCK HOTEL LAUNDRY 
Kandoloii aiul WeUs Street

HELP WANTED 
AD — DEPT

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

rLL MAKIS-N!WRIBUILT

TYPEWRITBRS

A O O I N G MACHINES

— IMAll MONTHIY PAYMINTt — 

AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

1

ministram j a labai įvertina 
visų savo skaitytojų ir re- s Kanapeckis 
mėjų pasidarbavimą ir nuo- 1
širdžių paramą Mašinų Fon
dui.

Sekantieji grąžino po
knygutę:
A. Liakas ........... Chicago.
V. Šlipikas .........   Chicago.

rA. Vaitkus .......... Chicago.
... Chicago.

F. Kizas .............. Chicago
. Chicago

B. Vertelka .... Chicago
J. Danielius ........... Cicero.
F. 'Cibulskis .... Chicago. 
Mrs. Aitutis ___ Chicago.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis lr Uollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

INDIGESTION
may afect the Heart

Gta trapfted ln tha atomarh or aullet may art liko • 
kilr-trlffrr on the heart. At tho flrst sian of dlstresa » topend t *

•va aisviivs caaav eNi-viaa »«w.bace.»« •vaiamih

xCTAD TYPEVVRITER 
COMPANY

■OIDIT C. aOIMLATT. M«.«s«r 
1(9 W. MŽOISON ST.

Phone DEARBORN 8444
ISYIMATIS—FREE-OEMONSTRATION

reikalinga daugiau kaip 10,- nybos metais joms mokama 
ė 000 slaugių. «xj-S40 dol. ir išlaikymas. PajB-

Kariuomenės generalinis { kiėu algos didinamos —
chirurgas, maj.’gen. James iki 1,560 per metus su iš- W. Jaukštis
C. Magee, sako, kad 5,973 j laikymu po 9 metų tarny- P- Sriubas ............ Chicago.
slaugės yra tarnyboje ir. bos. Jos turi laipsnius ly- Į P- Teličėnas .... Chicago.
kvotai reikia dar 2,264 siau- į gius atnrojo leitenanto j -A- Planchunas .. Chicago.
gės. Be to, apie 4,000 siau- į į angai. x O. KataveCkienė .. Chicago
gių reikalinga naujiems Dėl informacijų reikia

kreiptis pas kariuomenės 
generalinį chirurgą, karo 
departamente, Washingto- 
ne.

draftininkams, kurie šiemet 
bus pašaukti tarnybon.

Reguliarinės armijos siau 
gėmis turi būti pilietės 22 
iki 30 m. amž. ir nevedu- 
sios. Turi būti fiziškai 
sveikos, baigusios akredi
tuotas vidurines mokyk
las, arba pripažintas stan- 
darines slaugių mokyklas.

Choro vakaras

I ui

Marąuette Park. — Gimi
mo Panelės Švenč. parapi- 

Taip pat turi būti registruol jos choras rugsėjo 28 d.
tos slaugės.

Atsargos slaugės turi
būti 21 iki 40 m. amž., ne- 
vedusios, pilietės ir fiziškai 
tinkamos. Jos mažiausia 
vienerius metus turi išbūti 
aktyvioje tarnyboje.

rengia šokius parapijos sve
tainėj, 6812 S. Washtenaw 
Avė. Grieš Russ Bothie ir 
jo orkestrą. Kviečiame vi
sus atsilankyti. Užtikrina
me, kad visi maloniai laiką 
praleis. Irene Pietris

DAFFY DRAMAS
HEN y

Heights.
J. Valskis ........... Chicago.
A. Vepstas ........... Chicago.
A. Shilius ........... Chicago.
K. Vaitkienė .... Chicago.
E. Druktenis .... Chicago.
J. Zepultas ........... Chicago.
A. Stasienė Melrose Park. 
P. Vaicekauskas Chicago.
B. Kiela ................ Chicago.
A. Kasputis .... Chicago.
J. Vaišvilas .... Chicago.
L. Butvilienė .... Chicago.
K. Kondrotas .. Chicago. 
A. Dovidonis .... Chicago.
Z. Touras ........... Chicago.
H. Waitkus .... Chicago.
J. Grigonis ___  Chicago.
J. Miksis................ Chicago.
J. Kudirka ............ Chicago.
M. Laucius ........... Chicago.
A. Paukštis .... Chicago.
F. Rimkus ........... Cicero.
P. Mockajtis ........... Cicero.
J. Baranauskas .. Chicago.
P. Balčiūnas ___  Chicago.
J. Druktenis .... Kenosha. 
S. Rickienė .... Chicago.
J. Vaičkus ........... Chicago.
P. Miller ................ Chicago.

