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BOLŠEVIKAIS
PASITIKĖTI?

Jie Buvo
Kaina 3c VOL. XXX

Anglai atšaukė 
pasikeitimą karo 
belaisviais

Viesulas nepaliete kūdikio

Visi, kurie susipažinę su 
Rusijos raudonuoju režimu, 
yra vienodos nuomonės, kad 
diktatorius Stalinas pasi
duos jį remiančių kapitalis
tinių valstybių spaudimui 
grąžinti ir užtikrinti Rusi- 
jos gyventojams religinę, 
laisvę. Jis tai darys tik vie-1 r
nu sumetimu, kad išvaduo
ti save ir savo režimą. Kai 
jis bus išvaduotas, tai jau 
kitas klausimas. Energin
giau susimes persekioti kri 
kščionis ir kitus tikinčiuo
sius.

Stalino ir jo pakalikų ža
dėjimais negalima pasitikė
ti. Stalinas yra žinomas vi- 
liugis. Jis nesiskaito su pa
sirašytomis sutartimis. .Tai 
ką jam reiškia jo žadėji
mai.

Rusija religinę laisvę, 
įgys tik griuvus ten Stali
nui ir jo režimui. Bolševi
kai rusų tautoje išauklėjo 
vieną bedievių kartą, kuri 
šiandie yra stipriausia Sta
linui parama.. šis karas žy
miai praretins tą kartą. Pa
galiau karo eiga nulems rau 
donųjų likimą. Yra viltis.

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
SUOMIJOJE

Londono katalikiškas lai
kraštis Universe paduoda 
žinių apie Katalikų Bažny
čią Suomijoje. Suomių švie
timo ministras pastorius

LONDONAS, spalių 7 d. — 
Anglijos 

ir Vokietijos dėl pasikeiti
mo sužeistaisiais karo be
laisviais nepavyko, nes Vo
kietija pareikalavo, kad bū
tų pasikeista belaisviu už 
belaisvį, kai Anglija tesuti
ko pasikeisti visais kali
niais nežiūrint skaičiaus.

Anglijos karo sekr. kap. 
H. D. R. Margesson House 
of Commons posėdyj pa
reiškė, jog susitarimas ne
pavykęs, nes Vokietijos vy
riausybė pareiškusi nepasi
tikėjimą.

Grąžinami atgal

Jis taip pat paskelbė, jog 
vokiečiai belaisviai, kurie 
buvo susodinti į du laivus 
persiuntimui Vokietijon, iš 
laivų vėl gabenami į inter- 
nacijos stovyklas.

Belaisviai daugumoj ži
nią priėmė tylėdami, išsky
rus keletą murmėjimų.

Daugiau belaisvių
Vokietijoje yra keletą 

kartų daugiau anglų belais
vių, negu sužeistųjų vokie
čių Anglijoje. Kap. Morge- 
sson pareiškimu, Anglija

(••Draugras" Acme telephoto)

BAISIOS BUVO DIENOS, NIEKAS 
NEŽINOJO KAS GALI BOTI...

Pirmasis iš Lietuvos laiškas po bolše
vikų pasitraukimo persunktas siaubu

CHICAGO, III., spalių 7 
d. — Štai šiomis dienomis 
Jungtines Valstybes pasie
kė, turbūt, pirmasis laiškas 
iš Lietuvos, išsiųstas

po bolševikų pasitraukimo. 
Laiškas rašytas p. Vilei
šienės savo dukrai p. Deve- 
nienei ir iš Lietuvos išsiųs- 

jau tas šių metų rugpjūčio mė-
— . nesį, 24 dieną. Laiško teks- 

| tą, dėl jo įdomumo ir pa
duodame žemiau ištisai.Dideli laimėjimai 

pietuose - naciai
gyvi

“Miela ir brangi dukryt, 
tėtė, aš, Ritutė ir Kaziai li- 

I kom gyvi. Bet mūsų šeimos 
BERLYNAS, spalių 7 d.— i liko skaudžiai paliestos. My

Išlikom

William Dowling atsargiai paduoda savo žmonai jųdviejų kūdikį berniuką Jimmy, 2 Vokietijos karo vadovybė i kolėlį išvežė, iš Vilniaus ka- 
metų, kurs išliko sveikas praūžus tornadui ir sugriovus Dowlingų namus. Tornadui 
siaučiant kūdikį globojo senolė. Jinai sun kiai sužeista.

Serbų sukilimo vadu
buvusi mergina

Naciai suėmė visus apylinkės vyrus

BERLYNAS, spalių 7 d.—
Vokiečių įtakingi sluogsniai 
praneša, jog vakarinės Ser
bijos miestelyj Sabac vokie
čių kariuomenė ir Kroatijos 
kariai užgniaužė sukilimą,

Antti Kukkonen daug įver- tikėjosi pasikeisti apie 150 
tina Katalikų Bažnyčios vei vokiečių už 1>200 anglų
klą krašte ir pageidauja, 
kad ta veikla vis daugiau ir 
plačiau plėstusi.

Šiandie Suomijoje yra 
tik dvi katalikų parapijos 
— Helsinky ir Turku, ir 
apie 2,000 suomių katalikų. 
1939 metais per karą su 
bolševikais dvi kitos para
pijos — Viipuri ir Terijoki, 
išnyko. Tų parapijų šuo- į 
miai katalikai išsisklaidė 
po visą kraštą. Dėl to ne- j 
paprastai yra sunku rūpin- į 
tis jų dvasiniais reikalais.

Berlynas, sutikdamas dėl 
nesusitarimo priežasčių, pa 
reiškė, jog Vokietijoje yra 
1,500 sunkiai sužeistų ang
lų, kai tuo tarpu Anglijoje 
yra tik 500 sužeistų vokie
čių.

Belaisviams šią nemalo
nią žinią pranešė nuolatinis 
tarptautinio Raudonojo Kry 
žiaus atstovas M. L. A. 
Haccius.

Išgabenta 60,000 
lietuvių Rusijon

Suspenduota mirtis
BERLYNAS, spalių 7 d —

Pranešama, jog čekų prem
jerui gen. Alois Elias pas
kelbtoji mirties bausmė su
spenduoto, kad jis galėtų 
paliudyti apie kitus įtaria
muosius.

Kovos vidurio 
fronte aštrėja

__ - ... — f

kuriam vadovavo vieno ad
vokato duktė.

Kroatijos kariai, dalyva
vę sukilimo malšinime yra 
vadinamieji ustachai, uni
formuotoji dr. Ante Pave- 
lic, Kroatijos valstybės gal
vos, sargyba.
Didelis skaičius

Pranešime sakoma, jog 
sukilėliai puolė Sabacą, ku
riame buvo mažas skaičius 
vokiečių. Sukilėlių skaičius 
buvęs daug didesnis, bet vo
kiečiai parodę “heroišką pa 
sipriešinimą”.

Šiame sukilime dalyvavę 
būriai partizanų ir ginkluo
tų kaimiečių. Sabac mieste
lis yra apie 40 mylių į va
karus nuo Belgrado.

Naciai atsisakė 
skubiai paimt 
Leningradą, Roma

praneša, jog įvykusi didelė Įėjimo birželio 16 d. į Ar- 
kova prieš rusus, kurios me changelsko guberniją. Biru- 
tu užimti dideli žemės plo- tę, Karolį ir vaikučius išve- 
tai į šiaurę nuo Azovo jū- žė Sibiran birželio 17 d. 
ros. Dar išvežti Vincai su vai-

Apie centrinį frontą, kur kais, Juozas Vileišis su vi- 
pasak anglų, vokiečiai pra- sa šeima, Jonas ir Jurytė 
dėję milžinišką ofensyvą Klungevičiai, jo brolis My- 
Maskvos linkui, vokiečiai kolas su šeima, Černeckių 
nieko nesako. Rusai gi pra- šeima ir daug pažįstamų. 

Į neša, jog vokiečių tankai ir Apskaitoma maždaug 38,- 
Ka motorizuotoji kariuomenė 000.ROMA, spalių 7 d.-

riniai italų sluogsniai pa-į vienoje Maskvos fronto da- 
reiškia, jog dideli kariuome' iyje pralaužusi liniją, 
nės nuostoliai ir aršus rusų
pasipriešinimas privertęs Paru°stas planas 
vokiečių karo vadovybę at-1 Kalbėdami apie kovas ki 
sisakyti nuo sumanymo pa- tose fronto dalyse vokiečiai 
imti Leningradą atakomis, tepažymi, jog vokiečiai ve- 

Šiaurės fronte ir toliau dą ofensyvą pagal nustaty- 
tebesitęsiant apgulos sto- tą planą.
viui, vidurio fronte, pasak Tuo tarpu pietuose vo-

Griebė iš nakties.
“Ir tai griebė iš nakties, 

kaip dar miegojo, gaudė vi 
sur kas bėgo. Baisios buvo 
dienos, niekas nežinojo kas 
gali būti už minutės.

J?
“Mes ir kiti buvom sudė- 
daiktus, ruošėmės kelio-

italų, prasidėsianti smarki kiečių aviacija pirmą kartą nei. Likom stebuklingai,
ofensyvą. paskui sužinojom, kad ki

tas gaudymas buvo skirtas
pravedė atakas ant Rosto
vo, juodosios jūros uosto
prie Dono upės žiočių. Kiti birželio 29 d., žadėjo visus 

a .. . 'vokiečių aviacijos daliniai išvežt. Dieną mūsų išvada
ŽUVO antlKOmuniStG pravedę mažas atakas ant vimo buvo birželio 22 d., 4

BAŽNYČIOS AKTYVUMAS 
Suomijos istorija yra 

glaudžiai susijusi su Kata
likų Bažnyčios istorija, sa
ko pastorius Kukkonen. Ci- .
vilizacinis Katalikų Bažny- įmo metus iš Lietuvos išga- 
čios aktyvumas viduriniais; ^>eno Bolševikijos gilumon 
amžiais sudarė pagrindą 60,000 lietuvių. Daugeliui 
Vakarų civilizacijai. Kai ku žVdW. rusų ir kt. tautybių 
rie katalikų vyskupai buvo, gyventojų išbėgus iš Lietu- 
žymieji Suomijos valstybės vos» J°8 gyventojų skaičius

Dang sušaudyto 
Vokiečių okupuotoje buvu

sios Jugoslavijos dalyje di
delis skaičius asmenų sušau

PARYŽIUS, spalių 7 d.- 
Seinos upėje rasto nuskan
dinto moteris, kurią policiją 
paskelbė esant Madame To- 
nia Masse, antikomunisti
nės lygos sekretorė.

Maskvos. vai. ryto. Nenorėjom 
ti-tiek džiaugsmo.

tikė-

Leonas grąžintas 
iš Solovkų

vyrai. Praėjusį šimtmetį 
Katalikų Bažnyčia Suomijo 
je ėmė daryti pažangą.

“Kai dvidešimto šimtme
čio pradžią Rusija pakilo 
pulti mūsų nepriklausomy
bę”, sako pastorius,” ir Ka
talikų Bažnyčia neaplenk
ta. Katalikų kunigai suimti 
ir ištremti, arba įkalinti”.

DĖKINGA POPIEŽIUI
1920 metais Suomija atsi 

kovojo nepriklausomybę. 
Praėjus porai metų Katali
kų Bažnyčiai valdyti suomi

MASKVA, spalių 7 d.—
Raudonosios armijos lai- 

STOCKHOLMAS, spalių 6' kraštis Raudonoji žvaigždė 
d. — Lietuvos Raudonojo rašo, jog vidurio fronte ko-' dyta už sabotažą ir kitokį, ginkluot laiVUS 
Kryžiaus žiniomis, bolševi-. vos kaskart didėjančios, j pasipriešinimą okupantams, 
kai per vienerius siautėji- Į kur maršalo Timošenko va-, Sabac miestelio vienos da 

dovaujamoji kariuomenė lies visi vyrai išsiųsta kon-
smarkiai kovojanti su besi- centracijos stovyklosna. Kai maj gg balsais prieš 25 at 
veržiančiais pirmyn vokie- myniniuose kaimuose vyrai, Į meįg pataisymą, kuriuo bū
čių tankais ir motorizuota- kurie priešinosi vokiečių ka. draudžiama panaudoti 
ja kariuomene. riuomenei, pasiųsti į darbo RFC išteklius Rusijos para

Taip pat pranešama, kad stovyklas. maj
Leningrado didžiosios ka- Nacių pranešimai pareis-1 tuo tarpu Prezidentas 
nuolės sunaikinusios vokie- kia, jog advokato duktė, va ’ Rooseveltas abiejų partijų 
čių skubomis sudarytąsias dovavusi sukilimui, buvusi j kongreso vadams pasiūlė 
tvirtoves prie Leningrado ir politinė komisarė komunis-; autorizUoti prekybinių lai- 
nutildžiusios dvi nacių arti tų grupėje.
lerijos baterijas

sumažėjo 200,000.

Šiaur-Giedra ir šalčiau, 
vakariai vėjai.

Saulė teka 6:52 vai., sau
lė leidžias 6:24 vai.

džiai pažeidė bolševikų ka
ras 1939 metais.

Pastorius Kukkonen pa
reiškia, kad Suomija reiš
kia savo nuoširdų dėkingu
mą Šventą j am Sostui ir pa 
šaulio katalikams, kurid 
suomiams visados užjautė 
ir jos reikalus rėmė. Jis 
sako, kad po pasaulinio ka-

joje popiežius paskyrė apaš i ro Suomijos nepriklausomy 
tališką vikarą. Pagaliau, bę pirmasis pripažino popie 
kaip sakyta, Bažnyčią skau žius Benediktas XV.

Pietvakariniam fronte ru seka tokia linija, kokia “nu 
sai išsklaidę du batalijonus , statyto Berlyne nacių pro- 
Austrijos 10-tojo regimen- pagandos vartojimui Jung
to ir paėmę seifus su svar- tinėse Valstybėse”, 
biais karo dokumentais. Berle pareiškė, jog vals

tybės departamentas pasku 
tiniuoju laiku gavęs žinių, 
kad nacių agentams Ameri
koje jsakvta sukelti triukš
mą, jog Prezidentas Roose* 

NEW YORKAS, spalių 7 d. veltas dedas pastangas taD- 
— New Yorko valstybės į ti diktatorium ir jog jo dik- 
sekr. Adolf A. Berle, Jr., tatūra būsianti “žydų dik- 
pareiškė, jog Lindberghastatūrą”.

