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NACIAI, NACIAI...
Mūsieji komunistai savo 

didžiajam dvasios pagavi
me ir skausme neišsemia
mam dėl Rusijos komunis
tų nelaimės, šiandie kiek
vienam šešėlyj įžiūri naciz
mą ir pasikęsinimą prieš 
“geruosius" darbo žmogaus 
prietelius, atseit, komunis
tus.

Pagal jų galvoseną, kiek
vienas nekomunistas,. kiek
vienas, kuris nelieja ašarų 
už Rusiją, kiekvienas, kuris 
negarbina Stalino, būtinai 
turi būti pronacis. Ir taip 
kasdien mūsų komunistų 
laikraščiai pravardžiouja 
visus lietuviais naciais... 
Vadinas, tepkite, broliai, 
gal ir prilips...

SUKILIMAI
Paskutinieji pranešimai 

iš Europos pasakoja apie 
įvykius, kurie greičiau gali 
nulemti šį karą, negu rusų 
pasipriešinimas rytų fronte.

Tai pranešimai apie nėra 
mumus okupuotoje Europos 
dalyje, kur tai vienur tai 
kitus pasireiškia aktyvus 
pasipriešinimas prieš oku
pantus arba plataus masto 
sabotažas industrijoje.

štai paskutiniuoju laiku 
pranešama apie sukilimus 
Serbijoje, apie neramumus 
Kroatijoje, apie išsprogdin
tus fabrikus Čekoslovakijo
je, apie pasikėsinimus prieš 
nacius Prancūzijoje ir t.t.

RUSUOS LIKIMAS
Prasidėjus rusų-vokiečių
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Sako Naciai Parašutininkai Kryme
Kovos vyksta 
prie Novgorodo, 
skelbia rusai
MASKVA, rugsėjo 26 d. — 

Pranešimai iš fronto sako, 
jog prie Novgorodo, iš kū
no rusai pasitraukė jau 
prieš mėnesį, išanujo prasi
dėjo kovos ir rusai atmušę 
vr kiečius, kurie bandė per
eiti Volkovo upę.

Šiose kovose, pasak rusų, 
uu vokiečių batalijonai bu
vo priversti pasitraukti po 
didelių nuostolių. Volkovo 
upė teka tarp Ilmenos ežero 
ir Suomijos įlankos.

Anglų lakūnai

Apie anglų dalyvavimą ry 
tų fronte rusai pirmą kartą 
pranešė pareikšdami, jog 
anglų ir rusų lakūnai ben
drose kovose sunaikinę še
šis vokiečių orlaivius.

Leningrado fronte vokie
čiams nepavykę po didžiau
sių pastangų užimti vieną 
Leningrado apsaugos pozici 
jų. ši ataka prasidėjusi 7 
vai. ryte smarkiu artileri
jos šaudymu ir vėliau du 
vokiečių batalijonai, - prisi
dengdami dūmais, bandė po 
zicijas užimti, bet smarkus 
rusų artilerijos atsišaudy- 
mas privertęs juos pasitrau 
kti.

Motorclklistai

Po dviejų valandų vokie
čių motorciklistų grupė, 
tankų padedama vėl ban-

karui buvo tokių, kurie ti- SiaB užimU,
kejos, kad naciai komums- ir jiems nepavykę 
tus nugalės per kelias savai Pagaliau du vokiečių
tęs. Tačiau tai buvo perdi- batalijonai| martuodami
delis optimizmas. Reikia 
nepamiršti Rusijos karo ga 
limybių, kurios yra tiesiog 
nepalyginamos, bet tuo pa
čiu kartu taip pat tenka ne 
pamiršti, kad jos nėra reik
iamai išvystytos.

Bolševistinė Rusija savo 
karo galimybių neišvystė ne 
todėl, kad Kremliaus po
nai būtų buvę labai pacifis
tiniai nusiteikę. Anaiptol. 
Stalinas disciplinuotos ir 
tvarkingos kariuomenės ne
išvystė todėl, kad jis nega
lėjo pasitikėti kitokia p«iė- 
ga kaip tik GPU.

Tiesa, šiandie komunistai, 
geriau tariant tikrieji ru-> 
sai, parodo labai aiškų pa
sipriešinimą. Tačiau tai tik 
todėl, kad šiandie rusas ne

glaudžiomis eilėmis, bandę 
ataką pravesti, bet ir jie bu 
vę priversti po didelių nuos 
tolių pasitraukti.

Į tris mėnesius, pasak ru 
sų, vien prie Leningrado 
esą pašauta 324 vokiečių 
orlaiviai.

Windsoro kunigaikštis sostinėj

. . . . . ..... _i . _ f"Oran«a**' Aems -----
ip seniau, taip dar ir šiandie jaunos moterys Washingtone veržiasi matyti Wind 

soro princą, kai tasai apleidžia valstybės departamento rūmus vykti į Baltuosius Rū
mus. Seklys princą lydi.

Prie Kijevo suimta 492,000
rusų, skelbia Berlynas

Leningradas esą baigiama paverst 

griuvėsiais

BERLYNAS, rugsėjo 26 ±j<A’.

— Vokietijos karo vadovy
bė praneša, jog prie Kijevo 
baigiamosiose kovose vokie
čiai iki šiol jau suėmę 492,- 
000 rusų belaisvių ir ta.s 
skaičius “skubiai tebeau-

Pasak vokiečių komuika 
to, tai esančios tik maršalo 
P-udcnny kariuomenės liku
čiai.

Tuo pačiu pranešama ir 
apie aviacijos veiksmus, ku 
rių metų smarkiai bombar 
duota Tūla ir Karkovas.

RUSU MINOS ISSPROGDINUSIOS 
TŪKSTANČIUS VOKIEČIU KARIU
Krymo kovose dalyvauja vokiečių tan- 

kai, pėstininkai ir parašutininkai

LONDONAS, rugsėjo 26 
d. — Londono sluogsniai pa 
reiškia, jog jau per dvide
šimt keturias valandas Vo
kietijos parašutininkai ir 
mechanizuotoji pėstininkų 
kariuomenė atakuoja Kry
mo pusisalį. Vykstančios 
milžiniškos kovos.

Ginklų embargo
padėjo karui

NEW YORKAS, rugsėjo 26 
d. — Prezidentas Roosevel
tas, rašydamas Colliers žur 
nale, pareiškė, jog jei Kon
gresas 1939 metais būtų at
šaukęs ginklų embargo lie
pos mėnesį, esą galima, kad 
karas Europoje nebūtų ki-

komunizmą, o savo kraštą ięs dviejų mėnesių, 
gina. Už tai mes kiekvieną , “Ąg negaliu sakyti, kad 
rusą tik pasveikint tegali-j embargo atšaukimas pats 
me savaime būtų sulaikęs ka

rą”, rašo Prezidentas, “ta-

TAIKOS APAŠTALAI čiau aš tikiu, kad jis būtų
Visi gerai pamenam, kad ^uvęs stiprus faktorius su 

dar taip nesenai mūsieji koį laikąs karo iSkilimų taip 
munistai didžiu balsu šaukė ^rel^’ ^alP tai Įvyko .
visų kraštų ir tautų darbi
ninkus vienytis ir nedaly- die toks drąsuolis ir po-

L vauti šiam kare, nes taij nams Bimboms, Mizaroms 
esąs imperialistinis karas, ir kitiems jų plauko patrio- 
Ir aimanavo jie tada ir tams teužsimena apie tai- 
graudžias ašaras liejo, nes, ką! Juk, tai aiškiausias pro 
girdi, jų taikos balsas pasi-! nacis bus... Aiškiausias pro 
liekąs tyruose šaukiančio... letariato išanudotojas!

Tačiau teatsiranda šian-1 Vargas nugalėtiesiems... Indokinijoj.

Senatorius Tait 

prieš pelno 

suvaržymą

WASHIIGTONAS, rugsė
jo, 26 d. — Iždo sekreto
riaus Morgenthau pasiūly
mas aprubežiuoti prekybos 
pelną iki šešių nuošimčių 
senato finansų komisijoje 
sukėlė įvairiausių nuomo
nių.

Senatorius Taft savo pa
reiškime pabrėžė, jog sekr. 
Morgenthau pasiūlymas 
esąs nesąmoningas ir dema 
gogiškas pasiūlymas net ir 
karo meto programai. Tai 
ne tik, kad nepadėtų preky 
bai, bet ją užgniaužtų, pa
reiškė šen. Taft.

Indokinija kaltina 

Japoniją
t .

VICHY, rugsėjo 26 d. — 
Oficialiai pranešama, jog 
Indokinijos vyresnybė pa
reiškė Japonijai griežtą* pro 
testą dėl plačių areštų, ku
riuos pravedė japonai Indo
kinijoj. Tuo esą pažeistas 
prancūzų suverenitetas.

Pilnas prancūzų suverini- 
tetas buvo pripažinta pasi
rašant sutartį tarp Japoni
jos ir Prancūzijos prieš du 
mėnesius, kai leista Japo
nijos kariuomenei okupuoti 
bazes pietinėj Prancūzijos

Kavalerijos veiksmai 1
Kituose pranešimuose pa 

reiškiama, jog rusai savo 
kontratakose panaudoja 
daugiausia raitininkus. Šie 
raitininkai ypač naudojami 
pietiniam fronte.

Vidurio fronte rusai kas 
kai tas pasiunčiu daugiau 
kariuomenės, kad tuo būdu 
atitrauktų vokiečių dėmesį 
nuo Leningrado. Tačiau ru 
nams nevykstą pralaužti vo 
kiečių pozicijų.

Leningrado fronte
Leningrado fronte vokie

čiai sustiprinę savo ofensy- 
vas ir šiuo metu miestas 
esą beveik vieni griuvėsiai.

Leningrado priemiesčiuo
se, ypač viename dirbtuvių 
pi iemiestyje, vokiečiai ir 
r-isai kovoja ties kiekvienu 
namu.

Japonai siųs

amerikiečius namo
TOKUO, rugsėjo 26 d. — 

Vyriausybės atstovas pa
reiškė, kad netrukus Japo
nijos laivais gali būti pa
siųsti Amerikon užsilikę Ja 
ponijoje amerikiečiai ir tie 
patys laivai pargabentu Ja- 
ponijon Amerikoje esančius 
japonus.

Paruoštasis laivas taip 
pat atgabentų paštą, kuris 
šiuo metu užsilikęs Tokijo 
ir Yokohamoj, kai prieš 
dvi savaites nutrauktas paš 
to susisiekimas.

Karas nusitęsiąs 

ir per žiemą

BERLYNAS, rugsėjo 26 d. 
— Vokietijos oficialiosios 
agentūros pranešimas šian 
die duoda suprasti, kad ka
ras rytų fronte gali nusitęs 
ti ir p» Žiemą ir tuo pačiu 
laiku prasitaria apie gali
mas naujas vokiečių ofensy- 
vas.

Pranešimas sako: “Pla
čiai pripažįstama, kad ne
galima tikėtis, kad vokiečių 
kariuomenės spaudimas į 
Sovietų armiją atlyžtų žie

Laisvų prancūzų 
submarinas U. S. 
uosle taisomas

WASHINGTONAS, rugsė
jo, 26 d. — Šiandie oficia
liai pranešama, jog didžiau 
sias pasaulyj submarinas, 
Prancūzijos 4306 tonų Sur
couf, kuris Šiuo metu yra

Smulkesnių žinių apie ko 
vas kol kas nėra. <

Tačiau anglų radio pa
reiškia, jog iŠ Maskvos gau 
ta žinių, kad ištisi vokiečių 
batalijonai žuvę, kai išspro 
gdinta rusų minų laukai. 
Vokiečiai bandę prasiveržti 
Kryman po smarkaus artile 
rijos bombardavimo.

Po šių milžiniškų nuosto
lių vokiečiai buvę priversti 
pasitraukti, bet jie atakas 
pradėję iš naujo.

Tankai kovose

Ir New Yorko radio ga
vęs pranešimų, kad kovo
se be parašutininkų daly
vauja pėstininkai, tankai ir 
beveik visa kitokia kariuo
menė, kurią tik vokiečiai 
įstengę sutraukti prie Kry
mo.

Dėl nepatogių geografinių 
k labai minkštos že

ąe, šiomis dienomis yra r i j,
Portsmouth, N. H. uoste.

mos mėnesiais".
Tuo tarpu nacių kariniai 

sluogsniai pareiškia, jog nuo 
karo pradžios esą belaisvėc 
paimta du ir pusė milijono 
rusų kareivių ir papildomai 
siais pranešimais prie Kije 
vo suimta 574,000 rusų be 
laisvių.

t

Japonija laikysis . 

trilypės sutarties

TOKIJO, rugsėjo 26 d. — 
Šiandie Japonijoje minima 
vienerių metų sukaktis nuo 
pasirašymo Romos-Berlyno- 
Tokijo sutarties. Paminėji
mas atidarytas vyriausybės 
atstovo kalba, kurioje jis 
pažymėjo, kad Japoniją 
esanti pasirengus laikyti pa 
atrašytosios sutarties, ku
rios pirmiausias tikslas 
esąs palaikyti pasaulinę tai 
ką.

Pasak jo, nežiūrint kokie 
sunkumai ir kokie pasikeiti 
mai gali įvykt ateityje, tri
jų valstybių sutartis esanti 
svarbiausiu pagrindu Japo
nijos diplomatijos.

Tačiau ši metinė sukak
tis plačiau minėti vyriausy

Laivynas praneša, jog šis 
Prancūzijos submarinas, ku 
rio įgula nusprendė prisidė
ti prie anglų kovoms su vo 
kiečiais, dabartiniu laiku 
Portsmouth uosto dirbtuvė
se yra taisomas.

Taip pat Portsmouth uos
te yra ir Anglijos submari
nas Parthian ir britų des
trojeris Burnham, pirma bu 
vęs U. S. destrojeris Au- 
lick, Bostone.

Prancūzų submarinas Sur 
couf yra toks didelis, kad 
jis su savim vežasi vieną 
mažą orlaivį, 8 armotas, 10 
torpedinių tūbų ir 150 as
menų įgulą. Paprastieji sub 
marinai esti maždaug pusės 
didumo. •

Pagal pranešimus, šiuo 
metu Amerikos uostuose tai 
soma ar buvo taisyta apie 
27 anglų ir laivųjų prancū
zų laivus.

kuri jungia Krymą su saus 
žemiu, vokiečiai buvę priver 
sti panaudoti paraŠutlnin- 
kus.