PAMOKOS i
Anglų Kalbos j

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
Pilietybės

MOKSLO - LAIKAS

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

816 W. 33rd Place, 
Chicago, III.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

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

TURTAS VIRS fl,100,OOO.

WHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIevvood 5883 

Rez.: - ENGIewood 5840
.Si........... r ■ , .

smart men and wo»en depend on BaU-ans Tablets to 
tet gai free. No iaaattve būt mada of the faitaat- 
aętlng medtclnn knoim for acid Indigestlon. If tba 
FIRST DO8R dooan't prove Bell-ana better. return 
bottla to us and recelra DOCBLE Money Back. 25c.

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie
Charles Yushas

Lietuvis Kontraktorius 
Ir Karpenterysi’ Yn

Murinę zoothes, cleanses »nd refresher 
irritated, reddened membranes caused 
by head colds, driving, winds, movies, 
close work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

ŽAVIAUSIAS P*«ranrKTMAa 
SUKRI

POOKET’BOOKŲ
KORSETŲ

KCDIKIAMS DRABUŽIU 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
ToL AUSTIN 1175

Nesekime tų, kurte išsiža
da savo kalbos ir katalikų 
tikėjimo, nes ir Dievas jų 
išsižadės paskutinę teismo 
dieną. — L Leščius

Blaivi tauta išaugs tiktai 
iš blaivaus jaunimo,

Viduramžio didžiausias 
arkitektas, paveikslininzas, 
ir inžinierius, Leonardas da 
Vinči, buvo katalikas.

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

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

Tel. Canal 5014

DOMINIKAS KURAITIS,* Sav. Rez. Tel. VICTORY 2*08

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant Labanauskas 

H. Rajewskl 
“Shorty”

MUSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 VVest 35th Street 
Chicago, III.

Vyrai, Moterys! Seni, 
40,50 60 M. Gyvenkit!

JnunkitAft rlimr Jaunesni, pilni wnar
knmo. Nekaltinkime iwvo ainilnus. kad 
JauMatAv lininAmę. n u M dėvėję, evemiikf. 
TOketenčlal eteblsl, kų b lak Iv p avi an m P- 
klnlmo «u Oatrax padaro. Jan.e yra ben
drieji ivtlprylal dainei reikalingi po 40 
m. — kOnama. kuriama trukata ge'.eilaa. 
kalkių, fosforo, lodo, Vitamine BĮ. 71 
metų amilaua daktaras raio: "Ai pato 
J| vartojau. FaaekmAa puikios flportalla 
aupažlndlnantla kieki* Oatrea Topk* Tab
lete. 35c vertė* tik tie NeatjanJfc aua- 
mukęa, aenas Pradek Jaustis markei-- 
nia Ir jaunesni* nuo pat itoa dienos

Parai duoda vlaoae geroae vai litinėm. 
No. Ui. ___ __

ttvei lotame 
po rta* 
Ohl<«go

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
«. KANTER. Sav. DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
TH. BOULEVĄRP oo 14

MILDA BUICK SALES
VIENINTELfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

8®
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šaunios "draugo" piknikų darbininkams
PAGERBTUVĖS t *

Dalyvavusiems ir nedalyvavusiems 
nuoširdžiai padėkota

Rugsėjo 22 d., Aušros 
Vartų parapijos salėj buvo 
suruoštos vaišės “Draugo” 
piknikų darbininkams. Per 
piknikus jiems netenka pa
silinksminti, kartais nėra 
kada net pavalgyti. Dėl to 
kitais atvejais duodama pro
ga jiems pasivaišinti, pasi
kalbėti, padainuoti ir pašok
ti. Taip ir praėjusį pirma
dienį susirinkęs didelis bū
rys darbuotojų užkandžiavo, 
šoko, dainavo, linksminosi 
visą vakarą. Atvykę iš Bri
ghton Park muzikantai įne
šė daug linksmumo ir gy
vumo savo puikia sutartine. 
Gaila tiktai, kad ne visi 
“Draugo” piknikų darbinin
kai galėjo atsilankyti. Dau
gelis yra taip užsiėmę vei
kimu, kad apleidžia net vai
šes, specialiai jiems suruoš

PRAMONĖ SAUKIASI APIE 
20,000 DARBININKŲ

Bedarbiams darbą rasti 
veikėjai pareiškia, kad Chi
cagoj ir apylinkėse įvai
rioms pramęnės šakoms 
šiandie yra reikalinga apie 
20,000 darbininkų, kurių ne
gali prisišaukti ir gauti. 
Tuo tarpu valstybė šelpia 
daugiau kaip 116,000 asme
nų, iš kurių daugiau kaip 
56,000 yra tinkami darbui.