Lindberghas sekąs 
nacių liniją

KARALIAUČIUS, spalių 6 
d. — Patirta, kad išsilaisvi 
nusiųjų iš Kauno kalėjimo 
tarpe yra ir pulk. Silvestras 
Leonas, buvęs vidaus reika
lų ministeris. Jis maždaug 
10 dienų prieš vokiečių ir 
bolševikų karo pradžią bu
vo atgabentas papildomam 
tardymui iš liūdnai pagar 
sėjusių Solovkų,
koncentracijos stovyklos 
Lediniuotojo vandenyno sri 
tyje. Pulk. S. Leonas pasa
kojo, kad Solovkuose esą 
šie lietuviai: Antanas Mer
kys, buvęs ministeris pirmi
ninkas, Juozas Urbšys, bū

vu apginklavimą ir panai-jvęs užsienių reikalų minis- 
kinti draudimą Amerikos teris, gen. K. Skučas, buv. 
laivams gabenti paramą tie
siog Anglijos uostuosna.

Prezidentas ragina

WASHINGTONAS, spalių 
7 d. — šiandie atstovų rū-

Šioje dviejų ir pusės va-

Nebaisos buvo kovos

Nebaisios buvo kovos, ge 
riau būtume užmušti, negu 
kankinami. O jie buvo žiau 
rūs ir baisūs: piovė vaikus, 
moteris, nėščioms moterims 
piovė pilvus, vyrus kankino, 
kryžiavojo degino ir vis ne
galėjo prisisotint nekaltojo.

“Aš šaukiuos prie jūs, 
“ gelbėki, gelbėki. Vargšai iš- 

bolševikų vežtieji Sibiran be jokios 
šviesios dienos, bado ir šal
čio, alkani, žmonos be vy
rų, baisu pagalvoti. Tu būk 
su vaikeliais vietoj. Žemės 
mes nedirbam, gyvenam 
Jūsų namuose su Fledžins- 
kais.

vidaus reikalų ministeris, 
prof. A. Voldemaras, buv. 
ministeris pirmininkas, ir

landų konferencijoje jokio A. Povilaitis, buv. saugumo 
susitarimo neprieita ir ats- departamento direktorius.
to vai konferencijoms susi- ------------------
rinks rytoj- RTODE JANEIRO, spa-

lių 7 d. — Išgelbėtieji jūri- 
PARYŽIUS, spalių 7 d.— ninkai pasakoja, jog Ameri 

Šiandie vokiečiai paskelbė kos tankerį I. C. White vie- 
sušaudę septyniasdešimt įnas nežinomos tautybės sub 
tretįjį asmenį okupuotoje marinas apšaudęs be jokio 
Prancūzijoje. įspėjimo. Laivas nuskendo.

Daug išėjo laisvėn
♦

“Žilinskai sveiki išsislaps
tė.”

“Daug iš kalėjimų Išėjo 
laisvėn. Ukmergėj beveik 
visi, nušovė kelis man pa
žįstamus. Politinių kalinių 
išsiųsto per 12,000. Daug 
ką nužudė birželio 22 die
ną”.

“Bučiuoju širdingai, Ma
mutė”.



Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
MARIANAPOLIO KOLEGIJOJ

Jau suskambo pas mus 
pirmoji rudenio giesmė, liūd 
na taip ir jos aukos, — pa-Į 
geltę medžių lapai, drasko
mi vėjo. Karts nuo karto 
vis garsiau ir garsiau šnabž
da šakos, tartum verkda
mos, tartum gailėdamos sa-Į 
vo žalio rūbo. Ir skamba ta į 
simfonija, klausos jos žmo
nės ir gamta.

Su atėjusiu rudeniu, su 
krintančiais lapais pas mus 
įvyko keletas pasikeitimų. 
TT. Marijonai susilaukė nau 
jo provincijolo kun. dr. Ka
zimiero Rėklaičio, buvusio 
Marijonų Ordeno sekreto
riaus. Kun. dr. K. Rėklaitis 
gyvena Marianapoly. Kartu 
pasiėmė a. a. kun. dr. Jono 
Navicko pradėtus Mariana- : 
polio Šventovės tvarkymus. 
Kun. dr. K. Rėklaitis rūpi
nasi, kad visi velionies pla
nai būtų įgyvendinti ir tin
kamai atlikti.

Pasikeitimų įvyko ir pa
čioj kolegijoj. Kolegijos rek
toriaus kun. dr. J. Vaško 
pavaduotoju paskirtas kun. 
A. Markūnas, studentų pre
fektu kun. J. Kuprevičius ir 
Vincas šaulys.

Į kolegijos profesorių se
natą įėjo keletas naujų as-Į 
menų, profesoriai: kun. A. 
Markūnas, kun. J. šaulys, 
kun. J. Kuprevičius ir dr. j 
J. Rakauskas, MIC.

Prasidėjus naujiems moks 
lo metams susilaukėm daug 
naujų veidų. Džiugu maty
ti, kad naujieji studentai at-j 
važiavo į kolegiją labai en
tuziastiškai nusiteikę ir grie 
bias priemonių išlieti savo 
entuziazmui. Daugelis iš jų 
geri sportininkai, vienas ki
tas net pajėgia plunksną 
valdyti.

Sporto srityje šiemet sto
vim gerai. Naujojo sporto 
vedėjo P. Jonušo vadovau
jami mūsų sportininkai pa
sirodė gana gerai. Spėta su
lošti keletas žaidimų. Suloš
ta — su Putnam High 
School, Boston College, St. 
Benedict’s kolegija, N. J.

TU A T'S UFF

Spalių 2 d. buvo atlaiky
tos gedulingos pamaldos, a. 
a. kun. dr. Jono Navicko ke
turių savaičių mirimui pa
minėti. Iškilmingas Mišias 
celebravo naujasis TT. Ma
rijonų provincijolas kun. dr..
K. Rėklaitis, jam diakonu 
asistavo kun. dr. J. Starkus 
ir subdiakonu kun. M. Urbo-' 
navičius. Kolegijos choras 
sugiedojo gedulingas Mišias. 
Po pamaldų įvyko procesija 
prie a. a. kun. dr. J. Navic
ko kapo. Procesijoj dalyva
vo T.T. Marijonų provincio- 
las kun. dr. K. Rėklaitis, 
kolegijos rektorius kun. dr. 
J. Vaškas, kun. dr. Kazi
mieras Urbonavičius, eilė 
kunigų bei profesorių, sve
čiai, studentai, seselės. Prie 
kapo buvo atgiedota “Libe- 
ra” ir “Salve Regina.’’

Pamaldos ir procesija pra 
ėjo labai įspūdingai. Visur 
matės pakili dvasia ir dide
lė pagarba tam, kurs dau
gybės gėlių, žvakių bei iš
tikimų, jį mylinčių širdžių 
apsuptas miega amžinu mie
gu.

Spalių 5-tą kolegijos salėj 
įvyko paskaita, kurią laikė 
kun. dr. J. Vaškas. Paskai
tos tikslas: nušviesti a. a. 
kun. dr. J. Navicko asme
nį. Supažindinti visuomenę 
su tuo, kas ištiesų buvo ve
lionis.

Į paskaitą atsilankė gerb. 
provinciolas kun. dr. K. Rėk
laitis, eilė kunigų bei pro
fesorių, svečių, studentų.

Kun. dr. J. Vaškas labai 
įdomiai atvaizdavo a. a. kun. 
dr. J. Navicką. Jo ilgametis 
gyvenimas su velioniu davė 
jam progos pažinti tą as
menį iš arčiau, kartu jo 
darbus bei planus. Savo pas
kaitoj kun. dr. J. Vaškas 
nupiešė kelis charakterin
gus epizodus iš a. a. kun. 
dr. J. Navicko gyvenimo, 
pabrėždamas, kad tai tik 
keletas jų. Tie keli pavyz
džiai supažindino klausyto 
jus su užkulisiniu velionies 
gyvenimu, kuris plačiajai

PADĖJO IŠVADUOTI PARAŠIUTININKU

t "Uiaugua” Acme teiophoioj

Jack Durrance (kairėje), 29 m. amž., ir Merrill McLane, 
24 m. amž., Dartnioutho studentai ir kalnais laipioti spe
cialistai, iš New Yorko nuvyko į Wyomingą ir tenai ki
tiems laipiotojams padėjo parašiutininką George Hopkin- 
są nukelti nuo Devil’s Tovver, arti Sundance.

sūnelį, kurį žada krikštyti 
Arnoldo, arba Aleksandro 
vardu. Krikštynų puotą ža
da sujungti sykiu su gim
dytojų, Aleksandro ir Ade
lės Kleinotaitės Bubinų, 22- 
jų metų vedybų sukaktim.

Viengenčiai Bubinai be to 
mažutėlio, augina dar du ki
tus, vyresnis, sūnus — Albi
ną ir Artūrą

Įvairumėliai
Philadelphia, Pa. — žino- Sekmadienį, .21 d. rugse- 

mos čia tarp ričmondiečių 3° piečiai gražiu vakarė-
viengentėa, Agotos Kleinot- liu Pa«er‘>8 3av0 vikar»' ku' 
Ragulienės, vienai dukrai, Jeronimą Bagdoną jo
vadinamai gražuole, pasta-į varduvių proga.
ruoju laiku garnys atnešė

visuomenei nebuvo žinomas. 
Kun. Vaškas savo kalboje 
parodė, koks didelis buvo 
a. a. kun. dr. J. Navickas 
savo tautos mylėtojas, pasi
ryžėlis ir pasiaukotoj as, 
kaip labai mylėjo jaunuo
lius, koks širdingas buvo ne
laimėj esantiems ir t.t. S.S.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit ja*, įriedami 
.šekzamln uotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kurta reągflmo mokslą* 

gali sutelkti. 
ša METAI PATYRIMO 

pririnkime akinio, kurte
vta» aki« įtempimą.

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

OPTOM ETRI8TA3
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toe
Telefonas CANAL OK33 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien #:00 a. m. iki S.30 p. m. 

Treč. lr ftešt: »:«0 a. m. Iki 
V;8k u m

JOS. F. BUDRIK
Fumiture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prTrenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

•
Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Bndrlko Radijo Progoramal:

VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

AMEklKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAf

feL OANal 0128

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

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

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonai REPublic 7868

Rea. 6958 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehill 0617 
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomii rasitarus. 
2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930

TeL YARda 6821.
Rea.: KENtvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

Ofiae vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 
756- West 35th Street

WHOLESALE 
FURNITDRE 
. BROKER

Atf X AlESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

Rugsėjo mėnesį jurgiečių adresu 609 N. 12th St., vie- Socializmas — tautos do- 
parapijos naudai įvyko ba-1 nam vietos lietuviškų laik- rovinio nupuolimo ir dvasi-
zaras, kuris atnešė pelno; raščių korespondentui malo- 
tūkstantį dolerių su kaupu.' nėjo suteikti tiek puikių, di

delių vokų laiškams, kad jų,

nes didybės 
priežastis.

sumenkėjimo

Teko girdėti, kad šįmet 
suėjo 25 metai, kaip kazi- 
mieriečių parapijos mokyk
los mokytojos, vienuolės-ka- 
zimierietės, seserys M. Ur
šulė ir M. Leokadija, būna 
narėmis Šv. Kazimiero vie
nuolyno.

Teko girdėti, kad vietinis 
biznierius-veikėjas, Kazys 
Žadeika, kad pagelbėjus Dė
dei Šamui jo kovoje už de
mokratiją, pirko net už 
$1000 Apsigynimo boną.

Pastaruoju laiku vietinis 
biznierius, Pranas Pūkas, 
turįs laikrodininkystės biznį

»TRM NEGU PIRKSITK 
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIKINKIMAH 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ

STATYBAI, , 
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą ai 
pataisymą — Nieko Jmokštl — I 
metai Išmokėti — Apkainavlmaa 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Litvvinas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Ofiso tel.: VIRginia 003S 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

TeL OANal 0257
Rea. toL: PROapect 665

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

Rertdendja: 6600 So. Artoeton Ar 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popis

0 iki 0 vai. vakar*

D1N1MO ROOM 8BT8 — PAK
LOK H LTS — REBROOM 8ET8 
— BliUK — KABIOS — ItK- 
FRIGERATORK — WAKHKR8 — 

MANOELS —■ STOVĖS 
*U NatMnaUy Advnrtkart Išėmė.

turbūt, bus gana visam jo i 
amžiui, nors ir į visus lie-' 
tuviškus laikraščius siunti
nėtų pranešimus iš mūsų 
miesto.

Vietos karpatorusų laik
rašty: “Pravda” rugsėjo 26 
d. tilpo pranešimas apie at
vykimą iš Brazilijos Ame
rikon Lietuvos prezidento 
sūnaus, juristo Juliaus Sme
tonos sykiu su žmona ir vai
kais. Reporteris

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ

DR. SEIMĄ SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
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.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvi rtadieuiais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas; CICcro 4276

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

Ofiao toL OANal 2845 
Ofiae Val.i 2—4 ir 7—• 
TrečladlenUie pagal eatarų,
Rea TeL: KnŽoofc HM

Tai. YARda 2846

DR. C, VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telcfofnas; HEMlock R849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo t Iki SI Vak. 7 Iki S 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St.
Ofisas virš Bochm’s Drug store 

uf JSO VALANDOS: 2 4 ir 7-8 
ir pagal sutartį.

Res, telefonas SEEley 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. I5tos gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. ____
Ofiao toUfouaa PROepeet 1787

DR. KARL KURK AT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakom In
ga i akinius už pri
einamų kainų ir ant 
lengvų išmokėjimų.

RAKANDŲ KRAUTUVE

3049 S. Halsted Str.
Telephone: YARds 3089

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

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

vai. vak.
Tel. CALumet 6877 

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

REZIDENCIJA: —
3140 SO. HALSTED ST.

Tel.: Victor y 2#7#

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chicago, III.

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

DR. ALBERT J, VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 West 63rd Street

TeL YARda S146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

Dr. Walter J.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. Western Avė.

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

Ofiao TeL: Baold TeLi
VTRgini* 1886 PROipeot 16X4

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 Weet 35tb Street
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 »*L

Trečiad. lr Sekmad. tik (nisltarlua

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

(2-troe lubot.)
Tel. MIDvray 2880 Chicago, UI

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. Tjto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYT0JA8 IR OHIRUROA8 
4631 So. Ashland Avė. 

Tel. YARda 0994 
Rez. Tel. KKNwood 4300

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

Rcmkitp “Draugą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
Ir Jūsų reikalams.

NEW YORKAS. — Komos 
radio paskelbė, jog netru
kus Italijos ir Vokietijos ka 
ro vatlai susirinks konferen 
ei joms Atėnuose.
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PRIE MUZ. JUOZO KUDIRKOS KAPO
Pittston, Pa., spalio 8.— 

Po gedulo pamaldų Šv. Ka
zimiero bažnyčioje, kur 
velionis tarnavo vargoni
ninku per septyniolika 
metų, palaidotas muzikas 
Juozas Kudirka.

Prie kapo susirinko velio
nio žmona, vaikučiai, gi
minės, choro nariai, drau
gai, kunigai ir jo mylimas 
brolis iš Chicago, artistas 
Justas Kudirka, vargoni
ninkas Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios 
parapijos.