Krymo svarba

Vokiečiams Krymo pusią 
salis tuo svarbus, kad jie 
jį okupavę laisvai galėtų 
naudotis Juodąja jūra ir su 
sidaryti trumpą kelią ata
koms į Kaukazą,* nes jie ga 
lėtų aplenkti Azovo jūrą 
pereidami siaurą. Kerčo są
siaurį.

Kariniai žinovai įsitikinę, 
jog Krymo atakos teparei- 
kalauja iš vokiečių labai 
menkos kariuomenės dalies 
pietiniam fronte.

Kiti kariniai sluogsniai 
įsitikinę, kad raudonoji ar
mija iš Donets slėno *gali 
būti priversta pasitraukti 
iki Kalėdų.

Nori įstatymą 
tik pakeisti

I

WASHINGTONAS, rugsė
jo, 26 d. — Artimieji admi
nistracijos žmonės Kongre
se sakoma pasipriešinę vi
siškam neutraliteto įstaty
mo panaikinimui ir esą pa
sirengę dirbti tik už daliną 
jo pakeitimą.

Kiek anksčiau senatui bu 
vo patiektas senatoriaus 
McKellar projektas įstaty-

bės uždrausta, ypač profa ma panaikint
šistiniams sluogsniams ir 
drganizacijoms.

ORAS
. Giedra* ir šilčiau.

Saulė teka 6:42 vai., sau
lė leidžias 6:41 vai.

Manoma, jog bus bandoma 
padaryt esamam įstatyme 
pakeitimai, kad būtų leidžia 
ma apginkluoti Amerikos

Myron Taylor

atvyko Anglijon
/

LONDONAS, rugsėjo 26 d. 
— Myron C. Taylor, Prezi
dento .Roosevelto asmenis

f
pasiuntinys Vatikanui, šian 
die atvyko Anglijon nelauk 
tam vizitui.

Jungtinių Valstybių am
basada nepaskelbė jokių pa 
aiškinimų apie šį staigų vi
zitą, bet davė suprasti, kad 
Taylor netrukus tarsis su 
ministerių pirmininku Chur 
chill. Kiek ilgai jis pasiliks 
Anglijoje taip pat nepas
kelbta.

Taylor Anglijon
prekybinius laivus ir lemti'po konferencijų su
jiems plaukti į karo zonas 
ir kovojančių valstybių uos
tus.

atvyko
Popie-

žium ir vėliau su Amerikos 
ambasadorium Prancūzijai 
ir su Vyčiu vyriausybe.
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Amerikos lietuvių gyvenimas 4 ir veikimas
WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

Kenoshos kronika
Susirinkimai
Šv. Benedikto dr-jos įvyks 

ryt dieną po sumos, o Tre
tininkų dr-jos po pamaldų, 
popiet.

Šis bei tas

darbuotis? Ne, vyrai 
niekad nepasidavė moterims 
ir nepasiduos!

22 d. palaidotas Ascension pas “indijonus**, Wisconsino
kapinėse. Velionis gimęs 

, į ir augęs šioj kolonijoj, kai 
kurį laiką yra ėjęs parapi
jos komiteto pareigas ir 
buvo narys Šv. Juozapo ii
Šv. Antano draugijų.

giriose.

___________________________________________________________________________________
eitos savaitės susirinkime, į Aptarus bėgamuosius rei- tienė, J. Kedaitė, Aitutienė,

Kelių moterų iniciatyva 
klebonijai nupirkta staltie
sė. Sekančios moterys au
komis prisidėjo prie nupir
kimo: Marijona Lenkevičie-

Parapijonai supranta rei- nė $2.00, o po $1.00: Kazi- 
kalą salę pagražinti; dar- miera Spokevičienė, Ona Jo- 
buojasi, kad kuo daugiau- naitienė ir Petronėlė Venc- 
siai bazaro knygučių išpla- kienė. Klebonas taria visoms 
tinti. Kai kurie biznieriai1 nuoširdų ačiū
rūgoja, kad jų biznis nelei-1 -------------
džia jiems platinti knygu
tes. Tačiau pasirodo netie
sa, nes vienas biznierius net 
aštuonias knygutes išplati
no. Ką tas reiškia? Reiškia, 
kur yra noras, ten atsiran
da ir galimumas darbuotis. 
Dabar, gal, atsiras daugiau 
biznierių, kurie pasiims ir 
daugiau knygučių.

Moterys jau pradėjo dar
buotis reikale bazaro. Iš an
ksto prisirengimas visuomet 
atneša daug vaisių. Norime 
šįmet bazarą padaryti kuo 
sekmingiausį iš visų praei
ty turėtų. Ar vyrai atsiliks 
nuo moterų ir leis tik joms

Spalių mėnesio pamaldos 
prasidės trečiadienį, spalių 
1 d. Trečiadienių ir penkta
dienių vakarais bus 7:30 v., 
o šiaip jau po šv. Mišių 
kiekvieną rytą.

Atsiprašymas 
Rugpiūčio 23 d. įvyko kle

bono pagerbtuves ir daug 
gerų parapijonų ir prietelių 
aukojo ir atsilankė į pagerb
tuves. Visų aukotojų vardai 
ir pavardės buvo prisiųstos 
redakcijai paskelbti, bet per 
klaidą dvi pavardės buvo 
praleistos, būtent Onos Lau
rinaitienės ir Teklės Juškie
nės. Tikimės, kad ateityje 
tokių klaidų neįvyks.

A. a. Pranas Druba, 71 
metų, tėvas Libertyvills 
miestelio chief of police, po 
ilgos ligos mirė rūgs. 20 d., 
Šv. Teresės ligoninėj, rūgs. 
23 d. po gedulingų pamal
dų Šv. Baltramiejaus baž- 
nučioj palaidotas St Mary’s 
kapinėse, Lake Forest, UI. 
Buvo narys Šv. Baltramie
jaus draugijos. \

VVaukegane dėl stokos 
vietos automobiliams pasta 
tyti manoma įvesti “meter 
system.’’ Tada pasistatęs 
savo automobilių vidurmie
sty kiekvienas turės užsi
mokėti. Manoma, kad ta
da nereikalingi automobi
liai nestovės ilgai ir užleis 
vietą kitiems.

Jei Britanija ir Rusija 
bus sumuštos šiame kare, 
tai galima tikėtis, kad Hit
leris puls Suv. Valstybes 
prieš 1951 metus. Šitą pre- 
dikciją padarė Col. Chas 
Sloan, žinomas karo kores
pondentas, kalbėdamas na-

Kuria šeimos židinį
Lueija Sutkaitė, duktė An

tano ir Onos Sutkų, vietinės ri"“ Wauke6an Eichange

parapijos veikėjų, su Eve- 
rett Lewis iš Chicago. Ve 
dybos įvyks spalių 11 d. 
Rūgs. 23 d. Lucijai buvo 
surengta, “ Shower party”, 
Lietuvių Auditorijoj. Daly
vavo daug svečių, įteikta 
daug dovanų.

Club rūgs. 23 d.

Šv. Juozapo draugija pra

ADVOKATAS

WAUKEGANO LIETUVIŲ ŽINIOS
ŠVENTOJI VALANDA

•
Rengiama pastangomis 

Švento Vardo draugijos 
Lake apskrities rytoj, rūgs. 
28 d., 3 vai. po pietų, Weiss 
Field, Waukeg>ane. Tiki
masi, jog dalyvaus virš 
15,000 tikinčiųjų, daug dva
siškuos ir vienuolių.

J. E. arkivyskupas Sa
muel A. Stritch vadovaus 
Šv. Valandai. Iškilmėse 
bus vartojama toji pati 
monstrancija, kurią dovano 
jo Popiežius Pijus XI a. a. 
kardinolui Jurgiui Munde
lein, ir kuri buvo vartoja
ma Eukaristiniam Kongre

se Chicagoj 1926 metais, šį 
sekmadienį arkivyskupas su 
Šv. Sakramentu ta pačia 
monstrancija teiks palaimi
nimą.

Apart vietinių ir apylin
kių benų dalyvaus taip pat 
choras iš St. Mary’s of the 
Lake seminarijos, vadovy
stėj kun. Joseph T. Kush.

Amžiną atilsi 
Jonas Latvaitis, 41 metų

amžiaus, po dviejų metų 
sirgimo rūgs. 19 d. Lake 
County ligoninėj mirė. Po 
gedulingų pamaldų Šv. Bal
tramiejaus bažnyčioje rūgs.

Smagus Jaunikaičiu Piknikas
(Paminėjimui Penkiasdešimts (50) Metų Sukaktuvių)

matydama svarbą remti šią! kalus, kalbėta apie seimą, 
šalį, nutarė nupirkti apsau-1 kuris įvyks spalių 5 d., Šv. 
gos bonų už $100, o vėliau! Pranciškaus vienuolyno sa-
ir už daugiau.

Šv. Baltramiejaus parapi
joj 40 valandų atlaidai, pra
sidės spalių 5 d.

Enrikas.

CHICAGOJE
Iš šv. Pranciškaus 
Akademijos Rėmėju 
susirinkimo

Town of Lake. — šv. Pran 
ciškaus Seserų Vienuolyno 
Rėmėjų 3 skyr. sus mas į- 
vyko rūgs. 21 d. Pirm. M 
Sudeikienė išdavė raportą 
nuo įvykusios pramogos jos 
namuose. Pelno padaryta 
$55.00.

lėj, Pittsburgh, Pa. Išrink
ta atstovės.

Pirm. M. Sudeikienė, kleb. 
kun. A. Linkui pritariant 
darys rinkliavą prie bažny
čios sekmadienį, rūgs. 28 d. 
Šv. Pranciškaus Seserų vie
nuolyno ir akademijos rei
kalams. Rinkti aukas apsi
ėmė: E. Gedvilienė, P. Turs
kienė, J. Šaudvitienė, Miku-

O. Sriubienė.

Nuoširdžiai prašoma visų 
aukoti pagal išgalę. Rėmėja

TELEFONAI:

Offiee: HEMlock 5524
A

EMERGENCY: call MIDuay 000L 
Rea.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS: ’
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. valgf' 

2408 West 63rd Street

AMEkIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIA/
Re.. 6058 So. Talaaa Ava.
Rea TaL GROvehiU 0617 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYT0JA8 IR CHIRUROAS

VaL: 2-4 ir 7—6 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomie susitarus.
2423 W. Marąuette Road

tri. OANal 6181

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 YVest Cermak Rd. "-*

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

6631 S. California Ave. 
Telefonai REPnblic 7868

Lietuvių Auditorijoj

Kur šios kolonijos, esti 
kone visų draugijų susirin
kimai, kur svarstomi įvai
rūs darbai ir veikimas, kur 
daugiausiai vestuvių, poky
liai ir kitoki parengimai 
įvyksta, (ypač šiais me-

• 4
tais), užeigos kambaryje 
padaryta naujų įtaisymų, 
kad galima būtų visus grei
čiau ir patogiau patenkinti.

Šis-tas

Iš šeštadinio vakaro, nig- 
sėjo 20 d., kaž kur buvo 
dingę, (kaip į ugnį būtų 
įkritę) visų draugijų pir
mininkai, vadai, politikie
riai. Tik kaikurie “piso- 
riai” buvo pasilikę. Vėliau 
sužinojau, kad tai buvo 
“spulkos” direkcijos meti
nis iš vakaro išvažiavimas

WHITNĖY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo l-mos lkl 8-toa 

vai. vak.
Tel. CALomet 6877 

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

REZIDENCIJA; —
8149 SO. HALSTED ST.

Tel.: Victory 3979

ADVOKATAS

Tel. PROspeet 3525

V. W;'KUTKAUSKA5
ADVOKATAS

6158 So. Talman Ave.
Chicago, IIL

Būkite Malonias 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam rr- 
▼•nlmul. Saugokit Jaa. leisdami 
liekramlnnotl jaa modernUklaaala 
m* t oda. kuria rertltmo mokslą* 

gali suteikti.
33 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pagalina 
vls< aklų Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas 18-toa
Telefonas CANAL. 0533 — Chicago 

OPISO VALANDOS 
Kasdien » #0 a. m. Iki 8.80 p. m. 

Trefi. lr Mt: 9:80 a. di. tklo m

DR. STRIKOL’IS '
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namą tel. PROspeet 1930

Tel YARda 6981.
Rea.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAIS IR CHIRURGAS 

Oftao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36
756 VVest 35th Street

DR. VAITUSH, OPT.
LIETims 

AKIU GYDYTOJAS 
SPEC ĮAUSTAS

tavtrft 30 metų praktikavimo aktų 
taisyme Ir gydyme 

GERAI PRITAIKIUTI AKINIAI 
pataisys kreivu akle, trumparegyst*
lr tollregystp;
palengvins akių {tempimų, prašaliu 
galvos skaudėjimų, svaigimų lr aklų 
karkti.

MODERNIftKIAII8I, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO HCDAI 

RpeclJdl atyda atkreipiama J valkų

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai prirenkami
per patyrusį lietuvi daktarą.

Ofiso teL: VIRginia 0036 
Rezidencijoa tel.: BEVerly 8244

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 sutartį.

TeL OANal 0267
Rea. teL: PROspeet 666c

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

Reaklandja: 6600 So. Arteaian Aw 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popia

« iki • vaL vakara

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniai, 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas- CIOero 437<

Tri. TARds 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS S
GYDYTOJAS IR CHIRURGASr 

Taipgi akinio, pritaikau.
3343 bo. Halsted Street

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

Ofia* VaLi 9-4 ii 7—6 
Tračtadl aulais

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Tri. TARds SM6

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tk Btnri

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

Tel. CANai 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 YVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS
2017 8. YVestern Ave. f - 

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

Akiniai pritaikomi tiktai kada reiktai 
VALANDOS:

10-tos lkl 8-toa valandos kaadlen. 
Sekmadieniaia pagal autartj.

4712 So*. Ashland Ave.
TeL YARDS 1373

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

Telefofnas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
OTDTTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 80. Western Ave.
Ofieo valandoa:
Popiet — duo I Iki S! Vak. 7 Iki I 

Nedėllomla pagal autartį

Ofiso TaL: Rsrid. Yri.:
VIRginla 1866 FRO^ol 6664

DR. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 Weet S6th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kagdūn auo 2:00 iki 8:00 vaL 

Tr^iMd. Ir Uk susitartu*.

