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SĄJUNGININKŲ
LAIVYNAS

Ašies valstybės turi ne
mažų karo sunkumų dėl to, 
kad jų karo laivynas silp
nesnis. Sąjungininkai šita
me punkte geriau stovi. Ne
seniai viename savo infor
macijų biuletenyje jie ats
kleidžiu paslaptį — kiek lai 
vų prie britų laivyno prisi
dėjo iš kitų kraštų (Vokieti 
jos nukariautų). Olandų — 
480 laivų 2*4 mil. tonų tal
pos; norvegų — 720 laivų, 
31/* mil. tonų, prancūzų 92 
laivų — 400,000 tonų, belgų 
54 laivai — 200,000 tonų; 
graikų — 240 laivų — 
1,000,0000 tonų, lenkų 32 
laivai — 100,000 tonų. Tai 
vis daugiausia prekybos lai 
vai, bet ir jie kare bus pui
kiai panaudoti.

•
VADAS, KURS PABĖGO

Antanas Smetona, savo 
artimųjų padedamas, pradė
jo “Dirvoje” garsintis, kad 
jis norėjęs ginklu pasiprie
šinti rusams, įžygiuojan
tiems į Lietuvą, o gi katali
kų vadai troško veikti su 
Rusija”.

Ar dera juodinti aukos 
katalikų vadus, kurių da
bar didelė dalĮs, išžudyti ar 
ištremti į Sibirą ir kurie ne 
gali atitaisyti, nors jų ad- 
dresu ir šmeižtus skleistų, 
paliekame išspręsti sąžinei 
paties Smetonos, patogiai 
besinaudojančio Amerikos 
lietuvių vaišingumu.

Patartume tik pačių Ame 
rikos lietuvių nelaikyti to
kiais mulkiais. Jie visi pui
kiai žino, kaip Smetona vi
sada mėgdavo pabrėžti esąs 
Vyriausiu visų Lietuvos ka
riškų pajėgų viršininku ir 
visi puikiai supranta, kiek 
norėjo kariauti tas vadas, 
kurs pavojui užėjus nuo sa 
vo kariuomenės pabėgo.

ANGLIJA IR VOKIETIJA SUSITAIKĖ
Tik tol, kol pasi
keis belaisviais

s
if,

70,000 Pack Yankee Stadium for Opener

ANGLIJA, spalių 2 d. — 
Anglija ir Vokietija susita
rė šios savaitės pabaigoje 
nutraukti kelioms valan
doms karą Anglijos sąsiau
ry j, kad būtų galima sau
giai pasikeisti sužeistai ka
ro belaisviais. Būsią pasi
keista 3,000 sužeistųjų 
(1,500 anglų ir 1,500 vokie
čių), kurie jau nebesitikėjo 
išvysti savo krašto iki ka
ro pabaigos.

' i';
Du laivai

Du anglų ligoninių laivai, 
kiekvienas gabenąs 1,500 
sužeistųjų mėgins perplauk 
ti sąsiaurį dienos metu, bet 
jei nesuspėtų visų sužeistų
jų iškeldinti dienos metu, 
tada laivai ir uostai bus ap 
šviesti naktį. Tai pirmas 
įvykis nuo po karo pradžio, 
kad uostai būtų pilnai ap
šviesti ir kad vokiečiai pa
sikeistų su anglais belais
viais.

Bus stengiamasi sužeis
tuosius kaip galima grei
čiau ir saugiau išlaipinti ir 
perkelti į sausiem io ligoni
nes.

Bombanešiai neveik?

Susitarime pažymima, kad 
šiose vietose nepasirodys nė 
vienos valstybės kovos or
laiviai ar bombanešiai.

Vokiečių sužeistieji karei 
viai įsės į laivą kur nors 
Anglijos pietiniam pajūryj 
ir bus išlaipinti šiauriniam 
Prancūzijos uoste ir grei
čiausia tuo pačiu laiku an
glų sužeistieji plauks prie
šinga kryptimi.

Anglų sužeistieji karei
viai atgabenti šiaurės Pran 
cūzijon iš Vokietijos per 
Šveicarija ir sužeistieji vo
kiečiai bus gabenami namo

Air view of Yankee atadium, New York, with every aeat filled and thouaandc stendine as the 
Yankees and the Brooklyn Dodgers opened their battle for the world title. The bleachera were 
filled three hours before play atarted. [Acme Telephoto.J

POETE S. NERI ČEKISTAI TIES 
ANYKŠČIAIS SUSAUDE
Cvirka sėdi Lukiškių kalėjime. Buvusiųjų 
komisarų atsivertimo dienos

KARALIAUČIUS, spalių 2 
d. — Patirta, kad iš bolše
vikinės Lietuvos komisarų 
Lietuvoje liko švietimo ko
misaras A. Venclova ir ko
munalinio ūkio komisaras

Rusai skelbia 
visur laimėjimus

f
Amerikos lakūnai(. ■ *
saugo Islandiją

SUKILIMAI PRIEŠ NACIUS
SIAUČIA VISOJ EUROPOJ

/ *
Paskutiniųjų įvykių santrauka

■ GR. Aqf.IJ.IA.---- - Makedo- - Dešimtys tū-
mečiai suruošė sukilimus.

BOHEMIJA. Vyksta su
kilimai. Sušaudyta du gene
rolai ir keletas kitų.

PARYŽIUS. — Sušaudy
ta du prancūzai.

kstanJčių dalyvauja sukili
me.

VENGRIJA. — Naciai 
grąsina sušaudyti 37 komu
nistus.

JUGOSLAVIJA. - — Nu
šauti du vokiečių lakūnai.

Išvežti Rusijon 
aukš. karininkai

MALDOS NAMAI NE 

ŠOKIAMS

Čikagoje, Bridgeporte lie-I tuo pačiu keliu, 
tuviai nezaležninkai dažnai1 
suruošia šokius patalpoje, 
kuri jiems tarnauja ir kaip 
maldos vieta. Vienos tokio 
pramogos metu, kaip prane
ša “Sandara”, užėjusi poli- ,
cija neradusi pramogoms Į REYJAVIKAS, Islandija, 
rengti reikiamų leidimų per spalių 2 d. — Šios salos ap- 
spėjo, kad — bažnyčios yra 1 saugai tarnauja geriausi 
tam, kad melstis, o ne šokti. 1 Jungtinių Valstybių orlai- 

* ' viai ir geriausi lakūnai, ku
rie patroliuoja svarbiausiasKAS KVIEČIA MELSTIS!

“Vienybė” įsidėjo straips
nelį, antrašte “Velnias kvie 
čia kunigą į bažnyčią”, ku
riame rašoma:

“Kalbėdamas apie mal
das Angglijos bažnyčios, 
apie maldas už rusų armi
jos pergalę, Laisvės Bimba 
padaro tokią pastabą:

“štai pavyzdys lietuviš
kiems kunigams: vietoj ko- 
liojimosi ir plūdimosi, pasi- 
melskite už tuos, kurie ka
riauja ir miršta, idant fa
šistinė baisena būtų sunai
kinta”...

“Visokių keistenybių yrą

salos vietas.
Visi šie lakūnai yra tarp 

20 ir 25 metų amžiaus ir 
paeina iš įvairiausių Jung
tinių Valstybių vietų.

buvo, dėlto ir tvoros turėtų 
kvatoti. Komunizmas — sa 
vo rūšies antikristinė fana
tikų religija. Laisvės Bim
bos yra sunaikinę tonus po 
pierio, keikdAni, niekinda
mi kunigus ir visas religi
jas, išskyrus, žinoma, jų 
pačių religiją, komunizmą,
kuris žada “dangų ant že- 

įvykę šiame margame pašau. mės” Bažnyčios jie nevadi- 
lyje/bet kad velnias kvies-į na kitaip, kaip tik “darbi- 
tų kunigus melstis dar ne-1 ninku mulkinyčia”.

Anglai atakavo 
Stutgardg

LONDONAS, spalių 2 d.— 
Aviacijos ministerija prane
ša, jog nežiūrint nepato- 
gaus oro nedidelis 'buria An 
glijos bombanešių pravedė 
atakas štutgarde, Vokieti
jos industrijos centre ir ki
tose pietvakarių ir vakarų 
Vokietijos vietose.

“Taip pat numesta bom
bų Calais, Boulogne ir Os- 
tend uoste. Netoli Friaian 
salų padegtas vienas vokie
čių prekybinis laivas.”

Šį popietį anglų orlaiviai 
pasuko vokiečių okupuoto
sios Prancūzijos pajūrio 
linkui.

Vokiečių orlaiviai perei
tą naktį pasirodė Anglijoje 
labai aukštai ir jų numes
tosios bombos tepadariusios 
labai mažai nuostolio.

Vokiečiai nuskandi
nę daug laivų

BERLYNAS, spalių 2 d.— 
Karo vadovybė praneša, jog 
per rugsėjo mėnesį Vokieti 
jos laivynas ir aviacija nu
skandino 683,400 tonų pre
kybinių laivų sėkmingose 
kovose su anglais.

Iš to skaičiau submarinai 
nuskandino 452,000 tonų 
prekybinių laivųx

BERNAS, Šveicarija, 
spalių 2 d. — Čia gauti 
pranešimai skelbia, jog Ma
kedonijoje, kurią okupavo 
Bulgariją graikai, apsigin
klavę rankinėmis granato
mis, revolveriais ir kulkos
vaidžiais suruošė sukilimą, 
kai tuo pačiu laiku vokie
čiai sušaudė 170 asmenų 
Vengrijoj ir Čekoslovaki
joj.

Zagrebe, Kroatijos sosti
nėj, apšaudyti dvylika vo
kiečių lakūnų, kurie vyko 
aerodroman. Du jų nušauti. 
Suėmė pasikesintojus

Likusieji dešims suėmė še 
šis pasikesintojus su gink
lais. Suimtieji pasirodę esą 
komunistai.

Tuojau išleistas pareiški
mas, kad ateityj kam nors 
pasikėsinus ant asmenų ar 
ruosavybės dešims suimtų
jų komunistų bus sušaudy
ta, jei nebus į dešimtį dienų 
surasta nusikaltėliai.

šiuo metu visoje okupuo
toje Europoje tūkstančiai 
konspiratosių veikia prieš 
vokiečių režimą.

Sabotažas visur.
Šie tūkstančiai nakties žu

do. degina ir naikina vokie
čių okupacines pajėgas Nor 
vegtfjoj. Prancūzijoj, Belgi
joj, Olandijoj, Jugoslavijoj, 
Graikijoj, Romunijoj .r 
Bulgarijoj.
. M.’.žoj Kroatijoj, sakoma, 
dečimtys tūkstančių sukilė
lių serbų kovoja prieš ašies 
paskirtą vyriausybę.

BERNAS, spalių 2 d. — 
Gaunama žinių, kad bolševi
kai išvežė Maskolijon, be 
jau anksčiau suminėtų, 
šiuos aukštesniuosius Lietu
vos kariuomenės karinin
kus: generolus-Juodiškių, 
A. Čapą, V. Karvelį, ir V. 
Žilį; pulkininkus — Breime- 
lį, Sidabrą, Rajecką, Jatu- 
laitį, L. Rupšą, V. Kiršiną, 
Urbšą ir Meškauską. Be to, 
deportuotas ats. gen. Lady- 
ga- ’

Išvežta taip pat daug ki
tų karininkų. Tikimasi, kad 
netrukus bus galima gauti 
kiek platesni sarašą.

Gen. St. Raštikis apsigy
veno ūkyje. Jis jaučiasi 
parblokštas jo šeimą išti
kusios nelaimės, nes bolše
vikai išvežė visus tris jo 
vaikus, apie kurių likimą, 
aišku, neturi jokių žinių. 
Gen. Raštikiui buvusios siū 
lomos kelios vietos, bet jis

U. S./ Anglija žada 

Rusijai paramą

MASKVA, spalių 2 d. — 
Šiandie pasibaigė Amerikos 
Anglijos ir Rusijos delega
cijų pasitarimai dėl para
mos Rusijai.

Ruse ms pažadėta visoke
riopa parama ir už tai Ru
sija teksianti Amerikai ir 
Anglijai didel kiekį savo 
žaliavų.

Šiose konferencijose ofi
cialiuoju vertėju buvo pa
varytasis iš užsienio minis
terio vietos Maxmas Litvi- 
novas.

V. Knyva. Jie gyvena Vil
niuje ir yra laisvi. Abu da
bar pikščiausiais žodžiais 
keikia bolševikus.

Lukiškių kalėjime, sėdi 
Liudas Gira, jo sūnus Vy
tautas Gira ir Petras Cvir
ka, bolševikų okupacijos n e 
tu “poemomis” garbinę Jo
sifo visarionovičio “saulę” 
Ankstyvesnė žinia apie P. 
Cvirkos žuvimą tokiu būdu 
nepasitvirtino.

Reikšminga, kad visi trys 
dabar Užverčia įstaigas raš 
tais, kuriais bando persio* 
rientuoti ir prisitaikinti. 
Girdi, jie buvę bolševikų su 
klaidinti, todėl ateityje no
rį pasitaisyti...

Kai dėl Salomėjos Ne
ries, kuri liūdnai išgarsėjo 
savo “Poema apie Staliną”, 
tai ji buvusi tięs Anykš
čiais čekistų sušaudyta.

MASKVA, spalių 2 d.—
Pietiniam fronte Vokiečiai 
dėjo visas pastangas pra
laužti rusų linijas, bet jie 
buvę atmušti, kai tuo pa
čiu laiku šiaurvakariniam 
fronte nacių atakos prie 
Leningrado pareikalavu
sios iš vokiečių gausių au
kų — 1,200 žuvusių ir su
žeistų kareivių.

Pietinis frontas apima 
Krymą ir Ukrainą ir kurio- 
1!.^ ^'Lietuvon laiškai
stangas pravesti ataką ne
skelbiama.

Sklandytuvai
Tuo tarpu Rusijos infor

macijų biuras šiandie pas- 
aelbė, jog pietiniam fronte 
rusai pašovę tris vokiečių 
sklandytuvus. Iš to galima 
spėti, kad vokiečiai bando 
Krymo karui panaudoti iš
mėgintą Kretoje metodą. 
Pietiniam fronte, pasak ru
sų, labai pasižymi rusų par 
tizanai, kurie pakartotinai 
užpuldinėja vokiečių pozici
jas, naikina tiltus ir bet ko 
kį susisiekimą.

Komunistų laikraš-
čiui neleis pasirodyt

•

LONDONAS, spalių 2 d.— 
Vidaus reikalų ministeris 
Herbert Morrison House oi 
Commons posėdyje pareiš
kė, jog “vyriausybės many
mu komunistų partija nėra 
lojali šiam kraštui” ir davė 
suprasti vyriausybės neat
šauksianti draudimo spaus
dinti komunistų laikraštį 
Daily Worker.

Naciai skelbia 
rusų atakas

BERLYNAS, spalių 2 d.— 
Vokiečių pranešimai iš ka- 

Kai kurie Amerikos dele-' ro fronto pareiškia, jog prie 
žemutinio Dniepro rusai 
pravedę smarkias atakas 
bandydami pereiti Dnieprą, 
bet Vengrijos kariuomenė 
juos sulaikiusi.