Gedulo pamaldos Šv. Ka
zimiero bažnyčioje laikė ve
lionio klebonas ir draugas, 
kunigas Jonas Kasakaitis, 
asistuojant kunigams Vic- 
tor Kupstui ir Jurgiui Tri- 
bandžiui.

Per gražiąją gotiško sti-, 
liaus bažnyčią virpėjo liū- j 
dėsio ‘‘Dies Irae, Dies Illa,”] 
giesmę, kurią giedojo 
du chorai, Wyoming 
klonio ir Schuylkill 
County. Dainininkas Jonas 
Hodelis iš Philadelphia gie
dojo solo, pritariant vargo
nais prof. Jonui Jankui iš 
Brooklyn.

Choro nariai 
paskutinį kartą
jų mokytojui — muzikui 
nešdami karstą. Garbin
gieji grabnešiai buvo chori
stai iš Wyoming klonio, o ak
tualieji buvo jo numylėti 
Šv. Kazimiero parapijos cho 
ristai.

Muzikas Kudirka ilgus me
tus jiems tarnavo, mokino ir 
rengė prie visokių muzikali- 
nių parengimų, keldamas jų 
kultūrinį gyvenimą. Iš kai 
kurių choristų ašaros rie
dėjo per skruostus. Kars
tą nešant iš bažnyčios var
gonais grota paskutinis mu 
zikui Juozui Kudirkai mar
šas.

Laidotuvės tvarkingai ve
dė lietuvis graborius Edwin 
A. Sites.

Ilgai atsimins pittstonie- 
čiai varg. Juozą, kuris tiek 
daug metų jiems tarnavo. 
Jis taipgi buvo žinomas 
Amerikos lietuviams, nes 
Amerikoje išgyveno trisde-

After Yanks Took Another Series

patarnavo
velioniui,

A. a. Juozas Kudirka

šimts metų. Vargonininkų 
sąjungoj išbuvo pirminin
ku nuo 1935 iki 1938 metų 
ir buvo Meno Tarybos Gar
bės narys.

Liūdi jo ypač Amerikos 
lietuviai muzikai, vargoni
ninkai.

Jis mirė sulaukęs 55 me
tų. Gimė Lietuvoje, Griš
kabūdy, kur pirmąsias mu
zikos gaidas išmoko nuo 
paukštelių, lakštingalos.

Amerikoje paliko liūdin
čius žmoną Marijoną, duk
terį Birutę, sūnų Juozą ir 
brolį Justą, kuris buvo ap
lankęs brolį kelias savaites 
prieš mirtį. Justui grįžus 
Chicagon, po kelių savaičių 
gavo telegramą, kad brolis 
mirė. Tuojau išvyko į lai
dotuves.

Juozo Kudirkos pamink
las Amerikos lietuviams — 
jo nenuilstantis darbas mu
zikoje. Toje šakoje dirbo 
iki pat mirties.

St. P.

Marijonų Misijų 
tvarkraštis

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

4. Lapkričio 24 — 30 dd.
— Chicago, III., Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčioje
— kun. Antanas Mažukna, 

I M. I. C.

Ernie Bonham (indicated by arrow), who pitched the New York Yankees to their fourth win 
over the Brooklyn Dodgers, surrounded by teammates as he returned to the dugout at the end of 
the game, which gavę the Yanks their eighth world title since 1926, [Acme Telephoto.]

LIETUVIŲ GOLFININKŲ DIENA
KARO IR TAIKOS 
DIENA.

Vasara linksmioji ap’jei- 
džia mumis. Gaila! Ru
duo, tas liūdnasis metlaikis, 
nors neprašomas, bet jau 
skverbiasi į kiekvieną kam
pelį ; perkeisdamas abelną 
išvaizdą verčia prisnusti.

Gyviems išžiūri, kad ne
pageidaujamas svečias ar
tindamas atneš kokių tai ne 
smagumų. Tačiau tikreny
bėj rudens metlaikis turi 
ir gerų pusių; jis prinokina 
daug įvairių augmenų ir 
duoda progos pripildyti 
sandėlius maistui.

Atsisveikinimui vasaros 
ir lyg palydėjimui jos į toli
mą kelionę, Lietuvių Golfi- 
ninkų Sąjunga rengia ban- 
kietą ir paskutinį golfo tur 
nyrą, 12 d. spalių, Glen 
Eagles Country Club, prie 
123 st ir Bell rd. Golfo ne- 
lošiantieji svečiai ir vieš
nios turės progos išbandyti 
savo giliukį kortomis, o 8 
v. vakare prasidės šokiai 
prie puikios muzikos.

Golfe dalyvaus visi lie
tuviai golfininkai. Kiekvie
nas bandys parodyti savo

galybę; vieni sakosi per 5 
mėnesius praktikavę, o kiti 
per 12 mėnesių. Bus žin- 
geidu pamatyti tą baisų 
karą už titulus, prizus ir 
trofėjas, kuri; tiek daug, 
kad prezidentas J. Pakel 
sako pasamdysiąs Vilijos 
anglių kompanijos troką at
vežimui į Glen Eagles Coun 
try Club. J. S. V.

Visiems ir visoms
va |vi a v>-|

nuoširdžiai aciu!

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

Dienraščio “Draugo” ad
ministracija labai įvertina 
visų savo skaitytojų ir rė
mėjų pasidarbavimą ir nuo
širdžią paramą Mašinų Fon
dui.
A. Norbutas .... Chicago.
O. Zakarienė .... Chicago.
P. Jotkienė .... Chicago.
V. Gaidauskas .. Chicago.
W. ? Neffas .......... Chicago.
A. Ginbutas .... Chicago.

apbsonaios KAS reikia žinoti

E. Sriubas .......... Chicago
J. Strugis .......... Chicago.
J. Dobrovvalskis .. Chicago. 
W. Kavaliauskas .. Chicago.
J. Mikulicz .......... Chicago.
V. Balanda .......... Chicago.
Linavicius .......... Chicago.
J. Dimdis .......... Chicago.
Baranauskienė .... Cicero. 
C. Garuckas .... Cmc~igo. 
M. Wallace .... Chicago. 
T. Biknevičius .. Chicago.
F. Vaičiulis ----- Chicago.
P. Pikčiunienė .. Chicago.
V. Zuris .............. Chicago
E. Kaulius .......... Chicago

!«

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.
PIRKITE APSAUGOS BONUS!

K. Ką turiu daryti, kad 
pagelbėti savo sunui, kurs 
įstojo kariuomenėn?
z A. — Jūsų sūnus turi bū
ti aprūpintas drabužiais 
maistu ir naujovine išran- 
ga. Tam reikalingi pinigai. 
Pirkite Apsaugos Taupumo 
Bonus jr gelbėkite vyriau
sybei, kad jūsų sūnus būtų 
viskuo aprūpintas.

K. — Kaip darbas atsine
ša į Iždo Apsaugos Taupu
mo Programą?

A. — Jis stipriai koope
ruoja. A. F. of L., C. I. O., 
geležinkeliečių organizacijos 
ir ir daug kitų darbo grupių 
visoj šaly indorsavo Pro
gramą.

Pastaba. Įgyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į artimiausį paštą, 
banką, arba taupumo ir sko 
linimo sąjungą; arba rašy- 
ktie U. S. iždininkui, Wa- 
shingtone, D. C. Taip pat 
ir parduotuvėse parduodami 
Apsaugos ženklai.

DRAUGO
Sidabrinio
Jubiliejaus

1“THAT LITTLE GAME”— ------ HE FORGOT HiS EXCl'SE

FROM Ut

PAMOKOS
Anglų Kalbos

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės

Stenografijos 
Mašinėle Rašymo

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

816 W. 33rd Place, 
Chicago, III.

Asthma Muciis
Coughing, Gasping

Thanks to a Doctor*. preaerlptlon ealled
Mendaeo. thouiandi nov p all I a ta terrlble re- 
currlnf attaeki ot ehoklny, aaiplnf. couih- 
lna, vrheeilnf Bronchui Aitnma by helplna 
nature remove thlc|Hceis mucus. No dopev, 
no įmokei, no lnMtlom. Juit taiteleu. 
pleasant tableti. The rapid, dell«htful pal- 
llatlve aetlon commonly helpi nature brlnc 
velcome įleep—a "Ood-tend." A printed 
■uarantee arapped around each paetage ot 
Mendaco Inuurei an lmmedlate refund of 
tha full eoit unleia you art completely i.t- 
lifled. Tou have everythlnc to (iln and
nothlnf to loti under thli poiltlve money 
back (uarantee 10 (et Mendaee 
druggist today for only 60c. •

PLATINKITE "DRAUGĄ

BANKIETAS
KURIAME DALYVAUJA

Jo Ekscelencija ' 

ARKIVYS. SAMUELIS A. STRITCH, D. D.

—ĮVYKSTA—

Kristaus Karaliaus Šventėje

Sekmadienį, Spalių (October) 26-tą d., 1941
DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE 

4416 So. Western Avenue, Chicago

from your

Įžanga • • • • ($1*82 įėjimas ir 18c U. S. Def. Tax) .... $2.00

Pradžia 6-tq valandą vakare.
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tams — $6.00: Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

Lietukų katalikų dienraščio "Draugo” r#mejams Ir skaitytojam® 
siunčiu sveikinimus tr geriausius Unkejimusl

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie. 
■as, gina Ir saugo jas nuo amžinojo Išganymo priešų.

DaugsHopsd tapadanglja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal- 
flhul

4, AMLETO GIOVANNI CICOGKAN1. 
Iaodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delraatas

Pasitarnavo naciams
Sovietų Rusija, okupavusi Lietuvą, dešimtimis tūks

tančių lietuvių ištrėmė į tolimąjį Sibirą. Pranešama, 
kad begalo daug ištrėmė iš Latvijos ir Estijos. Trem
tinių skaičius padidėjo, kai prasidėjo rusų vokiečių ka
ras. Pasitraukdami nuo juos puolančios Vokietijos ar
mijos, bolševikai masėmis žmones grūdo į Rusiją. Tą 
patį darė su Baltgudijos, su Lenkijos žmonėmis ir net 
su ukrainais.

Tremtiniai, palikę namie visą savo turtą, pateko į 
didžiausią vargą. Tuo tarpu naujieji okupantai vokie
čiai, radę tuščius ūkius, namus, fabrikus, prekybos 
centrus, juos užima ir, be abejonės, džiaugiasi, kad 
bolševikai iškirto kelią jų kolonizacijai. Juk jie to no
rėjo, to siekia, dėl to veda karą.

Bolševikai pasitarnavo vokiečiams dar ir kitu būdu. 
Jie susovietino (suvalstybino) daug didesnių ūkių, 
miestuose namų, pramonės ir prekybos centrų. Atėję 
vokiečiai pripažino, kad čia bolševikų jiems daug pa
sitarnauta ir dėl to jie, kaip jau keliais atvejais buvo 
rašyta, atsisakė grąžinti privatinę nuosavybę tikrie
siems savininkams. Joms valdyti paskirti vokiečių ko
misarai, kurie, aišku, lietuvių prakaitu įgytą turtą pa
naudoja Vokietijos imperialistiniams siekiams, o vėliau 
tą turtą išdalins atėjūnams vokiečiams su didžiausia 
Lietuvos žmonėms ir išviso visai lietuvių tautai skriau
da.

Taigi, bolševikai savo žioplumu ir vienu ir antru at
veju labai, labai daug pasitarnavo Vokietijos nacių 
imperialistiniams tikslams.

Pirmas laiškas iš Lietuvos
Dr. Petro Vileišio sesuo užvakar gavo laišką iš Lie

tuvos. Ar tik nebus tai pirmas laiškas, atėjęs tiesiogi
niai iš Lietuvos.

Tas laiškas yra tuo svarbus, kad jis yra pirmutinis 
po bolševikų pasitraukimo iš Lietuvos ir kad patvirti
na visus pirmesnius pranešimus apie Lietuvos žmo
nių kančias, kurias jie kentė prie okupantų bolševi
kų. Ten rašoma, kad visa Vileišių šeima buvo skau
džiai paliesta, kad ištremta dešimtimis tūkstančių lie
tuvių, kad žmones... “griebė iš nakties, kaip dar mie
gojo”... kad “...baisios buvo dienos, niekas nežinojo kas 
gali būti už minutės”... Kiekvieną gerą lietuvį turėtų 
sujaudinti senutės Vileišienės žodžiai:

“Aš šaukiuos prie jūs, gelbėk i, gelbėki! Vargšai
Išvežtieji Sibiran be jokios šviesios dienos, bado ir 
šalčio”....
Akmeninę širdį žmogus turėtų turėti, jei jo nesu

jaudintų tokie pranešimai ir nepaskatintų būti duos- 
nesniu ir veiklesniu lietuviams tremtiniams šelpti.

Spaudos laisvė
Minint vadinamąją nacionalinę spaudos savaitę, ten

ka pareikšti nuoširdų džiaugsmą, kad Amerikos žmo
nės dar tebeturi ir, be abejonės, turės pilniausią spau
dos laisvę. Šiandien pasaulyje yra tik vienas kraštas 
— Jungtinės Amerikos Valstybės, kur nėra laikraš
čių cenzūros, kur nedaroma prievartos spausdinti val
džios įsakymus, paliepimus, kaip kituose kraštuose.

DRAUGAS

Europoje, kur eina karas, suprantama, spaudos cen
zūra neišvengiama. Bet ten kai kuriose valstybėse ir 
taikos metais veikė griežčiausia cenzūra. Sovietų Ru
sijos žmonės per suvirs 23 metus nematė kitokių laik
raščių ir kitokių knygų, kaip tik komunistinės ir anti
religinės propagandos šlamštus. Griežčiausia cenzūra 
veikė ir Vokietijoj ir Italijoj, kaip tik ten įsigalėjo 
naciškoji ir fašistinė diktatūra. Toji cenzūra pasmau
gė daug katalikiškųjų laikraščių.

Net ir Lietuvoj *prie tautininkų partijos diktatūros 
per kelioliką metų nebuvo spaudos laisvės. Ir ten vei
kė gana piktos cenzoriaus žirklės. Visa netautininkiška 
spauda daug nukentėdavo, redaktoriai net į kalėjimą 
būdavo uždaromi dėl to, kad išdrįsdavo pakritikuoti 
bet kurį aukštesnį valdžios pareigūną.

Šio krašto ne vien tik spaudos darbininkai bet visi 
žmonės turėtų giliai vertinti turimą spaudos laisvę. Jei 
kada toji spaudos laisvė būtų pradėta varžyti, iškart 
susidarytų pavojų ir žodžio, ir susirinkimų, ir net re
ligijos laisvei. Dėl to tą spaudos laisvę reikia ir bran
ginti ir saugoti kaip savo akį.