— rengiamas —

ANDRIEJAUS POŠKO 
SEKMADIENI, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 28 d.. 1941

KUBAICIO SUNSET PARKE
(13&th Street ir Archer Avenne

Su I š 1 a i m š i i m a i s i
Vaikučiams “Ice Cream” Veltoj. Įžanga Veltui.

PRADŽIA 12 tą VALANDĄ DIENĄ
Kviečia bendrą lietuvių visuomenę, e ypatingai visus jau 

nikaičius, atvykti 1 mano rengiamą Jaunikaičių Pikniką lr kartu 
sn manim pasilinksminti mano gimtuvės dienoje.

Užtikrinu visiems, kad turėsite tikrai vieną iŠ
šių dienų šių metų. .ANDRIEJUS POŠKA.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KB- 

ERATORS — WASHERS — 
MANGELS — STOVIS.

Telefoną. OANal 7329

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal antartį.
Rea. tele£onaa SEEIey 0^34.

TaL OImto 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tri. (Mero 1484

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniai, ir
Penkta H iami n is

4631 So. Ashland Ave. 
T.L YARda 0W4.

Pirmadie.iaia, Trečiadieniais ir 
Mtadūniaū.

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

(2-troa lnboe)
Tri. MIDvray 2860 Chicago, QL 

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

8ekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

AID ALESAUSKAS Š SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr *
Telefono REPUBLIC 6051

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir «uo 7—9 vakar. 

Taipgi pagal sutartį.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 
4631 So. Ashland Ave.

Tri. YARda 0994 
Rez. Tel. KENwood 4.300

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

tf PLATINKITE "DRAUGĄ”
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Stalino saulė 
- juodesnė už suodžius

Iš laikraščio “Į Laisvę” 
per Kauno radiją buvo per
skaitytas straipsnis “Kuo 
laikosi bolševikai?” Straips
nio išvadžiojimu, bolševikai 
laikosi teroru. Jų komisarai 
bei komisariukai yra tikri 
karaliukai. Sovietų Rusijo
je garbinama “Stalino sau
lė”, kuri padoraus žmogaus 
akyse atrodo juodesnė už

, suodžius. Bolševikų “saulė” 
Al yra tik eksporto dalykas; 

ji yra antižmoniška, nedo
ra, imperializmo padaras. 
Pačioje gi Rusijoje gyven
tojai turi tik vieną rūpestį, 
kaip gauti duonos kąsnį, ir 
kuo pridengti savo kūną. Su- 
sidaro pasibaisėtinas vaiz- 
daą: generolai, aukštesnieji 
valdininkai, šviesuomenė Ru 
sijoje mato didžiausią pa
saulyje melą, bet jie yra be 
dvasios, inertingi ir todėl

* viešai savo balso pakelti ne- 
išdrįsta.

dionistas F. Novogrodskis.
Rugpiūčio 30 d. buvo pa

deklamuotos dvi patriotinės 
lietuvių baladės. Vėliau sekė 
K. Petrausko įdainavimai iš 
įvairių operų. Popiet paskel
btas liaudies dainų koncer
tas, dalyvaujant Vladui Bal
trušaičiui ir Benediktui Va
siliauskui. 9 vai. vakare ėjo 
saloninio orkestro koncer
tas, diriguojamas Lechavi- 
čiaus ir dalyvaujant S. Grau 
žiniui.

Rugsėjo 1 d. priešpiet bu
vo skaitoma įdomi paskai
ta apie kun. J. Tumą-Vaiž
gantą, pavadinta “Žmogus- 
legenda”. Po to 10 minučių 
buvo cituoti Tumo-Vaižgan
to “deimančiukai”. ,

Per Kauno radiją kelios 
paskaitos buvo skaitomos a- 
pie Vilniaus miesto archi
tektūrą, ypač iškeliant baž
nyčių grožį.

Per vieną transliaciją dai
navo p-lė Grigaliūnaitė ir 
skambino Ona Biržiškaitė.

iš Politikos Lauko
JUDGE JOHN T.
ZURIS DAY

Tuo vardu Lietuvių De
mokratų Lyga rengia me
tinį pikniką, į kurį kviečia 
lietuvišką visuomenę atsi
lankyti ir parodyti politi
kieriams mūs politinį susi
pratimą ir sykiu priduoti 
daugiau energijos mūsų po
litikos vadams kovoti už 
kas kart didesnį pripažini
mą lietuvių šios šalies poli
tikoje. B© to,; pagerbsime

Kitataučiai rengia dide-, pS 
les savo politikos vadų die- $$ 
nas. Jie skaitlingai suva
žiuoja. Jie parodo miesto I 
ir valstybės politikieriams 
subrendimą politikoje. Dėl 
to jie gauna didesnį politi
koje pripažinimą.

mums, • lietu-|1Laikas ir_____ __________
viams, daugiau domėtis po-1 
litiką. Tai gi, sekmadienį 
rūgs. 28 d., gausiai suva
žiuokime į rengiamą teisė
jo J. T. Zūrio dieną, Liberty 
Grove darže, prie 83 ir Wil- 
low Springs Rd. Paremki-

teisėją J. T.. Zūrį, kuris vi- me Lietuvių Demokratų Ly-
sur gražiai reprezentuoja 
lietuvius. Juk nėra paslap
tis, kad su Zūrio išrinkimu 
į teisėjus daugiau lietuvių 
gavo valdžios darbų. De
mokratų Lygai pradėjus 
smarkiau veikti priekyje 
pirm. Al. Kumskio, ir viso
se lietuvių kolonijose lietu
viai gavo įvairių darbų. 
Tai gi verta paremti lietu
vius politikos vadus.

gos pastangas darbuotis už 
lietuvių reikalus. Įžanga 
nemokama. Be to, dar ga
lėsite laimėti vertingų do
vanų. Muzika, dainos ir 
kalbos skambės per visą 
dieną. Bus daug ir svetim
taučių politikierių. Lyga 
lauks visų lietuvių.

Lietuvis.

f

Lietuvos radio 
programos dabar

Apie Kauno radijo stoties 
pranešimus ir programą ga
lime pranešti šių žinių:

Iki rugpiūčio 26 d. Kau
ne pranešėjas paskelbdavo 
programos tvarką tik lietu
vių kalba. Tačiau nuo tos 
dienos po lietuviško prane
šėjo tą patį ėmė kartoti ki
tas pranešėjas vokiečių kal
ba. Kaunas vokiškai vadi
namas “Kauen.”

Programa prasideda 6 v. 
ryto ir trunka iki 11 vai. va
karo su pertraukomis. 12 
vai. transliuojama Karo Mu
ziejaus varpų muzika. Daž
nai perduodamos liaudies 
dainos ir lietuvių kompozi
torių kūriniai. Rugpiūčio 26 
d., be kitų buvo perduotos 
dar šios dainos: Marš, marš 
kareivėliai ir Geležinio vil
ko maršas. Tą dieną vėliau 
dainavo J. Babravičius.

5 vai. 15 min. po piet per 
Kauno stotį daroma trans
liacija iš Karaliaučiaus lie
tuvių kalba, šių transliaci
jų turinys yra politinio po
būdžio.

Rugpiūčio 27 d. vakarą 
buvo koncertas “Kaimui ir 
miestui”. Dalyvavo solistė 
Antanina Vencevičiūtė, so
listas Zigmas Survila, Stepo 
Graužinio kvartetas ir akor-

Kaip naciai 
šeimininkauja 
užimtuose Rusijos 
kraštuose

Znericho laikraštis “Neue 
,Zuercher Zeitung” praneša, 
kad vokiečiai užimtuose so 
vietų Rusijos kraštuose kol 
kas palieka tiek sovchozus, 
tiek kolchozus. Tiktai jų 
priešakyje pastatomi vokie
čių administratoriai, kurie 
esą atsakingi už tolesnį dar
bą šiose žemės ūkio įmonė
se. Esą paskelbta, kad arti
miausiu laiku nebūsią atski
riems žmonėms dalinamos 
nei žemės, nei gyvuliai. Ta
čiau visa tai esą tiktai lai
kina. Betgi dar nežinoma, 
kokia žemės ir kitokių tur
tų valdymo forma bus įves
ta. Šiuo tarpu vokiečiams 
daugiausia rūpįs derliaus 
suėmimas.

nių reikalams. Tose vietose 
mokslo įstaigoms patariama 
susispausti ir susirasti pa
talpas.

Neaiškumų esą dėl Lietu
vos aukštųjų mokyklų, ypač 
universitetų Vilniuje ir Kau
ne, likimo. Ryšium su tuo 
universitetų profesorių de
legacija lankėsi pas Vokie
tijos generalinį komisarą 
von Rentelną. "šio atsilan
kymo rezultatai dar nežino
mi. Kalbama, kad universi
tetuose bus leidžiama veik
ti tik aukštesniems semes
trams, o naujų studentų ne
būsią priimama.

Lietuvos mokyklos 
patalpos užimtos 
karo reikalams

Iš Kauno turime žinių, 
kad rugsėjo 15 d. prasideda 
mokslo metai Lietuvos pra
džios mokyklose ir gimna
zijose. Betgi daugelis mo
kyklų, ypač gimnazijų pa
talpų yra užimta vokiečių 
kariuomenės ir karo ligoni-

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuota 

lr Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
VaL: 10 Ud 5 Kasdien 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną.

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

PASKOLŲ IR TAIPIMO RETKAT.AIS KREIPKTTftS PRIE

St. Antbony's Building & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO-

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secretary

VAL.: Pirm., Ketvir.. šeštad, • iki 8 y. r.; Antr., Trečiad., a iki B p. p.

DABAR
MOKAME 31 ANT PADĖTŲ 

O ™ PINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tauplnlal yra ApdB ČOlrausti Iki 9S.000.00,

£

PIRM NEGU PIRKSITK 
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Flna.nftuoja.me namų pastatymų ai 
pataisymų — Nieko Jmokfitl — I 
metai Umokėtl — Apkainavimas 
dykaL

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Lltwlnaa — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. YlalSted St. 
VIC. 1272

_ '

A.

FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6240-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

TcL REPubUc 1538—9

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

S

LEO NORKUS,
DISTRIBUTOR 

OF ‘

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
£

BUDRIKO
RUDENINIS

IŠPARDAVIMAS

5s&į

Dviejų dalių gražus 

PARLOR SETAI 

tvirti ir gražiai 

padaryti po

$68.50

K

1 •
• J

•'-"ujbmb

»{•» . « •> ) U i • • « - • • — ■■ r
TRIJŲ KAMBARIŲ VISAS ĮRENGIMAS. Vertės $395.00,

r, parsiduoda už................................................$225.00
Dėl Gerų RAKANDŲ — PEČIŲ — STALŲ — LOVŲ — Gražių PARLOR SE
TŲ — Patariame Jums atsilankyti į BUDRIKO RAKANDŲ IR RADIO 
KRAUTUVŲ:

3409 So. Halsted Street
BUDRIKO RUDENINIAME IŠPARDAVIME Jums yra gera proga nusipirkti 
daug pigiau. BUDRIKAS turi visokiu prekių — pigių ir brangių. BUDRIKAS 
suteikia visems LENGVUS IŠMOKĖJIMUS.
BUDRIKO KRAUTUVĖJE rasite didžiausį pasirinkimą žieminių Pečių, kūre
namu su anglimis ir su gazu. Katrie norite būti šiltai per visą žiemą, be dul
kių i rw pelenų, tai įsigykite Naujausį Aliejinį Pečių iš Budriko Kratutuvės. 
Be to, jisai jums kainuos pigiau, kaip su anglimis kūrenami.
BUDRIKO KRAUTUVĖJE galite pirkti gražių Laikrodėlių ir Auksinių Plunk
snų — Vilnoniu Blanketų — Kaldru —' Rašomųjų Mašinėlių ir gerų Elektriki- 
niu Dulkių Valytojų. Kas link RADIO, tai pas Budriką rasite 500 geriausių 
1942 metų modelio visų išdirbysčių: RCA VICTOR — ZENITH — PHILCO 
— ir kitų.
Dabar patartina įsigyti gerą RADIO, o gerą radio tiktai galite gauti iš BUD
RIKO su pilną garanti ją per daugelį metų. Jums bus maloniau klausytis pro
gramų su NAUJU RADIO, nes dabar yra permainoma stotys, ir tik su Nau
ju Radio yra galima gauti programą aiškiai ir gražiai.

MAŽI RADIO, kainuoja po........................ ........................................... $ 50

PORTABLE RADIOS, po ............................... ................................. .. $ |ę KįQ

RADIO, gražiuose kabinetuose po QQ *r $150 00
AUTOMATIŠKI RADIO su VICTROLA, po................fifl

(ir dvylika Rekordų dykai) fOO.vU
%

BUDRIKO KRAUTUVES BRIDGEPORTE
p • o •'

DUODAME NUOLAIDĄ UŽ SENĄ RADIO AR PIANO

JOSEPH F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. Halsted St. Tel. Yards 3088
Budriko Radio Programai iš:

VVCFL, 1000 kil. — Sekmadienio vakarais 6:30 
WHFC, 1450 kil. — Ketvirtadienio vakarais 7:00 
WAAF, 950 kil. — Sekmadieniais 4:30 vai. po piet.
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čiusi

* AMLETO GIOVANNI C1COGMAN1. 
Laodioea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delr«

Jų tėvynė - Sovietų Rusija
Brooklyno lietuvių spaudoj paskelbtas įdomus daly

kas, kuris labai gerai karakterizuoja lietuvių bolševi
kų nusistatymą.

Bolševikų šlamštas Brooklyne turi savo radijo prog
ramą, kuri pradedama ir baigiama Amerikos tautine 
giesme “My country.”