Vadinama Illinois Public 
Aid komisija ištyrė 375 pri
vačias darbo suradimo 
agentūras Chicagoj. Rado, 
kad per jas privačios pra
monės ir įmonės šaukiasi 
tūkstančių darbininkų ir ne
gali gauti. Sako, tuojau 
reikalinga tūkstančiai pa
prastų darbininkų. Sako, 
agentūros plačiai skelbia 
apie darbininkų reikalingu
mą. Bet mažai kas atsi
šaukia. Į fabrikus reika
lingi pusamžiai vyrai. Kai 
kurie fabrikai sutinka pri
imti jokio specialaus darbo

i-THAT LITTLE GAME

tas. Vakare daug gyvumo 
įnešė kun. A. Mažukna, M. 
I.C., ir parapijos klebonas 
kun. J. Dambrauskas, MIC. 
Susirinkusieji stebėjosi jau
nųjų dvasios vadų malonu-j 
mu, draugiškumu. Vakaro, 
šeimininku buvo uolusis bro- 
lis Vladas. I

Išvardinant darbininkus 
vakarykščiam “Draugo” nu-J 
mery, per neapsižiūrėjimą, 
liko praleisti darbštūs bri- 
ghtonparkiečiai: P. Vaice
kauskas, J. Armonas ir A. 
Tvakselis, kurie labai stro
piai tvarkė automobilius 
prie Sunset parko vartų. At
siprašoma ir nuoširdžiai dė
kojama jiems už pasišven
timą dienraščiui “Draugui” 
Vilniaus Kalneliuose per 

i pastarąjį pikniką. z Rap.

nemokančius vyrus. žada 
juos nemokamai apmokyti 
ir išlavinti. Ir tai negali 
reikalingo skaičiaus gauti.

Kai kurios privačios dar
bo agentūros nurodo,, kad 
reikalingi darbui berniukai 
ir vyrai iki 50 m. amžiaus 
ir moterys 17 iki 45 metų 
amž. Kuone kiekvienas ga
li pasirinkti tinkamiausius 
darbus. Deja, jų nėra.

Šelpimo viršininkai aiški
na, kad daugiau kaip 51 
nuošimtis -šelpiamųjų asme
nų netinkami darbui, nes yra 
nesveiki fiziškai arba protiš 
kai. Likusieji 48 nuošim
čiai negali gauti darbo, nes 
tarp jų yra italų, arba vo
kiečių kilmės. Kiti yra ne- 
piliečiai ir pagaliau negrai.

Kuria šeimos židinį
Joseph Mickūnas — Gene 

vieve Lisa.
Joseph Balskars — Ste- 

phany Pakanskas.

Teisėjo Jono Zūrio 
diena rūgs. 28

Lietuvių Demokratų Ly
ga pagerbs teisėją J. T. Zur) 
rengiamam piknike ir išvy
koje sekmadienį, rugsėjo 28 
d., Liberty Grove, 83 gat ir 
Willows Springs Rd.

Pikniko rengimo komite
to pirmininkas Al. G. Kum- 
skis praneša, kad progra
moje bus krutomieji vaiz
dai, šokiai, prizai ir vaišini
mas.

Bus ir kalbų. Kalbėto
jais numatyti: Chicagos 
mayoras E. J. Kelly, aps
krities klerkas M. J. Flynn 
ir kiti. Tarpe svečių bus 
dar ir kiti žymieji demokra
tų vadai. Be to, bus dar ir 
patrijotinės muzikos.

Rengimo komitetą suda
ro: Al. G. Kumskis, pirm., 
R. A. Vasalle, John Jatis, 
Vincent Rėkus, Bruno Ja
kaitis, Joseph Kaminskas, 
ir John Dawiatt.

Muilo gamintojai 
taip pat ištikti

Association of American 
Soap and Glycerine Pro- 
ducers turėjo mitingą Chi
cagoj. Svarstyta nuosavi 
gyvieji reikalai.

Iškelta aikštėn, kad arti
moj ateity muilo gamybai 
pristigs glycerinos, kurios 
vyriausybė šiandie daug 
vartoja sprogstančių me
džiagų gamybai. Taip pat 
metėja riebalų ir aliejų kie
kybė.