- Trečiadienis, spalių 8, 1941
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są išdavė, o dabar — nieko 
Natūralu, paseno.

Spicpirvirvio Dumkos
Italijoje duoną, sakoma, 

kortelėmis dainsią: po
septynias uncijas vyrui. Jei 
Mussolini galėtų drąsą kor
telėmis dalinti, tai kiekvie
nam italui duotų po šimtą 
svarų kasdieną.

Vokiečiu "kultūriniai plotai"
Šveicarų katalikų dienraštis “La Libertė” nagrinėja 

padėtį, susidariusią Vokietijos užimtose Rytų Europos 
srityse. Kalbėdamas apie Lietuvą, laikraštis nurodo, 
kad lietuvių tautinė vyriausybė su pulk. Kaziu Škirpa 
priešakyje, kuri paskelbė Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą, nebuvo Vokietijos pripažinta.Vyriausybė 
turėjo pasitraukti, bet prieš tai ji įteikė protestą. Vo
kiečiai nė nemaną pripažinti valstybės suverenumo. Iš 
Pabaltijo valstybių esąs sudarytas naujas vienetas 
“Ostland”, kuris turėsiąs tokį pat statutą, kaip Len
kijos generalinė gubernatūra. Girdi, visi tie kraštai, 
vokiečių manymu, sudarą “vokiečių kultūrinį plotą.”

Ką tai reiškia — aišku. Vokiečiai, jei jie karą lai
mės, nė vienai iš mažesniųjų tautų laisvės neduos.

Po svietą pasidairius
Šių metų Federacijos Kon

grese buvo skaitytas refera
tas apie lietuviškos knygos 
golgotą ir jos prikėlimą 
Amerikoj. Pasiskaičius liū
dnos padėties Brooklyn’o 
“tautiška” “Vienybė” nuta
rė tuo atžvilgiu pradžiu
ginti Amerikos lietuvius iš
leisdami Atlikta Kriukio su 
“žymiausio lietuvių poeto 
Juozo Tysliavos” patari
mais komiškų eilių knygų.

Sekdamas “Vienybės” lie
tuviškos knygos Amerikoj 
atgaivinimo pradžią, aš siū
lau kuriam nors mano ta- 
vorščių išelisti atskiroj kny 
goj visus džioksus ir kito
kias vožnias rokundas, ku
rios bėgiu dešimties matų 
buvo dedamos ant profeso
riško delno.

Mūsų vaikai dabar skaito 
visokius supermanus ir ki
tokius dešimtukinius “maga 
zlnus,” tad reikia ką nor3 pa
našaus duoti ir augusiem3.

Naciai giriasi paėmę 659,- 
000 rusų. Kaip jie juos 
suskaitė: skaičiavimo maši
nomis ar iš atminties?

Apie balfgudžius
Vokiečių laikraštis “Hamburger Fremdenblatt” įsi

dėjo straipsnį, metantį tam tikros šviesos į Vokietijos 
sumanymus Baltgudijos atžvilgiu. Laikraštis pastebi, 
kad Baltgudija esąs atsilikęs kraštas, kuriame ištisus 
šimtmečius rungėsi rusų ir lenkų įtakos. Tačiau nei 
vieni, nei kiti nesugebėję nusausinti ten esančių balų 
ir tokiu būdu intensyviau išnaudoti žemėje glūdinčių 
turtų. Tiktai dabar, kai vokiečių kardas užėmęs šį kraš
tą, vokiečių energija pajėgsianti Baltgudijos tūnoj.antį 
pajėgumą panaudoti Didžiosios Vokietijos plote.” Mi
nėdamas gudų tautinį judėjimą, autorius pastebi: “Jei
gu iš viso apie jį galima kalbėti.”

Suprantama, kad naciai norėtų, kad gudų tautinio 
judėjimo nebūtų. Jiems lengviau būtų Baltgudiją kolo
nizuoti. Be abejonės, jie norėtų, kad ir kituose jų už
grobtuose kraštuose nebūtų tautinio judėjimo. Bet jis 
yra ir bus. Gudų tautoj, nors vokiečiai ir labai iš 
aukšto į ją žiūri, vis dėlto yra judėjimas už išsilais
vinimą. '

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 8 d.)

Lietuvos reikalai... Lietu
va karo nuteriota, žmonės 
be pastogių ir vargas spau
džia iš lietuvių akių ašaras. 
Dabar pats geriausias lai
kas amerikiečiams lietu
viams sukrusti ir padėti ken 
čiantiems lietuviams. Kad 
amerikiečiai lietuviai galėtų 
tai padaryti — turi būti 
duosnesni savo tėvynės Lie
tuvos reikalams. Mažiau kai 
bų — daugiau darbų.

•
Lietuvoje nėra drabužių 

ir avalynių.... Neseniai Lie
tuvą ir Lenkiją aplankė žy
dų komiteto delegatas Mag- 
nos. Jis sako, kad Lietuvo
je esąs didžiausias skurdas. 
Gyventojai neturi nei dra
bužių, nei avalynių. Skūri- 
nių batų Lietuvoje už jokius 
pinigus negalima pirkti. 
Daug žmonių vaikšto basi. 
Ši žiema daugel lietuvių ga
li nuvaryti į kapus.

•
Pabrangs kiaušiniai... Že

mės ūkio sekretorius prane
ša, kad Jungt. Amerikos 
Valstybėse kiaušinių kaina 
nuolat kils. Girdi, už tuziną 
šviežių kiaušinių gal neuž
ilgo reikės mokėti po 75 
centus. Kiaušiniai brangsta, 
nes smarkiai sumažėjo viš
tų.

Rumunams nesiseka... Ru
munai sumušti Transilvani
joj, rumunams nebesiseka 
visuose frontuose.

Chieago lietuvės balšavikės 
sakosi, kad šis mėnuo yra jų 
jubiliejinis pažangaus krutė
jimo mėnuo ir dėl to ren
giasi prie to jubiliejaus pa- 
krutinimo. Taip pat lygiai 
sueina 25 metai nuo pasiro
dymo ‘ Moterų Balso,” kuris 
jau senai užkimo ir neišdou 
da jokio garso.

Paprastai sakoma, kad mo 
teryu yra garsiakalbės. O 
čia kaip tik pirešingai: 
prieš 25 metus krutėjo bal

Raudonas Pruseika bara 
Illinois valstijos gubernato
rių Green, kam lankęs val
stybės įstaigas, parkus ir li
gonines, bet nelankęs kasy
klų.

Bet ir pats Pruseika savo 
gyvenime nėra kasykloje 
buvęs, nors angliakasyklų 
dolerius labai mėgsta.

Prašau Nesijuokti
Moteris išbėga ant gat

vės. Iš burnos eina krau
jas.

— Gelbėkit, gelbėkit! Su
laikykit bent kraują!

— Kas pasidarė?
— Vyras ištraukė dan

tį! .. .
— Kokiu būdu?
— Užrišo storą siūlą, siū

lą paėmė į kairę ranką, o 
dešine kai maus degantį po
pierių į veidą, aš kai šok
siu atgal, dantis ir paliko 
bekabaliuojąs ant siųlo . . .

Rain Throws Series Behind Schedule

Dėl Lozovskio pareiškimo
Sąryšy su kilusia kritika dėl Prezidento Roosevelto 

pareiškimo, lyginant SSSR konstitucijos 124 paragrafą 
su esama religijos laisve Jungtinėse Valstybėse, Sovie
tų Rusijos užsienių reikalų vice komisaras Lozovskis 
pasakė:

“SSSR konstitucija yra pagrįsta štai kuo: Laisvė 
išpažinti bet kurią religiją priima kaipo sąlygą (“as- 
sumes”), kad religija, bažnyčia arba kongregacija 
nebus panaudota nuvertimui esamojo režimo, kuris 
yra pripažintas šiame krašte.”
Į tą Lozovskio pareiškimą “Naujienos” taip atsako:

“Tai ve koks dalykas. Sovietų valdžia neduoda ti- 
kintiemsiems laisvės dėl to, kad ji bijo, jogei religi
ją ir bažnyčios organizaciją gali panaudoti valdžios 
priešai bolševikų režimui nuversti!....

“Uždraustos taip pat yra laisvos profesinės są
jungos ir laisvos kultūrinės organizacijos. Uždraus
ta laisva spauda ir laisvi žmonių susirinkimai. Ir vis 
dėl to, kad valdžia bijo žmonių.

“Valdžia/ bijo, kad žmonės gali panaudoti laisvę 
sovietų režimui nuversti — tai reiškia, kad pati val
džia žino, jogei dabartinei Rusijos santvarkai žmo
nės nepritaria, žmonės kenčia tą santvarką tiktai 
iš prievartos.”
Angliškieji dienraščiai taip pat plačiai komentavo šį 

Lozovskio išsireiškimą, pabrėždami, kad yra tuščios 
pastangos priversti bolševikiškąją diktatūrą Rusijoj 
duoti žmonėms tikėjimo laisvę.

— Aplankykime ligonis. 
Žinote, niekada nebūsite 
taip laimingi, kaip tada, kai 
galėsite įnešti saulės spin
dulėlį į namus, kuriuose kry
žių dienos, kuriuose skaus
mų naktis užgulė. Kiek vi
daus džiaugsmo pergyveni 
tas, kuris jaučia, kad atsi
sveikinus jį iš pabalusių vei
dų lydi džiaugsmu spindin
čios tos akys, iš kurių tiek 
dienų ir tiek naktų ašaros 
byrėjo! K. J. Prunskis

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

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS

ANDSTAMPS
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ON SAIF ATTOCR POSTomrEnKRANK

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Trcasury Department's Defenss 
Savinga Poster, showing an cxact 
duplication of the original "Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniei Chester Freneh. Defense 
Bonda and S tampa, on sale at your 
bank or post ofiice, are a vital part 
•f America'* defenae preparaliona.

1' Manager I,eo Durocher of the Dodgers, Basehall Commis- 
sioner Judge K M. Landis, and Manager Joe McCarthy of the

, Ysnkees (left to right) agreed that Ebbets field, Brooklyn, was 
, too wet and poitponed third world series gimė.
J— . i. asm..., . [Acm, Telephoto.L
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Studentai, Meilė Ir teka
Alis Rachmanova

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant Pauliakonis 

H. TOMAS

(Tęsinys)
Lapkričio 21 d.

Šiandien sužinojome, kad vyriausiuoju rytų fronto 
vadu paskirtas generolas Zacharovas. Dabar visų akys 
nukreiptos tik į šį žmogų, apie kurio sugebėjimą ir ener
giją girdėti tiek daug pasakojant. Gal dar jam pasi
seks kaip nors išgelbėti mūsų Rusiją?!!

Lapkričio 22 d.
Gen. Zacharovas išleido atsišaukimą, kuriame pa

skelbė, kad baltoji armija nepriklauso jokiai partijai ir 
savo uždaviniu laiko tik sutriuškinti raudonuosius. O 
kaip žmonės norės valdytis, galės vėliau tai patys nu- 
sispręsti.

Įdomu pažymėti, kokį tas atsišaukimas padarė skir
tingą įspūdį.

— Tai ir yra vienirttėlis tikras dalykas, ką šiuo lai
ku buvo galima paskelbti, — pastebėjo istorijos profe
sorius.

— Ech, eikit jau, — atsakė vienas karininkas, — 
jam reikėjo paskelbti, kad nori atstatyti monarchiją! Ar 
galima ko nors gero tikėtis iš prastų žmonių?

— Tie generolai ir Kolčakas nori parduoti Rusiją 
užsieniams! — nugirdau vėl kažką tariant stoty.

— Prie caro kentėme badą, kęsime jį ir prie raudo
nųjų; prie caro turėjom laikyti snukį, turėsim laikyti »r 
prie šitų, — postringavo kažin kuri boba. — Mat, jau 
tokia mūsų, vargšų, dalia, o čia, žemėje, gerai klojasi tik 
buržujams ir komisarams!

Tokios skirtingos nuomonės! Dėl to ar gali būti 
nuostabu, jei valdantieji neįstengia surasti tikrojo kelio, 
kuris patenkintų visus?

Lapkričio 23 d.
Valdžią paėmė į savo rankas vadinamasis “politinis 

centras,” kuriame svarbiausiąjį vaidmenį vaidina eserai. 
Dabar visi įsitikinę, kad eserai netrukus, gal jau ir ry
toj, visą galią perduos bolševikams. Ir tai jau bus 
galas . . .

DIDŽIŲJŲ ŽMONIŲ PRIVATAUS GYVENIMO PASLAPTYS
— Gydytojas paslapčia užkluptas savo kabinete. — Bimarko kišenius ir Windthorsto 
ginklas. — Elektros srovės atradėjas Voltą ir ligonio širdis. — Kokie buvo paskutiniai 
judesiai rankų, kurios išrado radiją.

— Gydytojas paslapčia užkluptas savo kab nete. — Bismarko kišenius ir 
Elektros srovės atradę- jas Voltą ir ligonio šir- 
kutiniai judesiai rankų, kurios išrado rad.ją.

Windthorsto ginklus. — 
dis. — Kokie buvo pas-
Pasaulio garsenybės, di- sė jų staiga Windthorstas.

dieji mokslininkai, kurie 
lyg tie kalnai iškyla viršum 
eilinių žmonių girios, mums 
visada įdomūs. Mes mie
lai norėtume įkopti į tų 
kalnų viršūnes, nors valan
dėlę žvilgterti į tas plačią
sias erdves, kurias jie kas
dien matė, atskleisti vieną 
kitą jų kasdienio gyvenimo 
paslaptį.

Ką laisvamanis pamatė 
paslapčių įžengęs į garsio
jo profesoriaus kambarį.

prof. Recamier, jo draugas I

mos — katalikų tikėjimą..
Jei mano elgesys davė žmo
nėms progos palaikyti mane 

ką kalba, didysis kovotojas! tikinčiu, tai atitaisydamas 
išsitraukė rožančių, tarda- savo klaidą pabrėžiu, kad, 
mas: šitą katalikų tikėjimą visuo-1

— Štai mano ginklas. ,met laikau tikruoju ir dabar 
Toliau jis iš širdies stu- tebelaikau. Gerajam Die- 

dentams nupasakojo maldos ' vui esu be galo dėkingas, 
galybę. Jis meldėsi ir dir- kad jis davė man tikrąjį ti- 
bo — kovojo. kėjimą. Tvirčiausia mano

pasiryžimas yra jame gy

Kai nustebę studentai žiū
rėjo i ji nesuvokdami apie

Kompozitoriaus pasisekimo 
paslaptis.

