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Karštesnieji Amerikos 
karo šalininkai karo prieši
ninkus vadina Hitlerio ber
nais. Karštesnieji karo prie 
šininkai atsimoka tokiu pat 
pinigu ir sako, kad karo ša 
lininkai yra Stalino bernai. 
Rimtesnieji amerikiečiai, ar 
jie būtų karo šalininkai ar 
jo priešininkai, panašių prie 
kaištų vieni kitiems nedaro.

Vienas amerikietis yra 
parašęs knygą atrašte: 
“You Can’t Do Business 
with Hitler”. Tabar jau 
laikas, kad atsirastų knygą 
antrašte: “You Can’t Do 
Business with Stalin”.

Panamoje Sukilimas
iį ■ Iv VI'Žuvę ir išvežti 
Rusijos gilumon 
lietuviai kunigai

Sugriuvo tiltas

ROMA, spalių 9 d. — Iš pa 
tikimų šaltinių gautomis ži
niomis.
Lietuviai žuvo šie kunigai

1. Vitkevičius Pranas, Sko- 
rulių klebonas, Kauno arki
vyskupijos,

.. Vėgėlė Balys, Vfeprių 
klebonas,

3. Racevičius Povilas, Jo
niškio vikaras ir kapelionas,

4. Stankiewicz (?), naujai 
įsišventinęs iš Vilniaus, žu
vo Skoruliuose,

5. Petriką Jonas, Marijam
polės gimaz. kapelionas, žu
vo Lankeliškėse,

6. Dabrila Justinas, Dr., 
Vilkaviškio Dvasinės Semi
narijos profesorius, (nu
kankintas ir prikryžiuotas).

7. Balsys Vaclovas, Lanke- 
liškės klebonas, (irgi nu
kankintas),

8. Paulavičius Konstantas, 
Alytaus Klebonas ir Deka
nas, Kaišiadorių vysk.

9. Mazurkevičius, Alytaus 
vikaras,

Kadangi sovietinė Rusija 
po trijų karo mėnesių nesu 
smuko, tai atsirado tokių 
kurie tvirtina, būk tai pa
rodą, kad sovietinė Rusija 
esanti atsparesnė, negu bu
vo caristinė Rusija. Bet taip 
nėra.

Reikia atsiminti, kad ca
ristinė Rusija atsilaikė ne 
tris mėnesius, o tris metus.
Prie caro kaizerio jėgos tik 
Rygą pasiekė, o prie Stali
no, nacių jėgos per vieną 
mėnesį atsidūrė Petrogrado
apyliakMe. detto Valentinas;-Pu-
.r su kitomis rytinio fronto sngs klebona8 
dalimis. n. Tutinas Jonas, Palemo-

nės klebonar,
, 12. Juknevičius Andrius,

Niekas tur būt niekada MerkinSs klebonas ir dėka- 
nei nesusapnavo, kad kas , nag
nors galėtų tvirtinti, būk ;3' Lajauska3 MataSi Mole. 
sovietų Rusijoje yra tokia tų kleb0na3 ir dekanas,
pat religine laisve, kaip ir Daugėla Jonas, Stirnių 
JungtinėseJ Valstybėse. O klebona3 
betgi tų padarė ne kas ki- 15. Svei’kauska3 Benedik-

(‘‘Draugas” Acme telephotol
Narai ir darbininkai susispietė darbuotis iš Sault Ste. Marie kanalo pašalinti įgriu

vusį geležinkelio tiltą, kurs trukdo laivams susisiekimą tarp Superior ir kitų žemu- 
tiniųjų ežerų.

tas, o šalies Prezidentas. 
Todėl nenuostabu, kad ne 
kas kitas, o žydų rabinas 
tokį palyginimą pavadino 
šventvagišku.

9. Krenčius Antanas, Vege
rių klebonas,

10. Martinkus Vaclovas,
11. Mažonas Vladas, mari

jonas,
12. Przybysz, marijonas,
13. Jakimowicz, dijakonas

marijonas, ~
14. Bogucki Stasys, klieri

kas marijonas,
15. Chojnacki Stepas, klie

rikas marijonas,
16. Keli kunigai iš Vilniaus.

Marijampolės likimas
Marijampolės miesto ket

virtoji dalis išdeginta. Bet 
abidvi bažnyčios išliko svei 
kos. Taip pat gaisro nepa
liesti Marijonų vienuolynas 
ir gimnazijos rūmai.

Marijonai Lietuvoje

Išsklaidytos visos rusų
armijos - skelbia naciai

Milijonas rusų kariuomenės apsupta

PREZIDENTAS ARNUTFO ARIAS 
SLAPTA PABĖGO HAVANON
Perversmas įvyko be kraujo praliejimo

PANAMOS MIESTAS, spa 
lių 9 d. — šiandie Panamos 
respublikoj įvyko pervers
mas, kurio metu be kraujo 
praliej imo » nuversta prezi
dento Arnulfo Arias, vy
riausybė, kuri dažnai buvo 
kaltinama esanti profašti- 
nė.