Tuo tarpu Vokietijos ka
riuomenė vis tebesiveržia 
industrializuoto Donets slė
nio regijonan.

gacijos nariai pasiliks Mas
kvoje ilgesniam laikui, bet 
jos pirmininkas Harrin^an 
pro Londoną grįžta Ameri
kon.

Dalinai debesuota
lūs. būčiau.

ir lie-

dar neina

BERNAS, spalių 2 d. — 
Iš Berlyno patirta, kad ten 
jau esą gaunami laiškai iš 
Lietuvos. Tuo tarpu laiškų 
į Lietuvą Vokietijos paštai 
dar nepriima. Su kitomis 
valstybėmis pašto susisieki
mo iš Lietuvos vis dar ė- 
ra.

Žydiškos kilmės 

žmonos atskirtos

KARALIAUČIUS, spa
lių 2 d. — Patirta, kad V. 
Krėvės-Mickevičiaus, Bruno 
Stencelio (buv. vidaus rei
kalų viceministerio ir gene
ralinio konsulo Austrijoje), 
Eduardo Balbacho (Apelia
cinių Rūmų teisėjo) ir ad
vokato Ad. Vilimo žmonos, 
kaipo žydiškos kilmės, ap
gyvendintos žydams skiria
mam gheto.

Maskvos pasitari
mai neturi pasėkų

BERLYNAS, spalių 2 d.— 
Autoritetingi vokiečių sluo
gsniai šiandie pareiškia jog 
Maskvoje vykusios trijų 
valstybių konferencijos bu
vusios be pasekmių.

Jų pareiškimu, paskuti- 
niotios užsienio vicekomi- 
saro Molotovo ir Jungtinių 
Valstybių delegacijos pir
mininko W. Averell Harri
man kalbos davė suprasti 
apie nesusitarimus tarp so
vietų ir vakarinių valsty
bių.
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Amerikos lietuvių gyvenimas i ir veikimas
B DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO INICIATORE PAVYZDINGOS MOTERŲ DR-JOS

v

Bendras katalikų 
veikimas visu 
smarkumu eina pirmyn

ALRK Federacijos 4 sk. 
mėn. sus-mas įvyko rugsė
jo 29 d., Lietuvių svetainėj.
Sus-mą vedė pirm. P. Medo
nis. Užsiregistravo: J. H.
Medinienė, C. Stankiūtė, mu 
zikos mokyt. J. Stanevičius,
Jr., O. Žukauskienė.

Dalyviai pilni energijos 
pasirengę dideliam darbui, 
rimtai svarstė apie rengia
mą koncertą art. Anna Kas-
kas, kuris įvyks lapkričio, t jr kitua akaitli ai 
9 d. Bilietų komisijos narė PederacijoB 8usi.
E. Stepanauckienė pakvies- rinkimuoae
ta išduoti raportą, pranešė, 
kad bilietų pardavime pasi
žymi J. Stanevičius, kuris 
pakviestas padaryti rapor
tą pranešė, kad bilietų par
davęs jau už 35 dol.

M. Šimonis pranešė, kad 
turi pardavęs apie 30 dol., 
kad biznierius S. Klapatas 
paėmė už 15 dol. bilietų pa
remdamas Fed. darbus.

Sekančiai raportavo A.
Auškalnis sužinojus, kad 
mūsų koncertą per radiją 
paskelbs kuomet daromi 
'skelbimai didžiųjų teatrų.
Ji apsiėmė tuo pasirūpinti.

Nutarta paskelbti koncer
tą sekantį sekmadienį per 
lietuvių radiją Dailės choro 
valandą. Pavesta M. Šimo
niui ir M. Andrilioniūtei.

Išdavė raportą spaudos 
komisijos narys M. Šimonis.
Jam pagelbės moksleivė A.
Auškalnis ir A. Ambrasie- 
nė.

Pranešta, kad anglų kal
boje spauda patvarkyta.

Nutarta atspauzdinti pla
katus lietuviškai su paveiks
lu art. Anna Kaskas. Paves
ta M. Šimoniui. Taipgi par
traukti daugiau laikraščių, 
kuriuose bus plačiau apra
šyta apie visą programą.

Nutarta šaukti ekstra su
sirinkimą spalių 15 d. Lie
tuvių svetainėj.

Pakviesta kalbėjo veikėja 
J. H. Medinienė, C. Stan
kiūtė, mtfz. J. Stanevičius,
Jr..

Pranešta, kad Federacija 
kviečiama dalyvauti Dukte
rų Draugijos 25 metų jubi
liejuje.

Nutarta su pasveikinimu 
įteikti dovaną 5 dol. Įgalio
tas pirm. P. Medonis.

Pranešta, kad turėta val
dybos ekstra sus-mas. Nu
tarta Federacijos suruošti 
iškilmingas pamaldas šv. 
Abtano bažnyčioje (atlaikė 
kun. I. Boreišis), Šv. Jurgio 
bažnyčioje (atlaikė kun. J. 
Čižauskas) už a. a. kun. dr. 
Jono Navicko sielą. Susirin
kimas pagyrė gražų valdy
bos žygį.

| Iš moksleivių kuopos iš
davė raportą A. Auškalnis. 
Reikale bendro veikimo kal
bėjo P. Grybas, A. Žukaus
kas.

Pirm. P. Medonis visus 
kvietė prie bendro darbo ra-

Fed. sk. koresp. A. A.

EAST SIDE 
Lietuvos Dukterų 
draugija

Lietuvos Dukterų draugi
ja suorganizuota 1916 me
tais, pasidarbavimu P. Ban- 
dzienės ir J. Tarutienės. Tąi. • . * • -v x • •
buvo pirmutinė pašalpinė 
moterų draugija Detroite, 
kuri iki šiol gerai gyvuoja, 
kaip finansiškai, taip ir na
rėmis. Nuo pat pradžios 
draugijoj buvo ir yra veik
lių narių, kurios visados ne
nuilstamai darbavosi drau
gijos labui.

Draugija yra pasižymėjus 
perstatyme daug gražių ir 
didelių veikalų, kuriuos žmo 
nės lankydavo su pamėgi
mu.

Dabar dar yra 18 pirmų
jų narių, tarp jų dar 5, ku
rios visai neėmusios pašal-

VULM NEGU PIRKSITK
MATYKITE MUŠI

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą ai 
pataisymų — Nieko JmokSti — t 
metai UUnokėtl — Apkalnavlmae 
dykai

Metinis PardavėjM
Stanley Lltwlnae — Vedėja*

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted SL 
VIC. 1272

MosfMIDDLE-AGEttomsn
38-52 Years 

.Suffer Distress At This Time!

If this period in a woman’s life 
makes you cranky, restless, 
nervous, irritable, t i red, blue at 
times, suffer weakness, dizzi- 
ness, hot flashes, distress of 
“irregularitie*”—

Start at once—try Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com
pound. lt’s one medicine you 
can buy today made especially 
for women— it helps relieve 
distress due to this functional 
disturbance. Lydia Pinkham’s 
Compound has helped hun- 
dreds of thousands of women

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

Taken regularly—Lydia 
Pinkham’s Compound helps 
build up resistr.nce to such an- 
noying symptoms that may be- 
tray your age faster than any- 
thing. Also very effective for 
younger women to relieve 
monthly cramps. Follovv label 
directions. W0RTH TRYING!

Petronėlė Bandzienė, viena iniciatorių Lietuvos Dukte
rų Draugijos po globa Motinos Šv., suorganizuotos 1916 
m. Spalių 5 d. hus iškilmingai minimas 25 metų nuo drau
gijos įsikūrimo jubiliejus. P. Bandzienė buvo pirmutinė 
pirmininkė ir per ilgus metus ėjo tas pareigas; buvo ir 
kitose valdybos vietose. Daug yra pasidarbavus rengime 
draugijos vakarų, režisavusi ir pati lošusi sunkių veikalų. 
Būdama pavyzdinga narė, ilgą laiką vedė ir tvarkė drau
gijos reikalus. Už tai jai priklauso didelė garbė. Lietuvos 
Dukterų Draugija jos darbuotę labai įvertina.

Korespondentė

pos. Jų vardus ir platesnę įvairius fondus, Kuomet sta-

Nors senesniųjų narių ei-, 
lė retėja, bet jų vietas uži
ma jaunesnės, gerais norais, 
gražiais sumanymais, tvir
ta energija, pilnos didelio 
pasišventimo ir varo pradė
tą darbą toliau.

Jubiliejinis 25 metų su
kaktuvių bankietas įvyks 
spalių 5 d., 5 valandą vaka
re, Lietuvių svetainėje. Bus 
ir trumpa programa su dai
nomis ir kalbomis. Po vis
kam bus šokiai abiejose sa
lėse.

Komisija, kuri susideda iš 
mūsų jaunesnių narių, deda 
visas pastangas, kad visus 
atsilankusius svečius kuo 
geriausiai pavaidinus skania 
kalakutų vakariene.

Širdingai sveikinu šio si- 
dabrinio jubiliejaus rengi
mo komisiją ir visas Lietu
vos Dukterų Draugijos na
res, kurios padėjo man dar
buotis ir džiaugtis mūsų dar 
bo vaisiais ir , geromis sėk
mėmis; taipgi padėjo liūdė
ti ir apgailėti, apverkti, lai
dojant mūsų mirusias na
res, kurių turime 17, ir jų 
niekad nepamiršime; už jų 
sielas buvo atgiedotos egzek 
vijos ir atlaikytos Mišios 

šv. Mirusių atminimo dieno
je, gegužės 30 dieną, amži
ną joms ramybę!

Pirmininkė Lietuvos Duk
terų Dr-jos P. Bandzienė.

WEST SIDE 
Iš 64-tos kuopos 
sąjungiečių veiklos

Moterų Są-gos 64 kuopa 
laikė sus mą rugsėjo m. Šv. 
Antano parapijos mokykloj. 
Susirinkimą atidarė kp. pir
mininkė O. Grybienė malda. 
Protokolas vienbalsiai pri
imtas. Išreikštas kuopos ne
pasitenkinimas užprotokoluo 
tas.

Mes, 64 kuopa, turėjome 
pilną teisę gauti garbės na
rystę )Dnai Šimonienei už 
jos darbuotę ilgų metų ne
nuilstančią organizacijos 
naudai, kaipo kuopos orga
nizatorė ir kuopos atgaivin-

DR. SELMA SODEIKA,
' O. D.

AKIS IŠTIRINCJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

187 No. Marloa Street 
Oak Park, Illinois

(Prie kampo Lake St.) 
Telephone: — EUCLID 906.

toja. Neapmokama ji pasi
aukodama nuoširdžiai dirba.

Buvo rekomenduojama 
19-tui seimui, pagal Moterų 
Są-gos konstituciją, pakelti 
į garbės nares. Kad ir nebu
vo centro valdyboj, bet kitų 
kliūčių tam nebuvo.

O. Šimonienė susirinkime 
išreiškė padėką kuopai už 
jos darbų įvertinimą. Sakė, 
ji tos garbės nereikalavo ir 
nedirbo už garbę, bet orga
nizacijos naudai.

(Tęsinys 3 pusi.)

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFI8A8:
• 3138 SO. HALSTED ST.

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

vai. vak.
Tel. CALumet 6877 .

134 NO. LA SALLE ST., 
Boom 2014 TeL State 7572 

REZIDENCIJA: —
3148 SO. HALSTED ST.

Tel.: Vle-tory 2479

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chicago, UI.

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524 
EMERGENCY: call MIDway 0001 
Res.: HEMlock 1643

DR. A1BERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 West 63rd Street

LIETUVIAI DAKTARAI

d r augi jos istoriją parašysiu 
kitą sykį.

Be išmokėjimų pašalpos 
ir pomirtinių, dr-ja yra 
daug aukojus Lietuvai per

tė Šv. Jurgio bažnyčią, bu
vo nemažai paaukota baž
nyčios reikalams. Visuomet 
prisidėta prie labdaringų 
darbų.

Nėra geresnio piliečio, 
kaip žmogus, kurs tiki ir pa
gal tą tikėjimą nuo jaunys
tės gyvena. — Leonas XIII.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jaa letodaml 
tBekaamlnuott jaa modernlftkia 
metodą, kuria regPttmo mo 

gali Patelkti.
H BCBTAI PATYRIMO 

pririnkime akintu, koris pa* _ 
▼to* ek*U Įtempto**.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampan 18-toe
Telefonas CANAL 0828 — Ohioaga 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 8:00 a. m. Iki 8.80 p. m. 

Tred. Ir 9eM: 8:80 a. m. iki 
7:80 a m.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St
Didelis paslrtnldniM laikrodėlių

Ras. 6968 So. Talman Ava.
Rea. TeL OROvehlU 0617 
Ofttoa toL HEMlock 4346

£| BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAI B CKIRURBA3

VaL: 2—4 ir 7-6 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis sustena*. 
2423 W. Marguette Road

DR. STRIKO
PHY8I0IAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki S vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį. 

Offtca teL YARd* 4787 
Namų teL PROspact 1930

Tai YARd* 6921.
Re*.: KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHZRUBOAS 

Ofbo vaL mo 1-3; mp •J6-3J0 
756 West 35th Street

TaL OAMal (128____.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRUROAS 
2201 West Cermak Rd. 

Valandų: 1—3 popiet b 7—• ▼. >
RJBZdEN Olai A a

6631 S. California Avė. 
Talafoaap RBPubllc 7666

. OflM tetl VIRglnla 0083 
Reafcteacljoe teL: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

tt. CANai 0257
Rea. toL: PROspact 666

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

RaddanciJa: 6800 te. Ariate* Avi 
VALANDOS: II v. ryta iki 3 popi*

• Hd I vai vakare

7^

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

G

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Rndriko Radijo Progoramai:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniai* 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

WROLESALE
FURNITURE

BROKER
DININO ROOM SBKB — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RUOŠ — RADIOS — RK- 
PRIOERATORS — WAHHKRS — 

MANOICIR — STOVBS.
AN Ka

MU ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Weatern Avenr
Telefonas REPUBUC 8051

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniai* 
ir Šeštadieniai*

Valandoe: 3 — 8 popiet. 
Telefoną*; CICero 427a

TeL YARd* 1146
VALANDOS: Nno 11 iki 12,

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

Sekmadieniai* 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akiniu* pritaikau.
3343 So. Halsted Street

v

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

OfiM toL OAVal BU 
Ofiao VaL: 1-4 far 7-3 
Trągiadiealah 8*9*1 patart* 
Bea. Tėti KGork 811*

Tai. YARd* 2M6

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Strapt

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

Tel. CANai 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarai* , 

ANTRAS OFISAS
2017 S. Western Avė.

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

Ofiao tt: TaL»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiao valandos:
Popiet — nuo i Iki 81 Vak. T iki t 

Nedėliomis pagal sutarti

VIRglnla 1836

DR. RAČIUS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

1853 Weet S5th Street
LIUONIUB PRIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. Ir Hakm*d. tik euattartua.

Telefonas CANai 7389

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 iz 7-9 

iz pagal sutartį.
Bea. telefoną* SIElay 0434.

TsL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat fa* 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vaL

Res.
ir pagal sutartį.

1625 So. 50th Avenue

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefoną* LAFayatte 3660

Antradieniais, Ketvirtadieniai* iz 
Penktadieniai*.

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YARd* 099A

Pirmadieniai*, Trečiadieniai* iz 
__________ fteėtadieniaia.______

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

(2-troe luboti
TeL MLDvray 2380 Chicago, DL

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

Sekmad. nuo 10 ii: 12 vai, ryta.