Kompozitorius Haydno 1 įeiti įį amžinąjį gyvenimą.” 
vedybos nebuvo laimingos— Į Pažymėtina, kad Voltą ne 

. .jis nesusilaukė šeimos lai- praleisdavo nė dienos nesu- 
. SY yt°J4 mės: vaikučių. Ir vis dėlto kalbėjęs rožančiaus. (“At- 

jo kūriniai buvo saulėtos i merk akis,” Toth, 202-3).

venti ir mirti ir tokiu būdu

laisvamanis Mace taip ra- i ... , ..r nuotaioks. Kartą kažkasso:
— Kartą su savo kolego

mis (draugais) užsukome 
pas Recamier. Mes buvo

jo paklausė, kodėl jo bažny
tiniai kūriniai tokie linksmi.

— Nemoku kitaip, — at
sakė didysis muzikos kūrė-

Apie rankas, kurios 
išrado radiją.

Šiandien su elektros pagal 
ba — stebuklus išdaro. Miela

rį pamatėme. Kaip tai? 
Mokslininkas Recamier, gar 
susis profesorius, aukščiau
sia autoritetas tarp mūsų 
gydytojų, specialistas gy
dytojas, kurį kviesdavosi 
kunigaikščiai ir karaliai, 
kurio garsas buvo plačiai 
žinomas — jis kalbėjo ro
žančių!

Kai Recamier suprato mū 
sų nustebimą, jis paprastai 
pasakė:

— Taip, aš kalbu rožan
čių. Kai aš esu susirūpi
nęs ligoniu ir kai vaistai ne 

Lapkričio 28 d. begali padėti, aš kreipiuosi Į 
Eksperimentinės psichologijos seminare tarp stu- į tą, kurs gali viską pagy- į 

denčių buvo paskelbta anketa, kurioj reikėjo atsakyti į, dyti. Bet aš nevisada tu- 
klausimą, kokia yra moters gyvenimo prasmė. • riu pakankamai laiko Die-

me pritrenkti reginio, ku- j jas _ Kaip jau^iu> taip ku. i mums prisiminti, kad di-
riu. Kai imu mąstyti apie 
Dievą, maon širdis prisipil
do džiaugsmo ir gaidos rie
da kaip nuo špūlės. Jei Die
vas man davė džiugią širdį,

dieji elektros srities atra
dėjai kartu mokėjo giliau 
įžvelgti ir į gyvenimo pras
mę. Pav., ir Ampere, ir 
garsusis radio atradėjas

jis atleis, kad aš jam links- ; Marconi dažnai pareikšdavo

vui savo prašymus išdėsty
ti, tai aš sukalbu porą ro-

Aš, prisipažinsiu, noriu būti moteris ir drauge žmo
gus: aš noriu būti žmona, motian, noriu turėti savo šei
mą, bet taip pat noriu išlikti asmenybė, noriu atsidėti j žančiaus paslapčių prie ma- 
mokslui ir šioj srity dirbti. no Tarpininkės švenčiau

Šiaip atsakymai buvo gano įdomūs. Daugumas pa čios Mergelės ir, turiu pri

mai tarnauju.”
Haydnas beveik kasdien 

kalbėdavo rožančių, ypač to 
nepamiršdavo prieš pradė
damas ką svarbesnio kurti 
ar prieš pradėdamas koncer
tą.
Elektros srovės atradėjas 
paleidžia naują srovę 
į ligonio širdį.

Kartą Italijoje sunkiai 
sergąs ligonis nesutiko 
prieš mirtį priimti kunigo. 
Jis šnekėjo — išpažintįs tik 
tamsiai liaudžiai, mokyti 
žmonės apseiną be religijos.

savo tikėjimą, be kitko — 
dažnai kalbėdami rožančių. 
Kai 1937 m. liepos 19 d. 
atėjo gyvenimo vakaras tam 
visų amžių didžiąjara mokslo 
vyrui Marconiui, jis savo 
rankose, tose pačiose, kurios 
padarė didžiuosius atradi
mus, laikė rožančių, ir užge
so — kai kalbėjo “Tėve mu
sų.”

* * *
Spalių mėnesį, kai iš lie

tuvių sumūrytųjų bokštų 
varpai kviečia maldai, mes 
prisimename tuos atsitiki
mus (o jų galima pririnkti

Kunigas įrodinėjo, kad ne tūkstančius) ir su giiu per- 
taip yra. Jis priminė, kad Įsiėmimu kartojame:

sisakė, kad onrinčios pasiskirti viešuomenės gerovei ir pažinti, esu sulaukęs nuosta^auS mokslininkų yra giliai Klysta tas, kas many-
čia įžiūrinčios gyvenimo prasmę. Kelios atsakė, kad nori n 
čios sudaryti šeimę, bet tokių buvo nedaug, o ir tos pa
čios buvo apšauktos atsilikusiomis nuo gyvenimo, at- 
žagareivėmis. Vėl kelios rašė, kad jos dar neturinčios 
gyvenimo tikslo, nes visą laiką gyveno prie tėvų, o viena 
visai atvirai pasisakė, kad tik laukianti patogaus mo
mento nusižudyti, nes gyvenimas iš viso neturįs jokios 
prasmės. _ 1

1919 m. gruodžio 11 d
Prieš universitetą manęs jau lauke Marusia Petu- 

chova; iš jos džiaugsmu spindinčio veido aš tuojau su
pratau, kad ji turi mums kokią šviesią, malonią naujie
ną. Ir ji tarė.

— Taigi, jūsų gen. Zacharovas, kuriuo jūs taip pa
sitikėjote, yra “mūsiškių” areštuotas. Taigos stotyje* 
broliai Pepelajevai įsakė-jį suimti!

— Negali būti! — sušukau aš jai tiesiai į akis. — 
Tai tas pats Pepelajevas, kuris prieš metus laiko mus iš
vadavo nuo raudonųjų?

— Pepelajevas yra eseras, jis yra mūsiškis! — at
kirto išdidžiai Marusia.

— Tai jis yra išdavikas!
Gruodžio 12 d.

Pas mane ką tik buvo atėjusi Anla Veresajeva, ne
ramiausias padaras pasaulyje. Ji visuomet skuba, su 
visais barasi ir visuomet skundžiasi, kad ją kiti įžei
dinėja.

— Alia, pasakykit man, kaip tai jums patinka? At
simenate, kai jūs pirmąsyk atėjote į universitetą, jums 
nieks nenorėjo paskolinti knygos, kadangi jūs buvote 
bieženka. O dabar dėl jūs visi nors į ugnį šoktų — taip 
visi jus gerbia, ir visi vyrai yra į jus įsimylėję. Tai 
mane veda į pasiutimą, ir aš norėčiau dėl to su jumis 
susibarti, tik visa bėda, kad jūs į ginčus nesileidžiate. 
Be to, jūs nekoketuojate ir kitų neniekiante, o elgia
tės visai paprastai ir su visais lygiai!

Bus daugiau.)

bių rezultatų.
Nuotikiai su tuo, kurs 
atakavo Hitlerio 
pirmtakūną.

Dabartinė Vokietija daug 
kur seka savo išgarsėjusį

religingi. Be kitų suminėjo (tų, kad rožančius yra tik 
ir garsųjį elektros srovės migdantis užsiėmimas nuo
atradėją — Voltą.

Ligonis tada pratarė —
jei tikrai Voltą esąs iš įsiti
kinimo religingas, tai ir jis 
tikėsiąs. Kunigas pranešė

metų suvytusioms rankoms 
ir — lūpoms, kurios laukia 
giltinės pabučiavimo. Ne. 
Marijai rožių vainikus py
nė didieji mokslo žmonės, ir

Bismarką ir vykdo daugelį apie tai mokslininkui. Voltos — mea su Jais
jo kietos programos punk
tų, kurių geležinis kancleris 
nespėjo įvykdyti. Kas gi

atsakymas buvo:
— Nesuprantu, kaip dar

gali žmonės abejoti dėl ma

K. J. Prunskis.

jam sukliudė? Vienas įžy- no tikėjimo pastovumo. Aš 
miausiųjų ano laiko veikėjų išpažįstu vieną tikrąją Ro- 
ir politikų, buvo Windthor-
stas. Jis savo galingomis 
kalbomis parlamente, savo 

i organizuotu veikimu daug 
kur sėkmingai sulaikė Bis
marką, nenorėjusį reikiamai 
skaitytis su žmonių teisėmis.
VVindthbrstas buvo mažo 
ūgio ir Bismarkas kartą iš 
jo norėdamas pasijuokti pra 
taręs:

— Aš tave į’ kišenių įsi
dėsiu, ir baigta.

O Windthorstas jam at
rėžęs :

— Tada kišeniuje turėsi 
daugiau proto, kaip galvoje.

Kartą pas Windthorstą 
atėjo grupė studentų, kurie 
norėjo jam pareikšti savo 
pagarbą dėl drąsaus ir sėk
mingo veikimo.

— Ar jūs turite su savimi 
ir kovos ginklus, — paklau-

Būti vadu — reiškia ki
tus mokyti būti vadais. — 

Foersteris

0 A Cl/ptl — namams statyti, remontuoti ai
• pirkti. Ilgameti. Umokėjimo Planas

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! 11

TAI IPYI^ITP m68ų maelial rftpea■ I lxl I C clngai globojami Ir Ilgi $0,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. 
3H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokamt-

NJSV PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

40 "Metai Sėkmingo Patarnavimo. Neounkrlaodžlant Nei 
Vieno KlIJentol

Kelstuto Savings and boa* Aaeociatjori yra tymiausia. ecmau 
oa Ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

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

K. Baras

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų 

(Tęsinys)
1940 m. liepos 14 ir 15 d. nebuvo atstovų rinkimai į 

liaudies seimą, bet Maskva paskyrė agentus, kurie kaip 
tik nieko bendro neturėjo su ‘lietuvių nusiteikimais ir 
troškimais. Visi tikri lietuviai, 95 procentai, aiškiai ir 
atvirai pasisakė, kad Lietuva turi būti Laisva ir Nepri
klausoma valstybė, o Maskvos agentai visai į tai nežiū
rėjo ir paniekino lietuvių tikrąją valią, kada, 1940 m. 
liepos 21 d., susirinkę į valstybės teatrą, paskelbė, kad 
Lietuva nori prisijungti prie Sovietinės Rusijos.

Tiesa, Maskva kokią porą atstovų į “liaudies seimą” 
paskyrė, kurių širdyse dar nebuvo visai išblėsęs lietu
viškumas, kaip pavyzdžiui, Dovydėną ir dr. Garmų. Bet 
kai Maskva pajuto, kad tie žmonės gali nebalsuoti už 
Lietuvos prijungimą prie bolševikiškos Rusijos, todėl 
1940 m. liepos 20 d. vakare Pozdniakovas, Maskvos at
stovas Lietuvai, pasišaukia pas save rašytoją Dovydėną 
ir dr. Garmų ir jiems užgieda toki^ giesmelę:

— Mano ausį pasiekė žinia, kad jūs norite, kad Lietu
va būtų Laisva ir Nepriklaueoma, visai apie tai negal
vokite, jei jūs rytoj nebalsuosite už Lietuvos prijungimą 
prie bolševikiškos Rusijos, žinokite, kad jūs, jūsų gimi
nes ir net pažįstamus laukia kalėjimas ar net Sibiras.

Maskvos liaudies seimo “atstovams” (ne atstovams, bet 
Maskvos paskirtiems asmenims) buvo įsakyta, kad turi 
balsuoti prieš liaudies žmonių norą ir valią ir pakelti 
rankas už Lietuvos prijungimą prie bolševikiškosios Ru
sijos, taip aklai ir paklausė Maskvos agentai, nors dau
gelio jų širdyse viešpatavo kitoks jausmas. Kaip tos iš
davikiškos rankos ir nenudžiūvo, kurios paniekino lais
vę, kurią lietuvis amžiais gynė, už kurią tūkstančiai sava
norių Lietuvos Nepriklausomybės ir Laisvės kovose pa
dėjo savo gražiausias gyvybes ant Tautos Laisvės au
kuro. Beje, jau turime žinių, kad ir Cvirka ir L. Gira, 
kurie daugiausia Staliną ir Molotovą garbino ir jo batus 
laižė, šiandien jau stengiasi savo kailį keisti, o Venclova, 
buvęs bolševikų švietimo komisaras, kuris, Maskvos įsa
komas, skynė iš mokinių protų ir širdžių lietuviškumo 
ir katalikiškumo žiedus, dabar, palikęs Vilniuje, keikia 
susiriesdamas Staliną ir niekam gyvenime netikusią bol
ševikišką santvarką. Daugelis lietuvių komunistų prare
gėjo ir'išvydo visas Stalino melagystes ir nevykusią bol
ševikiškąją santvarką, reikia tikėtis, kad greit ateis į 
protą ir Amerikos lietuviai komunistai, kuriems šiandien 
Stalinas yra viskas ir jie įsitikins, kad bolševikiškoji 
santvarka yra žmogaus teisių ir pareigų mindžiotoja ir 
skurdo nešėja.

19. Bolševikai Lietuvoje suka šnipų 
lizdus. Kgip žydas bandė kunigų

"atversti" į bolševikus
Rusijoje bolševikiškoji santvarka remiasi ne liaudimi, 

bet slaptosios policijos agentais, kurie, gerai apmokami, 
tarnauja Stalinui ir jo klikai. Tai yra saujalė žmonių, 
bet jie prievartos keliu žmones priverčia, kad pranešinė
tų apie tuos žmones, kurie kitaip galvoja ir mąsto negu 
Stalino klika. Kai tik ką nors sužino nepalankaus apie 
savistovesnius žmones, tuojau GPU agentai juos į kalė
jimą įmeta ir greit nušluoja nuo šios žemės paviršiaus. 
Todėl nenuostabu, kad Stalinas įsakė nužudyti gabiau
sius karo vadus, kaip Tuchačevskį, Uberevičių ir kitus.

Bolševikai Lietuvą per ištisus metus “valdė” panašiais 
metodais kaip bolševikiškoj Rusijoje. Bolševikų slapto
sios policijos agentai sučiumpa jauną gimnazistą ir jam 
sako:

— Tu būsi mūsų draugas, pranešinėsi žinias apie savo 
mokytojus ir kitus žymesnius žmones, o, gerai būtų, kad 
šį tą sužinotum ir apie eilinius žmones. Nenusimink, ge
rai užmokėsime.

— Kad aš negaliu, man nepatogu, esu nepatyręs tuose 
dalykuose, — bando gimnazistas išsisukinėti.

I — Mes taip tave išmokinsime, kad net pats stebėsies 
savo sugebėjimais pranešinėti žinias apie savo draugus, 
pažįstamus, o ypač mokytojus, — ramina bolševikų agen
tai sučiuptą auką.

— Ne! Aš nebūsiu šnipu, — drąsiai atsikerta gimna
zistas.