Sukilimas pravestas stai
giai ir be pasipriešinimo.

Tikimasi, kad naujoji Pa 
narnos vyriausybė suformu

Lietuvoj naciai 
panaikino akty
vistų partiją

tas, Rokiškio altaristas, Pa
nevėžio vyskupijos,

16. Baltrimas Stasys, Zara
sų klebonas,

17. Kanauninkas Navickas
Jonas, Viekšnių klebonas ir Praūžus karui, ir išbėgus 
dekanas Telšių vysk. [bolševikams iš Lietuvos,

18. Kan. Dambrauskas Vac Marijonai, kurie buvo bolše

BERLYNAS, spalių 9 d.— 
Vokiečiai šiandie paskelbė, 
jog Rusijos atsparumo pa
jėgumas esąs sunaikintas, 
jos armijos visur išsklaidy
tos ir jų vadovybė esanti su 
mišime.

Vokietijos kariuomenė, 
kuriai įsakyta iki žiemos su 
naikinti Rusiją ir tuo pačiu 
“pašalinti iš kontinento pa
skutinį Anglijos sąjunginin
ką, šiandie apsupusi apie 
1,000,000 Rusijos kariuome 
nės ir tuo beveik išsprendu 
si Rusijos likimą.
Paskutinė kova

lovas, Kuršėnų klebonas,
19. Pletkus Juozas, Papilės 

klebonas,
20. Vanagas Benediktas, 

Krupoių klebonas,
21. Stulginskas Juozas, di

jakonas, nušautas Tabariš-
‘ kiuose.

vikų išvyti iš savo namų, 
jau pradėjo grįžti į savo 
vietas. Gautomis žiniomis 
Marijonai grįžo jau į vienuo 
lynus Marijampolėje, Kau
ne, ir Ukmergėje.

Prez. Rooseveltas, pareik 
šdamas, kad sovietų Rusi
joj esanti tokia religinė lai
svė kaip ir Amerikoj, be 
abejojimo turėjo gerą tiks
lą. Jis tuo nenorėjo išbalty 
ti Maskvos viešpačių, o pa
akinti juos vykdyti savo 
konstitucijos punktą, užtik 
rinantį religinę laisvę, kad
tuo laimėtų tikinčiojo pašau Į Kvežt| , Kusiją šie kunigai:
lio palankumą. 1

i 1. Dirvelė Augustinas, pran 
• ciškonas,
Prezidento Roosevelto ge1 2. Martušis Liucijus, Pran- 

ri norai, vienok, tikslo ne- ciškonas, 
atsiekė, nes po jo pareiški- 3. Kucharskis, jėzuitas iš 
mo iš Maskvos pasigirdo Vilniaus,
toks atbalsis: “Taip, Prezi
dento Roosevelto tiesa. So
vietų Rusijoj buvo ir yra 
tokia tikybinė laisvė, kokia 
yra Amerikoj’’.

Toks ciniškas pasityčioji
mas iš Prezidento Roosevel

4. Kostrickas Juozas, Kel
mės vikaras,

5. Rimka Stasys, Kražių vi

Skuta galvas
BELGRADAS. — Vyriau

sybė paskelbė įstatymą, pa
gal kurį visiems “gemblia- 
riamsV bus skutamos gal
vos, kad visuomenė juos pa 
žintų.

Įdomu, kas įvyktų Ameri 
koj, jei toks įstatymas bū
tų išleistas.

Nacių didelę 
kariuomenę 
rusai sulaikė

MASKVA, spalių, 9 d.
Rusijos vyriausybė šiandie1
pranešė, jog į vakarus nuo ’ 
Maskvos vokiečiai siunčią 
frontan vis naujas divizijas 
kariuomenės, bet raudonoji 
armija aršiai priešinasi ir 
naciams daranti milžiniškus 
nuostolius.

6. Didžiokas Vladas, Pane-, Mirė kardinolas 
vėžio katedros vikaras,

Aukščiau išvardinti šeši LorenZO Lauri
to. o kartu iš viso tikinčio- \ kun«ai . ',ivežti >? i“15!'-
jo pasaulio.

Besiartinanti žiema pri
mena mums baisų Europos 
tautų likimą. Vokietija jų 
negali aprūpinti dėl to, kad

na-mų. Kiti buvo suimti 
muose ir išvežti.

7. Vailokaitis Juozas, 
iš Kauno,
8. Mileika Aleksandras, Vy 

žiuonių klebonas,

Dr.

ji pati neturi gyvenimo rei Amerikos gabenti pašalpos 
kmenų pertekliaus. Anglijai vokiečių okupuotiems kraš- 
irgi pirmoje vietoje savi rei tams, kad tuo nesustiprintų 
kalai ir dėl to ji neleidžia iš vokiečių pozicijų.