TeL Olcyo 1484

DR. A. JENKINS
I (Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 iz aoo 7—3 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
OflM taiafonas Fl

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

Tel. YARd* 0994 
Rez- Tel. HLNwood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryta; 2-3 ir 7-8 vu vaL 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vaL dien*

PLATINKITE “DRAUGĄ’
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LIETUVIŲ, APIE KURIŲ NUŽUDYMĄ 
AR IŠVEŽIMĄ RUSIJON GAUTA 

ŽINIŲ, SĄRAŠAS
(Tęsinys)

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIŲ

Išvežti iš kalėjimo:
273. Pranas Kuzmickas 1909 garlaivio kapitonas.
274. Zosė Koklauskaitė 1906 mokytoja Švenčionėliuose
275. Stasys Kizelis 1897 šaltkalvis Kaune.
276. Antanas Kicelmanas 1890 šaltkalvis Kaune.
277. Kazys Klumbokaitis 1918 kareivis.
278. Balys Kartonas 1908 buv. pol. virš.
279. Kazys Kapočius 1908 stalius Pakuonyje.
280. Salamonas Karaitis 1902 sąskaitininkas Vilniuje.
281. Algirdas Karčinskas 1884 juristas Vilniuje.
282. Jonas Kreivėnas 1895 tarnautojas Alvito valfi’’. 

Vangėnų kaimo.
283. Bronius Kukaitis 1902 geležinkelietis.
284. Mikas Klinčius 1916 buhalteris Vilniuje.
285. Juozas Kudla 1900 stalius Valkininkuose.
286. Stasys Kučinskas 1907 ūkininkas Plakėnų vienk.
287. Alfonsas Kriaučiūnas 1917 kareivis.
288. Bronius Kazlauskas 1918 kareivis Vilniuje.
289. Motiejus Kerbelis 1918 kareivis Vilniuje.
290. Juozas Karalius 1918 kareivis Vilniuje.
291. Albinas Lelešius 1912 tarnautojas Vilniuje.
292. Julius Leknavičius 1908 tarnautojas Zarasuose.
293. Stasys Laskys 1918 kareivis Vilniuje.
294. Bronius Liaudinskas 1908 darbininkas Kaune.
295. Alfonsas Lukoševičius 1918 kareivis Vilniuje.
296. Pranas Lisauskas 1918 kareivis Kaune.
297. Simas Lagunavičius 1907 tarnautojas Mariampolėje
298. Liubomiras Laucius 1905 gydytojas Kaune.
299. Silvestras Lisauskas 1913 mūrininkas Kaišedoryre.
300. Kostas Lazauskas 1909 kepėjas Vilniuje.
301. Albinas Modzikauskas 1912 technikas Rietave.

* 302. Stasys Mardosas 1903 buhalteris Vilniuje.
303. Cėsys Meškauskas 1909 karininkas Panevėžy.
304. Pranas Naudžiūnas 1895 batsiuvys Kaišedoryse.
305. Pranas Pikšys 1908 mokytojas Panevėžy.
306. Bronius Rožanskas 1911 prekybininkas Kaune.
307. Jonas Romanauskas 1903 mašinistas Gelvonų vai.
308. Jonas Remeikis 1915 tarnautojas Vilniuje.
309. Vincas Rudgalvis 1913 tarnautojas Gurgždu rai.
310. Juozas Rimulaitįs 1918 kareivis.
311. Vincas Radzevičius 1918 kareivis.
312. Vladas Radziulis 1921 siuvėjas Vilniuje.
313. Pranas Ražanskas 1917 kareivis.
314. Jonas Rimutis 1894 raštininkas Kėdainiuose.
315. Bronius Račys 1912 studentas Vilniuje.
316. Jonas Raguckas 1908 stalius Kaišedoryse.
317. Povilas Remeikis 1909 siuvėjas Užpaliuose.
318. Pranas Raišutis 1919 Grūšlaukio kaimo.
319. Antanas Ramanauskas 1917 ūkininkas Rudalių km.
320. Juozas Stasiulis 1904 sekretorius Suv. Kalvarijoj.
321. Pranas Steponaitis 1899 mokytojas Zalake.
322. Antanas Skreblys 1917 kareivis Vilniuje.
323. Antanas Savickas 1902 kalvis Kaune.
324. Antanas Skudaitis 1918 kareivis Vilniuje.
325. Vacys Simonavičiusz1909 daržininkas Vilniuje.
326. Povilas Steponavičius 1919 kareivis Vilniuje.
327. Stepas Slavinskas 1918 kareivis Vilniuje.
328. Pranas Stulga 1917 kareivis Vilniuje.
329. Kipras Stankūnas 1895 ūkininkas Salantų vai.
330. Pranas Serafinas 1884 tarnautojas Gargžduose.
331. Petronėlė Sodienė darbininkė Tūbausių km.
332. Juozas Statkevičius 1904 iešmininkas Varlaukyje.
333. Pranas Surblys 1905 tarnautojas Prienuose.
334. Vladas Simutis 1919 iš Ukmergės.
335. Vincas Stasiūnas 1913 mašinistas Rompučių km.
336. Jonas Stasiūnas 1911 ūkininkas Pumpaičių km.
337. Jonas Steponaitis 1906 advokatas Mariampolėje.
338. Juozas Šatkauskas 1921 vargonininkas Šiauliuose.
339. Andrius Aburda 1906 tarnautojas darbo įstaigoje.
340. Juozas Adomaitis 1892 tarnautojas Kretingoje.
341. Pranas Andrijauskas 1886 buhalteris Zarasuose.
342. Vacys Andruškevičius 1898 prekybininkas Vilniuje.
343. Stepas Becenskas 1909 šaltkalvis Žilių kaimo Barz

dų valsč.
344. Pranas Barzdžius 1907 ekonomistas Kaune.
345. Alfonsas Balčiūnas 1914 vaistininkas Utenoje.
346. Adolfas Blaževičius.
347. Pranas Bendoraitis 1813 felčeris Vilniuje.
348. Antanas Butkauskas 1904 ūkininkas ValenkiŠkių k.
349. Benediktas Buodžius 1902 prekybininkas Skaisgiry.
350. Aleksas Budrys 1906 iš Nevarėnų.
351. Julius Baltrimavičius 1902 darbininkas Vilniuje
352. Mikas Caikūnas 1902 mokytojas Vilniuje.
353. Stasys Cižinauskas 1922 metalistas Kaune.
354. Viktoras Cečeta 1905 mokytojas.
355. Juozas Draskinis 1907 ūkininkas Mariampolės aps

Mišios už a. a. kun. J. 
Navicko sielą

Rugsėjo 23 d. buvo š. Mi
šios už sielą a. a. kun. Jono 
Navicko. Mišias šv. lai
kė klebonas kun. Juozas 
Lipkus. Velionis ir kun. 
Lipkus buvo geri draugai 
Lietuvoj, kur sykiu moki
nosi, ruošės į kunigus.•
šaunus vakaras

Rugsėjo 25 d. vakare Šv. 
Jurgio svetainėje buvo šau
nus balius mokytojų seserų 
pranciškiečių naudai. Pub
likos prisirinko pilna sve
tainė, daugumas turėjo 
laukti kad priėjus prie gra
žiai ištaisytų stalų vakarie
nės. Po to viršuj svetainės

tai pašventinti varpai. Nors 
tą dieną labai lijo, bet žmo
nės, gavę kvietimus, pripil
dė koplyčią iki durų. Pas
kirtą valandą šios diocezi- 
jos vyskupas Jos. Plagens 
pašventino koplyčią ir po to 
prasidėjo šv. Mišios, kurias 
laikė vyskups Ed. F. Ho- 
ban iš Rockford, III. Pa
mokslą sakė vienas iš Kar
melitų kunigų iš San Anto- 
nio, Texas. Trumpą pa
mokslą pasakė taipgi vys
kupas Plagens, pabrėžda 
mas Karmeliečių seserų 
darbuotę ir pasišventimą. 
Seserys Karmelietės į Grand 
Rapids atvyko iš Mexikos 
1916 metais. Tad šios iš
kilmės buvo taip pat sidab
rinis jubiliejus jų čion at

sekė šokiai: Vakarą suren-1 vykimo. Atvykusios apsi-
gė Parapijos Moterų Dr-ja Į gyveno puošnioj vietoj, ant 

Walker Rd,, arti “Good 
Shepherd” arba “Vilią Ma-

(Parish Women’s Aux), 

Sužeisti

šeštadienio vakarą, arti 
namų, skaudžiai užgauta 
automobiliaus senyva mo
teris, Francišką Ašmonie- 
nė .(70 m.). Nuvežta į ligo
ninę

Ligonis

Kazys Rinkevičius, kurs 
buvo ligoninėj, dabar jau 
pas sūnų Pe’.fi Grandviiicj, 
kur palengva sveiksta. 

Susirinkimas

Spalių 5 d po Mišparų 
bus šv. Rožančiaus Moterų 

•Dr-jos metinis susirinkimas. 
Pirm. Marijona Cėplienė 
prašo visas nares susirinkt. 
Ši draugija yra viena iš se
niausių ir veikliausių para
pijoj.

Vestuvės

šeštadienį, rugsėjo 27. 
buvo vestuvės Teresės Ku- 
činskiutės su Everett Jend- 
recziak. Vestuvių Mišios 
šv. buvo 9 vai. ryto, o ves
tuvių puota Šv. Jurgio sve
tainėje.

Sukaktuvės
Spalių 3 d. (penktadie

nį) Prano ir Veronikos 
Kamsickų 20 metų vedybų 
sukaktuvės. Sveikiname! 

Pašventinimas koplyčios

Rugsėjo 30 d., 10 vai. ry
to buvo iškilmingos šv. Mi
šios seserų Karmeliečių 
vieiuolyne. Dieną prieš

rie” namų. Laikui bėgant 
buvo reikalas statyti dides
nę koplyčią. Tą tikslą at
siekė praeitą vasarą. Rug
piūčio mėnesį per dvi savai
tes koplyčia ir vienuolynas 
buvo atidaryti publikai pa
matyti. Lankydami žmonės 
grožėjosi seserų rankdar
biais, dažymu ir kitais 
įvairiais dalykais. Aplinkui 
matėsi daugybė visokių sta
tulų, o ypatingai šv. Tere
sės, Kūdikėlio Jėzaus iv 
Cur Lady of Mt. Carmei. 
Tai seserų .globėjos. Kai- 
kurios stovyklos aprengtos, 
puikiais šilko drabužiais, 
bei papuoštos žibučiais.

Buvusios Iškilmės buvo 
paskutinis viešas suėjimas 
seserų su publika. . Buvo 
susirinkę a’pie 60 svetimų 
kunigų. Mišias giedojo šv. 
Juozapo seminarijos chorai, 
vadovaujant kun. Jos. 
Shaw. Kun. J. B. Magnan 
yra šio vienuolyno kape lio - 
ras.

Mirė lietuvė

Policija veda tyrinėjimus 
dėl mirties lietuvės Sofija 
Saleski, 58 m. amžiaus. Ji 
rasta negya namuose sek
madienį. Pašauktas tyrinė
jimui jos vyras William, 
taip pat 58 metų amžiaus. 
Manoma, kad moteris bus 
nužudyta. Pašarvota pas 
graborių Derežinskį. Pa
laidota Greenwood kapinė 
se. Korespondentė.

NIAGARA FALLS, NEW YORK
X Šeštadienį baigias no-Į 

vena į Šv. Pranciškų. Žmo-' 
nės lankė bažnyčią kasdien. 
Tretininkai “in corpore” ė- 
jo prie šv. Komunijos. Gra
žus pavyzdys kitoms drau
gijoms, kad ir jos savo 
šventes atitinkamai paminė
tų.

X Spalių mėnesį bus ra- 
žančiaus pamaldos kas tre
čiadienį ir penktadienį 7:30 
vai. vakare. Bus kalbama 
rąžančius ir litanija prie iš
statyto Šv. Sakramento. Rei 
kia tikėtis, kad žmonės gau
siai lankys šias pamaldas.

X Praeitą savaitę Mari
jona Staknienė buvo perkel
ta į Šv. Marijos ligoninę. Ją 
galima rasti ant trečio aukš
to (south wing ward). Taip
gi į Šv. Marijos ligoninę at
vežtas Anufras Žarnauskas. 
Jis randasi ant pirmo aukš
to (south wing ward). Sa
vaitės pabaigoje bus daro
ma vidurių operacija. Betty 
Blujutė už kelių dienų grįš 
namo.

X Jaunų vyrų Athletic 
Club planuoja gražų sezo
ną. Prie klūbo yra prisira
šę virš 20 jaunuolių. Norin
tieji prie jų prisidėti, gali 
kreiptis prie pirmininko S. 
Vyšniausko, arba sekreto
riaus A. Vaivado.

X Šv. Jurgio draugija 
rengia pasilinksminimo va
karą spalių 26 d. Visi kvie
čiami.

X Parapijos rudens vaka
rienė bus prieš pat adventą. 
Tikimės sutraukti daug žmo 
nių.

X Šeimos susilaukė Mrs. 
J. Patrick buvusi Jančiuliū- 
tė.. Naujasis šeimos narys 
yra “boysas.” #

X Laucių Eduardo šeima 
irgi padidėjo. Jo žmona, bu
vusi Selasiūtė, susilaukė sū
naus. Girdėt, kad “grandpa” 
Laucius labai džiaugias.

X Anglims kolektą eina 
sparčiai. Žmonės dirba ge
rai, tad ir nesigaili paauko
ti bažnyčiai. Dar nepagar
sinti buvo sekantieji aukoję 
po tris dolerius: Želionių 
šeima, Ona Jankauskienė, 
St. Urbonavičius, Jušmokie- 
nė, Ceikienė, And. Urbonas, 
P. Zulis, F. Dudrikas, J. Ja
kimavičius ir Mat. Tūbinis.

DEIROII’O ŽINIOS
(Atkelta iš 2 pusi.

Graži kalba sutikta delnų 
plojimu.

Ir kuopa įvertina jos dar
buotę su pagarba.

Išdavė raportą iš Feder. 
4 sk. A. Ambrasienė. Priim
tas.

Išdavė raportą O. Grybie
nė, kuriai buvo pavesta pa
imti svetainę gruodžio 7 d. 
rengiamam kuopos kauliu
kais lošimo vakarui. A. Am

brasienė pranešė, kad kny
gutės spausdinamos; gavus 
jas, bus kuo greičiausiai iš
dalintos.

Nubalsuota pusę pelno 
skirti Šv. Pranciškaus sese
rų naudai. Laimėjimui do
vanas paaukojo: K. Rukše- 
nienė, P. Ambrasienė ir A. 
Ambrasienė. Komisijon įėjo: 
O. Grybienė, P. Ambrasienė, 
J. Sakalauskienė, K. Rukše- 
nienė, Ę. Talandienė, A. 
Ambrasienė.

“Bunco” dovanas \ aukos 
narės.

Perskaitytas laiškas iš 
Šv. Pranciškaus vienuolyno. 
Priimtas ir plačiai apkalbė
ta. Skyrimas aukos, atidė
tas ant toliau.

Pradedant rudens sezoną, 
rugsėjo 29 d. 64 kp. “bun
co”/ klūbo parengimas įvy
ko paeiliui pas narę H. Wall. 
Narės skaitlingai dalyvavo. 
Buvo ir viešnių. Laimingo
sios džiaugės dovanomis. 
Rengėja visas pavaišino.