Atrodo, kad muilo gamy
ba bus susiaurinta ir mui
las bus brangesnis.

Reikalinga sekretorė
Lietuvių Kultūriniam Ins

titutui reikalingas sekreto
rius ar sekretorė, gerai mo
kanti rašyti angliškai ir lie
tuviškai ir tvarkyti kitus o- 
fiso darbus. Kreipkitės — 
Lithuanian Cultural Insti
tute, 6017 S. Kenwood Avė., 
arba telefonuokite MIDway 
1605.

Švenčia 35 metu 
vedybinio gyvenimo 
sukaktuves

Rugsėjo 24 d. suėjo 35 
metai, kaip Jonas ir Roza
lija Mazeliauskai priėmė 
Moterystės Sakramentą šv. 
Jurgio bažnyčioj, Bridge
porte, kur ir dabar gyvena 
nuosavame name adresu 
3259 S. Union Avė.

Jonas Mazeliauskas yra 
Keistuto bendrovės direkto
rius per daugelį mėtų ir na-

JONAS MAZELIAUSKAS

rys daugelio draugijų, žmo
gus labai malonaus būdo.

Rozalija yra labai žymi 
veikėja, visur darbuojasi. 
Ypatingai su atsidėjimu { 
dang dirba Moterų Sąjun-1 
goj, kurios nare yra nuo su-, 
sitvėrimo. 1-moj kuopoj yra j 
dirbusi per daugelį metų, • 
dalyvavusi seimuose, buvo 
M. S. Illinois vai. direktore 
per 8 metus.

Prieš keletą metų iškilus

ROŽE MAZELIAUSKIENE
nesusipratimams 1-moj kuo
poj, persikėlė į 55 kuopą, 
kur per keletą metų dideliu 
nuoširdumu darbavosi. Iš
kilus sumanymui steigti ki
tą Moterų Są-gos kuopą

Bridgeporte, kas ir įvykdy
ta pasidarbavus M. Rumšie- 
nei ir A. Janušauskienei, 
rugpiūčio m. 1939 m. (kuo
pai duotas No. 49-tas), ir 
žinant VR. Mazeliauskienėu

t I
nuoširdumą ir darbštumą, 
būrelis naujos kp. narių at-i 
silankė pas ją asmeniškai 
ir pakvietė apsiimti būti 
naujos kuopos pirmininke. 
Laimėta. Dabar kp. didžiuo
jasi, nes jos darbštumu jau 
kuopa išaugo į 50 narių. 
Taipgi jubiliatė yra uoli 
rėmėja, šv. Pranciškaus a- 
kademijos. Per daugelį me
tų buvo pirm. šv. Petronė
lės dr-jos, kurios yra viena1 
ir steigėjų. Taipgi buvo pir
miau (ir dabar persiorgani
zavus) Lietuvių Auditorijos 
bendrovės viena direktorių 
ir iždininkė Lietuvių Moterų 
Piliečių Lygos bei viena tos 
lygos steigėjų. Ir daugely 
kitų draugijų darbavosi ir 
darbuojasi.

Linkim jubiliatams svei
katos toliau taip uoliai ir 
nuoširdžiai darbuotis ir su
laukti auksinio jubiliejaus. 

A. Janušauskienė, 
49-tos kuopos vice 

pirm. ir valdyba

Motina pametė 
kūdikį; ji sekama

Išleista iš St. Frances li
goninės jauna motina pa
metė savo 10 dienų kūdiki 
Evanstone. Matyt, ji prota
vo, kad nebus susekta

Tačiau pas kūdikį rastas 
minėtos ligoninės ženklas ir 
netrukus motina identifi
kuota. Kol kas ji dnr nesu
imta.

Ligoninėje išbuvusi 10 
dienų ir su kūdikiu buvo iš
leista. Spėta, kad ji vyks
ta namo.

Ligoninėje ji įregistruota 
vardu Mr? Helen Knock 24 
m. amž., iš. t etroito Ji sa
kė, kad jos vyras James 
Knock yra kariuomenėje. 
Be to, išvardijus vieną mo
terį Highland Parke kaip 
tetą.

Praneša, kad Chicagos 
trafike mirčių skaičius rug
piūčio mėnesį 5 nuošimčiais 
sumažėjęs.

mu
X Art. Justas Kudirka bu 

vo išvykęs pas savo brolį 
Juozą į Ęittston, Pa., ku
riam šią savaitę bus daro
ma pavojinga operacija Jef- 
ferson ligoninėj, Philadel
phia, Pa.