— Ką sakai, nebūsi, — įremia bolševikų agentai brau- 
ninką gimnazistui į krūtinę ir šokinėdami aplink gimna
zistą su brauninku koliojasi paskutiniais žodžiais ir įvai
riausiais būdais gazdina, kad tik jis pasirašytų po po
piergaliu, kad sutinkąs būti bolševikų šnipu. Bet gimna
zistas ir teroro metu drąsiai atšauna:

— Ką norite darykite su manim: nušaukite, tremkite 
į Sibirą — šnipu niekados nebūsiu.

IBui daugiau. Į

U m)



6 DRAUGAS Trečiadienis,

LABDARYBĖ
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K. Sriubienė, 

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

------------ -----------------------■ V

Visos draugijos 
užkviečiamos j seimą

1941 m. lapkričio 16 d. Šv. 
Kryžiaus (Htrap. salėj, Town 
of Lake, įvyksta Lietuvių 
R. K. Labdarių Sąjungos 22- 
rasis seimas.

Didžiai gerbiamoji drau
gija šiuomi yra nuoširdžiai 
prašoma šiame seime daly
vauti, išrenkant ir prisiun- 
čiant savo atstovus. Norima, 
kad šių metų seimas ypa
tingai būtų gausingas, nes, 
mat, senelių prieglaudos na
mas yra statomas ir, dėl to,' 
reikalinga kuo daugiausia 
patarimų, sumanymų, kurie 
vestų prie greitesnio ir sek- 
mingesnio to didelio darbo 
užbaigimo. Be to, yra ir 
daugiau labdarybės reikalų, 
kuriuos seimas turės pagvil
denti.

Seimas prasidės 10:30 v. 
šv. Mišiomis ir pamokslu 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj. Sei
mo sesijų pradžia 2 vai. po 
pietų.

Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjunga:

Kotrina Sriubienė, pirm.
Petras Fabijonaitis, sekr.
Kun. Ig. Albavičius, ižd.

Labdarių ūkį 
aplankius

Kuopą veikėjai j 
bruzda, lenktyniauja

Visose Chicagos lietuvių 
parapijose veikia Lietuvių 
Labdarių Sąjungos kuopos. 
Tačiau dabar, kuomet prieš 
sąjungos seimą daugiausia 
apie jų veikimą turėtume 
girdėti, nesimato apie jas 
nieko spaudoj, lyg jų visai 
nebūtų.

Ar jūs žinote, kodėl taip?
Tarp jų, t. y. kuopų eina 

smarkus lenktyniavimas. Nė 
viena iš jų nenori išduoti 
savo veikimo paslapčių. Dir
ba tylomis: ieško garbės na
rių, paprastų narių, kai kur 
renka šiaip aukas prieglau
dos namams statyti. Kiek
viena jų seime nori surpry- 
zą padaryti, dovanomis ir 
aukomis seimui nori būti 
pirmoje vietoje.

Toksai lenktyniavimas y- 
ra gražus ir naudingas. 
Kuopa viena kitą skatina 
prie darbo. Ir pažiūrėsime, 
kuri iš jų užims pirmą vie
tą, kuri iš jų gaus daugiau 
garbės narių, sumokančių 
sąjungai šimtą dolerių; ku
ri prirašys daugiau papras
tų narių; kuri iš jų surinks 
daugiau aukų statomam se 
nelių prieglaudos namui.

Tai bus tikrai įdomu.
Teko, taip pat nugirsti, 

kad parapijose eina savo
tiškas lenktyniavimas, iš ku
rios daugiausia draugijų sei
me bus atstovaujama, iš kur 
daugiausia atvyks atstovų 
ir svečių. Tai irgi įdomu. lb.

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

Baigiantis vasaros sekma
dieniams, gavau progos ap
lankyti labdarių ūkį. Prie 
ūkio artinantis, jau iš tolo 
matosi seneliams prieglau
dos namo pastatytos sienos. 
Namas statomas labai gra
žiu ir jaukiu stilium.

Pamačius tą namą, žmo
gui sminga į širdį nepapras
tas malonumas. Jauti žmo
gus, kad, štai, dygsta, dar 
viena nauja, labai reikalin
ga ir seniai laukta įstaiga, 
katalikų pastangomis kuria
ma, seneliams prieglauda.

Pats ūkis nors kaip buvo 
nupirktas, jame radosi daug 
netvarkos ir buvo tuščias. 
Buvo namai apleisti ir be 
inventoriaus. Dabar yra vi
sai kitaip. Ūky šeimininkau
jant labai darbščiam ir uo
liam Antanui Bacevičiui, 
matosi didelė pažanga, 
kiti dabar yra taisomi. Po 
ūkį švaistosi didelis būrys 
Jersey rūšies galvijų, daug 
“bekonų”, kralikų ir įvairių 
naminių paukščių. Trumpai 
ūkio reikalus suglaudus, rei
kia pripažinti, kad labda
riams turint darbštų vedė
ją asmeny A. Bacevičiaus, 
reikalai gerai tvarkosi.

Nors ūky padaryta didelė 
matoma pažanga, įvesta 
daug pagerinimų, bet dar 
daug kas galima padaryti 
ir reikės padaryti. Supran
tama, kad tie pagerinimai 
bus padaroma ne vienoms 
rankoms. Tų pagerinimų ga
lima tam ūky padaryti daug, 
bet jiemsv reikia ne vienų, 
o daugelio rankų?

Ant to ūkio yra nelabai 
didelis ežerėlis. Tame ežerė
ly vanduo yra nešvarus. Tas 
ežerėlis būtinai turėtų būti 
pašvarytas. Tada būtų ga
lima padaryti puiki vieta 
pasimaudymui. Kadangi ū-

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

7^

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will he offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlcs 
caughl by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
vzhich you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likety 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louit, Mo.

Brfora Any Data U ta

LISTERINE ANTISEPTIC
To M aha Your Braath Stvaatar

A.
DOMINIKAS BURBA

(Gyveno: 2625 So. Emernld Avenue, tel. VICtory 6434)

Mirė spalio 6 d, 1941, 5:30 vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Raseinių anskr. Jurbarko parap., 

Žirni,'šk'rj kaimo. Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moteri Paulina (no pirmu vy

ru Valantienė. no tėvais I.ukoševičiūtė): 5 dukteris, Minnie 
Gannon ir žentą Thomas. Lillian Danna ir žentą Joseph ir anū
kę, Helen O'Neill ir žentą hįichsel ir 2 anūku; Violet Fran
cą ir žentą Fernand ir anūką; Christine Rorris ir anūką; sū
nų Dominika, marčią Helen ir anūka: 2 podukras; Stella Fer- 
ragamo, žentą Louis ir 3 anūkus ir Nellie Fusello ir žentą M’- 
ehael ir 3 anūkus: posūni Valento; 2 seseris. Monika Bal- 
čaitienę ir švogerį Jurgi ir Veronika Lachaw>ch ir švoererį Ste
poną: 2 brolienes Petronėle Burbiene ir šeima ir Rozaliją 
Burbiene ir šeima; 2 pusbrolius. Joną Zaturski. io moteri Mo
niką ir šeimą ir Antaną Zaturskj. Lietuvoje paliko seserį Oną 
Urbutienę ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lachawičiaus koplyčioje, 2314 West 23rd 
Place.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 9 d., 1941 m. Iš ko- 
. plvčios 9 v. ryto bus atlydėtas į Visų Šventų par. bažnyčią 

(25th ir Wallace St.), kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kap.

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

Nuliūdę: — Moteris, Dukterys, Žentai, Sūnūs ir Giminės.
Laidotuvių direktoriai — Lachawicz ir Sūnai, telefonas 

CANai 2515.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Teisėjo Zūrio diena 
spalio 12 d.

Lietuvių Demokratų ly
ga pagerbs teisėją Joną T. 
Zūrį surengtu pikniku ir iš
vyka sekmadienį, spalio 12 
d., Liberty darže, 83 gt. ir 
Willow Springs rd. Tai bus 
teisėjo Zūrio diena.

Šio pikniko rengimo pir- 
tnininkas Al. G. Kumskis 
praneša, kad piknikas turė
jo įvykti rugsėjo 28 d. Ta
čiau dėl buvusio šalto oro. 
atidėtas ir skirta spalio 12 
d. i

Pikniko ir išvažiavimo , 
programoje bus krutomieji, 
vaizdai, šokiai, praizai ir'

užkandžiai. Be to, bus pa
triotinės muzikos ir kalbė
tojų. Tarp kitų pakviestas 
kalbėti ir mayoras Kelly.

Įžanga į daržą nemoka
mai.

A. t A.
ANTANAS YUŠKA

MlrS Spalių 4, 1941, 10:45 v. 
vak.. sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Pujūrės parapijos.

Amerikoje Išgyveno 38 tn.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Konstancijų (po tėvais 
l’oškaitė), dukterį Konstanci
jų. sūnų Vladislovų, brolį Jo
nų Yuškų ir jo šeimų, dvi se
seris Martha Puleikienę. švo- 
gerj Pranciškų, ir Klzbietų 
Serapinas, švogerį Kuzimlerų 
ir jų šeimas ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų: O Lietu
voje paliko motinų Marijonų 
ir 2 seseris: Onų l’rbikienę ir 
Antaniną Arnulienę Ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas namuose. 
4452 So. Hermituge Ave., Chi* 
eugo, III. laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį. Spalių 9. iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas 
į Sv. Kryžiaus parap. bažny
čių, kuroje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų liūs nulydėtas J 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Žmona, Duktė, Sū
nus. Motina, Seserys, Brolis, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. YARds 1741.

Tas daiktas n£ra sunkus 
kurį su noru dirba žmogus

Pasilsėt bus gana Laiko 
ir kape. — Philaletas.

A + A
KAZIMIERAS ALUINSKIS

TURTAS VIRŠ .. $6,000/000
APART APSAl GOS, TURIME <b r n C ftAG
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................. $000,U UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MES MOKAME 2% ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

LOAN ASSOCUTlONofOkaf*
' JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue 
1 yiRginia 1U1

•A1T, DID. LAIDOTUVIŲ DHLZKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
•♦rutulti PatanavlaM — Moteris paUrnanJa

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

kis ir ežerėlis randasi prie 
didelių vieškelių, tai vasa
ros metu būtų galima turė
ti iš to didelio pelno. Iš to 
ūkis galės puikiai tarpti ir 
bujoti, o taipgi nereikės rū
pintis kuo seneliai tame nau 
jame name bus užlaikomi.

Viktoras Balanda

Nepasisekė pabėgti 
iš kalėjimo

Iš Stateville kalėjimo, 
šalia Jolieto, keturi kali
niai bandė pabėgti, bet grei
tai apsižiūrėta ir jų pabėgi
mas sukoneveiktas.

Naktį jie išsilaužė iš savo 
kameros, nušoko kalėjimo 
kieman ir pasislėpė nami
nių baldų dirbtuvėje. Te
nai jie laukė tinkamos pro
gos perkopti aukštą kalėji
mo sieną. Anksti rytą su
sektas jų išsilaužimas ir su
simesta jų ieškoti. Paga
liau rasti pasislėpę minė
to j dirbtuvėj.

Išpiauti geležinius virba
lus kameros duryse jiems 
ėmė daug savaičių. Klausi
mas, kaip to jų darbo nesu
sekė kalėjimo sargai.

Mirė spalio 6 d., 1941 m.,
sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Kantaučių parap., 
Leiknių kaimo.

Amerikoje išgyveno 3 8 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 broldukres. Marijonų Miko- 
lainis ir žentų Jonų ir Stefa- 
nių Jogminas ir žentų Kazi
mierų; gimines — Stakulių šei
mų, ir daug kitų giminių, pa
žįstamų ir draugų.

Lietuvoje paliko daug gimi
nių.

Dėl tolimesni; informacijų, 
telefonuokite PULIman 4043.

Kūnas pašarvotas namuose: 
1232 4 So. Oarpenter Str.

Laidotuvės įvyks pen:.:a"3- 
nį. spalio 10 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv 
Petro ir Povilo par. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pazjsta- 
mua dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Broldukrės, žentai, 
ir Giminės.

I«aidot. direektorius J. 
Eudeikis. tel. YAItds 1741

F.
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REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

RED - IVCHY- 3CALY

ECZEMA
Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torture!

Pirmas tižteplmas su stebėtinu 1
. ŽEMO—daktaro Išrastas—tuojau 
sustabdo nepakenčiamą niežėjimą 
galvos ir tuojau pradeda sugM- 
mą jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metų! Gauna
mas visose vals-____ „ŽEMO

WHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA

■ . &ANTKR. Ma*

Hvcžinlame 
po visa 
Chicago

REMKITERFNĄ
LIETUVIU
DRATTOA

MUTUAL LIQUOK CO. 
4707 S. Halsted St.

• « Mui IdVSKIi OOI4

Reiškiame giliausią užuojautą šioje liūde
sio valandoje vargonininkui JUSTUI KUDIR
KAI, mirus jo mylimam broliui — vargoninin
kui JUOZUI KUDIRKAI.

Nekalto Prasidėjimo Panelės Avenč. 
Parapijos Choras.

VISOSE MIESTO DALYSE

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monumenf Co.
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103
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JOHN F. EUDEIKIS
LaidoMo Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai, antradienio Ir šeštadienio rytala 
iš 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

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

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lituanica Avenue

Tel. YARds 4008

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139___ •__________________

LACHAWICZ IR HUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
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Lietuviškieji deimančiukai
Geraširdžiai Melrose Parko lietuviai. Visi 
sielojasi Lietuvos reikalais. - Ir mažutis 
lietuvis tiesia pagalbos ranką tremtiniams.

Lietuviai amerikiečiai y- šie paminėti asmenys patie-

Pranešimas
Federacijos Chicagos Ap-

Ligoniu diena
Bridgeport. — Pritariant

sbrities susirinkimas jvyks J. M. prel. M. L. Krušui, šv. 
trečiadienį, spalio 8 d., Auš- Pranciškaus dieną šv. Jur- 
ros Vartų parapijos moky- gio parapijoje įvyko ligonių 
klos kambary, 8 vai. vak. diena. Viskam iš anksto pa- 
— ---------------------------------  siruošė komisija: O. Kaz

lauskaitė, Gudienė, Bubnie-

ra ir šiandien jautrūs Lie
tuvos reikalams. Tai tikri 
deimančiukai. Sunkiai už
dirbtus centus aukoja, kad 
tik lietuviui tremtiniui Si
bire būtų nušluostyta vargo 
ir sunkios dalios ašara.

Kartą atsilankėm į Mel
rose Park, III., sutikom gra

sė ant stalo po vieną dolerį 
lietuviams tremtiniams Si
bire sušelpti, o A. Švilpaus- 
kienė paaukojo 5 dolerius 
ir dar pasakė, kad reikia rū
pintis savo broliais, kuriuos 
kankina šaltis, badas ir at
skyrimas nuo savųjų.