Sąjungietės dėkingos H. 
Wall už pasidarbavimą.

Sekantis “bunco” įvyks 
pas narę G. Šilaikienę.

64 kp. koresp. A. A.

Aplink pasidairius
X Albertas Paplinskas, 

sūnus katalikiškos spaudos 
platintojo, ištarnavęs 4 me
tus U. S. Navy, grįžo sėk
mingai atlikęs savo užduo
tį.

Koresp.

356. Pranas Dėdelė 1922 mokinys Kaune.
357. Jonas Dulskis 1921 šaltkalvis Kaune.
358. Juozas Eučeris 1914 technikas Kaune.
359. Pranas Gelažius 1898 gydytojas Biržuose.
360. Klemensas Gabrys 1906 teisininkas Vilniuje.
361. Adomas Griškelis 1897 mokytojas Lazdijuose.
362. Domas Garcisevičius 1902 ekonomistas Kaime.
363. Mikas Gaidelis 1897 milicijos virš. Vilniuje.
364. Jurgis Greblikas 1905 mokytojas Trakų Eišiškės.
365. Antanas Igaunis 50 m. darbininkas Kaune.
366. Vacys Januškevičius 1906 tarnautojas urėdijoj.
367. Benys Kaukorius 1894 tarnautojas Vilniuje.
368. Adomas Kasputis 1900 ūkininkas.
369. Jonas Kukaitis 1895 buhalteris N. Vilnioje.
370. Vincas Laguckas 1919 tarnautojas Vilniuje.
371. Juozas Laguneckas 1915 darbininkas Šiauliuose.
372. Mikas Lapinskas 1915 Maišiogala.
373. Vitas Lišauskas 1922 kareivis Kaune.
374. Adolfas Lesinskas 1908 telegrafistas Vilniuje.
375. Jonas Lukševičius darbininkas Valkininkuose.
376. Julius Laurinavičius 1912 darbininkas Vilniuje.

377. Juozas Lapurka 1899 technikas Kaune.
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Piktieji religijos persekiotojai
Komunistų laikraščių redaktoriai daug kartų mė

gino užginčyti religijos persekiojimą Sovietų Rusijoj ir 
jos užgrobtuose kraštuose. Be to, šiomis dienomis nei 
iš šio nei iš to pradėta lyginti Sovietų Rusijos kons
titucijos paragrafai su Jungtinių Amerikos Valstybių 
konstitucija. Norima įrodyti, kad abejuose kraštuose 
vienodu būdu garantuojama religijai laisvė.

Skirtumas, kaip vakar rašėme, yra milžiniškas. A- 
merikoje žmonės turi pilniausią ir tikėjimo ir kitokią 
laisvę, kuomet Sovietų Rusijoj kaip tik priešingai — 
religija visokiausiais būdais buvo ir yra persekiojama.

Kaip Sovietų Rusijoje, taip ir bolševikų užgrobtuose 
kraštuose, religija buvo naikinama. Apie tai žinome 
ne vien iš lietuviškųjų šaltinių, bet ir iš kitų. štai, 
Šveicarijos katalikų laikraštis “La Liberte” įdėjo ilgą 
straipsnį, pavadintą “Lietuvos likimas sovietų viešpa
tavimo metu,” kurį persispausdino ir Paryžiaus kata
likų dienraštis “La Croix” ir kiti laikraščiai, aiškiais 
daviniais nurodo su kokiu įžulumu bolševikai okupan
tai puolė Lietuvos katalikų įstaigas, organizacijas ir 
t.t. Tarp kitų dalykų, tame straipsnyje rašoma:

“Kai dėl kunigų, tai po “rinkimų” buvo paskelbti 
šie žygiai:

1) visų kariuomenės, kalėjimų ir mokyklų kapelio
nų paleidimas, t. y. tikybos išmetimas iš mokyklų,

2) katalikiško teologijos ir filosofijos fakulteto pa
naikinimas Vytauto Didžiojo Universitete;

3) kunigų pašalinimas iš metrikacijos vedimo parei
gu

\ 4) valstybės subsidijų išbraukimas kunigams, turin
tiems parapijas,

5) konkordato atšaukimas su Šventuoju Sostu,
6) uždarymas trijų kunigų seminarijų iš bendro ke

turių seminarijų skaičiaus, motyvuojant šį žygį tuo, 
kad skubiai reikalingos patalpos raudonosios armijos 
reikalams,

7) vyskupų išvarymas iš jų būstinių ir jose ar tai 
kariškių apgyvendinimas, ar biurų įrengimas.

Arkivyskupo rūmai Kaune buvo naujas ir talpus.pas
tatas, baigtas tik prieš kelis metus. Raudonieji pa
šalino iš jo kanceliarijos biurus ir įkurdino jame mies
to butų rekvizicijos įstaigą. Kelioms savaitėms pra
ėjus priėmimo salionuose buvo įsteigta civilinės metri
kacijos biurai. Spaudoje su tikru cinizmu buvo pasi
šaipyta išaiškinimui, kaip patalpomis pasinaudota:

“Mažasis Balionas, linksmas ir šviesus, nukreiptas į 
pietus ir į sodą, tarnaus gimimams užregistruoti; di
dysis salionas savo didingumu ir vertingumu .tiks ve
dyboms registruoti, o trečias salionas, nukreiptas į 
šiaurę ir tamsokas, bus naudojamas mirties atsitiki
mams užregistruoti.”

Pirmaisiais mėnesiais vienintelė kunigų seminarija 
dar šiaip taip galėjo, egzistuoti, kol pagaliau buvo pri
versta išsidanginti iš savo rūmų, kuriuos ji užėmė be
veik visą šimtmetį, ir ieškoti prieglobsčio vienoje baž
nyčioje. Seminaristai, tenka pastebėti, buvo priglausti 
darbininkų šeimų.

Kai dėl pamaldų parapijinėse bažnyčiose, tai elgtasi 
atsargiai. Matomai, painformuoti apie lietuvių tautos 
prisirišimą prie savo bažnyčių, Maskvos bolševikai ne
drįso masiniai jų pulti bei persekioti. Oficialiai buvo 
paskelbta tikybos laisvė. Praktiškai buvo organizuota 
biauri priešreliginė propaganda, tuo tarpu tikintieji ir

jų dvasiniai vadai neturėjo nei mažiausio galimumo 
prieš ją gintis. Visiškai objektyviai galima pasakyti, 
kad tokią padėtį tektų apibudinti kaipo “visiška anti
religinė laisvė.” ’ .

Parapijų žemės buvo nacionalizuotos. Teoretiškai bu
vo palikti trys hektarai, įskaitant sklypą, užimtą baž
nyčios, klebonijos ir parapijos namų.

Palikti be savo svarbiausių pajamų šaltinių, kunigai 
buvo skirti didžiausiam vargui, nes jie nebegalėjo tikė
tis nei pagalbos iš savo parapijonų, nes turtingesnieji 
ūkininkai patys buvo apiplėšti. Jiems buvo palikta teo
retinė teisė naudotis maksimaliai 30 hektarų, o jie pa
tys buvo apkrauti didžiausiais mokesčiais, kurių tiks
las buvo skatinti “kolchozų” steigimą.

Tačiau tai tebuvo viena žiaurių persekiojimų pusė, 
ir tai menkiausia, nes šalia to ėjo baisūs ir skaitlingi 
kunigų ir tikinčiųjų areštai. Iš pat pradžių GPU su
ėmė kelis jaunus energingus kunigus. Tariamojo tar
dymo metu jie buvo visomis priemonėmis verčiami pa
sidaryti provokatoriais ir išdavinėti ar tai dvasiški ją, 
ar tai tikinčiuosius. Jiems atsisakius, atvirai buvo pa
reikšta, kad jie “nebematys dienos šviesos.” Tad šie 
kankiniai buvo kalinami bolševikiniuose kalėjimuose. 
Tas pats likimas ištiko jaunus svietiškius katalikus, 
pasižymėjusius apaštalavimo darbe.”

*
Be to, paminėta tikybinių švenčių panaikinimas, mal

daknygių bei kitų tikybinio turinio knygų sunaikini
mas, bibliotekų išsklaidymas ir t.t. Straipsnis baigia
mas pastaba, kad kruvini Kremliaus valdovai turės 
atsakyti už savo bjaurius darbus.

Yra ir kitas frontas...
Pirmasis Pasaulio Karas 1914 — 1918 m. davė pro

gos iškilti komunizmui ir smurtu pasiglemžti Rusijos 
valdžią.

Ateistinis komunizmas Rusijos parbloškimu nepasi
tenkino. Jis tiesė savo kruvinus pirštus į viso pasau
lio kraštus. Tai sukėlė reakciją, išaugino fašizmą ir 
nacizmą, kurie uždėgė pasaulį karo liepsnomis ir grą
sina visų kraštų ir visų žmonių pavergimu.

Dabartinis — Antrasis Pasaulio Karas, kaip jau iš
rodo, padarys galą ir ateistiniam komunizmui ir pago
niškam nacizmui ir fašizmui.

Ir komunistai ir naciai su fašistais užsimojo per
daug apžioti, pradėjo tarp savęs lenktyniauti, paga
liau, susipyko ir šiandien tarp savęs veda žūtbūtinę 
kovą, kurioj ir vieni ir kiti, neabejojama, gaus galą. 
Tada ir vėl visos tautos išsilaisvins, demokratija ims 
viršų, pasaulis ir vėl sugrįš į normales vėžes ir gy
vens taikiu gyvenimu. Rusijos, Vokietijos ir Italijos 
žmonės taip pat turės progos numesti komunizmo, na
cizmo ir fašizmo kruvinus vergijos retežius ir gyventi 
laisvu gyvenimu.

Karo frontuose didelėmis srovėmis liejamas žmo
nių kraujas, išrodo, tik tam kad išpildyti valdovų im
perialistines ambicijas. Bet yra ir kitas frontas, kuris, 
reikia pripažinti, diktatoriams yra pavojingiausias — 
tai pavergtųjų tautų sukiliihas prieš pavergėjus ir ko
va už išsilaisvinimą.

Šių metų birželio 22 — 24 dienomis sukilo Baltijos 
krašto tautos prieš savo pavergėją aziatiškąjį komu
nizmą, dabar įsisiūbuoja sukilimai prieš nacius ir fa
šistus. , ,

Ir šiame fronte liejamas besiveržiančių į laisvę tau
tų kraujas, šiomis dienomis Čekoslovakijoj susekta 
suokalbis prieš okupantus ir dėl to, dešimtimis suki

bimo vadų sušaudoma, šimtai į kalėjimus sukemšama. 
Toks sąjūdis eina ir kitose tautose. Ir jis eis. Vienus 
sukilimo vadus išžudys, kiti jų vieton atsistos. Paverg
tųjų tautų išsilaisvinimo kovos bmga išsilies po visą 
Europą ir šluos visus kraujagerius diktatorius nuo pa
saulio veido.
• •

Kun. Čibiras Sibire
Kablegrama gauta žinia iš Barnaulo, Sibiro, kad ten 

yra ištremtas ir kun. Čibiras, ilgametis šv. Mikalo
jaus bažnyčios klebonas Vilniuje. Ten yra ištremtas, 
kaip pirmiau buvo pranešta, ir K. Stašys, buvusis Vil
niaus miesto burmistras ir žymus lietuvių vadas ir 
kovotojas už savo tautos teises.

/
Kun. Čibiras nuo senų laikų energingai vadovavo 

Vilniaus krašto lietuviams, kovojo už lietuvių teises ir 
dirbo jų gerovei. Dėl to jis labai daug nukentėdavo 
nuo lenkų valdžios, kuri jį nuolat persekiodavo dėl jo 
lietuviškos veiklos.'

Matyti, kad toji kun. Čibiro lietuviška veikla nepa
tiko ir naujiems Vilniaus krašto okupantams Maskvos 
komisarams. Ji pasirodė pavojinga Stalino “saulei.” 
Dėl to ir kun. Čibirą, garbingą mūsų tautos veikėją, 
drauge su kitais Išgrūdo į Sibiro šaltus kraštus.

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 3 d.)

Kasdien.... Kasdien anglų 
armijoje žūsta arti 3,800 
žmonių.

•
Popiežiaus auka nuo karo 

nukentėjusiems... Popiežius 
Benediktas XV Galicijos uk
rainiečiams, nukentėjusiems 
nuo karo, paaukojo 18,000 
kronų.

Atstovaus lietuvių reika
lus Romoje.... Rugpiūčio 10 
d. iš Maskvos išvažiavo į 
Romą kun. Pr. Būčys, ku
ris pas šv. Tėvą atstovaus 
lietuvių reikalus.

•
Užginta statyti fabrikai... 

Petrapilyje ir jo apylinkėse 
•užginta statyti naujus fab
rikus.

Geležinkeliai Lietuvoje... 
Nuo liepos 20 d. prasidėjo 
traukinių judėjimas tarp šių 
Lietuvos vietų: Bajorai-Prie 
kūlė; Liepojus - Kaišedo- 
riai; Mažeikiai — Rytinė 
Mintauja — Rytinė Ventpi- 
lė; Lauksodis — Radviliš
kis — Panevėžys.

•
Išlaidos mokykloms... Šie

met Jungt. Amerikos mo
kyklų užlaikymui paskyrė 
42,661,359 dolerius.

ANKARA, spalių 1 d. — 
Zongoldake internuota 37 
rusų jūrininkai, kurie, ma
noma, priklausė užėjusiam 
seklumon Rusijos sjbmari- 
nui.

Jei žmogus dar gali klau
sytis savto paties minčių, jis 
gali gyventi be vilties, be 
draugų, be muzikos.

A. Muenthe

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

Po svielą pasidairius
Šiandie naujienos be jo

kios palitikos.
Vakar užėjau pas savo 

bučerį porčiapo nusipirkti. 
Ateina moteris ir prašo sva
rą mėsos prie kaulų. Buče- 
riui atsvėrus ir suvyniojus 
į popierą moteris paėmė, 
pakilnojo, pakilnojo ir sa
ko:

— E, ar tai čia jau sva
ras! Žmonės neuždyką sa
ko, kad tavo ir svarai ir 
mieros mažesni. Dabar pa
ti matau.

— Turiu, misel, ir dides
nį svarą, — atsakė jai bu
čerys. — Ale už tą reikia 
dvigubai mokėti.

— Na, tai parodyk savo 
tą didįjį svarą, — pareika
lavo miselė.

— Bučerys atkirto dvigu
bą mėsos gabalą, pasvėrė 
— du svarai — suviniojo į 
popierą ir duodamas mote- 
riai sako: . X *-• r h

I— Štai, čia didesnis sva- 
tas.

— Matai, didesnis ir sun
kesnis gabalas. Geriau man 
dvigubai mokėti, bet tik . 
gauti teisingą svorį.

Tai pasakius moteris už
mokėjo už du svarus mėsos 
prie kaulo ir patenkinta iš
ėjo iš bučernės.

Jai išėjus bušeris sako:
— Kapryznos moterys 

visuomet prakiša. Su jo
mis reikia žinoti, kaip elg
tis. Jei supyksi, neteksi 
kostiumerkos. Su jomis 
reikia galvos, geros smikal- 
kos, kaip mano tėvas sa
kydavo.