, X Šv. Pranciškaus Aka
demijos Rėmėjų 1 skyriaus, 
Bridgeporte, surengta pra
moga rugsėjo 20 d. pasise-
kė. Liko gražaus pelno. Ren- ^as vėl atliko didelį darbą
gimo komisija dėkinga do
vanų aukotojoms, viešnioms 
iš kitų kolonijų ir vietinėms 
narėms už atsilankymą.

X Kriščiūnų sūnelio krikš 
tynos buvo praėjusį sekma
dienį. Jono-Vytauto vardu 
pakrikštijo kun. Kaz. Ba
rauskas, Juozo Kriščiūno, 
M.A., mokslo draugas. Krikš 
lijo Aušros Vartų bažnyčioj. 
Krikšto tėvais buvo — dr. 
Petras Atkočiūnas ir Petro
nėlė Petraitytė.

X A. a. Stanislovo Leš
činsko šešių metų mirties 
sukaktuvių proga užprašy
tos šv. Mišios Šv. Jurgio 
bažnyčioje rugsėjo 26 d. 8 
vai. ryto ir TT. Marijonų 
seminarijos koplyčioje, Hins 
dale, III.

X Jonas Jasinskas, buvęs 
Kuraičio Buick Auto Sales 
kompanijos pardavėjas, šio
mis dienomis apleidžia Chi
cagą, vyksta į Risley, N. J., 
kur mano verstis ūkininkys- 
te.

X Kun. dr. D. Mozeris, 
šiomis dienomis vėl matosi 
Ciceroje, nes sugrįžo iš a- 
tostogų ir dabar rengiasi
vėl vykti į Katalikų Uni-1 triukšmingu bazaru.

KNYGOS! KNYGOS!

Mūsų knygyne dar galima gantl pasirinkimų lletnvlgkos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelių lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidaryt retenyM. įsigykite aavo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATCRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi......... $1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi.........$1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t, surinko Dr. J.

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

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

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

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

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

EILfiRAŠCIAI ♦
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaltytė-Vaičiūnienė,

225 pusi. .................................................................................$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

K. Binkis, 230 pusi................................................................$1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi...............................50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusL.... .50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. šlapelis. 90 dus! .......................................................................5A
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusL ..................... M
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi................................. M
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

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

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

* versitetą studijuoti bažny
tinių teisių.

X Spalių 5 d. bus du pik
nikai: Aušros Vartų para
pijos Vytauto parke, o šv. 
Kryžiaus parapijos draugijų

H! ir veikėjų Vilniaus Kalne- 
liuose.

X Pas Cinikus, So. Engle- 
wood, bus krikštynos trečia
dienį, rugsėjo 24 d. Jaunųjų 
Cinikų dukrelę Francis An- 
toinette vardais krikštys 
pats dėdė, kun. P. P. Cini
kas, MIC., “Draugo” admi
nistratorius. Juozas Duczak 
ir Elena Zalatorienė pa
kviesti į kūmus.

X Kun. Viktoras černaus-

per savo mažos parapijos 
pikniką sekmadienį Vytau
to parke. Įvairumai piknike 
tikrai stebino visus lanky
tojus ir matėsi nepaprastai 
daug jaunimo dirbančio pik
nike prie įvairių pramogų.

X Kun. P. Lukošiui išleis
ti ir kun. A. Zakarau-skui ir 
kun. A. Valančiui priimti 
puotoj svečių buvo pilna Gi
mimo Panelės Šv. parapijos 
salė. Muzikalę programą iš
pildė mokyklos orkestrą, ve- 

' dama sesers M. Kleritos if 
2, 7 ir 8 skyr. mergaitės, o 
vokalę dalį: C. Druktenaitė, 
K. Skelly, J. Samoška ir da
lis parap. vyrų choro. Prog
ramą vedė adv. A. Lapins
kas.

X Ciceriečių par. piknikas 
puikiai pavyko ir atnešė 
Statybos Fondui apie du 
tūkstančiu dolerių pelno. Da 
bar ciceriečiai skubiai ruo
šiasi apvainikuoti vasaros 
statybos darbus. Sekmad., 
rugsėjo 28 d., 4 vai. po piet 
įvyks iškilmingas pašventi
nimas, po jos seks “grand 
opening” atidarymas atnau
jintos, padidintos ir moder
niškai įrengtos salės su

ų

f

lnter 4 Cartooa Co., M.T -By B. Link Į

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Pienumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą” 
už vieną dolerį.

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių 
— tai yra, 60* laikraščio numerių už vieną dolerį!

Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete- 
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

.Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams 
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANaI 8010

B