Taip pat tenka pasakyti,

re “Feminine Fancies” mer
ginos surengė jai didelę bri- 
dal shower. Be Susivieniji
mo narių susirinko ir daug 
draugių. Buvo virš 30 mer
ginų. Išpuoštame kambaryj

nė, Balanda.
Iš pat ryto keturi auto

mobiliai — Aleliūnienės, 
Bubnių, Mažeikos, Phillips 
— atvežė į bažnyčią ligonis,

žiu ir šaunių lietuvių. Ona į kad Melrose Parko lietuviai

buvo matyt daug gražiausių negalinčius ateiti. čia 'jie 
dovanų. išklausė pritaikinto pamoks-
Sucilaitės pasiryžimas io, šv. Mišių, atliko išpažin-
žengti pirmyn tį, priėjo prie šv. Komuni-

M. Sucilaitė, baigus Šv. 1 jos. Po pamaldų buvo ben-

QUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Glve Your CNILD 

This Šamo Export Caro!
At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’s 
Mild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
vvarming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
thoBc preferring a stronger produet.

CLASSIFIED
Į “DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

i NAMAI — KARMOS
Kas kų turit mainyti arba nuriti' pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujų, 
liautų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. 1*. S'tu uniskis Coniiuuiy. 

I 'taipgi turtine didelį pasirinkimų se-

UELP WANTE1) — VYRAI

“CAB1NET MAKEKS”, patyrę prie 
“upholstered" rakandų. Geros dar
bo sųlygos. Kreipkitės prie:

PULLMAN COCCH COMPANY 
3750 So. Ashland Ave.

netniių namų. ant lengvų Išiuokc-
jhnų:

13 cottagiui nuo 42.500 ir aukSė.
18 bungaių nuo 44, i U0 ir uukšė.
12 2-lletų nuo 4u, aUU ir uukšė.
0 3-fielų nuo 40.o0U ir uukšė.
16 4-flctų nuo 413, oOO ir uukšė.
3 8-fictų nuo 416,jOO ir uukšė.
7 10-fletų nuo *22,500 ir uukšė.
Taipgi turime visokių bizniuvų na

mų. visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų larmų, 
mažų arba didelių, gailina pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkltes prie; —
CU.VRIAJS 1». SIROMSKIS A) CO., 

6621 So. Westei n Avenue,
Tel. KEP. 3.13 — Vilk. PKO. llll

“ROOFERH" — smalos ir žvyrio i 
stogų durnas. Tiktai patyrę utsišau- 
Klte. Uera alga, nuolatini darbai. 
Kreipinius prie:

J. J. DCNNE ROOFING CO. I 
3411 Ogtlen Avenue.

i'bone LAVVndule 0114

Navickienė, aukodama 10 
dolerių lietuvių tremtinių 
reikalams Sibire, pasakė:

— Kaip galint turime rū
pintis savo broliais lietu
viais, juk jie kenčia vargą (riaus Girėno salėje, 
ir šaltį. Petras Gūdžius, ku- Kitą kartą parašysime a- 
ris ne tiktai sielojasi Lietu-: pie kitus aukotojus ir jų 
vos Laisvės ir Nepriklauso- geraširdingumą. K. B.
mybės atgavimu, bet taip Į ---------------------
pat gerai veda biznį, tarė:

— Aukoju 5 dolerius, kad 
tik lietuviams būtų geriau 
ir turėtų žmoniškesnį gyve
nimą. Ir tu, dukryte, pasi-

nepaprastai domisi “Drau- .„ , . . .. . . . mokyklą ir St. Louis aka-go aktualiomis žiniomis ir i J 
. ,x. . , . . . .i demiją, įstojo į Heim Aca-

“Draugo” bankietą, kuris' demy of Beauty Culture' ku’ 
įvyks š. m. spalių 26 d. Da- rioJe S^o diplomą grožio

Petro ir Pauliaus pradžios droš vaišės, kuriose dalyva
vo apie 50 asmenų, jų tar
pe apie 25 ligoniai. Vaišėms 
produktų ir lėšų sudėjo ge
raširdžiai bridgeportiečiai. 

‘srityje. Norėdama įgyti dau- Vaišių metu malonėjo atsi-
giau mokslo, 1932 m. baigė' lankyti ir prel. Krušas.

Susituokė

Bryant and Stratton Busi
ness College. Nors čia gimu
si ir augusi, bet visuomet 
troško aplankyti savo tėve-

Po užkandžių ligonys vėl 
automobiliais buvo išvežio
ti į namus. Neturtingesnie- 
siems dar buvo įduota už-

ClTRllHP 
ThisFirtVfti
-otMiiiyktk

For quicfc relief from itching of eezetna, pimples,
athlete’s foot. scabies, rashes and other ex- 
tcmally caused skin tnubles. ūse world-famous 
cooiing. antiseptic, liųuid D. D. D. Prescription 
Greascless, stainlesa. Soothes irritation a.id 
ųuiekly slope intense itch.ng. 33c trial bottle 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. O. O. PMUCRIPTION.

r— i ■■■ ' ■
-----------------------------------"N

Morta Sucilaitė, pirminin
kė LRKSA “Feminine Fan- 
cies” merginų kuopos, spa- 

rašyk ir paaukok kokį cen-, lių 5 d., Šv. Petro ir Pau
tą ir nunešk šią knygą pa-1 liaus bažnyčioje, West Pull-
sirašyti Helenai Valuckie- 
nei. — Ir simpatinga P. Gu- 
džiaus duktė greit nubėgo 
su knyga pas Heleną ir at
nešė 2 dolerius aukų lietu
viams tremtiniams. Daug 
lietuviškumo jautrumo pa
rodė gabus fotograf. Blaise 
Kazlauskas, kuris paaukojo

man, 10 vai. ryto per iškil
mingas šv. Mišias susituo 
kė su Ernest Simans iš Mar
ąuette Park.

M. Sucilšitė daug pastan
gų deda, kad skaitlingiau
sia išaugtų LRKSA “Femi
nine Fancies” merginų kuo
pa Marąuette Parke. Ne tik

5 dolerius, o pas jį tuo kar- tai šiais metais būdama kuo- 
tu atsilankęs gyd. šuleas iš- pos pirmininkė, bet nuo su

lių gimtinę, Lietuvą, pastų- kandžių į namus. Taip pat 
dijuoti Lietuvos moterų vei- nebuvo užmiršti nė silpni 
kimą. Jos troškimas išsipil- 1 ligonys, kurie negalėjo į 
dė ir 1937 m. sykiu su ma- bažnyčią atvažiuoti — jiems 
myte aplankė Lietuvą ir grį- ! buvo nunešta šv. Komunija,
žo su gražiausiais įspūdžiais.

Vėliau su mamytės pagal
ba Marty stojo į biznį: liko 
savininkė Midtown Inn. Už
poros metų Marąuette Par-1 
ko apylinkėje įsigijo grožio J 
salioną, 6321 So. Western 
Ave., kurį pavadino “Mar- 
ty’s Beauty Shop”.

Vestuvių puota įvyko puoš

o vėliau ir šiaip dovanėlių.

Suimtas už 2
va -ii

suvazinejima
Policija suėmė Clarence 

McDonald, 20 m. amž., kurs 
praeitą sekmadienį vienam 
skersgatvy suvažinėjo ir užniam Pipe O’Peace Country . v_ , . x ._ i muse du vyrus ir patsai pa-Club. Po vestuvių žada mė

metė lietuvių„tremtinįų rei-J siorganizavimo, ji daug pri- ,nesį praleisti Smoky Moun 
kalams 3 dolerius. Nepa- sidėjo ne tik darbu, bet ir tains. 
prastai jautriai mus priėmė finansiniai, kad kuopos pa- 
Jonas Gustainis, gabus biz- rengimai bei susirinkimai
nierius, kuris puikiai tvar
ko savo biznį, paaukojo 25 
dolerius. Daug šiltų žodžių , 
pasakė Lietuvos reikalais Į 
adv. Gadys ir paaukojo 10 
dol. Atsilankius pas Kaju- 
tienę ir P. Rageną, jie abu 
ištiesė pagalbos ranką lie
tuviams tremtiniams, paau
kodami kiekvienas po du 
doleriu.

Kiek daug lietuviškumo 
nuoširdumo radom pas že
maitę Judienę, kuri nepa
prastai pasilgusi Lietuvos, 
nors ji ir labai kukliai gy
vena, bet ant stalo paklojo 
1 dolerį lietuviams tremti
niams sušelpti, o taip pat 
paaukavo tiems patiems rei
kalams jauniausia sūnus 
Gendrutis 25c., o vyresnysis 
sūnus sukrapštė 55c.

Labai maloniai mus priė
mė žvirblis, šeštokas, Ape- 
ravičius, Ona Goštautienė, 
St. Fabijanskas, Černiaus
kienė, Metrikas, Andrejmis- 
kas, Lankauskas, J. Rem- 
kus ir Gmelia Trusk, visi

būtų kuo smagiausi. Narės 
ją vadina “Mūsų Marty.” 

Pereitą trečiadienio vaka-

tains
LRKSA “Feminine Fan

cies” merginos linki savo 
pirmininkei daug laimės nau 
jame gyvenime!

spruko. Prieš jį iškeliamas 
rimtas kaltinimas dėl jo 
pabėgimo.

Karaliui garbės daro jo 
vertybė, mums — darbštu- 

Ieva Lukošiūtė , mas. — Schiller.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Uollytvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Rez.: « ENGlewood 5840
«■ _______________ :------

FINANCE AND LOAN S 
Finansai ir Paskolom

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokė  j imais
Mutual Federal 

Savings
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Rd.

EEN. J KAZANAUSKAS. See. 
TURTAS VIRS $1,100,000.

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsiį Specialybė

5PKEAD5I SLICESI TOASTS! 
* MELTS PEBFECTLYl •

cheese
thafs dįgęstibĮg 

at milk itsdfl

Highlights of Finai Game of Series

Štili pursued by butter-finger jinx, Mickey Owen, Dodger catcher, whose error cost hi« 
team Sunday’s game, dropped Wyatt's second piteh to the first batter in Monday’s game (upper 
photo), būt no damage was done. Johnny Sturm (No. 34) imacked single on next piteh.

And in šame inning, Rolfe, Yankee third baseman (rear, lower photo), collided with Rigga 
Dodger third baseman, as Rolfe tfied to steal third when DiMaggio fanned. He was out.

- — — [Acme Tclefchoto.Į

ŽAVIAUSIAIS PASIRINKAMAM 
KURMELIŲ 

BLIU8KELJŲ 
pirutimių 

ROJINIŲ
POCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KCDTKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

"EllKAND BOYS”. 16 metų ir su
virs; Nuolatini uaroai, algų ir ''bo
nus’’. Proga jsldirbtl. uabartiniai 
bernukai užsidirba nuo $15. iki 4-6 
j savaitę.

J. M. ULNDSCHO, INC..
03 E. South Wuter Street 

(3rd floor)

MAŠINISTAI reikalingi su genera- 
liu patyrimu, kurie moka darbų 
prie lathe", “shaper” ir "mlillng" 
mašinų.

PitEMlEH TOOI, VVORKS 
3123 Virst Hari-ison Street

"KEG BEER” PARDAVĖJAI 
,RE1 KALINGI

Pardavėjai, Kurio gan kalbėti kele
tu kalbų, ir kurie turi patyrimo par
davime alaus bačkose. Geras darbas, 
gera alga ir mokama "expense” lė
šos. Atsišaukdami, rašykite sekančiu 
adresu: •

DKAl GAS, Uos No. 300,
2334 So. Oakley Avenue

PARDAVIMU l KIS
Parsiduoda 7 3 akrų ūkis, ar mai
nomas ant mūrinio namo ar bun
gulovv. Netoli l’uvv i'uvv, Michlgan, 
geras kelias; elektra ant vielos. 
Gražus sodas ir ukėje gražus te
kantis upelis. Galima pirkti įmo
kant tik $2,500, balansas lengvais 
išmokėjimais. Kreipkitvs leleionu: 
VANburen 2080.

MERGINA, nuo 20 iki 35 metų am
žiaus dirbti namuose, livcjams su- 

Į augusiems, nėra vaikų. Skalbimas. 
Savo kambaryj Liuosi vakarai, 

.šaukite: MOI.yeoiirt 01154

"CABIN'ET MAKER" reikalingas, 
kuris yra prityręs prie 'noveity" 
rakandų. Gera alga, nuolatinis dar- 
bus.

ZIK FURNITURE MFG. CO., 
828 No. \VellM Street

PARSIDUODA KRAUTUVE
Parsiduoda Storas ir 4 kambarių fle- 

I tas. Randasi po adresu; 264'J VVest 
43rd Street, 'lik 4400 reikia įmo- 

| keti. Kreipkitės prie —
(JANATA, 4257 VVest Cermak Rusui

Blaivi tauta išaugs tiktai 
iš blaivaus jaunimo.

Dėl tamsumo blogai mums 
sekasi. Mūsų pačių žmonės 
klauso priešininkų kalbų,

HELP VV.VNTED — MOTERYS

SALDAINIŲ VYNIOTOJOS, PAKER- 
KOS ir MAŠINŲ OPERATERKOS. 
Kreipkitės prie:

BINTE BRO'rilERS 
3301 l'ianklin Itmuetaril

dedasi prie jų kenksmingu 
mums darbo arba, kas liūd
niausia, nutausta. Vdldy S.

REIKALINGA — •'BONNAZ” OPE- | 
RATERkA, pilnai putyrutl. Darbas i 
raidžiavimas marškinių. Nuolatinis 
darbas. Kreipkitės yrie:

GEO. LAl’TEREK COMPANY I 
165 West Madison Street i

MARŠKINIŲ “FINISHERS” — ir 
taippat RANKOMIS PROSININKES. 
Nuolatini darbai. Ir JAUNŲ VYRŲ 
ofiso darbams ir ženklinti marški
nius.

SOUTH SUOKĖ LAUNDRY 
7391 S. South Ciub ago Avenue

OPERATERKA — patyrus p r t e 
“eustom" marškinių; taippat reika
linga ’BITTON HOLE" MAŠINOS 
OPERATERKA. Nuolatini darbai, ir 
gera alga.

KLAAS SHIRT COMPANY. 
llll So. \Vells Street

VEITERKOS — patyrusios dirbti 
"loop grill room". 40 centų j va
landų. Trumpos valandos. Dienomis. 
Uniformos duodamos.
ST1NIAYAY 11,RI G CO (OFFICE) 

11(14 So. Wc.hash Avenue

HELP VANTEO 
AD — DEPT 

127 No. Dearltom St.
Tel. Randolph »488—0488

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

WI)IK STUDIO
(945 VVest 35“’ Strrel

mos r

aDVAM r I)

I iUr >T « OSSIMI.K PH|f F

PHONE ’ AFAYETTF 2413

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

KRAUTUVĖ
Skersai nuo “Main Entrance” 

Northwestern Railroad Stoties

IŠRENDUOIA
525 WEST MADISON STREET

Didumas: 17x58 — šildoma.