Pasak rusų, ypač smar
kios kovos vykusios pereitą 
naktį prie Viazmos, Brians
ko, ir Malitopolio, pietinėj 

Į Rusijoj.
' Kovos prie Orei

VATIKANO MIESTAS. Prie svarbaus geležinke- 
— Šiomis dienomis po sun- lio centro Orei kovos vyku- 
kios operacijos mirė kardi- sios tris dienas. Vokiečiai
noias Lorenzo Lauri. 1932 
metais jis buvo paskirtas 
Popiežiaus Legatu Tarptau 
tiniam Eucharistiniam kon
grese Dubline, Airijoj.' Be 
to, mirusio kardinolo moki
niais buvo kard. Daugherty 
ir miręs Chicagos kardino
las Mundelein.

įstengę užimti miesto vaka
rinę dalį bet toliau pasistū
mėti neįstengę.

Tik kai vokiečiai sukon
centravę dideles tankų ir 
motorizuotosios kariuome
nės pajėgas rusų kariuome
nė buvusi priversta iš mies 
to pasitraukti.

Savo įsakyme kariuome
nei Hitleris pareiškia, jog 
“šiandie (ketvirtadienį, spa
lių 2 d.) prasideda paskuti
nioji didelė ir sprendžiamo
ji kova šįmet. Ji naikinan
čiai palies šį priešą ir kar
tu šio karo instigatorę An
gliją.

“Nes jei mes sunaikinsim 
šį priešą, mes pašalinsim 
paskutinį Anglijos sąjungi
ninką kontinente”.

Laimėjimas Rusijoje, pa
sak Hitlerio, sudarytų 
“svarbiausias sąlygas tai
kai”.
Kariniai baigta

Hitlerio asmenis spaudos 
atstovas dr. Dietritch pa
reiškė, jog “militariniai So 
vietų Sąjunga yra pribaig
ta. Rytuose, karinius žygius 
mes galime pravesti kada 
ir kaip norime.

“Nuo Volgos versmės iki 
Azovo jūros, armijų lieka
nos visur traukiasi”.

Pasak jo, prasilaužimas 
vidurio fronte buvęs labai 
sėkmingas ir ten esą apsup 
ta tarp 60 ir 70 rusų divi
zijų.

(Skaitant diviziją po 15,- 
000 kareivių, apsuptųjų ka
reivių skaičius siektų 1,- 
000,000).
Karinė nesąmonė

Dietrich taip pat pareiš
kė, jog rusai galį paskelbti 
apie savosios kariuomenės 
pertvarkymą, bet tai būtų, 
pasak jo, tik “militarinis di 
letantizmas” — karinė ne
sąmonė.

Dietrich beto pareiškia, 
jog rusai greičiausia paly
ginsią vokiečių okupuotąją 
teritoriją su neokupuotąją 
dalima, bet pasak jo, kai 
bus sunaikinta svarbiosios 
rusų karinės pajėgos likusi 
Rusijos okupacija būsianti 
niekniekis.

BERLYNAS, spalių 9 d.— 
(Kablegrama) — Lietuvos 
aktyvistų veikimas sus
tabdytas. Palikta tik šta
bas. Visos kitos partijos 
anksčiau uždarytos. Lietu
voj dabar veikia tik nacio
nalistų partija, kuriai va
dovauja buvęs Voldemaro 
adjutantas Verbickas.

Brunius ir Blynas iš va
dovybės pašalinti. Naciona
listų partija ir aktyvistų 
štabas įteikė atatinkamoms 
vokiečių įstaigoms memo
randumą.

Arkivyskupas pas 
Rentelną
Kauno arkivyskupas Skvi

reckas su palydovais lankė- 
Į si pas generalį komisarą 
' von Renteln. Buvo prisi
minta įvairūs Bažnyčios 
reikalai ir paliesta žydų 
klausimas.

Atskirais klausimais me
morialą generalkomisarui į- 
teikė ir atskiri valdžios ge- 
neralratai.
Lietuvos universitetas

Dėl Lietuvos universiteto 
memorandumą įteikė ir Vil
niaus universiteto rekto
rius Mykolas Biržiška su 
Kauno universiteto prof. 
Zupkum.

Memorandume prašoma 
panaikint bolševikų siste
mos įstatymus, prieš ku
riuos visa tauta griežčiau
siai kovoja. Taip pat prašo
ma praplėsti lietuvių tei
sės visose gyvenamose sri
tyse.
Paminėta teatro sukaktis 

Šiauliuose iškilmingai pa
minėta Lietuvos teatro 20 
metų sukaktis.