— Vieną syk, — tęsė to
liau bučeris — atėjo mo
teris, puikiai pasipuošusi 
ir paprašė ger > steiko. Iš 
visako atrodė, kad moteris 
apie mėsą gerai nusimano.

Išnešiau geriausio steiko 
gabalą ir padėjau ant kala
dės.

— Veideminut, buč, šis 
atrodo prastas. Ai neturi 
geresnio? — paklausė mo
teris.

— Taip turiu, bet anas 
du syk (vangesnis.

— Pra.au man atplauti 
geresnio.

— Paėmiau šį gabalą, nu
nešiau į ledaunę, apsukau 
kitu galu ir išnešiau.

— O kaip šis patinka? — 
paklausiau moters.

Pažiūrėjo moteris ir, lin
guodama galvą, tarė:

— O, šis atrodo labai ge
ras. Prašau nupiauti ke
turis svarus.

Nuploviau, moteris užmo
kėjo ir patenkinta išėjo iš 
štoro. Matai, tamsta, jei 
bučiau pasakęs, kad “ge
resnio” steiko neturiu, mo
teris būtų išėjus iš štoro ir

neatėjus. - 
ikąDabar už tą pa

dvigubai užmokėjo ir paten 
kinta išėjo.

Prašau Nesijuokti
Paperniackų namuose su

sipyko dvi draugės: Zuzė 
Govan su Meri Nevermai.

— Kas tu man? — sušu
ko Zuzė Govan. — Tu pa- 
mestiniukė, tu siratukė. 
Gerai, kad tave dabartiniai 
tavo vadinamieji tėvai pasi
rinko ir adaptino. Kitaip, 
kas iš tavęs būtų?!

— O je, — atšovė jei 
Meri Nevermai. — Mano tė
vai yra didesni smart, ne
gu tavo. Ana, manieji tė
vai pasirinko sau mergaitę 
kokią norėjo, o tavieji tu
rėjo pasitenkinti tokia, ko
kią gavo ....

MM

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
LIETUVOS PASIUNTINYBES* ŽINIOS

(Tęsinys)

Romanas ii Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant Paallukonla

n. TOMAS

(Tęsinys)
Rugpjūčio 6 d.

Galų gale pasidarėme tapčanub (primityviškos me
nės lovos) ir dabar juose jaučiamės, tartum, gulėtume 
minkščiausiose rojaus lovose. Vietoje matracų pasidė- 
jome savo paltus, o vietoje pagalvių — susisukę kalti
nius ir užsidengiame drabužiais. Bet ką turėsime daryti 
Žiemą?

Rugpjūčio 7 d.
Telegrafisto žmona šiandien mums padovanojo ne

didutį staliuką. Vašia jau vaikščioja be kryželio ir aš 
jo religijos nemokau. Tai reiškia, kad baltiesiems 
blogai.

Čeliabinsko antpuolis nepasisekė, armija bėga.

Rugpjūčio 8 d.
Ilgoji tvora šalia pontoninio tilto, nutiesto per An

garą, visa pritepliota įvairiausių užrašų, kaip antai; “Iš
mušti žydus, iššaudyti čekus! Gelbėkit Rusiją:” Nors 
tie įrašai kasdien nutrinami, bet rytą jų vietoje vėl ran
dami nauji.

Rugpjūčio 15 d.
Vakaras. Tėvai išėjo į miestą, pas tetą. Kartu 

nuėjo seserys, ir iš likau viena. Plušėjau visą dieną: 
ploviau grindis, taisiau valgį, kapojau malkas, o pas
kiau, būtent, nuo trečiosios valandos, studijavau univer
siteto bibliotekoje. Sode, priešais langus, jau pradeda 
vysti lapai ... Aš tikėjausi, kad laikas man padės Va
dimą užmiršti, bet vis niekaip negaliu — viduje dar taip 
šėlsta skausmas.------------

Rugpjūčio 25 d.
Stotyje liko pabėgėlių labai mažai; daugumas išva

žiavo į Vladivostoką . . . Bet mes turime čia pasilikti.

Rugpjūčio 28 d.
Tėveliui grįžtant iš ligoninės namo, kažin kas iš 

kišeniaus ištraukė jo auksinę cigaretų dėželę — tą pa
čią, kurią jam, pagerbdami jo 25 metų darbo sukaktį, 
buvo padovanoję tarnautojai. Jis visiškai nusiminęs. 
Policijoj, į kurią jis kreipėsi, prašydamas pagalbos, dėl 
to tik nusijuokė: kas gali tokiam chaose surasti vagį! 
Jam patarė pasižiūrėti barachalkoje. (Senų daiktų pre
kyvietėje).

‘ 1919 m. rugsėjo 1 d.
Telegrafistas šiandien pasakė:
— Vasika, užsidėk kryželį! Ir jūs, Aleksandra 

Lvovna, būkit tokios geros, vėl pamokykite jį tikybos.
Mano širdis pradėjo nesitverti džiaugsmo: vadina

si, baltiesiems vėl sekasi!

Rugsėjo 3 d.
Universitete prasidėjo paskaitos. Universiteto kan

celiarijos tarnautoja sakė tiesą.
Vietos studentai su mumis, pabėgėliais, elgiasi tie

siog nežmoniškai. Nors visam universitete nėra nė dvi
dešimt komunistų, bet beveik visi likusieji, šitų apgai
lėtinų žmonių terminu tariant, jiems “užjaučia.” Per 
pirmąją paskaitą aš atsisėdau į patį paskutinį suolą, 
šalia manęs sėdėjo dvi studentės: viena — nuoširdi 
blondinė, iš veido panaši į anglų paveiksluose randa
mas moteris, antroji, — rytų tipo, juoda. Abi man pa
darė labai simpatiško įspūdžio, ir dėl to aš jų išdrįsau 
paklausti, į ką reikia kreiptis ir kokius atlikti formalu
mus, norint gauti egzaminams reikalingų knygų.

— Ar jūs esate vietinė?
— Ne, pabėgėlė!
— Tai jums čia mygu niekas neduos! — atsakė

žengti pirmyn.” 2adam* į 
administravimo darbą įsi
leisti savi vaidybinius orga- 

į savuosius organus. Pain- nu8 ir j8i8teigti apsaugos 
formuota, kad santykiams būrius darbui ir gyvybei 
palaikyti tarp Lietuvos or- apSaugoti. Toks tai buvęs 

stotyse dominavo tautinės ganų ir vokiečių kariuo- naujo okupanto žodis ir iš
monės yra ryšių, karinin- 1 didu8 tonas. kuris padarė

b) Dainos, himnas, vėlia
va. Iki liepos pradžios 
Kauno ir Vilniaus radijo

dainos, patriotiniai maršai, 
lietuviška muzika. “Mes be 
Vilniaus nenurimsim” buvo 
girdiiiama programų pro
tarpiais. Po to pradėta vis 
daugiau atskiesti vokiečių 
ir italų muzika. Dabar, tai 
yra po 15 rugpiūčio,, ji do
minuoja.

Iki liepos pradžios Kauno 
radijas skelbė save: “čia

kai, per kuriuos bendri rei
kalai ir tvarkomi. Nusis 
kūsta per abu radijus,.kad gavo šio atsišaukimo teks- 
bolševikų įgazdinti gyven- tą iš Berlyno tik 6-VUI, pa- 
tojai, nežiūrint šių paragi- stebi, kad iš to atsišauki- 
nimų, su reikalavimais ap- mo išeina, kad lietuviai ne- 
guldo vokiškuosius orga- gaus ir tų teisių, kuriomis 
nUB* | naudojosi čekai. Tats pats

Liepos 4 per Kauno radi- laikraštis 10-VIII grįžta

slegiančio jausmo 
Dagens Nyheter, kuris

diją buvo paskaitytas Kau- prie to klausimo, kad lietu 
kalba nepriklausomos Lie- no arkivyskupo Juozo Skvi- vių kariuomenės pat karo 
tuvos radijas, Kaunas.” Lie recko ganytojiškas laiškaB pradžioje nesitraukė su 
pos pirmomis dienomis žo- j “Į lietuvius.” Laiške nupa- Į bolševikais ir kad daugybė
dis “Nepriklausomos” išme- sakojami išgyventi per bol- j lietuvių savanorių paaukojo
stas. Pirmomis rugpiūčio 
dienomis išmestas ir žodis 
“ Lietuvos.” Vilniaus radi
jas skelbė save nuo pat pra 
džios tik šiais žodžiais: “Čia 
kalba Vilnius.”

Tautiniu himnu progra
mos baigiama Vilniuje tik 
iki birželio pabaigos. Kaune 
iki rugpiūčio pradžios. Nuo 
tada pradėta po mūsų him
no Kaune groti “Deutsch- 
land uber alles” ir “Horst 
Wessell.” Rugpjūčio 10, 
Stockholmo dienraščiai iš 
Berlyno praneša, Lietuvoje 
uždrausta giedoti tautinį 
lietuvišką himną ir kabinti 
tautinę vėliavą geltoną, ža
lią, raudoną.

c) Lietuvos vyriausybė. 
Dvejetą dienų po vokiečių 
atėjimo Kaunan ir Vilniun 
kalbant per radiją apie Lie-

ševikų okupaciją vargai, savo gyvybę paskutinėse 
gyventojų nuotaikos ir lau-; kovose dėl savo tautos laia- 
kimas karo galo. Lietu- vės.
viai patikinami, kad dabar Apie Lohse Stockholme
niekas nepersekios jų tikė- ( girdėti, kad tai yra nepap- 
Jimo, ir kad jie dabar turės i rastai kietas ir griežtas
darbo ir duonos. Apie lie
tuvių tautinius reiakms nei 
žodžio. Verboten!

e) Liepos 28 per Lietuvos 
radijo stotis buvo paskaityt 
tas Ostlando komisaro 
Lohses atsišaukimas į bu
vusio “Lietuvos freistaato” 
gyvetnojus. Jame nustato
ma, kad bolševizmas grėsė 
visai Europai, dabar vo
kiečių žygių tas pavojus 
esąs pašalintas. Kas bol
ševikų buvo sugriauta, da
bar būsią atitaisyta. Gyven 
tojai kviečiami tam atstaty
mo darbui prisidėti. Vo
kiečių tautos kraujo auka,

tuvos vyriausybę buvo pri- il^di, duodanti Vokietijai
duriama žodis “Laikinoji.” 
Nuo liepos pradžios vis re
čiau buvo užsiminima apie 
Lietuvos laikinąją vyriau
sybę, o greitai ji ir visai iš
nyko. Kada gyventojai ko
kiais reikal&iB būdavo para- 
Rugpjūčio 10 d. Stockholmo 
dienraščiai praneša iš Ber
lyno, kad Lietuvos vyriau
sybė visiškai likviduota.

ji. — Iš viso yra tik kelios knygos, ir tos pačios eina iš 
rankų į rankas, bet tik tarp mūsų!

Paskum abi pakilo ir, mane palikusios vieną, atsi
sėdo į kitą suolą. Ar tai gali būti? Nejau čia žmonės 
pamišo? Boikotuoti žmogų, kuris norėjo nuo čekos iš
gelbėti savo gyvybę? Ir kaip tik tiems, kurie pirmieji 
pažins raudonąją kumštį? Tikrai, sunku žinoti, ar tų 
žmonių didesnis savotiškumas, ar kvailumas!

Bet aš vistiek dirbsiu nieko nepaisydama, — rašy- riais savais reikalais ar 
siuosi paskaitas ir laikysiu egzaminus iš savo užrašų. skundais nesikreipti, o tik į 

Rugsėjo 5 d. Lietuvos vyriausybės ati- 
Aš dabar gyvenu, tikrąja to žodžio prasme, tik sa- tinkamus organus. Nuro- 

vo vakarais, kai galiu nueiti į universitetą ir klausyti dyta, kad net ir tais reika 
paskaitų.

Bus daugiau.)

ne tik teisę, bet ir pareigą ma. 
užimtus kraštus tvarkyti 
taip, kad bolševizmo pavo
jus Europai daugiau nega
lėtų grėsti. “Tie kurie per 
20 metų žadėjo jums tiek 
daug laisvės, kreipė savo 
politiką taip, kad galėtų iš
statyti Sovietų Sąjungą 
prieš Vokietiją. Kai Vo
kietija interesų sferų klau-

žmogus. Jis skaitomas Al- 
fredo Rosenbergo artimiau 
siu draugu. Pats jis yra 
pirklys iš Lubecko, pasta
raisiais metais buvo Lube- 
cke pirmininku “Nordische- 
Gesellschaft,” kuri turi 
tikslą permesti bendradai 
biavimo tiltą tarp Vokieti 
jos ir Skandinavijos. Jo 
pirmininkavimo metodo dė
ka, skandinavai pasišalino 
iš tos draugijos palaipsniui 
jau 1936-1938 metais.

Specialiai buvusioms lie
tuviškoms sritims, Kauen, 
VV'ilna ir Schoulen, komisa
ru paskirtas von Renteln.

Čia apie jį žinių neturi-

Geriausias darbo metodas 
įgijamas atsidedant darbui.

Būti vadu — reiškia ki* 
Uis mokyti būti vadais. — 

Foersteris

Jos vieton prie vokiečių 8^rne nusileido, išėjo aikš-
ginami kur kreiptis, būdavo 
nurodomi tik mūsų įstaigų 
adresai, bet pavadinimai 
jau neminimi. Apie liepos 
vidurį išnyko ir tas šešėlis, 
komisaro buvusiajai Lietu
vos sričiai įsteigtas pata- 
riamasai organas, atitinkan 
tis skyrių skaičiumi buvu
sioms septynioms ministeri
joms. Iš paskirtųjų skyrių 
viršininkų minimi: Kubiliū
nas, Jurgutis, Germanas.

Af tonbladet, vokiškosios 1I
pakraipos švedų dienraštis 
praneša rugp. 9 d. iš Berly
no, kad lietuvių nepriklau
somybes svajonėms padary
tas galas. Visi lietuviai 
emigrantai Vokietijoje, vie
ni atiduoti policijos apsau-

tėn visas buvusio režimo 
laikysenos žalingumas: So
vietų Sąjunga galėjo jus 
užpulti ir pagrobti be pasi
priešinimo.” Toliau sako
ma : “Nežiūrint skriaudos, 
kuri buvo padaryta vokiš- 
kuinui ir iš visų lietuvių puo 
limų prieš nacional-socialis- 
tinę Vokietiją, vokiečių vy
riausybė pasistengs parū
pinti jums darbo, duonos ir 
žiūrės, kad jūs galėtumėt

gon, kiti Internuoti apsau
gos stovyklose.

d) Lyg stoka nuovokos ar 
kas kita. Į birželio pabai
gą Kauno ir Vilniatm radi
jas pakartotinai ragina lie
tuvius gyventojus į vokie
čių karinius organus- įvai-

lais, kurie liečia vokiečių
kariuomenę, reikia krsiptls

ja®
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K. Beras

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų 

(Tęsinys)
Atėjus rusams bolševikams okupantams į Lietuvą, mū

sų prekybiniai santykiai sutriko su užsieniu. Ką ūkinin
kai ir darbininkai pagamindavo išvežti į užsienį, sušveiz- 
davo rusų bolševikų kareiviai, o kitką išveždavo į Ru
siją, iš kur pinigų negaudavom. O mes daug pagamin- 
davom ūkiškų gėrybių, net daugiau už suomius, latvius, 
estus, o kartais net už lenkus. Prieš bolševikams oku
puojant Lietuvą, mes išveždavom į užsienius kas savaitė 
po 25,000 kiaulių, kas savaitę bemaž milijoną svarų svies
to ir apie pora milijonų kiaušinių ir už kelis milijonus 
linų ir t.t. 1940 metų gegužės mėnesį Lietuvos užsienio 
eksportas pasiekė 25,000,000 litų sumos. Kai bolševikai 
įžengė į Lietuvą su savo “netvarka” ir alkanumu, mūsų 
prekyba su užsieniu greit sustingo ir ūkininkai ir dar
bininkai šį reiškinį gyvai pajuto ir daugel dalykų mūsų 
gyvenime ėmė stokoti, nes mes ne tik nieko nebeišvež- 
davom, bet taip pat reikalingiausių daiktų nebegaudavom 
iš užsienio. Todėl prekių ir pragyvenimo kainos pasakiš
kai kilo ir kilo.