Jų, bolševikų, artimi draugai padarę tokią pastabą: 
“Kodėl jūs taip pasikeitėt, kad vietoj Sovietui Są

jungos savo tėvyne laikote Ameriką...”
Į šią pastabą lietuviškųjų bolševikų vadai davę tokį 

atsakymą, kuris yra vertas dėmesio, štai, jis:
“Nebijokit. Mes nepasikeitėm. Ar toje dainoje yra 

nors vienas žodis apie Ameriką? Dainuodami ‘My 
Country’, mes savo tėvyne galime laikyti ir tą šalį, 
kuri mums artima” — '(“Amerika” — Nr. 39).
Čia pasakyta taip, kaip yra. Lietuviškieji bolševikai

visu kuo yra parsidavę Sovietų Rusijai. Viską, ką jie 
daro, kalba, rašo, ar dainuoja, skiria Sovietų Rusijai, 
bet tik ne Amerikai ir tuo labiau ne savo tėvų kraš
tui Lietuvai. Ir, jei šiandien tie lietuvių tautos judo- 
šiai — bolševikai pasisako remią Amerikos apsigink
lavimą, tai tik dėl to, kad apsiginklavusi Amerika iš
gelbėtų komunizmą Sovietų Rusijoj. Pati Amerika 
jiems nerūpi. Jie nekenčia jos demokratinės santvar
kos. Jie norėtų Amerikos žmonėms atimti laisvę, už
daryti burnas; visiems nekomunistams redaktoriams 
ištraukti iš rankų plunksnas ir juos pačius į kalėjimus 
sukišti, kad jie nedrįstų kritikuoti jų idealą ir vadą 
Staliną ir užstoti žmones, kovoti už jų teises.

Ar ne taip komunistai pasielgė Sovietų Rusijoj?
Jie Rusiją pavertė milžinišku kalėjimu. Jie uždarė

visus laikraščius ir žmones maitino tik bolševikiškos 
propagandos šlamštais.

Nespėjo Maskvos komisarai įkelti koją į 1940 m. 
birželio 15 d. raudonarmiečių okupuotą Lietuvą, tuoj 
pasmaugė spaudos laisvę, uždarydami visų grupių laik
raščius, sunaikindami daugybę lietuviškų knygų.

Nieks neabejoja, kad Tretysis Internacionalas, ku
rio centras yra Maskvoje, ir Ameriką norėtų paversti 
belaisviu, beteisiu kraštu. Lietuviškieji bolševikai yra 
to intefnacionąlo agentai. Jie yra raudonosios Mask
vos patrijotai. Jie siekia, kad ir Amerikoj nušvistų 
Stalino “saulė”. Ir dėl to, kol toji “saulė” savo “spin
duliais” nepasiekė Amerikos krantų, lietuviškieji bol
ševikai pasilieka savo pasirinktosios tėvynės — So
vietų Rusijos patrijotais.

Tačiau, esame tikri, tie mūsų nelaimingieji tautos 
paklydėliai tiek matys čia, šiame krašte, .Stalino “sau
lę”, kiek jie mato savo ausis. Amerikos žmonės myli 
gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Jie geriau 
savo galvas paguldys, negu demokratinę santvarką pa
keis staliniška ar hitleriška diktatūra.

Įžymus Sukaktuvininkas
Kun. Juozui židanavičiui šiemet suėjo 75 metai am

žiaus.
Tai ilgametis Amsterdam, N. Y., lietuvių parapijos 

klebonas.
Kun. J. Židanavičius gimė 1866 m. rugpiūčio 21 d., 

Pasarninkų kaime, Seirijų valsčiuje. Kunigu įšventin
tas 1892 m. Į Dėdės Šamo žemę atvyko 1904 m. ir tais 
pačiais metais apsigyveno Amsterdame.

DRAUGAS

Garbingasis Sukaktuvininkas yra stambių nuopelnų 
vyras. Jisai įkūrė Šv. Kazimiero parapiją, pastatė gra
žią bažnyčią, mokyklą, pristeigė draugijų. Parapijoj 
plačiai išvystyta ir katalikiškoji ir lietuviškoji veikla. 
Organizuoti ir jo vadovaujami Amsterdamo lietuviai y- 
ra stipriai parėmę ir Lietuvos ir vietos visuomenės 
reikalus. Be to, daugeliui lietuvių studentų yra padė
jęs aukštuosius mokslus išeiti.

Patsai Sukaktuvininkas stambiomis sumomis yra au
kojęs įvairioms Lietuvos kultūrinėms įstaigoms. Ypač 
gausingai parėmė Šv. Kazimiero spaudos draugiją Kau
ne.

Kun. Juozas Zidanavičius yra įžymus rašytojas. Yra 
parašęs apie keturiasdešimta dramos veikalėlių, didelį 
apologetinį veikalą “Tikėjimo Skydas”, giesmyną ir la
bai daug eilėraščių. Už savo darbus yra pelnęs aukštų 
Šventojo Tėvo ir Lietuvos atžymėjimų.

Įžymiam veteranui veikėjui ir rašytojui linkime svei
katos dar daug metelių padirbėti Bažnyčios naudai ir 
savo mylimos tautos gerovei.
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Po svietą pasidairius kokia -Hitlerio tarnaite, tuo
met visą Vokietiją būtų 
atitekus. Dabar dūduoja į 
saują, ale po laiko.”

Chicagos Universiteto sukaktis
Šiomis dienomis Chicagos Universitetas mini auk

sinį jubiliejų. Į iškilmes yra sukviesta 150 Amerikos 
universitetų ir kolegijų prezidentų, 10,000 alumniečių 
ir draugų. Ta proga buvo suruošta visa eilė moksli
ninkų konferencijų ir paskaitų, kuriose gvildenta vi
sokie ekonominiai, politikos ir kultūriniai klausimai.

Šį universitetą įsteigė William Rainey Harper su 
John D. Rockefellerio milijonais.

Tasai mokslininkas, nujautęs, kad žibalo magnatas 
siekia įsteigti Chicagoje naują kolegiją,, pasinaudojo 
proga. Nusprendė steigti ne tik kolegiją, bet ir uni
versitetą, pakviečiant į jį žymiausius mokslininkus pro
fesoriais. Rockefelleris pradžioj davė tam tikslui tik 
$600,000, bet Harperis pasitikėjo jo duosnumu ir dar
bą varė pirmyn.

Universitetas įsteigtas 1891 m. Harperis, turėdamas 
34 m. amžiaus, pradėjo statymo darbą prekybininko 
Marshal Fieldo dovanotose balose. Jisai pasikvietė žy
miausius tais laikais mokslininkus, kurių tarpe buvo: 
John Dewey, ekonomininkas Tharstein Veblen, biolo
gas Jacąues Loeb. Profesoriams mokėjo algą dvigubai 
didesnę negu kiti universitetai. Kai pasidarydavo de
ficitas, jį tuoj padengdavo John D. Rockefeller, kuris 
ton įstaigon yra supylęs virš, $35,000,000.

Universitetas greit kilo prestyžiumi ir studentų skai
čiumi. Šiuo metu universitete mokosi netoli*aštuoni 
tūkstančiai studentų.

Dabartinis Chicagos Universiteto rektorius Maynard 
Hutchins yra nemažiau energingas, kaip ir jo įsteigė
jas William Harper. Jisai užsispyrusiai reikalauja, kad 
jau laikas užbaigti materializmo anarchiją, kad filo
sofija ir moralybė turi užimti savo vietą šalia gry
nojo mokslo. Jo priešininkai nori įtikinti, kad tai ga
lėtų sugriauti mokslo nepriklausomumą. Ir toji kova 
eina ir profesorių ir studentų tarpe.

Chicagos Universiteto įsteigėjas buvo baptistas. Bap
tistų įtaka ir dabar ten tebėra žymi.

Šią aukštąją mokslo įstaigą yra baigusių ir lietu
vių. Ten ir dabar yra būrelis lietuvių studentų.

Suprantama, universitetas, turėdamas gerus profe
sorius ir stiprią finansinę paramą, ir šio miesto ir vi
so krašto kultūriniame gyvenime išvarė plačią vagą.

(“Draugas” 1916 m. rug
sėjo 27 d.)

Tautos Fondas... Tautos 
Fondas rūpinasi, kad po ka
ro Lietuva gautų laisvę ir 
nepriklausomybę. Tautai 
laisvė yra nepaprastos svar
bos dalykas, nes už laisvę 
tūkstančiai gyvybes padeda.

Anais laikais Lietuvos 
Nepriklausomybės reikalais 
rūpinos Tautos Fondas, o 
šiais laikais Lietuvos Lais
vės ir Nepriklausomybės rei 
kalais rūpinasi Lietuvai Gel
bėti komitetas, kuris nuo 
š. m. spalių 1 d. praaeda 
aukų vajų Lietuvai gelbėti 
ir sušelpti lietuvius tremti
nius, esančius Sibire.

Iššauta 1,500,000 pūdų ge
ležies... Prie Verdūno eina 
nepaprastos kovos. Vokie
čiai į Verdūną šaudo iš 4,- 
000 armotų. Kas 4 minutės 
miestan nukrinta 65 pūdų 
bomba. Ligi šiol Verdūno 
apylinkėse iššauta arti 1,- 
500,000 pūdų geležies.

Nepaprasta brangenybė 
maisto Belgijoje... Belgijo
je viskas pabrango. Dabar 
už svarą lašinių mokama 
daugiau kaip du doleriai, už 
sviesto svarą daugiau kaip 
doleris.

žmonės trokšta taikos.... 
Jau treti metai kaip karo 
frontuose liejamas kraujas 
ir žudomi žmonės... Visi žmo 
nės trokšta taikos, bet vis 
dar jos nematyti.

Pr. Lapienė Brooklyn’o 
“tautiškoj” gazietoj juoku 
apgarsino Apreiškimo para
pijos šv. Vardo draugijos 
narių kalbėjimą rožančiaus 
už Lietuvos išvadavimą. 
Jos lapienišką galvelė net 
toli nuo mįslės, kad rožan
čium galima Lietuvą va- 
douti.

Pasakoti tai lapienei, 
kiek ir kam poteriai yra 
pagelbėję, žinoma, būtų
bergždžia rokunda. Ale
kas-ne-kas, o save vadiną
tautiečiais turėtų, ištikrųjų, 
pabandyti poterių jėgą.
Kai nepoteriauja, tai, žiū
rėk, nebegali net savo sro
vės išvaduoti iš suklerimo 
ir visuotinos nesantaikos. 
Visokie tautiški “poteriai,” 
kurias jie nori pasiekti 
tikslo, pasirodo yra be jo
kios macės.

Radęs parašytą^ kad Lie

tuvos valdovas Algirdas 
1318 metais apsiženijo su 
Vitebsko kunigaištyte ir 
po dviejų metų Vitebsko 
miestas atiteko Lietuvai, 
vienas mano tavorščių aną 
dieną šitaip pasakė:

“Stalinas buvo durnas 
ženydamasis su Lietuvos 
žydo Kaganovičiaus dukte
rimi. Nors po dviejų metų 
Lietuva atiteko balšavi- 
kams, bet ką tai reiškia. 
Jam reikėjo apsiženyti su

Spicpirvirvio Dumkos
Mūsų raudoni laikrašti- 

ninkai puola “Draugą” ir 
kitus laikraščius už “diena 
dienon dėjimą žinių iš Ber
lyno.” •

Bet žinias iš Berlyno die
na dienon deda ne tik visir— 
didieji Amerikos dienraš
čiai, bet ir mūsų skurdžiai, 
Maskvos imperializmu gy
nėjai. Stokite prieš veidro
dį ir duokite sau per nosį!

----------------- 4

Du metai atgal, karą pra- u. 
dedamas, Hitleris- pasauliui ' 
pareiškė: “Aš apsivelka sa
vo seną kareivišką mundie- 
rą ir jos nenusivilksiu iki 
karą laimėsiu.”

Jei jis ištiesų ta pačią 
mundierą du (me$us dėvi, 
tai, be- abęjojifttd, jau alkū
nėse ir kelnėse skylės, nes 
Jurgis Fuspolitikierius sako, 
jam kelnės į vienus metus 
prasitrina.

Prašau Nesijuokti
— Jonuk, ar tu davei tą 

centą monkei?
— Taip, mama.
— Ir ką ji su tuo centu 

darė?
— Ji atidavė savo papei, 

kuris vargonėliais groja.

M
T

Atsargiai, karšta!_ _ _

Didis reikalas susiorganizuoti
Natchez vyskupas Richard Gerow, kalbėdamas ka

talikių moterų suvažiavime Springfield, III., nurodė di
delį pasauliečių apaštalavimo reikalingumą.

Ganytojas pasauliečius veikėjus vadino Kristaus ka
reiviais. Jisai suminėjo, kad erezijos ir schizmai ati
traukė daug žmonių nuo Kristaus, šiandien, kaip nie
kuomet pirmiau, visos tamsybių jėgos yra sumobili
zuotos prieš Bažnyčią. Su savo materializmo filosofija 
jie atakuoja paties Aukščiausiojo sostą. Ar galima, pa
brėžia vyskupas, nuošaliai stovėti ir nieko nedaryti, 
kai šėtono tarnai veda griovimo darbą. Ir

“ar mes galime parūpinti tinkamas priemones kovo
ti jų gerai suplanuotus ir suorganizuotus puolimus, 
jei pasiliksime nesusivieniję, neužinteresuoti ir ne-

'organizuoti? Niekuomet pirmiau istorijoj nebuvo di
desnio reikalo mūsų žmonėms veikti vieningai ir or
ganizuotai” — kalbėjo vyskupas.
Popiežius Pijus XL visa savo energija ragindamas 

rūpintis Katalikiškąja Akcija, turėjo galvoje ne tik 
gynimąsi, bet ir konstrukcijos (statymo) tikslus. Ir 

. “ačiū Dievui, sako vysk. Gerow, šio krašto pasaulie
čiai žmonės suprato tą šauksmą ir dėl to jie ne tik
gina, bet stato Bažnyčią.”

ši vysk. Gerove kalba yra verta visų tikinčiųjų rim

to dėmesio.
• Copyright 1941 Lincoln tfevspapor Fttturts9 Ifto»
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Alis Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis

U. TOMAS

(Tęsinys)

Šiandien vėl atsitiktinai susidūrėme su universiteto 
ešalonu. Kas galėtų tikėtų kad šitie apiplyšę, purvini, 
gaurais apaugę barzdoti skarmalai būtų universiteto 
profesoriai! Georgijus AleksandroviČius sėdėjo prie 
lentos, kuria išeinama iš vagono, ir skaitė kažin kokią 
knygą; šalimais gulėjo sąsiuvinis, į kurį jis laikas nuo 
laiko pasižymėdavo savo pastabas. Aš negalėjau iškęsti 
nenusišypsojusi, — vadinasi, jis vis dėlto liko pats išti
kimas!

Tačiau Jakateriną. Pavlovą vos bebuvo galima pa
žinti — tokia ji buvo sulysusi ir susilpnėjusi. Kokios 
turi būti kančios motinai, kuri laukia kūdikio!