$95
Atsišaukite j budinko ofisą 
Telephone: STATE 5116

ROSS, BROWNE & FLEMING, 
Managing Agents

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie •
Charles Yushas

Lietuvis Kontrakv>rius 
Ir Karpenterys f

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, IIL 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

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

Tel. Canal 5014

Rez. Tel. VICTORY 2*99

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rodinas 
Jonas Jasinskas

Ant. Labanauskas
H. Rajevvski 

“Shorty”

MUSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



DRAUGAS Trečiadienis, spaliu 8. 3041

PAGERBKIME ARKIVYSKUPĄ SAMUEL STRITCH 
SAVO DALYVAVIMU "DRAUGO" BANKIETE

Jo Ekscelencija pirma karta dalyvaus 
lietuvių viešame parengime

Mes, Chicago ir apylinkės j 

lietuviai katalikai, turime 
laikyti sau už didelę garbę, 
kad Chicagos arkidiecezijos 
galva — Arkivyskupas Sa- 
muel A. Stritch pažadėjo da
lyvauti “Draugo” dienraščio 
jubiliejiniame bankiete, ku
ris įvyks šio mėnesio 26 d., 
Dariaus-Girėno auditorijoje.

Dirbdami spaudos darbą 
nekartą pastebėjome, kad 
spaudos reikalai labai arti
mi Chicago arkivyskupo šir
dies. Jis ne tik remia savo 
vyskupijos savaitraštį “New 
World”, bet rūpinasi kitais 
vyskupijoje leidžiamais ka
talikiškais laikraščiais. Ar
kivyskupas yra labai gerai 
susipažinęs su spaudos dar
bu, gerai žino spaudos gw- 
Hą, bet taipogi labai gerai 
žino spaudos vargus, sun
kenybes. Dėl to savo asme
niniu dalyvavimu nori paro
dyti “Draugui”, jo leidė-J

jams, redaktoriams ir darbi
ninkams bei visiems “Drau
go” skaitytojams, kad pil
nai įvertina jų bendradar
biavimą, kad lietuviai kata
likai išlaikytų savo kalba 
leidžiamą dienraštį.
Būtinai dalyvaukime

Arkivyskupas Samuel A. 
Stritch keletą kartų buvo 
mūsų lietuvių katalikų tar
pe, bet tai būta visuomet 
liūdnose aplinkybėse — lai
dotuvėse. Bet šis arkivys
kupo dalyvavimas “Draugo” 
bankiete bus pirmutinis da
lyvavimas lietuvių katalikų 
viešame parengime. Dėlto 
pasiryžkime būtinai daly
vauti šiame bankiete. Savo 
dalyvavimu pagerbsime dnr. 
“Draugą”, pagerbsime arki
vyskupą Stritch, atliksime 
visuomenišką pareigą ir as
meniai dalyvausime istori
niame įvykyje.

Algirdas and keistutis, the sons 
OF GEDIMINAS, DIVIDED LITHUANIA

BETNEEN THEMSELVES. KEISTUTIS 
RULED THE WEST AND ALGIRDAS. THE 

FOUNDER OF KAUNAS, RULED THE EASTGRANO DUKE 
GEDIMINAS

(1316-1341)
THE TRUE FOUNDER OF 
THE POWERFUL GRAND 

DUCHY. FOUNDED VILNIUS 
IN 1323 AND MADE IT

HIS CAPITOL

SPĖJAMA, KAD DAUGIAU KAIP 
200,000 ASMENŲ MATYS "AMŽINĄJA 
AUKA" CHICAGOS TEATRUOSE

“Amžinoji Auka” yra gar
sinė filmą. Yra aktualios 
iškilmingosios šv. Mišios — 
katalikų tikėjimo pagrindi
nė doktrina. Filmą padirb
dinta daugiausia katalikų 
tikėjimo platinimo sumeti
mais. Tai įvykdyta kunigų 
servitų pastangomis.

Ši filmą šį spalio mėnesį 
bus rodoma Chicagoj — Ba- 
laban and Katz aštuoniuo- 
se teatruose. Kun. Hugh 
Calkins, OSM., spėja, kad 
daugiau kaip 200,000 asme
nų matys šią nepaprastai 
žavingą filmą.

Mieste vykdoma kampa
nija, kad katalikai vykda
mi į teatrus paragintų ir

nusivestų savo kaimynus, 
arba draugus nekatalikus.

Mišių eiga ir reikšmė fil- 
moje nuodugniai aiškinama.

Kai kuriose parapijose 
jau pardavinėjami ir bilie
tai.

“Amžinoji Auka” bus ro
doma:

Pietinėj Chicagos daly —| 
Maryland teatre spalio 15, 
16, 22 ir 23; Southtown te
atre spalio 23 d.

Vakarinėj Chicagos daly
— State teatre spalio 16 ir 
17; Manor teatre spalio 
23 ir 24; Luna teatre spa
lio 22 ir 23 d.

Šiaurinėj Chicagos daly
— Granade teatre spalio 
16; Covent teatre spalio 23

GRANO DUKE
JAUNUTIS

(I34I-I3H5)

GRAND DUKE
VAIŠVILKAS

(1265-1267)
SON OF MINDAUGAS

GRANO DUKE1
ALGIRDAS
1345-1377

GRANO DUKE
KEISTUTIS
1345-1382

mu
X Prelato M. L. Krušo

X Iš Sibiro gauta teleg
rama, kad ten, Barnaule, y- 
ra bolševikų ištremtas kun. 
Čibiras, K. Stašys, PauLa 
šmukštienė, Nemiškis. Te
legramoje dar pasakyta 
“Pranas su mumis”, iš ko 
atrodytų, kad ten ir Pra
nas Dovydaitis.

, . . X Aušros Vartų parapijos
vardu atėjo ,s Sibiro kable- piknike Vytau.
(Trumo f zyIz i r\ fu »-» i /-v •

Reikalauja didinti 
senatvės pensiją

Old Age Assistance 
Union of Illionis sušauktam 
susirinkime spalio 3 d. da
lyvavo apie 300 asmenų. 
Buvo atstovaujamas ir ma
yoras Kelly. Atstovai taip 
pat buvo iš darbininkų or
ganizacijų. Visi karštai parė 
mė šios Unijos darbavimąsi, 
kad mokamos seniems žmo
nėms pensijos būtų padidin
tos, nes daugeliui senų žmo
nių gyvevimas neįmanomas 
su gaunamomis nykiomis 
pensijomis.

Arkivyskupas Stritch 
konsekruos bažnyčią

Jo Eksc. Arkivyskupas 
S. A. Stritch šio spalio 25 
d. konsekruos Our Lady of 
Grace bažnyčią, Fullerton 
ir Ridgeway avė. Tik 10 
metų kaip bažnyčia pasta
tyta.

Išsiblaivė oras
Po visos paros lietaus 

pagaliau oras išsiblaivė Chi
cagoj ir atvėso, šiandie, sa
ko oro biuras, bus saulėta ir 
gerokai vėsu. Rytoj — šil
čiau.

Taksai už
parapiją pramogos

Kongreso pravestu ir šio 
spalio 1 d. įsigaliojusiu tak
sų įstatymu tarp kitko yra 
numatyta taksai ir už ima
mas įžangas į įvairias pra
mogas, rengiamas bažny- 
nyčių, arba parapijų nau
dai.

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P.M. 
STATION WH1P
1520 kilocyclee (Top of the Olai)

CjLGIRDAS, IN A WAR AGAINST NOVGOROD 

THE GREAT, RAVAGED RUSS TERRITORY
AND LITHUANIA SPREAD TO THE BLACK SEA. 
IN 1368 HE COMPLETELY DESTROYED THE 
MONGOL ARMIES ON THE LOWER DNEIPER

grama tokio turinio: “Su 
šeima, kaip tremtinys esu 
atvežtas į Sibirą. Neturiu 
lėšų pragyvenimui. Adresas: 
Sibir, Altaiskij kraj, Bar- 
naul, Vostočnyj Poselok, ba- 
rak 8.” Pasirašo Vladas 
Kvanczunas (gal Kriaučiū
nas). Praneškite Laurynui 
Kadziukynui (gal Radziuky-

to parke, spalių 5 d., laimin
giausia buvo Domicėlė Ge- 
džius, 1855 S. Troy St. Jai 
teko bačkutė Ambrosia a- 
laus. Laimės No. 2, serija 
119.

X Ant. Kasputis, “Drau
go” mašinų fondo garbės 
narys, palengva sveiksta,

nui) Radkius. Jei kas žino- j Duosniam kilnių darbų rė- 
te, kur gyvena Kadziuky- j mėjui linkime greit pasveik- 
nas Radkius, prašomas pra- ti.
nešti apie jo giminės nelai- X P. Navickienė, Onos 
mę, ; Norkienės, žinomos Town of

Lake veikėjos, mamytė prieš 
keletą dienų sutiko nelaimę: 
nugriuvus nuo laiptų susi
žeidė galvą. Gydo dr. Bra
zis.

X Kun. Ig. Albavičius ga
vo iš Sibiro telegramą nuo 
sesers, kuri bolševikų išvež
ta su vaikais, o kur vyras 
yra — visai nežino. Šaukia
si brolid pagalbos.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
draugijų ir veikėjų rengtas 
piknikas salės statybos rei
kalams, Vilniaus Kalneliuo
se, buvo didelis ir sėkmin
gas. Parapijonai savo rei
kalus supranta ir remia.

X Užvakar staiga mirė 
Kazimieras Alvinskas, ŠŠ. 
Petro ir Pauliaus parapijos

X Jonas Brazauskas, L. 
V. 34 kuopos vicepirminin
kas ir jaunųjų kuopelės va
das po savaitės ligos jau 
pasveiko. Ligos metu jį ap
lankė klebonas kun. Briška, 
parapijos komitetas ir daug 
draugų.

Vienas braižinių iš knygos “The Lithuanians — the people of songs,” kurią para
šė ir išleido piešėjas A. D. Yuknis. Sakomą knygą galima įsigyti pas autorių šiuo ad
resu: A. D. Yuknis, 4405 So. Fairfield Avė., Chicago, III. Kaina $1.

IEŠKO PRIEMONIŲ KAIP 
SUMAŽINTI NELAIMES

National Safety Council 
turi suvažiavimą Chicagoj. 
Suvažiavimo svarbiausias 
uždavinys rasti atitinkamų 
priemonių, kokiu būdu vi
soj šaly sumažinti įvyks
tančias kasdien įvairias ne
laimes. Bus pasidarbuota 
visoj šaly pradėti kampani
ją už nelaimių mažinimą.

Safety Council pramoni
nio skyriaus direktorius R. 
L. Forney praneša, kad pra
eitais metais vadinamos už

siėmimų nelaimės apie 17,- 
000 asmenų nuvarė į kapus 
ir apie 1,400,000 sužeista. 
Medžiaginių nuostolių būta 
iki 700 milijonų dol. Aiš
kėja, kad šiemetai nelaimių 
skaičius jau iki 6 nuošim- 
šių padidėjo ir kaskart di
dėja. Atrodo, metų gale 
bus sulaukta įvykusių ne
laimių rekordo.

Nelaimių viršūnėje yra 
įvykstančios nelaimės su 
automobiliais. Praeitais me

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAl'G DARBO IR SVF.rKATĄ.
GERIAUSIĄ IR STIP- OT’OTCF'RT
RIAVSIĄ ftlŲ DIENŲ UI į

I.INK-BFT/T, VLsISkal AiitomatlškM

Š LEG AITI S
STOKER SALES 

6921 So. Western Avė.
* ĮVEDU ŠILUMĄ. * BOILERIUS ♦

ĮSIGYK

REPubllc 3713
IR SUTAISAU SENUS

IHARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Westem Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

X Keistučio Taupymo ir 
Skolinimo B vės metinis su
sirinkimas įvyks penktadie-

_ , , nį, spalių 17 d. Lietuvių Au-
komiteto narys. Sekmadieni f ditorijoa 8aUy 3133 g Ha)s. 
bažnyčioje dar ėjo savo pa-j ted gt • Tame ausirinkime
reigas, o pirmadienio ry ą ^rįnįnkaj įggįrs įdomių fak- 
mirė. Buvo nuolatinis Drau-1 tų apie bendrovės augimą.

X Vienuolės (Vargdienių 
seselių kongreg.) Sereikytė

tais visoj šaly automobilių Lakavi‘{iaua žmonos brolis, i *r RoSa,skytS’ kai kuriam

go’ skaitytojas.
X Mirė Denis Burba, lai

dotuvių direktoriaus S. D.

nelaimėse apie 35,500 asme-j Velionis buv0 geras dailidė, 
nų žuvo ir apie 1,290,000. padėjęs išpuošti moderniš

kai Lakavičiaus pašarvoji- 
mui koplyčią. Dabar pats 
joj laikinai paguldytas.

X Iš Lietuvos atvykusio 
jaunimo vakaras su progra-

sužeista.
Tai tik dvejose šakose 

toksai šiurpus nelaimių 
skaičius.

Safety Council preziden
tas pulk. John Stilv/ell ati- ma įvyks spalių 12 d. Šv 
darydamas suvažiavimą pa-' p. N. Pras. salėje, 44 ir Cali- 
reiškė, kad praeitais metais • fornia Avė. Bus pademons- 
J. A. Valstybėse įvairiose truoti tikri lietuviški drabu- 
nelaimėse apie 100,000 as-1 žiai, tautiniai šokiai ir žai- 
menų žuvo. 1 dimai.

laikui apsistojo Buenos Ai
res, Argentinoje, po savo 
nuotykingos kelionės iš oku
puotos Lietuvos. Gal būt jos 
atvažiuos ir į USA. Dabar 
padeda darbuotis Argentinos 
katalikėms moterims.

X J. Tysliava, “Vienybės” 
(Brooklyn, N. Y.) redakto
rius, užvakar lankėsi ‘Drau
go’ redakcijoj.

Kas bus ar nebus, bet 
“Draugo” bankietas tikrai 
šaunus bus!

Z

BAIGIAMA SPAUSDINTI KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

NEŽICRINT KlIR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

“Draugo” spaustuvė jau baigia spausdinti kąįčdinius sveikinimus (atvirutes). Svei
kinimai labai gražūs ir tinkami katalikiškoms šeimoms. Neužilgo administracija skai
tytojams pasiųs į namus tų sveikinimų — atviručių. Keturiolika su lietuvišku sveiki
nimo tekstu ir septynios su anglišku sveikinimo tekstu tekainuos tiktai $1.00. Tai ne
paprastas bargenas! 21 skirtingos, begalo gražios, vienos su lietuvišku, o kitos su an 
glišku sveikinimo tekstu parsiduos tiktai už vieną dolerį.