Taigi, nepripažinimas žmogui nuosavybės teisių ir už
gniaužimas iniciatyvos ir savistovaus sumanumo dva
sios, nuolatiniai mitingai ir keista agitacija, nutrauki
mas mūsų prekybinių santykių su užsieniais, rusų bolše
vikų kareivių alkis ir įvairių mūsų daiktų gabenimas į 
Rusiją, žmonių nepasitikėjimas bolševikais ir gilus ap
sivylimas jų “tvarka” privedė Lietuvos ekonominį gyve
nimą prie bankroto.

O rusai bolševikai ir norėjo sugriauti mūsų ekonominį 
gyvenimą, nes kada žmogus yra ekonomiškai suklupdy
tas, jis lieka priklausomas nuo" valdžios malonės ir su 
juo gali elgtis taip, kaip tik nori. O vis dėlto lietuvis ir 
ekonomiškai suklupdytas, savo sielos gelmėse pasiliko 
svetimas bolševizmui ir laukė tos dienos, kurioje galės 
bolševikams iškaršti kudašių.

15. Molotovas pripažino, kad bolševikų
santvarka niekam nevykusi

Visi pajutom, kad rusai bolševikai visai su lietuvių as
piracijomis, troškimais, visai nesiskaito. Daugelis susirū
pino ir įkalbėjo V. Krevę-Mickevičių, užsienių reikalų mi
nisterį ir ministerio pirmininko pavaduotoją vykti į Mask
vą išsiaiškinti susidariusią būklę.

1940 m. liepos mėn. pradžioje V. Krevė-Mickevičius iš
važiuoja į Maskvą pasimatyti su Stalinu ir Molotovu ir 
išdėstyti lietuvių troškimus ir norus. V. Krevės-Micke- 
vičiaus kelionės tikslas — apsaugoti Lietuvoje lietuviš
kumą ir kad būtų paliktas ekonominis gyvenimas tokioj 
santvarkoj, kokioj kad buvo prieš rusams bolševikams 
okupavus Lietuvą.

V. Krėvė jau Maskvoje. Susitinka su Molotovu ir iš
dėsto mūsų ekonominio gyvenimo pažangą ir mūsų pa
niektus laimėjimus šioj srity per 22 nepriklausomo ir 
laisvo gyvenimo metus. V. Krėvė aiškiai nusakė, kiek 
Lietuva per metus pagamina įvairių ūkio gaminių ir nu
rodė, kiek mes išvežame įvairių mūsų ūkio gaminių į už
sienius. Molotovas klauso, klauso ir galų gale susirau
kęs taria:

— Negali būti, tikrai bus tau Galvanauskas visokių 
niekų pripasakojęs.

Po šių Molotovo žodžių, V. Krėvė išsitraukia iš port
felio dokumentus ir skaičiais įrodo, kiek mes užauginam 
kiaulių, kiek pagaminam sviesto, taukų ir kiek kas sa
vaitę išvežam į užsienius įvairių gaminių. Molotovas 
smalsiai pažvelgia į dokumentus, kurių tikrumu negalė
jo abejoti. Molotovas nukaito, sumikčiojo ir atsidusęs 
prabilo:

— Prie kolhozinės santvarkos Lietuva nieku būdu ne
galės tiek pagaminti, kiek dabar jūs pagaminate įvai
riausių ūkio gaminių prie savos santvarkos, teks palikti 
senoji ekonominė santvarka.

Nežiūrint, kad ir Molotovas palankiai atsiliepė dėl mū
sų ekonominės santvarkos, bet vis dėl to V. Krėvė grįžo 
iš Maskvos su prasta nuotaika, nes aiškiai įsitikino, kad 
Maskva kuo greičiausiai likviduos Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybę, tuo pačiu gręsia dideli pavojai ne tik lie
tuviškumui, bet ir žmoniškumui. Užtat kartą V. Krevė- 
Mickevičius išsitarė:

— Tik Dievas gali stebuklu išgelbėti Lietuvos Laisvę 
ir Nepriklausomybę!

(Bus daugiau.)
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ĮSPŪDŽIAI IS EKSKURSINES KELIONES 
1 MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

Rašo Albina A. Poškienė

Penktadienis, spalių 3, 1941 v

(Tęsinys)
Ant rytojaus, rugp. 12 d., 

sutarėm pamatyti Rockefe- 
ller Center, kuris išrodo it 
miestelis susideda iš 12 na
mų, stovinčių, regis, ant 
daug akerių žemės. Vienas 
pastatų 70 aukštų. Čia 
randasi įvairių parduotu
vių, radio bei pasilinksmi
nimų centras. Vidury di
delė aikštė, įleista į žemę 
apie du aukštus. Ištaisyta 
kaip koks parkas, apsuptas 
aukštais mūro namais. Aik
štėje didelis fontanas, kuris 
meta vandenį net 18 pėdų 
aukštumo. Fontane yra ir 
vandenkritis, kur vanduo 
krinta lyg trimis laiptais že 
myn. Aplinkui fontaną už
tvanka, kuri sulaiko tam ti
krą dalį vandens. - Užtvan
koj plaukioja vandeniniai 
ruoniai “sea-lions.” Prieša
ky fontano gražiai įreng
ta vieta su švariai užties
tais stalais, kuriuos priden
gia tik dideli lietsargiai. 
Čia galima atsisėsti, pasi- 
valgyti, atsigerti bei pasilsė 
ti. Visur gražu, įspūdin
ga, ypatingai žiūrint žemyn 
nuo gatvės.

Iš čia ėjom pamatyti gar
siąją šv. Patriko katedrą, 
kuri, sakoma, po Šv. Petro 
katedros Romoj, yra gra
žiausia pasauly. Didysis 
altorius nėra pačiame baž
nyčios gale, kaip kitose, bet 
vidury. Už didžiojo alto
riaus bei abejose katedros 
pusėse randasi dar 16 ma
žesnių altorių. Po didžiuo
ju altorium ir priešais pen
kis mažesnius, yra kardino
lų laidojimo skiepas, kuria
me ilsisi 7 kardinolai; pas
kutinis čia palaidotas nese
niai miręs kardinolas Hay
es. Tą skiepą galima pa
matyti tik užėjus už di
džiojo altoriaus; nereikia 
gauti specialaus leidimo, 
kad jį pamačius, kaip kad 
Baltimorėje. Ypatingai į 
akis krinta tas, kad visi al
toriai, regis, padirbti iš bal
to marmuro. Katedra, kaip 
iš lauko, taip ir iš vidaus, 
sudaro žmogui vaizdingą, 
gilų ir dvasinį įspūdį.

Pasigrožėjusios šia kate
dra ir pasimeldusios bei pa
sidžiaugusios, kad turėjom

progos pamatyti šią šven
tovę, grįžome į viešbutį.

Trečiadienį, rugp. 13 d., 
išvažiuojam iš New Yorko. 
Buvo lyg ir gaila apleisti 
gražų viešbutį, turintį.2,000 
kambarių, radio kiekvie
nam kambary, ledais šaldo
mą gėrimui vandenį ir tt. 
Čia didžiausias judėjimas, 
nes šalę viešbučio Roxy te
atras. Vienas blokas nuo 
čia ant 6th Avė., Radio City, 
Music Hali, National Broad- 
casting stotis ir kiti įvairu
mai, o dar už kito bloko — 
ant 5th Avenue Šv. Patri
ko katedra, Rockefeller 
Center, Sterns Dep.’t Store 
ir tt. Įdomu buvo vakare 
viešbučio “lobby” minkštose 
kėdės pasėdėti, kur tūks
tantinės šviesos švelniai 
švietė bei vargonų melodi
jos tai ilgesio, tai džiaugs
mo jausmus kutena. Čia 
begalinė nematytų veidų; 
kaikurie jų tai radio, scenos 
artistams o, gal, ir kuris 
didelis turtuolis.

1-mą valandą popiet sė
dom į traukinį. Grįžom na
mo pro pirmiau važiuotą 
apylinkę, tad kelionė jau 
nebuvo tokia įspūdinga, 
nes vaizdai jau buvo ma
tyti ir akys nieko daugiau 
neieškojo, nes buvom kupi
nęs visokių įspūdžių.

'(Rugpiūčio 14 d., 9:30 va
landą ryto Capitol Limited 
traukinys vėl Chicagoje. Pa 
sitinka mane stoty šeima: 
vyras dr. Poška bei sūnus.

“Visur gera, bet namie 
geriausia” sako priežadis, 
tad ir man ši padangė iš
rodė tokia rami bei maloni. 
Ir kodėl ne? Juk čia gi
miau ir augau ir visą savo 
gyvenimą praleidau, tad ir 
Chicagą geriausia pažinau, 
nes čia prabėgiojau kūdy- 
kystės dienas, čia ir pinasi 
mano jaunystės dienų at
minimai.

Pirkite Apsaugos 
Bonus

K. — Kas yra infliacija 
ir kaip ją sulaikyti?

A. — Infliacija yra do
lerio pirkimo jėgos suma
žėjimas kylant pragyveni
mo kaštams. Tas pasireiš
kia, kai publika susimetu 
reikalauti, kas paeina iš 
staigaus nacionalinių paja
mų didėjimo, daug įvairių 
daiktų, kurių negalima di
delėmis kiekybėmis gamin
ti. Kiekvienas pilietis ga
li prisidėti suturėti infliaci
ją Apsaugos Bonus ir Žen
klus perkant.

K. — Kaip aš galiu at
gauti pinigus, sumokėtus už 
Apsaugos Taupumo ženk
lus, jei man pinigai bus rei
kalingi ?

A. — kreiptis bile vienan 
kurin paštan.

Pastaba. Įsigyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip 
kitės į artimiausį paš'ą 
banką, arba taupymo ir sko
linimo sąjungą; arba rašy 
kitę U. S. iždininkui, Wa- 
sbingtone, D. C. Taip pat 
ir parduotuvėse parduodami 
Apsaugos Ženklai.

Direktorius Cross 
pasiliks vietoje

Gubernatorius Green pra
nešė, kad Illinois valstybės 
sveikatingumo departamen
to direktoHus dr. R. R. 
Cross pasiliks savo vietoj.

Dešitmties departamentų 
direktoriai demokratai pa
keisti respublikonais. Iš
imtis daroma tik dr. Cross, 
kurs bus vienų vienas de
mokratas gubernatoriaus 
Green “kabinete.”

Cook apskrities teisme 
teisėjas A. E. Isley pasira
šė warantus areštuoti ir 
traukti tieson 4 vyrus ir 
vieną moterį Chicagoj už 
gydytoj avimą be valstybės 
“laisnių.”

Nelaistyk svetimų daržų, 
saviesiems džiūstant.

Asthma Mucus
(oughing, Gasping

Thanka to » Doctor** prescription cslled 
Meadaeo. thouaanda nov palliate terrlble re- 
eurrlnc attacks ot choklnc. Kaspine, eough- 
lns, wneesin< Bronehlal Asthma by helplng 
nature remore thlek escesa mucus. No dopes. 
no įmokės, no injectlons. Just tasteless, 
pleasant tablete. The rapld, delightful. pal- 
llatlre action commonly nelps nature bring 
velcome sleep—a "Ood-aend.’’ A nrlnted 
guarantee vrapped around each package ot 
Mendaco tnsures an lmmedlate ref mirt of 
the full coat unlesa you are completely sat- 
lsfled. You have everythlng to galn and 
nothlng to loae under this posltlve money 
back guarantee so get Mendaco from your 
druggist today for only Mc. • M

DAFFY DRAMAS

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

« 24 Hours
Happy Days Ahead for Yoa
Thlnk of lt—how this old arortd 

does make progress—nove comes a 
prescription vehlch is knovn to phar- 
macists aa Allenru and veithin 48 
hours after you start to take this 
a vėl f t fcctlng formula pain, agony and 
lnflammatlon caused by ezcess urlo 
acid haa started to depart.
• Allenru does Just vehat tl.la notlee 
aaya It wlll do—it is guaranteed. You 
ean get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores evaryvehere for 85 
cents and lf lt doesn't bring the Joy- 
»ua results you ezpect—your moo.y 
arhol. heartadbr r.toraad. *

OBACOAa

Wiv<», mothers, sister*—they're often 

forced to point the way to haii 

health to their men folk! For women 

know that a healthy head produces 

handsome hairl And that's why 

women everyvvhere are pointing to 

Fom-ol, the remarkabie foaming oil 

shampoo whith first nourishes the 

tcalp. then takes the dūli, parched 

hair and brings it back to glowing 

health. Fom-ol is so economical,- a 

little goes a long vvay. Ask your 

druggist for the regular 50c size. 

Or, write for a generous triol bot

tle, endosing 1.0c to cover packing 

and postage.

FOM-OL
dore then e shampoo 

i troatment/

t»o'

A°'

kA*

to*'"

Būk sau draugas, tuomet 
ir kiti bus tau draugai.

DOCTOR'S AHAZMG LIQUID
GREAT SUCCESft FOR

SKIN TROUBLES
(ezternally caused)

PRAISED 
FROM 

COAST 
TO

COAST!
t yo ________

aucceaa for unsiphtly surfaee pimples, 
blemiahea and similar skin irritations, 
here’s an amazingly auccessfui doc- 
tor’s formula—powerfullv soothing 
Liauki Žemo—which ųuickly relieves 
itening soreness ahd starts right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous aucceaa! Let 
Zemo's 10 different marvelously effec- 
ti'/e ingredienta help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Eztra Strength Žemo.

SNOl-LVildai NIM5 dOdO UI o z
uu is •’oy ^ys •» 

ojapde MonsĮA inefpneų 
Atnez VM ‘tntniAVTvSan 
topo traiqoip( JJ snftcnds 
•gnniųęąįl -raeioe «nrp?l 
-tj tmąaoni; ofaųjoS (ueu 
08 »d on»z
įMų topo eqn tunSapmi

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. .

LfO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF »

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

i'-l

JONAS
STAPANAVICIUS

(gyv.: 11127 S. Isuigley Avė.)
Mirė rūgs. 30 d.. 1941 m.,

1:40 vai. ryte, sulaukęs 25 m. 
amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Palikę dideliame nuliūdime: 

motiną: Marijoną (po tėvais 
Burčaitė); 2 brolius — Juo
zapą ir Bruno; cocę Oną Yau- 
nikaitienę ir Jos Seimą, ir daug 
kitą giminią, draugą lr pažįs
tamą.