Elegantiškasis profesorius, kuris atrodė kaip lordas, 
tupėjo susirietęs ant žemės ir mažyty bugenėly plovė ka
žin kokius skarmalus; jo žmona sirgo ir turėjo gulėti. 
Kalbotyros profesorius vaikščiojo iš vieno galo į kitą su 
mažu vaiku ir, stengdamasis jį nuraminti, mažutėliui 
dainavo dainelę apie ožį. Jo žmona taip pat gulėjo li
gos pakirsta.

Liepos 3 di
Važiuojame per Omską, Tatarskąją, Barabino ste

pes . . . Naktį laikome duris atdaras, kad nors snausti 
galėtume. Viršuj mūsų galvų tamsiai mėlynas majes
totiškas dangus, kvepia šviežia žolė, toli griežia griež
lė ir eirpina svirpliai . . . Bet čia, žemai, žmonės, sukau
styti baimės, skausmo ir neapykantos, visiškai nesupran
ta šito dieviškojo grožio!

Ir tėvelis negali užmigti. Jis atsisėda ant grindų, 
nukaria kojas ir įsmeigia akis į tolį. Dabar jo veidas 
atrodo 20 metų senesnis, negu prieš šešis mėnesius. Ka
žin apie ką jis mąsto?

Liepos 4 di

Novonikolajevskas. Stotis prigužėjus pilan viso
kių tautybių kareivių ir karininkų. Ir iš kur jų čia tiek ? 
Mes, važiuodami, visam kely nesutikom nė vieno ešalono, 
kuris būtų vykęs į fronto pusę. Ką čia visi šitie rusų 
karininkai veikia? Kodėl jie neina į frontą??

Mes vėl važiuojam. Daug pabėgėlių pasiliko vie
toje, su jais ir tarėjo žmona, kuri čia turi giminių.

Pakeliui pro šalį pralekia svetimtaučių ešalonai; 
beveik visi salonvagonai, aprūpinti virtuvėmis, vonio
mis ir kitokiu liuksusu, koks tik begali ateiti į galvą. 
Baisiai darosi pikta, žiūrint į tuos visko pertekusius, nu
sipenėjusius veidus, kai tuo tarpu mūsų pačių žmonės 
turi kęsti badą ir apskretę purvais valiuoti karviniuos 
vagonuos.

* Liepos 5 d.

Mes vėl stovime vidury lauko. Priešais mus ir už
pakaly kiti ešalonai su pabėgėliais. Vagonai žmonių ir 
mantos sausakimšai prigrūsti. Visur matyti lovos, sta
lai, kilimai. Daugelis su savimi turi pasiėmę vištų, net 
kiaulių. Kas mums ypač nuostabu, tai kad tarp pabė
gėlių yra ne tik vadinamųjų buržujų, bet taip pat visai 
prastų žmonelių, net darbininkų. Mat, visiems prieš 
akis vaidenasi raudonasis teroras.

Mama dar vis tebeturi daug karščio.

’V ’' \ v ' v Liepos 6 d.
Stotyse ir raevezduose (stotelės); per kuriuos pra

važiuojame, visos sienos nulipintos popiergaliaa; tai pa
bėgėlių paštas. Kas jį sugalvojo, to tikrai nežino nie
kas, bet tai vis dėlto yra tinkamiausias būdas tarp s*- 
vęs susižinoti, juo labiau, kad neveikia nei paštas, nei 
neina laiškai, ir nesuskaitomi žmonių tūkstančiai nežino, 
kur yna jų artimiausieji- namiškiai ar giminės. Todėl: 
tokiu būdu pakabinamas raštelis su viltimi, kad tie, ku
rie užsuks į šį kraštą vėliau, perskaitę tą visą literatūrą, 
susiras ir reikalingų priemonių tarp savęs susižinoti. 
Visi į šiuos laiškučius žiūri su tam tikra pagarba; jei 
kurį nuplėšia vėjas, tai jį kiti tuojau paima ir vėl rūpės 
tingai priklijuoja, Klijuoja paprastai duona. Juk kur 
pabėgėlis galėtų gauti tam reikalui kitokios medžiagos? 
Pranešimai dažniausiai yra labai trumpi; bet kiek daug 
juose glūdi skausmo, rūpesčio ir nelaimių! Pavyzdžiui, 
vienas rašo:

“Aš su vaikais važiuoju į Irkueko pusę. Vašia pa
keliui mirėt M. P. Vasilevskaja iš Kungūzo.”

IBui

VAIKAI NORI LA NKYTI MOKYKLĄ

("Draugas" Avine leiepuotm

Muskegon Heights, Mich., 26 vaikai pike tuoja viešąją mokyklą, į kurią jie neprii
mami, nes neturi pastovių namų. Šie vaikai su tėvais gyvena trailerių kempėje.

RIMTIES VALANDĖLEI
•r

Mtmyse 6ted» Paslaptinga Jėga
Kartais žmogus nežino sa

vų jėgų stiprumo. Panau
dojęs, visą galią, nusistebi 
kad įrankiai- lūžta rankose. 
Kaip liūto aštri nagai gra
žiai paslėpti, taip ir žmo
gui netikėta stiprybė glūdi 
jame, pasireiškia nelaimėje, 
kokiame nors nepaprastame 
įvykyje. ,

Rudens gražus, vėsokas 
oras iššaukė jaunuolius fut
bolo žaisti. Gatvėje būrys 
vaikų žaidžia^ Prie senyvo 
žmogaus nusirito futbolas. 
Vaikų gundomas bandė spir
ti ; nelabai kaip pasisekė. 
Už kiek laiko, vėl futbolas 
atsirito prie jo kojų. Dabar 
žmogelis spirs, ne juokais. 
Futbolas toli nulėkė, deja, 
pro didelį krautuvės stiklą. 
Koks nesmagumas kada sa
vininkas išėjo su botagu 
ieškoti kaltininko, sutiko 
senyvą, futbolo mėgėją.

Mažas vaikas bandė ati
daryti sunkias namų duris. 
Jo jėga silpna. Gailestinga 
moteris, pamačiusi vaiko 
nevykusius bandymus, pati

ką, kuris be priežasties lau
žė svetimų žmonių duris.

Nelaimingoje šeimoje, vy
ras seniai be darbo. Vaikai 
silpsta iš alkio. Diena po 
dienos eina žmogus darbo 
prašydamas, bet negauna. 
Sumanė galutinai apvogti 
turtingą praeivį. Bankoje 
matė kaip turtuolis įsidėjo 
pilną piniginę kišenyje. Sek
damas turtuolį iš paskos, 
pamatė kaip netikėtai pini 
ginė iškrito iš kišeniaus. 
Paėmęs piniginę galvoja — 
ar atiduoti ar ne?

Nelengvai alkstančiam at
sižadėti tiek pinigų, bet sa
ve nugalėjo, atidavė. Tur
tuolis, žodžiais padėkojęs, 
patikrino ar visi pinigai. 
Gera kad kitas pamatęs į- 
vykį, pasigailėjo sąžiningo 
žmogaus, išrūpino darbo.

Ne visiems mums reikė
jo išbandyti savo pajėgas 
— nežinome ką patys dary
sime aplinkybių spaudžia
mi. Juo stipresnė mūsų dva
sinė pajėga, juo išmintin
giau ja naudojamės, tuo pa
sėkų gausybė vaisingesnė ir

Persikėlė į Vilnią
Per Kauno radiją rugpiū

čio 30 d. vakarą buvo pa
skelbta, kad generalinis švic 
timo tarėjas ir švietimo di
rekcija persikelia į Vilnių. 
Todėl rugsėjo 1 ir 2 d. priė
mimų direkcijoje nebuvo. 
Po nurodytų datų direkcija 
turėjo priiminėti interesam 
tus jau Vilniuje.

pasireiškia mūsų stiprybė, 
tai ne ženklas kad neturi
me. A.B.C.J,

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

quintuplets
ūse MUSTEROtE for

2HEST COLDS
Mother—Ohre Your CHILD 

TMs Sana Expert Caro!
At the flrst sign of the Dionne Quin- 
tnplcts catching cold—their ehests and 
throats are rubbed with Children’s 

A/iZd Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of

K. Baras

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atslnųnimųi ir pergyvenimų

(Tęsinys)

— Vyrai, kabinetą sudaro jūsų žmogus — dabar nė
ra ko nusiminti — viskas bus genai, — pasakęs šiuos 
žodžius ciniškai nusišypsojo. Cvirka piktai iš tikrųjų 
lietuvių juokės, nes aiškiai žinojo, kad šią dieną rusai 
bolševikai okupuos Lietuvą ir pasmaugs jos Laisvę. Kaip 
jis nežinos, nes kas dieną ir naktį sėdėjo pas Pozniako- 
vą, Maskvos pasiuntinį Kaune ir projektavo, svarstė ir. 
išdirbo planus su savo sėbrais, kaip kuo greičiausiai pa
smaugti Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę, kai tik 
rusų bolševikų kariai pasipils iš Gaidžiūnų, Alytaus ir 
Vilniaus įgulų, ir pradės žygiuoti maskoliai iš Rusijos 
gilumos į mūsų tėvynės širdį.

Rusams bolševikams okupavus Lietuvą, tuojau į žy
miausias valdžios vietas buvo paskirti iš trečiojo fronto 
žmonės, kurie gerokai linko į Maskvą ir, be to, tie, ku
rie kuo nors yra pasireiškę prieš Bažnyčią, ar iš viso 
prieš religiją, nebuvo pamiršti ir tie žmonės, kurie in- 
deferentai — atšalę religijos ir lietuviškumo reikaluose. 
Bet Cvirka neužėmė jokios aukštesnės vietos, jis veikė, 
dirbo užkulisuose, buvo ryšininkas tarp naujų valdžios 
pareigūnų ir Maskvos atstovybės Kaune.

Cvirka kas valandą bėgdavo į Kaune esančią Maskvos 
pasiuntinybę, čia gaudavo instrukcijų, uždusęs bėgdavo 
iš bolševikų pasiuntinybės pas savo draugus, aukštus pa
reigūnus ir pasakydavo jiems kokios šią valandą reikia 
laikytis taktikos įstaigose, spaudoje ir radijofone. Nors 
daugelio naujų pareigūnų kitaip galvojo negu Maskva 
ir kai kurie iš jų dar bandė mažiau ar daugiau būti savi
stovūs ir kiek galint išlaikyti lietuviškumą, bet ir jie 
buvo patekę į bolševikų pinkles ir matė, kad kiekvienas 
jų veiksmas yra griovimas lietuviškojo ekonominio ir kul
tūrinio gyvenimo. Ir jie jau neturėjo valios ir ryžtin
gumo atsispirti rusiškojo bolševizmo bangai: melagys
tėms, apgavystėms ir terorui. Kai kartą, 1940 m. biržfe- 
lio pabaigoj, atsilankė dr. L. Bistras pas užsienių reikalų 
ministerį ir ministerio pirmininko pavaduotoją. V. Krevę- 
Mickevičių ir dr. Bistras pasiteiravo apie politinę būklę 
ir prašė daryti žygių, kad lietuviškumas būtų apsaugotas, 
ir kad nebūtų sugriauta tai, ką mes statėm per 22 metus 
nepriklausomo gyvenimo, V. Krevė-MickeviČius trumpai 
atsakė:

— Nieko nebegaliu padaryti, ratai rieda pakalnėn, pa
tekom į baisų ratą....

11. Cvirka įsako uždaryti buvusį

I. Paleckio laikraštį - "Laikąt!

atėjo pagalbon. Praeinąs po , , .
licininkas pamtengč būti vertingesne. Kad ne visada 

naudingas, padėti moteris-
kei ir jos vaikui. Pridėjęs 
petį prie durų, lengvai du- j 
rys su spyna atsivėrė I

Greit susirinko žingeidi l 
Žmonių minia. Patsai namų 
savininkas, pažadintas iš 
popietinio poilsio, rėkdamas 
visa gerkle šaukėsi pagal
bos nuo plėšikų. Vaikutis 
sąmyšyje dingo. Vaikutis 
nuovados viršininkas smar
kiai išbarė stiprų policinin-

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystis

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOK8L0 LAIKAS

Nuo 0 ryto iki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 Iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 33rd Plaee, 
Chicago, Dl.

Jr

PASKOLOS

children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
hest of care, so mother—you may be 

aaaured of using just about the BEST 
produet made vrhen you ase Musterole.
MORE than an ordinary “salve"— 

vrarming, soothinf Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 

those preferring a stronger produet

- namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!H

TAUPYKITE aiusų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir Ilgi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokam* 
Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

SSL PASITIK MIMO IR IŠTVERMES REKORDAS 

Nkm<6 Metai Sėkmingo 
Vieše Klijeatef

Keistuto Savings and Lomi Association yra šyaiausia,
«a ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVIH6S md LOAN ASS'K.
Tel. CAL«ne« 4118

3236 So. Halsted St. Chicago- IIL
los. ML Moserls, Sec’y.

J?

SCTAirPYSl PTNIOV, DAtfO DSRBO fR SVEIKATA. ĮSIGYK 

GERIAUSIA m STIP- 
RIAUSIA «V DIEAV I

MKK-BEI.T, VMS kai AtrtnmaUSkaa

ŠLEGAITIS
STOKER SALES)

8921 So. Western Avė.

* rvEDV šiluma • boilerius
REPbbllc 3719 

m SUTAISAU SMITUS

J. Paleckis, rusams bolševikams okupavus Lietuvą^ iš
kilęs net į prezidento viršūnes, kurį laiką leido laikraštį: 
“Laikas.” Po 1939 metų, spalių m. lū d. įvykių, kada J. 
Paleckis prezidentūros sodely pasakė kalbą ir reikalavo, 
kad būtų pakeista Lietuvos santvarka, jis buvo ištrem
tas į darbo stovyklą ir paskui po kiek laiko paleistas. 
Po J. Paleckio ištrėmimo įi darbo stovyklą, “Laiką” re- 
degavo Blazas.

Rodos, penktą dieną, po Lietuvos rusų bolševikų oku
pacijos, į “Laiko” redakciją ateina Cvirka, gražiai pasi
puošęs, ir redaktoriui Blazui sako:

— Pas jus, redakcijoje, yra slaptosios policijos žval
gybos agentų, kurie dirbo tautininkų rėžimui.

“Laiko” redaktorius Blazas trumpai atsikerta:
— Ką ne ką, bet jau tikrai galiu garantuoti, kad mūsų 

redakcijoj “Lietuvos Aido” Povilonių tikrai nerasi. Kodėl 
Blazas taip kietai ir trumpai atšovė Cvirkai? Mat Cvirka 
bendradarbiavo “Lietuvos Aide”, tautininkų laikrašty, ir 
po savo straipsniais ar apysakomis pasirašydavo slapy
vardžiu: Povilonis. Ir Cvirka iš “Lietuvos Aido” gaudavo 
gerus pinigėlius.

Po šio Blazo, “Laiko” redaktoriaus susikirtimo su Cvir
ka, “Laikas” buvo greitai uždarytas. Nieko nereiškė, kad 
šis laikraštis buvo ir J. Paleckio organas. J. Paleckis at
sisėdo prezidentūros rūmuose, iš kurių, kokia pora sa
vaičių, nerodė savo veido. Visokių kalbų buvo: vieni sa
kė, kad rusų bolševikų slaptoji policija (G.P.U.) saugo 
ir nenori, kad J. Paleckis susitiktų su žmonėmis ir savo 
draugais, kurių širdyse dar visai nebuvo išbėlusi lietui 
viškumo liepsnelė, antri tvirtino, kad J. Paleckis, naujas 
prezidentas, sulaukė smarkų nervų sukrėtimą, kad visur 
jis matąs kraują ir šaukias, kad jis nieko neįeisiąs žu» 
dyti. Matyti, vyras po kelių dienų įžengimo į prezidento 
sostą pamatė, kad jo rankomis atliekamas Lietuvos Lais
vės ir Nepriklausomybės žudymo darrbas. Ir jis tapo aky
las rusų bolševikų įrankis.

(Daugiau bus)

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.



K DRAUGAI

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ARD visas
organizacijas vienija 
kilniam darbui

ARD visiems žinoma, kad 
tai ideališkiausia organiza
cija. ARD skyriai nuovar- Longinas Leonardas Laba-

Vestuvių varpams 
skambant

Šiandien, rugsėjo 27 d.,

Šeštadienis, rūgs. 27, 1941

Dievo Apvaizdos 
parapijos bazaras

Rugsėjo 21 dieną prasidė
jo mūsų parapijos metinis 
bazaras. Atidarytas ilga au-

Nekalto Prasidėjimo para-, tomobiliu procesija, kuriai 
pijos bažnyčioj prieis prie ■ vadovavo varg. K. Sabonis. 
Dievo altoriaus jungtuvėms

gio nežino: dirba vasarą ir 
žiemą be atostogų ir tai ne 
savo naudai, bet palaikymui 
ir rėmimui mūsų kultūros 
židinio: Šv. Kazimiero vie
nuolyno ir akademijos. Rė- 
mėjos ir parapijų talkinin 
kės ir “Draugo” pramogų 
bei piknikų darbininkės. Rė
mėjos turi gražų vardą ir 
visos katalikų visuomenės 
palankumą.

ARD rengiamose pramo
gose matysi ir Mot Są-gos 
narius ir Vyčius ir mūsų 
didžiulio Sus-mo narius ir 
pašalpinių dr-jų darbuoto
jus: gerb. kunigus, biznie 
rius ir daug jaunimo. Taip 
ir turi būti. Juk šv. Kazi
miero vienuolyno seserys 
tarnauja visai lietuvių tau
tai.

Ateinantį sekmadienį, rug 
sėjo 28 d., įvyksta “vasaros 
užbaigimo” ARD piknikas. 
Nors oficialiai ruduo prasi
dėjo rugsėjo 23 d., bet va
sarėlės šiluma ir gražus o 
ras, esame tikros, kad tęsis 
gerokai dar ir po 28 d. rug
sėjo. | *

Tad maloniai kviečiame 
visus į ARD paskutinį šių 
metų išvažiavimą. Malonu 
bus dar kartą visų parapijų 
lietuviams sueit, bendrai pa
sižmonėti.

Rėmėjos prisirengusios 
“iš tikro, iš pilno” svetelius 
kuo maloniausiai priijnti ir 
pavaišinti. Kas dalyvaus — 
ne veltui tai darys, bet pa
rems Šv. Kazimiero taip 
naudingą mergaičių akade
miją. X.

nauskas ir Juzė Florianne 
Girdžiūtė. Abu popularūs, 
mylimi savo parapijos jau
nimo, nes artimai dalyvavę 
lietuviškame veikime.

Longinas Leonardas La
banauskas gimė 1914 m., 
sausio 23 d., Aušros Vartų 
parapijoje. Nuo 1933 m., 
iki 1937 m., buvo dienraš
čio “Draugo” skelbimų sky
riaus vedėjas. Be to, jam 
teko du metus vesti “Drau
go” radio programas. Nuo 
1937 metų eina sekreto
riaus pareigas Lietuvos 
konsulate Chicagoj. Prieš

Bridgeport. — šv. Jurgio 
parapijoj gyvuojantis ARD 
2 skyrius rengiasi dalyvau
ti centro rengiamame pik
nike sekmadienį, rugsėjo 28 

, d., Vytauto parke. Yra pa
imtas piknikieriams trokas, 
kurs išvyks 10:30 vai. ryto. 
Norintieji į pikniką vykti 
troku prašomi vietas užsi
sakyti iš anksto Gudų krau
tuvėj, 901 W. 33 St.

Jr

Su dailiom iškabom jie 
triukšmingai gatvėm važi
nėjo — bazarą garsino. Pir
moji diena stebėtinai gerai 
pavyko. Žmonių daug, nežiū
rint karšto ir tvankaus oro. 
Ūpas'visų geras, už tad ir 
sėkmės gražios.

Draugijų būdos prikrau
tos įvairių, gerų daiktų lai
mėjimui ir tai jų pačių su- 
kolektuoti, kad tik kuo ma
žiausiai sudarius bilų. Kleb. 
kun. A. C. Martinkus ir kun. 
VI. Urba sukinėjasi po ba
zarą pilnai pasitenkinę. Juo
kauja, kalba. Visus pama
to. Sveikinasi. Klebonas 
džiaugiasi jam naujai pa-

| KOMBINACIJŲ IR KITOKIŲ PEČIŲ 

DIDIS

IŠPARDAVIMAS
PROGRESS KRAUTUVE)

keletą metų, persikėlus su vestos parapijos žmonių 
tėvais į Nekalto Prasidėji-Į darbštumu ir duosnumu. 
mo parapiją, kur rado savo
žadėtinę, iki šios dienos pri
klausė, rėmė ir veikė chore 
ir Vyčių kuopoje savo “Al
ma Mater” parapijoje, bū
tent Aušros Vartuose.

Busimoji Longino gyveni 
mo draugė Juzė Florianne 
Girdžiūtė gimė 1918 metais 
rugsėjo 22 d. Dievo Apvaiz
dos parapijoje. Persikėlus 
tėvams į Nekalto Prasidėji
mo parapiją baigė ten pa
rapinę mokyklą. Nuolat 
buvo veikli narė Vyčių cho
re.

Didesniuose Vyčių 36 kuo 
dos parengimuose visuomet 
buvo pirmutinė. 1936 metais 
ėjo vicepirmininkės parei
gas. Sodalicijoj nuo 1935 
iki 1941 m. pasižymėjo kaipo 
energinga veikėja ir pavyz
dinga anrė.

Linkime Longinui ir Ju
zei kuogeriausios laimės ir 
gausios Dievo palaimos ku
riant šeimos židinį. A.

Chicagos policistas D. 
Mulchione, kurs savanoriai 
per drafto boardą įstojo ka
riuomenėn, paleistas iš ka
riuomenės, nes senesnis 
kaip 28 m. amž.

Visų mūsų bendri idealai 
turi būti Dievas ir Tėvynė.

(Įsteigta 1889 m.),

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
ši firma virš 50 m. tos pačios 

šeimynos rankose! 
REKORDAS

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ — 
LENGVI I&MOK&JIMAL

KREIPKITĖS Į
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: 

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

'Apart Apsaugos, Turime Crnfl AAA IKI 
IATSARGOS FONDĄ Viri lJUV.UvV.WJ

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.

EEDJ

f*

A

r

risjMEoiv
FLORENCE

OIL HEATER

LOAN ASSOČUnONolOinfo 
JUSTIN MACKJEW1CH, Pres.
4192 Archer Avenue 

yiRginia i

•AKT. OTD. LAIDOTUVIŲ OIRBKTOUAI

KELNER - PRUZIN
Patan*tfauw — MoUris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Rugsėjo 27 dieną (šešta
dienį) bazaras prasidės 6 
vai. vak., gi rugsėjo 28 die
ną (sekm.) 4 vai. po pietų. 
Prašome visus į bazarą lai
mės išmėginti. Apsimoka!

Rap.

Remkite “Draugą”, nes j h 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
ir Jūsų reikalams.

PADfiKONC

A.
KOTRINA .

K AREI VIE N£
kuri mirė rūgs. 15. 1941 ir ta
po paFaidota rūgs. 22, 1941, o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, ku
rtė suteikė jai paskutinj pa
tarnavimą ir palydėjo ją Į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišallnlmą iš mū
sų tarpo dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. kleb. A. 
Linkui, kuris atlaikė jspudin- 
gas pamaldas už jos sielą ir 
pasakė pritaikintą pamokslą 
ir kun. P. Katauskui už gra
žų pamokslą kapinėse.

Dėkojame p-niai Pleržins- 
ktenei už gražų giedojimą baž
nyčioje ir varg. Daukšai, ku
ris gražiai giedojo ir vargo
nais grojo. Dėkojame šv. Mi
šių aukotojams ir gėlių au
kotojams. Dėkojame laidotu
vių Direktoriams 8. P. Mažei
kai ir I. J. Zolp, kurie savo 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo ją ) 
amžlnastles vietą, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius. Dėkojame grabne- 
šiams ir visiems, kurie paguo
dė mus mūsų nuliūdimo va
landoje ir pagalios dėkojame 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms, o tau myli
ma moteris lai Visagalis su- 

■telkia amžiną atilsi ir ramybę.
Nuliūdę lieka Vyras Anta

nas ir Giminės.

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai, 
----------------- . tr

A. B A 
PETRAS POVILAS 
DEMSKE DUMŠA

Gyveno, 2208 W. Cermak Rd.
Mirė aprūpintas Sakramen

tais rūgs. 25, 1941, 9 vai. ryte,
sulaukęs 52 metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Pa
nevėžio apskr., šadvos parap.,' 
Pakalnlškų kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

moterį Flsie (po tėvais Pla- 
rlkė); dukter) Lillian, du sū
nus Albert ir Bdward, seserį 
Marijoną ir švoger) Petrą 
Tunkua Ir jų šeimą: brolĮ An
taną ir Svogerką Neille ir Jų 
šeimą, pusbrolius Mykolą ir 
Nikodemą Walavlch ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko bro
lius Vincentą tr Joną ir šeimą.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wlcz koplyčioje, 2314 West 
28rd PI. Laidotuvės Įvyks pir
madieni, rugsėjo 29 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas , Aušros Vartų pa
rap. bažnyčią, kurtoje (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas | ftv. Kaslmlero kap.

Nuoširdžiai kviečiame vlsuš 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Duktė, 
Rūnai. Remm, Broliai. P* 1*4,po
lis Ir Giminės.

I>ftld. direktoriai I»rhawlcz 
ir HOnal. tel. CANal 2515.

PROGRESS KRAUTUVE yra tikra “Headųuarters” 
" dėl visokių gerųjų išdirbysčių pečių.

Šią savaitę specialiai sumažintos kainos, pasirinki
mas sekančiųjų:
Pilnos mieros
Kombinacijos pečiai nuo .................

Naujausios mados 
Česiniai pečiiai po ....

4-rių kambarių alyva 
kūrenami šildytuvai, po

$119.50

37.75

39.50
Šimtai iš ko pasirinkti.

Lengvus Išmokėjimai!
Didelė nuolaida už seną pečių mainant ant naujo.

EXTRA ŽEMOS KAINOS — -
r

- ant -
I ' • . /

Matrasų, Kaldrų ir Blanketų
pilnos mieros tvirtos, šiltos 
vertės $3.50, po»...................... .

ir gražios kaldros,

$1.95
Labai gerai padaryti Springsiniai Matrasai, — ver
tės $17.50, po .............................................. $9 95

Pasinaudokite šiomis kainomis ir t. t. dabar!

FuKC. Wd(®

3222*24-26 So. Halsted Street
Prie 32-ros Gatvės

1
PLATINKITE DRAUGA

PADP.KONP.
JAVARAVKKV ŠEIMYNOS. 
PALAIDOJĘS J V srNV —

MYKOLĄ JAVARAE8KĄ
Rugsėjo 4 d., 1941 m. tai 

buvo viena iš skaudžiausių 
dienų mūsų šeimos gyvenime, 
kurioj mūsų sūnus, Mykolas 
Javarauskas. sulaukęs 23 me
tų amžiaus, apleido mus ir 
persiskyrė su šiuo pasauliu ir 
nukeliavo | amžlnast), kuria
me laukia mūsų atvykimo ank
sčiau ar vėliau.

Mes — tėvas, motina, se
suo ir brolis — Išreiškiame di
džiausios padėkos žod| ut pa
galbą mums toje sunkioje va
landoje palaidoti sūnų ir bro
li rūgs. 8., šv. Kazimiero kap.

Dėkojame visiems šermenų 
lankytojams, šv. Mišių Ir gė
lių aukotojams. Dėkojame 
dvasiškiems tėveliams: kun.
Valančul, kun. Zakarauskui, 
kun. Petrauskui Ir keb. kun. 
Baltučiui už atlaikytas šv. Mi
šias ir už gražų pamokslą.

Dėkojame laidotuvių direk
toriams Al. Petkui Ir St. Ma
žeikai ut Jų mandagų patar
navimą. Dėkojame visiems lai
dotuvių dalyvlama širdingai 
ačiū! — mes jus niekados ne
užmiršime.

O tu, mūsų brangus sūneli, 
Ilsėkis šaltoj žemelėje ir lauk 
mūsų atvykimo.

Nuliūdę tieka: motina Ro
zalija Ir tėvas Myk. Javarans 
kai, seN. Rimą, bml. Isuirancaa.