Kūnas pašarvotas Lachawi- 
čtaus koplyčioje, 44 East 108th 
Street, Roselande.

Laidotuvės {vyks SeėtadlenĮ. 
spalių 4 d., 1941. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
Visų Šventų parap. bažnyčią, 
kurioje Jv.vka gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
girątnes, draugus ir pažjsta- 
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:— Motina, Broliai, 
Ckocė ir GinMnės.

laidotuvių direktoriai- Izi- 
chatvlez ir Sūnai. tel. PUU- 
man 1270 arba CANaI 2515.

Daug lietuvių gavo 
darbus

Daug lietuvių per “Drau
go” darbų skelbimus surado 
sau gerus darbus. Džiaug
damies savo geros laimės, 
daugumas iš jų kas dien 
praneša mums tai per tele
foną, laiškais ir asmeniškai 
atsilankydami į mūsų rašti
nę. Dėkojame jiems už jų 
gražius komplimentus ir 
“Draugui” linkėjimus ir ve
lijame visiems geriausio 
pasisekimo naujuose dar
buose.

Jeigu daugumai pagelbė
jo, “Draugas” pagelbės ir 
Jums, kurie reikalaujate 
darbo. Skaitykite “Draugą” 
kas dieną ir tėmykite dar
bų skelbimus. Paraginkite 
savo draugus, kaimynus ir 
pažįstamus, kuriems žinote 
darbas yra reikalingas, kad 
ir jie skaitytų “Draugą”.

V. Ed. Pajaujis.
“Dr.” Skelb. Vedėjas.

TURTAS VIRŠ .. $6.000,000
APART APSAUGOS, TURIME
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ...................$OoUfUUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MES MOKAME 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

Jeigu kurčias staiga iš
girstų šimtabalsę daugybės 
instrumentų simfoniją, jisai 
negirdėtų melodijos, nei vio
lončelių raudos, nėi triūbų 
vaitojimo, nei bubnų dūzgė
jimo, bet girdėtų vieną di
dingą harmoniją, Įr jam 
veržtųsi iš krūtinės širdis, 
pažadinta tų garsų didybės.

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUG A ’

VISOSE MIESTO DALYSE

C*

LOAN AUOCMnONafOkaf* 
JUSTIN MACKIEWICH. Frea.
4192 Archer Avenue 

yiRginia MI

•AIT, IMD. LAIDOTUVIŲ DUKTOUAI

KELNER - PRUZIN
•ertanslae PaUnavinaa — Moteris paUrnanJa

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Musu Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnviii Direktorius
AMBULANCE Dieną ir N akt}

PASKUTINIS

PAGERBIMAS
r

r

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayetta 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
M Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
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: YARds 1419

r

I. J. ZOLP
1640 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

J. LIULEVICIUS 
4348 S. Callfornia Avė. 

Tel. LAFayettc 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenae 

Tel. GROvehlll 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenae 

Tel. YARda 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenae 
Tel. YARds 1138-1139

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515
42-44 East 1081 h Street 

Tel. PULlman 1270
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
^Lietuvos Prekybos Butas rūpinasi tremtinių rei- 

kalais. Memorandumas Valstybės Departamen
tui dėl padėties lietuvių ištremtų į Sibiru.

Praėjusį trečiadienį Chi- liko gyvi, būtų suteiktos

•*

cago Lietuvių Prekybos 
Butas (Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois) 
Darius Girėnas salėj buvo 
suruošęs vadinamą susipa
žinimo vakarienę, per kurią 
išklausyta išsamus sek re 
toriaus J. Varkalos prane
šimas iš praėjusio mėnesio 
direktoriato veiklos, užgir-

* ti planai ateities veikimui, 
išrinkti du nauji direktoriai 
ir priimti septyni nauji na
riai.

Principaliu vakaro kalbč- 
tojum buvo Lietuvos konsu- 
las P. Daužvardis, kuris vi
są kalbą pašventė nušvieti
mui mūsų brolių ir seserų 
kryžiaus kelio, kurį jie pra
dėjo eiti Sov. Rusijai oku
pavau Lietuvą ir kurie dabar 

* tebeina, taip pat plačiai kal- 
bėjo ir apfce tūkstančius są- 

' moningų lietuvių ištremtų į 
Sibirą. Išklausius ‘kalbos 
vienbalsiai nutarta pasiųsti 
Amerikos Jungt. Valstybių 
State Departamentui me
morandumą. Turint faktus, 
kad tūkstančius lietuvių 
karo su vokiečiais išvaka
rėse bolševikai ištrėmė į 
plačius Rusijos tyrlaukius, 
prašyti U. S. vyriausybės,

žmoniškos gyvenimo aplin
kybės, kol jie galės grįžti 
į savo namus. Memoran
dumą paruoš tam reikalui 
išrinkta komisija su teisėju 
Zūriu priekyje.

Susirinkimas vienbalsiai 
užgyrė Prekybos Buto ra
dio paskaitas ir paragino 
direktoriatą toliau tas pa
skaitas tęsti, o sekretoriui 
ir paskaitų paruošėjui pa
reikšta padėka už nuoširdų 
darbavimąsi Buto reikalais.

Sekr. pranešus, kad direk- 
toriate, einant Prekybos Bu 
to konstitucija, yra dvi tuš
čios vietos, kurias reikia 
užpildyti, susirinkimas slap
tu balsavimu į tas vietas 
išrinko direktoriais: J. Mo- 
zerį, Keistučio Statymo ir 
Paskolos B-vės sekretorių, 
ir S. Lachavičių, seną ir 
plačiai žinomą visoj Chica
goj laidotuvių direktorių.

Geriau pragerti, negu 
chorui atiduoti

Rūgs. 26 d., Hollywood 
Inn, įvyko Keistučio Klūbo 
valdybos ir komisijų susi
rinkimas. Atsilankė visi. Ra 
portai ligonių buvo priimti.
Biznio komisija raportavo, 
kad paėmė Kanklių chorą 
pildyti programą Keistučio 
metiniam parengime, nežiū
rint kad klūbas turi savo 
chorą, kuris, komisijai ži
nant,. nuo pavasario moki
nasi operetę, kad tik galė
tų perstatyti ją šiame pa
rengime. Bet komisija, ne
norėdama duoti progos sa
vo, Keistučio, chorui, tyčio
mis užtęsė laiką prašymui 
išpildyti programą. Ir kai 
jau pamatė, kad choras ne- j 
beturės laiko prisiruošti j 
prie šio parengimo, tada į-1 
teikė pakvietimą. Įteikdami 
pakvietimą aiškiai pasakė,'
kad nenori, jog choras sta-Į WCSt PulIlBdnO 
tytų trijų veiksmų lietuviš-j ■■ 
ką, publiką patr&ukiančįą o- naujienos 
peretę, bet kad loštų kokią Atidarius mokslo metus

Keistučio chorui, nes tai 
mūsų choras, mūsų lietuviš
kas jaunimas, mūsų sūnūs 
ir dukrelės! Lai jie plečia 
lietuviškumą, Lietuvos kul
tūrą, dainas, muziką. Cho-

eitą savaitę baigė parapijos! 
lankymą, kad susipažinus ■ 
su parapijos žmonėmis. Se
kantieji įteikė bažnyčios de 
koravimui aukų po $5.00 — 
Karolis Raila, A. Vainavi-

CLASSIFIED
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

I PARSIDUODA AUTOMOBILIUS
Puntiduuda autoiuobiliUM, 1 ontluc, I 
puzs., 1937 metų mod. A t rudo Ir bė
gu kap naujus. Parduodamus ne
brangiai. Kreipkitės J —

#30 We#t 35(li Street, dik-ego

Y’

L

ras yra jaunas, neseniai pra' čius, Juozas Kuršinskas, 
dėtas auginti. Padėkim jau- Petras Rančas, Leo Gobis, 

Uršulė Urbonas, Vera ir 
John Urbonas ir Dom. Jan-

’ nuoliams, nes pradžia sun
ki. Atiduokime jiems tuos 
pinigus!”

Bet ne! Mat, choras nėra 
komunistiškas, bet suside
dąs iš gerų lietuvių, katali
kų jaunuolių, tai komunis
tams netinka. Dėl to jie ir 
neremia tų jaunuolių, jų 
darbuotės ir veikimo.

Tikimės, kad tie mūsų 
i “pigios vertės patriotai” ko- 
fmunistai atsimerks savo a-

kus. Po $2.00 — K. Šalkaus
kienė, J. Grigula,‘J. Vaičius 
(seniau davė $5), P. Lutz, 
J. Katavičius, Frank Simu
tis (seniau davė $10), Ant. 
Jurijonas, Vinc. Rūta. Po 
$1.00 — Ida Lutz Miss, S. 
Judeikis. Vienas asmuo da
vė $10.00 ir prašė neskelbti 
vardo. Klebonas labai dėkin
gas visiems už gausias au-

NAMAI — FARMOS
Kas kų turit mainyti ųrba norit pt 
glul pirkti, greitai purducti, liauju 

“CABINET MAKER8“, patyrę prie ' namų pastatyti, senų pataisyti, kreip.
"upholstered" rakandų. Geros dar- ' kltes pas C. P. buruuiskls Omiumui*,
bo sųlygos. Kreipkitės prie: Taipgi turtine dideli pasirinkimų

PlLLMitN OOUCH COMPANY senesnių namų, aut lengvų lSino-
3759 So. AtdilaiMl Avė. .. kAjImų;

13 t£>ttagial nuo 12,600 nukSA

REIKALINGI DARBININKAI
HL1.P WANTED — VYRAI

VAIKINAI (3), reikalingi iAmoktl 
metalo štampavimo biznį. Mokestis 
32 c. į valandų.

SHKK1DAN ELECTKO.
3243 South blate Street

HELP WANTED — MOTERYS

1# bungaių nuo >4,700 Ir aukS< 
12—2 (lėtų nuo >0,600 tr auk#,
0—3 (lėtų nuo >9,600 ir wuk6ė.
16—4 (lėtų nuo >13,600 Ir aukS*. 
2—8 (lėtų nuo >16,600 tr aukso. 
7—10 (lėtų nuo >22.600 Ir aukt 
Taipgi turim visokių bizniavų na

mų, visokio didumo su visokiais bla
nkus. Kam reikalinga gerų larmų, 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 

lr kreipkitės pris —VEITERKOS — “BUS BOYS“
“PANTRY” MERGINOS reikalingos 
gražiausiame restaurante pietinėje CILVRLES P, BVKOMSIU8 tt OO, 
dalyje miesto. Geriausia užmokės- #921 S. Ueslern Avė.
tls Tel. Rep. 871» — Vak. Prus. 1111

ISBELL’S PICCADILLY I__________________ .____________________
RESTAURANT,

1435 Hyde Park Boulevard

kis kai kurią dieną ir padės• kas ir gražų priėmimą. Rap. I veiterkos 
jaunuoliams ir lietuviams 
tęsti kultūringus ir lietuviš- \ 
kus darbus ir nekeršins 
jiems. Vienas iš keistutiečių

ten vieno veiksmo komedi
ją “Moterų Medžiotoji”. 
Mat, komisija buvo nusista
čius duoti Kanklių chorui 
programą pildyti; taip ir

Susirinkimui pirmininką-1 pateko Tai bus „30 metų 

jubiliejus” su trumpa vienovo auditorius J. Varkala, 
o vakarienės reikalais rū
pinosi komisija su A. Valo
mu priekyje.

Vakaras tikrai buvo su- diskusijos bylų išmokėjimų, 
vakaras ir po 
reikalus ap-

veiksmo komedijėle. 

Toliau kilo klausimai ir

sipažinimo 
vakarienės, 
svarsčius legijono posto

dėl kurių buvo kilę nesusi 
pratimų. Klausimas išrištas 
ir bylos bus išmokamos.

kad ji atkreiptų Sov. Rusi- klube megzta artimesnės pa 
jos dėmesį į tai ir kad ne- žintys ir ilgokai linksminta- 
kaltiems žmonėms, ktufte iš-’’•£* Raport.

Visiems ir visoms
VS |VI B VW»|nuoširdžiai aciu!

‘ Visiems ir visoms, kurie 
grąžino Labor Day pikniko 
knygutes pikniko dieną as 
nieniai arba paštu, tariame 
nuoširdų ačiū.

Dienraščio “Draugo” ad
ministracija labai įvertina 
visų savo skaitytojų ir r€ 
mėjų pasidarbavimą ir nuo
širdžią paramą Mašinų Fon 
dui.

A. Pock&s ... .. Cnicago.
f. Kibartas . . Chicago.
E. Kazaitis .. . Chicago.
T. Gedvilas ............ Chicago.
E. Gedvilienė .... Chicago.
H. Lhbin ................ Chicago.
F. Rūta ......... .. .... Chicago.
M. Pėtrošaitė . 
T. Brazauskas

Chicago.
Chicago.

A Budrik ............ Chicago.
K. Jonikienė 
C. Auciunas 
V. Lukošienė

Chicago.
Chicago.
Chicago.

PARSIDUODA NAMAS PIGIAI
________________________  Dvejų (lėtų, 5 lr 6 kanibunų mū-

,, rims namas, karšto vandens šilu-
reikalingos. Tiktai pa- ma> 2 karų garadžius. Randasi lie- 

tyrusios atsišaukite. Dienų ar nakti- tuvių apgyventoj kolonijoje po a- 
mla dirbti. Geras užmokestis, geri dreau; So. 49th Avė.. Cicero,

111. Vienas flel&s dabar yra tuščiu*tipai. Nuolatini darbai.
PERE MARQUETTE 

•25# Su. Besteni Avetiuo

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir- 
moH rūšies bu mo
derniškomis užlal. 
domlr Ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

MERGINOS, prie pakavimo saldai
nių. Patyrimas nereikalinga. Geras 
užmokestis, nuolatini darbai.

STRONCI N AND SON 
121U So. Morgan Street

ir galima pirkėjui tuojaus ten apsi
gyventi. Kaina tiktai >5,400., ir tik 
>1,000 įmokėti. Kreipkitės telefonu: 
LAVVndale 7182.

parapijos mokykloje, susi
rinko daugiau vaikučių į 
mokyklą negu' praeitais me
tais. Klebonas kun. M. Švar- 
lis sako, gal, priseis reika
lauti vienos mokytojos dau
giau. Geras ženklas.

-O.'
Spalių 5 d. tai yra atei

nantį sekmadienį, 10 vai. 
ryto, prieš sumą bus iškil
mingas šliūbas Mortos Su- 
cilla su Ernest Simans. Mor- 
tutė yra mūsų parapijos žy
mių prapertiėrių ir parapi
jos rėmėjų Alekso ir Bar-

Baigiant susirinkimą A- 
leksiūnas pranešė, kad vie
nas narys tun keturis do- ^oroa Sucilli/ dukrelė, bai

gusi parapijos mokyklą. Er- 
nest Simans; iš Marąuette 
Park. Linkime jaunave
džiams daug laimės! Vestu
vių puota bus 2 vai. po piet, 
Pipe O’Peace Country Club, 
130 ir Halsted St.

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

Rez.: - ENGlewood 5840

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

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

TURTAS VIRS *1,100,000.

MERGINOS, patyrusios prie ‘assein- 
bly” darbų, elektrikinių prietaisų. 
Mokestis 32 c. į valandų.