1 f "Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save" 1

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

* *•» * '. Venetian Monument Co.
VVestern Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Z1

JOHN F.vEUDEIKIS

LaiMo Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktf

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARda 1419

k

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA 
3319 Litnanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehilI 0142

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 2Srd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenue 

Tel. YARda 4Ų08
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VASAROS LAIKAS CHICAGOJ 
VIENA MENESĮ PRATĘSIAMAS

\ hsaros laikas Chicagoj, neįvyko, 
kaip paprastai, turėjo būt dūrė su savo pratęstu lai-
uždarytas rugsėjo paskuti-.-ku kaip ir kokiam oaze.

Chicago atsi-

nį sekmadienį, tai yra, ry
toj, rugsėjo 28 dieną. Bet 
praeitą gegužės mėnesį al- 
dermano J. J. Duffy suma
nymu ir pastangomis mies
to taryba pratęsė dar vie
nam mėnesiui — iki pasku
tinio spalio mėnesio sekma
dienio.

Tada prieš tą sumanymą 
buvo keliami protestai. Bet 
tas paneigta. Tikėtasi, kad 
šalies vyriausybės pastan
gomis vasarinis laikas visoj 
šaly bus praplėstas. Tas

Kadangi rytoj laikrodžiai 
nebus atsukti vieną valandą 
atgal, kyla daug nesusipra
timų ir nesmagumų. Visoj 
šalyjee laikrodžiai vieną va
landą atgal nustatomi. 
Traukiniai, radijo progra
mos, įmonių ir pramonės 
visi gyviausieji reikalai 
naudosis normaliniu laiku, 
o Chicaga atsiliks. Finan
sininkai teigia, kad dėl to 
nukentės finansiniai mieste 
reikalai.

Pagerbtuvės
kon. M. Jodkai

Pirmadienį, rugsėjo 29 d. 
išpuola iv. Mykolo šventė, 
ir tąja proga Aušros Vartų 
parapijiečiai, vadovaujant 
klebonui kun. J. Dambraus
kui ir parapijos komitetui 
ruošia ypatingą pagerbimą 
savo mylimam vikarui ku 
nigui Mykolui Jodkai. Tąja 
proga visa Aušros Vartų 
parapija nori ypatingesniu 
būdu pagerbti savo kunigą 
vikarą, kuriam šio mėnesio 
16 d., suėjo du metai, kaip 
jis šioj parapijoj eina pas
kirtas pareigas.

Parapijos globėjo - 
šventė

North Side. — Rūgs. 29 
d. pripuola šv. Mykolo, mū
sų bažnyčios globėjo, šven
tė. Mišios bus 7 ir 9 vai. ry
to. Mišparai 7:30 vak. su 
pamokslu. Kun. A. Briška 
žadėjo atvykti su savo vi-

Cicero Žinios

Susitiskima!
Rytoj renkasi
Susivienymo kuopti 
valdybos ir veikėjai

LRKSA Chicago apakri. 
ties susirinkimas įvyks rug 
sėjo 28 d., 2 vai. popiet, Auš
ros Vartų parapijos salėj, 
2327 W. 23rd Place. Visų 
Chicago ir apylinkės kuopų 
valdybos ir veikėjai šiuo 
kviečiami suvažiuoti.

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

Valdyba

Radio
Kas sekmadienį 0:30 va

landą vakaro Jos. F. Budri
ko radio ir rakandų krautu 
vės pastangomis duodama 
lietuviška radio programa. 
Nepamirškite rugsėjo 28 d. 
atsisukti WAAF-950 st A į ir 
išgirsti gražios muzikos ii 
žymių dainininkų skambių 
dainelių. Be to, bus įdomus 
vaidinimas, vaizdelis iš A- 
merikos lietuvių gyvenimo, 
daug žinių iš Chicagoj lie
tuvių gyvenimo ir įvairių 
pranešimų. Program os tei
kėjo adresas yra toks. Jos. 
F. Budrik, Ine., F u n ii tur? 
House, 3409 So. Ha lst e i St 
Phone Yards 3088.

CLASSIFIED

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
WANTKD — VYRAI

VAIKINAI reikalingi dirbti rakan
dų dirbtuvėje ir išmokti &u**tų. Ge
ras užmokestis, nuolatinis darbas. 
Kreipkitės prie:

AMERICAN FURNITURE 
NOVELTY COMPANY

2007 Flourooy Street, Cktaaffo

"SHAPER HAND”. Pilnai patyręs, 
prie parlor frėmų. Kreipkitės —

Tel. NEVad* 07 70

BERNUKAI — pagelbėti rakandų 
dirbtuvėje upkaiinėtujus — ir išmok
ti kirpimo amatų. Taip pat JAUNI 
VYRAI dėl kirpimo sempalų ir 
dirbti į "stock room”. Gera proga 
lšldtrbtL

S. J. CAMPBELL COMPANY, 
1*3* Altgeld Street

Išvakarėse pagerbsime 
6v. Mykolo šventės išva

karėse, “Rūtos’* darže įvyks 
kun. Jodkos pagerbtuvės. 
Bus vakarėlis su pasilinks-

Didelė diena ciceriečiams minimais, o vakaro bėgyje 
rytoj, t. y, sekmad., rūgs ‘ bus įteiktos dovanos kum- 
28 d. Jau nuo seniai prie' gui vikarui. Dėlto visus pa-

atlaikyti mišparus, j Įj .

jos uoliai ruošiamasi, o la
biausiai šią paskutinę savai
tę, Būrys parapijos vyrų 
kasdien ateidavo taikau ir 
jau viskas yra prirengta. 
Iškilmių tvarka bus sekan-

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
Parsiduoda automobilius, Pontlac, 5 
pass.. 1937 metų mod. Atrodo lr bė- 
ga kap naujas. Parduodamus ne
brangiai. Kreipkitės i —

830 W«vt SAth Street. Cldcago

REN DUO JAMI TAVERNAS 
Renduojasi Tavernas su visais įren
gimai* Biznis nuo senai išdirbta* 
Savininkas iėvažluoju j kilų miestų. 
Krepkltės — 944 W. 31 th Place,
< otr«, M ukfttns užpakalyje.

RENDUOJASI BIZNIO VIETA 
Renduojasi Tavernas (su fizturlais), 
4 kambariai gyvenimui lr svetainė 
parengimams. Renda nedidelė. Krei
pkitės prie savininko adresu 3259 
So. Union Avė. aut antro aukšto la 
priešakio.

RENDUOJASI KAMBARYS 
Renduojasi gražius Turnighed'* 
kambarys, apšildomas, su priet&l- 
sluls gaminti valgius. Kreipkitės po 
sekančiu adresu:
7130 So. Mapievrood Avė., Chicago

NAMAI FARMOS

dalyvauti procesijoj. Savo 
parapijoj turime daug My
kolų: Andriuškevičius ir jo 
sūnus, Kareckis ir jo sūnus, 
Dąugirda ir jo sūnus.

Linkime visiems laimės.

įvyks auto
mobilių paradas, kuriame 
kviečiami dalyvauti parapi
jiečiai su automobiliais, 4 
vai. p. p. bus pašventinta 
nauja dalis mokyklos tro 
besio, kuri buvo šią vasarą

Taip pat prelatui M. Kru- pristatyta, „po bų apeigų
šui, kun. M. Švarliui ir vi- 

* siems kunigams Mykolams.

Kun. J. Šaulinskas, kleb.

Poros negrų užpultas ir 
pašautas William Kuzmi 
34 m. amž., 1400 E. 53 gt

seks atnaujintos, padidintos 
ir patogiai įrengtos parap. 
salės atidarymas su triukš 
mingu bazaru. šiose iškil 
mėse ciceriečiai širdingai 

viečia dalyvauti savo kai
mynus iš Čikagos.

KUO GH BKl

Ū°‘"’2’3L

$20 MAŽIAU NEGU 
PRAEITŲ ŽEMŲ 
KAINŲ

Atai gfrisHM* gyvrsinM prn- 
Iž, »es h$mo laiku suaku raoU 
bargeaąl Puomdom, moderattki 
enamoHo “crtnkle flnSk“ phe- 
aa kabtmdai, įrengti m “sIm* 
le” dial heat neleetor,” vapo- 
ruojanrtn alyvos korfjtk, ■«- 
tomatHtku “chbnaey draft ra- 
giilator”, “aure-flow oil taak*’, 
“vtalMe oil Kauge” ir daug 
kitų J taisymu. Pirkite dabar, 
■es iaea negalime užtikrinti 
Alos žemos kainos pasibaigus 
dabartiniam mūsų stakul.

rapijiečius ir kun. Jodkos 
draugus prašome atsilanky
ti ir tinkamai pagerbti kun. 
Mykolą. Ypač lai visi My
kolai ir Mikalinos dalyvau
ja ir iškilmingai atšvenčia 
savo vardines.

Surprizas
Pranešame, kad kunigas 

klebonas turi ypatingą “sur
prizą”, pirmiausia savo vi
karui ir taipogi visiems My
kolams ir Mikalinoms. Ver
ta atsilankyti ir sužinoti kas 
bus tas “surprizas.”

Paskutinė proga
Jau šalčiai ateina ir, ro

dos, nebebus daugiau progų 
gražiai praleisti popietį ir 
vakarą lauke. .Dėlto kviečia-, 
me visus dalyvauti šiame 
pagerbime. Užtikrinam, kad 
visiems bas ne tik atatin
kama proga pagerbti savo 
gerbiamą vikarą kun. My
kolą Jodką, bet taipgi kiek
vienas turės progą labai gra 
žiai praleisti laiką, pasilink
sminti ir turėti “good time.” 

Kviečiame

Tadgi nuoširdžiai kviečia
me visus parapijonus ir ge
ruosius kunigo Jodkos prie
telius atsilankyti ir tinka
mai pagerbti mūsų mylimą 
vikarą, kuris mums taip 
gražiai ir sąžiningai per pas 
kurinius du metus patar* 
nauja eidamas savo parei
gas. Todėl lauksime visų — 
sekmadienį, rugsėjo 28 die
ną 6 vai. vakare. Valdyba

Brighton Park — L. K. 
Federacijos 19 skyriaus su
sirinkimas įvyks antradie
nį, rugsėjo 30 d., parapijos 
mokyklos kambary, 8 - vai. 
vak. Draugijų atstovai pra
šomi dalyvauti. Daug klau
simų turime aptarti, būtent 
draugijų reikalai ir Lietu
vai Gelbėti Fondas. Valdyba

Marąuette Park Liet. Am. 
Piliečių Klūbo mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 28 d. 2 vai. po 
pietų,* parapijos svetainėje. 
Visi nariai malonėkite at
silankyti į susirinkimą, tu
rėsime keletą dalykų aptar
ti. Valdyba

Žagariečių Klūbo mėresi- 
nis susirinkimas įvyks sek-

įo 23 d., 1

Pranešimas

* fr\**°*T

ROOSEVELT FURHITURERfi
Z31U West Roosevelt Road

Telephone — SEEIey 8760

Sekm. rūgs. 28 d., 1941 
m., Andriui Poškai sueina 
lygiai 50 metų. Išreikšti pa
dėką Viešpačiui Dievui už 
suteiktas malones, šia a/uk- 
sinia gyvenimo jubiliejaus 
proga yra užprašytos šv. 
Mišios, sekmad., rūgs. 28 d., 
1941 m., 7 vai. ir 10 vai. TT. 
Marijonų Seminarijos ko
plyčioje.

Pirmos šv. Mišios bus lai
komos už A. Poškos tėve
lius, o antros už geradarius.

Visi A. Poškos prieteliai 
ir giminės yra kviečiami at
silankyti į šv. Mišių pamal
das ir prieiti prie Dievo Sta
lo. • XX.

Mokytis turime, kad p&si-
vy tumėm kitas tautas, ku
rios garsios savo kultūra, 
savo mintimi, savo išradi
mais. Valdy S.

Kuria šeimos židinį
John C. Tenzie — Stepha- 

nie Mockus.
Stanley J. Garmus — Va- 

clava D. Šatkauskas.

“BUS BOYS” dirbti J "tea room'
Nuolatiniai darbo*. Vakarai* nereikia 
dlrbtL __ __

THE FAIR
. Stalo, Adams aial Dearborn Sts
Empl'oyment Oftice — 9tb Floor

Sekantieji
knygutę:

grąžino

PRANEŠIMAS
fttuomi pranešu, kad mano 

DUONOS KEPYKLA vM atida
ryt* dCl biznio.U priežastie amUMdfaao, bū
vąs priverstas laikinai biznį su
stabdyti. Pilnai pasveikęs, vėl 
atidariau savo kepyklą.

Dėkoju visiems savo kostu- 
mierlams už jų malonų atjauti 
-mą per 34 metas. Stengsnio- 
mieriams už ųj malonų atjauti
mą per 34 metus. Stengsiuo- 
stu dabar kogeriausiai visiems 
patarnauti.

LUDWIK GOTOWTT
2803 So. Emerald Avė.

OFFICE BOYS
Nuo 17 iki 19 metų amžiaus. Bai
gusieji aukštesnę mokyklų pageidau
jami. Aplikacijas priimame kasdien 
pradedant pirmadienį per savaitę, 
įskaitant penktadienį ir šeštadienio 
ryt*- . i

SPIEGEL, INC.,
1O4O Mest SSth Street

Kas kų turit mainyti arba norit pi. 
giai pirkti, greitai parduoti, naujr, 
aamų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Snromskls Clnnpany. 
Taipgi turime didelį pasirinkimą 
senesnių namų, ant lengvų Išmo
kėjimų.-

13 cottagiai nuo 32,500 ir aukšč. 
18 bungalų nuo 34,700 lr aukšč. 
13—2 fletų nuo $6.500 ir aukš.
I—3 fletų nuo $9,500 lr aukšč. 
16—4 fletų nuo $13,500 lr aukšč. 
3—8 fletų nuo $16,600 ir aukšč. 
7—10 fletų nuo $22.500 ir aukš. 
Taipgi turim visokių blzmavų na

mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų, 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalai* 
kreipkite* prie —
CHARLES P. SUROMSKIS & CK),. 

0921 S. Western Avė.
Tel. Kep. 8713 — Vok. Pro* 1111

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS, be patyrimo — dirbti 
prie “counter lunchiouette”.

THE FAIR
State, Aliams and Dcarlx»m Sts. 

Employment Office — 9th Floor■ -i— ■ '
REIKALINGOS merginos prie "case 
llning" darbų. Maždaug kiek paty
rimo reikalinga kiejuotl rankomis. 
Geras užmokestis. Kreipkitės prie:

ERW1N UROTTKE,
420 No. Armour SL. 2nd Floor

CLERICAL VVORKERS
Darbo patyrimas nereikalinga. Turi 
būti baigusios aukštesnę mokyklų ir 
nuo 17 iki 2 5 metų senum'o. Atsi
šaukite asmeniškai 8:30 vai. ryte ar 
1:39 vai. popiet nuo pirmadienio 
per savaitę įskaitant penktadienį ir 
šeštadiento rytų.

SPIEGEL, INC.,
1040 West SSth Street

Tas daiktas nėra sunkus, 
kurį su noru dirba žmogus.

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

Blaivi tauta išaugs tiktai 
iš blaivaus jaunimo.

madienį, niį 
popiet, flbllywdod svet. Ma
lonėkite atsilankyti, r.es iš
girsite raportą iš praeito 
klūbo pikniko, taipgi yra 
daug kitų svarbi,} reikalų 
aptarti. J. Keturakis, rašt.

"CHOCOUTE DIPPERS", dienos ir 
nakties darbo šiftal. 2 ir 1 rankos 
darbas. Taip pat PAKE RKOS ir 
VYNIOTOJOS. Nuolatinis darbe.- 
geriausias užmokesti* Kreipkitės į

3512 CARROLL AVENUE

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius 

Ir Karpenterys

CONRAD
Fotografas

8tudija įrengta, pir
mos rūšies su "mo
derniškomis užlai
do m ir ir Hollyvvood
SviaBomi* Darbo* 
Garantuota*

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

Rez.: - ENGIevvood 5840

FINANCE AND LOANS 
Flnansaf lr 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 SI,100,000.

WHOLESALE
rj— LIOUOR

REMKITE 
STOJA

LIETUVIŲ 
N. KANTER. B*v. DRAUOA

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
TpL BOULEVĄRP 0014

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASDUNUMAB
SUKNELIŲ

BLIUSKKLIŲ
PIRATINIŲ

KOJINIŲ
POOKET’BOOKŲ

KOR8GTU
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

MOTERYS, patyrusios prie padirbi
mo 'artiftcial corsages". "Piece- 
work" darbas. Geras užmokestis 
greitoms darbininkėm* Kreipkitės į: 
800 N. CLARK ST. — ROOM. 208

GIRLS WANTED, 18-30, to fold 
and pašte Christmas Cards; mušt 
be neat and cle&n; 31 c per hour to 
start; 8 to 4:30 p. m.; 5 day*
833 NO. ORLEANS ST. 4Ui Floor

REIKALINGOS 'COIL FINISHERS’. 
Patyrusios darbininkės pageidauja
mo* Nuolatinis darbo* Kreipkitės 
prie:

JAMES W. DOYLE, INC.
311 No. Desplaines Street

REIKALINGOS OPERATERKOS — 
Patyrusios. Nuolatini* darbas, gera 
užmokestis — militariškų marškinių 
dirbtuvėje. Room 300.
ASSOCIATED MILITARY STORES, 

19 Weei Jockson Boulevard

OPERATERKOS, kurios yra paty
rusios prie "hem-stitchtng” mašinų. 
Nuolatinis darbas. Atsišaukite pir
madienį į — •

FIZLER BROTHERS,
S9OO No. Claremont Avenue

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, IIL 
valdžios darbų —- dabar užsiima 

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

Tel. Canal 5014

HELP WANTKD 
AD — DEPT

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

MUSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West SSth Street 
Chicago, III.

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

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Uodimas 

Jonas Jasinskas
Ant Labanauskas

H. RajewsU 
“Shorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 WEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022
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šeštadienis, nigs. 27, 1941

STATYBOS
NAUJAI IŠTAISYTOS
MOKYKLOS IR SVETAINES

SV. ANTANO PARAPIJOS, CICIERO,

BAZARAS E GRAND OPENING
Prasideila Rytoj, Sekmadienį, Rugsėjo-September 28 d., 1941 m., 4 vai. po pietų

M

L
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Bazaras Tęsis: Šeštadieniais ir Sekmadieniais Spalio 
(October) 4-5; 11-12; 18-19.
Pirm Bazaro atidarymo įvyks MILŽINIŠKA PARODA, kuri prasidės 
prie mokyklos — 3 vai. po pietų.

Nuoširdžiai kviečiame Chicagos ir Apylinkės Lietuvius dalyvauti 

Parodoj ir Iškilmėse kartu su mumis.

Kviečia KUN. KLEB. I. ALBAVIČIUS IR CICERIEČIAll

CHICAGOS ARKIVYSKUPAS RAGINA 
KATALIKUS DUOSNIAI REMTI 
AMERIKOS KATALIKŲ UNIVERSITETĄ

J.E. Arkivyskupas S. A. 
Stritch, Chicagos arkivys
kupijos ganytojas, išleido 
ganyto j inį laišką kunigijai 
ir tikintiesiems Amerikos 
Katalikų universiteto rėmi
mo reikale. Arkivyskupo 
laiškas rytoj, rugsėjo 28 d., 
visose bažnyčiose bus skai
tomas ir aiškinamas. Tikin
tieji bus raginami, kad jie 
gausiomis aukomis parem
tų Amerikos Katalikų uni
versitetą. .

Sekmadienį, spalio 5 d., 
visose arkivyskupijos baž
nyčiose, bus daromos kolek
tos universiteto išlaikymui.

Praeito šimtmečio gale 
Antroji Baltimorės Plenari
nė Vyskupų Santaryba įkū
rė Amerikos Katalikų uni
versitetą ir jo išlaikymui 
nusprendė kas metai daryti 
Jcolektą visose šalies baž-

nyčiose.
Arkivyskupas pažymi, kad 

Amerikos Katalikų univer
sitetas visiems J. A. Vals
tybių katalikams yra di
džiai reikšmingas, nes jis 
yra kultūros ir švietimo 
centras. Jis reikalingas vi
soms kitoms katalikiškoms 
mokykloms, nes parūpina 
profesorius ir mokytojus, o 
Bažnyčiai — kanoniškus 
administratorius. Senovė
je katalikiški universitetai 
išsilaikydavo iš turtingųjų 
geradarių gausių palikimų. 
Šiandie reikia tenkintis vi
sų tikinčiųjų bendra para
ma.

LAIMĖJO TREČIĄ NACIONALINĘ TROFfiJĄ

/ mu

Lietuviai pašaukti 
kariuomenėn

Drafto boardas No. 21 
(2300 W. 69 gt) tarp kitų 
pašaukė kareiviauti šiuos 
jaunus vyrus: Frank A. 
Slykas. Edward Krischu- 
nas, Raymond R. Stasukai- 
tis, John Stanley Petrose, 
Edward E. Baltūsis, Ed- 
ward L. Lapinskas. .

Jų indukcija bus spalio 
2 d.

Amerikos Legijono Commonwealth Edison posto Hmm 
and bugle kuopa ir šiemet laimėjo iš savo organizacijos 
trofėją per įvykusį nacionalinį suvažiavimą Milwaukee, 
Wis. Joseph Schuber yra šio vieneto viršininkas. Nuo jo 
iš kairės pusės: E. R. Wegner, posto komandierius 1941- 
42 m.; F. E. Specht, drum majoras; J. W. Hedge, muzi
kos direktorius, ir E. P. Johnson, buvęs komandierius. 
Grįžus jiems iš Milwaukee su trofėja jie iškilmingai bu
vo pasitikti. Surengtas priėmimas ir vaišės.

PALEISTI IS KARO TARNYBOS 
VYRAI GAUNA ATLYGINIMĄ

Atlyginimas už nedarbą 
mokamas paleistiems iš ka-

dirbtus*
tarnybon.

WOLK STLIJIO
^^^19 4 S WpsI 35"1 Street

| most e i

v' w< 11>

I.OULST POSSIKI K I KIt 

J'MO>H I.AFAVklTI. 2«I3 .

WHFC-I45O kil.

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —j 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVI J A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje! ‘
— DEŠIMTI METAI! — 

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

ro tarnybos vyrams, kurie 
negali gauti darbo. šian
die tą vadinamą nedarbo 
kompensaciją gauna jau 32 
ehieagiečiai. Jie paleisti iš 
kariuomenės ir turėtas se
niau pozicijas rado užim
tas. Tad jiems mokamas 
atlyginimas iki suras sau 
kitus kokius užsiėmimus.

Kad gauti nedarbo kom
pensaciją, grįžusieji iš ka
riuomenės pirmiausia turi 
bandyti gauti darbus, jų

X Į metinę liet. katalikų 
dr-jų atstovų konferenciją 
kvietimai-laiškai jau at
spausdinti ir siuntinėjami 
draugijoms. Konferencija į- 
vyks sekmadienį, lapkr. 9 
d., Aušros Vartų parapijos 
salėj.

X Adv. R. A. VaSalle, 
kaip jau anksčiau buvo ap
link mus pranešta, paskir
tas Corporation Counsel pa
dėjėju. Spalių 6 d., Chicago 
Tower Klube jo draugai ren
gia jam pagerbtuves.

X Kunigų Vienybes Cbi
cago Provincijos delegacija 
šiomis dienomis lankėsi pas 
J. E. arkiv. S. Stritch rei
kale steigimo lietuviškų pa
rapijų Chicago priemies-

prieš pašauksiant čiuose’ kur V™ aPsi_
Jei tas neatsie-‘gyvenusių lietuvių. Arkivys

kupo atsinešimų į tą reika
lą delegacija daugiau negu 
patenkinta.

X Brangus drabužių per
siuntimas. Vienas Chicago 
lietuvis pabandė pasiųsti 
drabužių savo artimui, bol
ševikų ištremtam į Sibirą. 
Daiktų vertė buvo 11 dol., o 
už persiuntimą, muitą ir k. 
reikėjo užmokėti net 21 do
leris. Siuntiniui pasiekti ad
resatą ima 4-5 mėnesius.

X Šv. Kryžiaus parapijo
nai visu smarkumu ruošias 
prie paskutinio šiemet pik
niko, būsimo Sunset parke, 
sekmadienį, spalių 5 d. Vi
sas pikniko pelnas skiria
mas naujos salės statybos 
reikalams.

kiama, jie turi kreiptis į 
savo distriktų kompensaci
jos ofisus. Praėjus savai
tei jie gauną savaitinę kom
pensaciją po 18 dol., jei 
prieš pašauksiant jie per 
metus uždirbdavo mažiau-7 * •
šia po 460 dolerių.

Kompensacija po 18 dol.
nrVdcama per ;20 savaičių, 
jei negauna darbo.

RI TE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

TONY LUKOŠIUS-
Geriausias Brighton Park Drabužių

VALYTOJAS?
I&valomc, pataikome Ir perdirbamo vVnkiųn rflAtes drabužiu*. 
Taipgi Iftvainme, patainome ir perdirbame furkaučlue I nau
jas madas ui prieinamas kainas. Darba atliekame greitai Ir 
gerai, nes turime dang metų patyrimą-

2555 W. 43rd St TcL Lafayette 1310

X Jonas ir Rožė Maze- 
liauskai, minėdami 35 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tį, suruošė surprizą ko ne 
šimtui savo giminių ir drau
gų, įnimant visą Keistučio 
“spulkos” direktoriatą, iš
keldami puotą savo namuo
se praeitą ketvirtadienį. Į- 
vyko'atbulai negu paprastai 
esti.

X Adomas ir Prakseda 
Miškėnai, 4443 S. Wood St.. 
prieš porą dienų kuklia puo
ta savo namuose, giminių 
ir draugų rately, paminėjo 
vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktį. Jubiliatai išau
gino dukterį Adelę ir sūnų 
Vincą, kuris lanko priruo
šiamąją seminariją ir pasi
ryžęs siekti kunigo luomo.

X Petras žibąs, brolis ži
nomos ne tik Chicagoj, bet 
ir visoj Amerikoj (vyčių ir 
sąj.ungiečių tarpe) veikėjos 
Monikos jžibaitės, adv. J. 
Petraičio-Peters žmonos, šio 
mis dienomis išvyko į Illi
nois universitetą. Studijuos 
mechaniškąją inžineriją.

X A. Leščinskienė ir R. 
Mazeliauskienė, bridgepor- 
tietės, žinomos veikėjos ir 
pasižymėjusios duosnumu 
mūsų įstaigoms, ruo
šiasi vykti į Šv. Pranciškaus 
Akademijos Rėmėjų seimą, 
būsimą spalių 5 d., Pitts
burghe.

X Kun. J. Mačiulionis, M.
I. C., lydimas , savo brolio 
kun. P. Mačiulionio, šiomis 
dienomis išvyko į Pitts
burgh, Pa.

X Alfonsas ir Ona Aukš
taičiai, žinomi bridgeportie
čiai, ruošias prie savo sū
naus krikštynų, kurios į- 
vyks nigs. 28 d. Ona Aukš- 
taitienė yra duktė plačiai 
žinomų Bridgeporte veikėjų 
Janulių.

X Aušros Vartų bažny
čios dažymas-dekoravimas 
iš vidaus jau baigiamas. Gė
risi parapijonai, gėrisi kiek
vienas, kurs tik užeina pa
sižiūrėti. Naujas kleb. kun.
J. Dambrauskas, MIC., trum 
pu laiku atliko milžinišką 
darbą.

X J. Pachankis, lietuvis 
paminklų dirbėjas, paeinąs 
iš Wegtville, III., neseniai 
pradėjo skelbtis “Drauge” 
ir jau pradeda gauti dau
giau lietuvių kostiūnerių. 
Galima, kad Pachankio kom 
panija atsidarys savo ofi
są vienoje kurioje lietuvių 
kolonijoje.

Mokslas tiesia žmonėms 
kelią į tiesą, į pažangą, į 
tobulybę.

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
staigas, piknikus ir t. t.

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

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401
J?
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DIDELIS METINIS PIKNIKAS
Bus trys - dideli ir gražūs išlaimėjimai. Šiuomi nuošir
džiai kviečiami visi atvykti. PIKNIKO RENGĖJOS

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS 

RĖMĖJŲ CENTRO RENGIAMAS

Įvyks Sekmadienj, Rugsė jo-Sept. 21 d., 1941 m. - Vytauto Parke
Rezervuokite tą dieną Rėmėjų rengiamai Pramogai!

___ .