SHERIDAN ELECTKO,
3213 So. SUUe Street

HELI’ WANTED 
AD — DEPT 

127 No. Dearborn S». 
Tel. R&ndolph 94##—9489

DUONOS REPYKJ.A RENDUOJASI 
Duonos Kepykla renduojaal, pilnai į- 
rengta. Randasi lietuvių apgyven
tąjį krašte tarp North Chicagos ir 
VVaukegau, Iii. Ataišaukite sekan
čiu adresu;
717 - 104h St., No. Chicago, 11L

Karaliui garbės daro jo 
vertybė, mums — darbštu
mas. — Schiller.

Jeigu su baime ant svie
to gyvensi, niekad ramumo 
neturėsi.

Dėl tamsumo blogai mums 
sekasi. Mūsų pačių žmonės 
klauso priešininkų kalbų, 
dedasi prie jų kenksmingo 
mums darbo arba, kas liūd
niausia, nutausta. Valdy S.

Tas daiktas nėra sunkus, 
kurį su noru dirba žmogus.

Blaivi tauta išaugs tiktai 
iš blaivaus jaunimo.

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

PLATINKITE “ DRAUGĄ.

J. Liakas ............ Chicago.
O. Piktuskienė .. Chicago.
P&leliunas .......... Chicago
V. Šumskas ___ Chicago.
S. šimulis .......... Chicago.
F. Sutkus .......... Chicago
V. Vyšniauskas .. Chicago
M. Dzimidas .... Chicago.
A. Mankus .......... Chicago.I
F. Radavičius .. Chicago.
J. Kapočius .... Chicago.
A. Kaulakis .... Chicago.
M. Aleksienė .... Chicago.
J. Balnis .............. Chicago.
M. Shulzienė .... Chicago.
J. Adomavičius .. Chic tgc.
J. Zelevas .......... Chicago
A. Petraitis .... Chicago
R. Statkus .......... Chicago
M. Mockevičius . Cicero.
J. Vaitkus .......... Chitago.
K. Petkus .......... Chicago.
S. Petrtitis ___ Chicago.
J. Puikia ............ Cicero.
M. Misiūnas .... Cbicago
K. Gaubia .......... Chicago
D. Kunce ... . Chicago.
A. šimkėnas . .. Chicago.
V. Minelga .. . . Chicago.
J. Naumavich . . . Cicero.
J. Zaupkas ......... . Cicero.
E. Capaa ............ Chicago.

V. Balanda ..........•. Chicago.
G. Meteisis ............ Chicago
P. Skvereckas .. Chicago.
A, Gordis ............ Chicago.
A. Kavaliauskis . .Chicago.

lerius, kurie liko nuo kokio 
ten yakarėlio, rengto du me
tai atgal; prašė, kad tie ke
turi doleriai būtų atiduoti 
klūbo chorui. Bet komunis
tai net ir iš batų iššoko tą 
išgirdę ir tuoj pareikalavo 
tų $4.00 pragėrimui. Ir ka
dangi jų buvo didesnė pusė, 
taip ir liko ta maža suma 
jiems sotinti pilvus degtine 
ir alum.

Pasirodo, kokie pigios ver 
tės patriotai tie žmonės. 
Jiems netinka nei lietuviais 
vadintis, nes geri lietuviai 
myli lietuviškumą ir kultū
rą daugiau negu stiklelį 
degtinės. Geri lietuviai bū
tų pasakę: “Atiduokime

šeštadienį 10 vai. ryto, 
prieš Mišias šv., priims Mo
terystės Sakramentą Vero
nika Lapiūtė su S. Čeka
nausku iš Brighton Park. 
Vakare parapijos salėje bus 
vestuvių puota. Sako, bus 
didelė veselė.

Klebonas kun. M. Švarlis 
su parapijos trustisu pra-

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

AK LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie

Charles Yushas
»•-> Lietuvis Į&ontrakiorius 

Ir Karpenterys

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Pienumerata Siūloma 

U2 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! v

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:
"DRAUGA S"

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANaI 8010

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAVFOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
1520 kilocycles (Top of th# Di*l)

SAVIAU8IAS PA8DUNKHCAB
SUKNELIŲ

BIjIUSKELIŲ
PIRŠTINIU

KOJINIŲ
POOKET’BOOKŲ

KORSETŲ
. KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 

V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

6922 W. Roosevelt Rd. 
Tet AUSTIN UIS

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS

ANDSTAMPS

<S\l I- K PUSI OFFICE ORtyANIų

SE

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, HL 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

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

Tek Canal 5014

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

K. KANTER. Sav.

HveMnlante 
po TlH* 
(Tilcngn

RBMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUOA

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tet. BOULĘVĄRP 0014

AMERICA ON GVARD!
Abov* ia a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poeter, showing an cxact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Cheater French. Defense 
Bonda and Štampe, on sale at your 
bank or post offlce, are a vital part 
•f America’* defense preparations.

935 West 35th Street 
Chicago, 111.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2*99

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant Labanauskas

H. Rajewskl 
“8horty”

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

007 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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RUDENINIS
............... ... ■ ■■ ■ HM ——

Aušros
,r

Spalių (October) mėn. 5-tą dieną, 1941 metais —

IKNIKA
Penktadienis, spalių 3, 1941

Vartų Parapijos - -
Vytauto Darže, 115-ta gatvė, arti Puiaski Rd.

^SBj&

Visi būsite pilnai patenkinti atvykę į šį 
Rudeninį Piknikų, nes bus dedamos pastangos

padaryti jį tikrai linksmą ir malonų visiems. 
Gros garsi jaunimo orkestrą. Lauksime visų.

BUS TAIPGI/ IR "RADIO" LAIMĖJIMAS. 
Tikietai bus išdalinti atvykusiems darže.

Pradžia • . • , • 12:00 valandg

Kviečia:- Kun. I. Dambrauskas ir Komisija.

•v>A o j;'*

•Z-f V •' -Sj
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TAKSU NAŠTA DIDELĖ IR 
KASKART VIS LABIAU DIDINAMA

Illinois Taxpayers’ Fede- ateityje dar daugiau taksus
ration praneša, kad nuo šio 
spalio mėnesio 1 d. padidė
jus federaliniams taksams, 
Illinois valstybei per viene
rius metus teks išmokėti 
apie 1,407,950,000 dolerių 
taksų. Šioje sumoje yra 
taksai federaliniai, valsty
biniai ir įvairių rūšių loka
liniai. Imant apskritai, 
kiekvienam asmeniui teks 
po 181 dol. 51c. taksų.

Ir tai ne viskas, pareiš
kia federacijos sekretorius 
Thomas E. Fiske. Šalies vy
riausybė pasiryžusi artimoj

didinti.
Fiske sako, niekas negin

čija, kad taksai reikalingi, 
šalies saugumą stipritni. 
Bet išlaidas būtinai turi 
būti mažinamos tokiems da 
lykams ir projektams, kurie 
nieko bendra neturi su ša
lies saugumo stiprinimu.

Šį mėnesį U. S. senato 
komitetas imsis taisyti 1941 
m. biudžetą tikslu sumažin 
ti išlaidas pašaliniams rei
kalams (ne saugumui). Pi
liečių pareiga, sako Fiske, 
remti žygius už tų išlaidų 
mažinimą.

Švč. Širdies
alumnių žygis

Švč. Širdies akademijos 
alumnės pakilo sudaryti 
fondą šelpti šios kongre
gacijos keletą šimtų vienuo
lių, kurios yra karo zonose 
ir reikalingos paramos. Sie
kiama surinkti iki 3,500 dol. 
Žymi dalis jau turima.

mu
X Prof. K. Pakštas, Lie

tuvių Kultūrinio Instituto 
direktorius, šiandien pietau
ja su North-Western Uni
versiteto medicinos fakulte
to profesoriais ir kalba Ry
tų Europos klausimu. Pir 
madienį kalba University 
Clubui Joliet mieste.

X P« Petkūnlenei, Nekal
to Prasidėjimo P. Š. veikė 

, jai, į vieną rankos pirštą
jie yra J. A. Valstybių pi- į buv0 įsimetus tokia liga, 

• liečiai, o jei ne, tai ar jie
( yra įsiregistravę.

Tuo būdu susekti neįsi
registravę nepiliečiai bus 
pavesti federaliniams auto
ritetams.

Nepiliečiu įsiregistravi- 
mas praeitais metais įvyko 
visoj šaly.

Areštuotieji ir 
jų pilietybė

Chicagos policijos virši
ninkas policijai įsakė, kad 
visi areštuojami asmenys 
turi būti apklausinėti, ar

kad prisėjo daryti operaci-1 reikalams skyrių “Darbinin- manietė, katalikiškų organi-
ja.

X l Sv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų Drjos sei
mą, Pittsburgh, Pa., šiandie 
išvyko A. Snarskienė, So. 
Chicago veikėja ir DKK na
rė, su dukrele, ir Antanai
tienė. Kita delegacija vyks
ta rytoj ekskursiniu trau

kiniu. '

ke.” Pirmas žingsnis dar 
gražaus įspūdžio. Ar never
tėtų Sodalicijos Chicago aps 
kričiai (jei toks gyvuoja) į- 
vesti tokį skyrių “Drauge”? 
Girdėt sodalietės vienoj, ki
toj parapijoj leidžia savo 
laikraštėlius, tačiau'apie jų 
veikimą visuomenė nieko

' j nežino. Kas kita būtų sky- 

X Sodalietės Naujos An-Į1^118 “Drauge”, 

glijos apskrities įvedė savo X E. Meteišienė, vestpul-

__ ri

zacijų veikėja, pergyveno du 
8urprizus. Praeitą ketvirta
dienį, Moterų Są-gos 7 kp. 
surengė sulauktuvių vaka
rėlį, kaipo kuopos atstovei, 
ir įteikė dovaną. O namiš
kiai ir artimieji, 25 m. vedy
binio jubiliejaus proga, su
rengė kitą surprizą. Susirin
kę draugai ir pažįstami su
dėjo linkėjimus ir daiug bran * 
gių dovanų. *

z- -4
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Darbo direktorius Su troku sudegė 
Murphy yra "unistas"

Gubernatoriaus Green pa 
skirtas naujas Illinois vals
tybės darbo departametno

jaunas vyras
Netoli nuo Gary, Ind., va 

žiuojąs sunkvežimis smogė 
į sustojusį plento krašte 

direktorius F. B. Murphy iš į kitą sunkvežimį, ir užsiliep-

Nuteistas nuo 2 
iki 10 metų

snojo. Žuvo sunkvežimio 
vairuotojas Harvey Rupley, 
23 m. amž., iš So. Bend, 
Ind.

Stovėjusiam sunkvežimy 
buvo P. McMillan, 30 m. 
amž., iš Chicago, su žmona 
ir 11 mėnesių kūdikio. Mc
Millan su kūdikiu tik smar
kiai sukrėsti, o žmona su
žeista.

McMillan sakosi jis ban
dęs vaduoti Rupley iš lieps
nojančio sunkvežimio. Ta
čiau jam tas nepavykę.

Chicago jau yra darbininkų 
organiaztorius Tony Augu- 
national Hod Carriers,
Building and Common La- 
borers unijos generalinis 
organiaztorius Tony Augu
stino naują direktorių įtrau 
kė savo unijon garbės na
riu ir pasiuntė jam unijos 
ženklą. ši unija priklauso 
Amerikos Darbo federaci
jai, kuri buvo susimetusi 
protestuoti prieš Murphy 
paskyrimą.

Matyt, dabar viskas bus 
tvarkoje.

Murphy direktorium pas
kirtas politiniais sumeti
mais. Tiesa, prieš buvusį r6(jj$f|’3Cjjd

Naujų piliečių

Gub. Stassen remia 
prez. Rooseveltą

Minnesotos gubernatorius 
H. E. Stassen kalbėjo Illi
nois Moterų Respublikonių 
klubų federacijos pataria
mojo boardo metiniam susi
rinkime La Šalie viešbuty. 
Jis ragino respublikonus rem 
ti prez. Roosevelto nusista
tymą. Nurodė, kad tauta 
negali turėti dviejų skirtin
gų nusistatymų tarptauti
niais reikalais.

kt z.-
Fraternąlin^s S£. George 

apdraudos draugijos buvęs 
direktorius ir buvęs pasau
linio karo veteranas britas 
Francis R. Carlin teismo 

| nuteistas kalėti nuo 2 iki 
110 metų. Jis išeikvojo 
• šios draugijos 106,716 dol. 
i fondų ir pabėgo. Sugautas 
Gallup, N. M., ir grąžintas 
i Chicagą.

Teisme jis prisipažino.

direktorių M. Durkiną kovo
jo CIO. Bet Durkin buvo 
demokratas ir jį reikėjo pa
keisti respublikonu.

Kareiviams
nemokamai

Kareiviai uniformoje ne
mokamai įleidžiami į Art 
Institute, Field Museum, 
Museum of Science of In- 
dustry, Oriental Institute, 

Chicago Academy of Scien
ce, Chicago Historical So
ciety ir Brookfield Zoo.

Dabar Chicago parkų di
strikto prezidentas Dunham 
pranešė, kad kareiviai ne
mokamai bus įleidžiami ir 
į Adler Planetarium.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Nauji piliečiai, kurie dar 
neįsiregistravę pastoviai ir 
kurie nori dalyvauti teisė
jų rinkimuose lapkričio 4 
d., turi dar progos įsiregi
struoti iki pirmadienio, spa 
lio 6 d., vakaro. Registruo
tis galima rinkimų komisio
nierių raštinėse (City Hali), 
arba ugniagesių stotyse 
nuo 1:00 popiet iki 9:00 va
karo, išėmus sekmadienį.

Naminių baldų
savaitė

Nacionalinė naminių bal
dų savaitė atidaroma rytoj, 
spalio 4 d., visoj šaly.

Chicago skaitomas nami
nių baldų centras. Tad čia 
parduotuvių vitrinose per 
visą savaitę bus išstatyta 
naujoviniai žavingi baldai.

Kuria šeimos židinį
George Barton — Berni

ce Mockus.
Anthony Jenovitch — 

Pauline Adomaitis.
George Mlchelic — Phyl

lis Bucnis.

Kardinolo Mundelein 
mirimo sukaktuvės

šiandien sukanka d vie j i 
metai, kaip miręs Chicagos 
kardinolas Mundeleinas.

Chicagos švč. Vardo ka
tedroje šiandie įvyksta iš
kilmingos pontifikalinės ge
dulo Mišios. Pontifikuos 
J. E. Arkivyskupas S. A. 
Stritch. Ateistuos kated
ros rektorius prel. J. P. 
Morrison ir kiti kunigai.

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IBARCUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlenintflla 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.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehilI 2242
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dėl Aiškiai LENGVESNIO
VĖSESNIO GERESNIO SKONIO

Rūkytojai visur žino, jog galima toli 
keliauti ir niekad nerasti kito cigareto, kuris 
gali lygintis su Chesterfield dėl tengvesn/o 
Vėsesnio Geresnio Skonio.

Chesterfield's Tikra Kombinacija pa
saulio geriausių cigareto tabakų, laimėjo 
pagyrimų rūkytojų per visų šalį. Lai Laivy
no pasirinkimas tapsta jūsų pasirinkimas ... 
padarykite jūsų sekantj pakelį Chesterfield.

VISUR KUR JŪS EISITE
Copyri^r IMI. * Mvni Toucco Co»
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