Lietuvos piliečių są-gos 
Vokietijoj vadovybė labai 
prašo kiek atskirų žmonių, 
tiek visų organizacijų da
ryti visas galimas pastan
gas susisiekti su Sibiran 
ištremtaisiais lietuviais pa
tiekti kiek galima daugiau 
jų adresų ir pranešti visa 
tai sąjungai.

luos pilna apsaugos politi
ka, paremtą artimu bendra 
darbiavimu su Jungtinėmis 
Valstybėmis.

Prezidentas Arias vakar 
nelauktai išvyko iš Panamos 
į Havana prisidengęs “Se- 
nor Madrid” vardu.

De La Guardia valdžioj
Buvusiam Arias kabinete 

teisingumo ministeris dr. 
Ernesto Jean De La Guar
dia, kuris pritaria bendra
darbiavimui su Jungtinė
mis, paskelbė asmeniai per
ėmęs vyriausybę į savo ran
kas.

(Washingtone sekr. Hull, 
paklaustas apie įvykius Pa
namoj, pareiškę girdėjęs 
pranešimus apie įvykusį 
perversmą, bet kol kas jo
kių patikrintų žinių nega
vęs).

Saugo kanalo zoną
Ankstį šį rytą Amerikos 

kariuomenė ir laivynas, są- 
ryšyj su pranešimais apie 
neramumus Panamoj, išsta
tė sargybą Panamos kanalo 
zonos pkraščiuose.

Bendrai visa Panamos re 
spublika jaučiasi labai ra
miai. Žmonėse negalima pa 
stebėti jokio neramumo ar 
sąmyšio žymių.

Misterija
WASHINGTONAS. — 

Baltieji Rūmai nustebinti 
nepaprastu įvykiu. Kartu 
nustebinta ir visa visuome
nė įvykiu, kad Berlynas su 
žinojo, ką Prezidentas Roo- 

^eveltas rašė laiške Stalinui, 
kurį Maskvon nuvežė pats 

i Harrimanas.

Prezidentas ragina
apginkluoti laivus

WASHINGTONAS, spalių 
9 d. — šiandie Prezidentas 
Rooseveltas, pabrėždamas, 
kad jau laikas Jungtinėms 
Valstybėms “sustoti lošus 
Hitlerio lošimą”, ragino kon 
gresą pakeisti neutraliteto 
įstatymą ir leisti apg*nkluo 
ti Amerikos prekybinius lai 
vus.

Savo specialiam pareiški- 
mė kongrestii Prezidentas 
taip pat paliko atvirą kelią 
tolimesniems įstatymo pa
keitimams, pavyzdžiui, drau 
dimą Amerikos laivams ga
benti karo reikmenis į ko
vojančių valstvbių uostus.

“Mes negalime sutikti, 
kad Hitleris nustatytų 
mums pasaulio vandenis, ku 
riais mūsų laivai gali ke
liauti. Amerikos vėliava ne 
bus išvyta iš jūrų jo subma 
rinų, jo orlaivių ar jog gra 
sinimų”, pareiškė Preziden
tas.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
1$ DEIROII LIETUVIU VEIKIMO

Ekstra Federacijos
susirinkimas Anna 
Kaskas koncerto 
reikalu

Kaskas koncertų. Anglų
1 spauda, kiek tenka patirti 
iš reporterių, žada taip pat 
rašyti apie A. Kaskas atvy
kimą.

Smagu pažymėti, kad An
na Kaskas programoj žadė-

ORGANIZUOKIME DETROIT, GRAND RAPIDS,
CLEVELAND, PITTSBURGH JAUNIMĄ

Rytinių ir Vakarinių val-i Taipgi būtų galima pri- 
stijų lietuviai surengia ką traukti ir mažesnes koloni-1 dukteris: Oną Aleksaitienę

X

rė spalių 2 d., palaidotas i Moterų Sąjungos centro dak Remkite “Draugą”, nes jis 
spalių 6 d. po bažnytinių | taras-kvotėjas. | tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
apeigų Š.Š. Petro ir Povilo) X Sužeistas. Važiuojant |ir Jūsų reikalams, 
parapijos kapinėse. Paliko ] anksti rytą dviračiu į dar-|
liūdinčią žmoną Oną, dvi I bą parmuštas automobilio!

60 m. Juozas Grigas. Nu-| 
vežtas į ligoninę, bet rodos, |
lengvai sužeistas. J Socializmas — tautos do-

Remkite “Draugą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
ir Jūsų reikalams.nors tokio didesnio, kaip tai 

skaitlingus išvažiavimus, 
Lietuvių Dienas. Čia sumi 
nėtos kolonijos nėra ką nors 
panašaus surengusios, o ga
lėtų, ir daug ką galėtų, at
likti. Siūlyčiau dvasios va
dams, kolonijų darbuoto
jams, sportininkams, ypa
tingai chorams savo susi
rinkimuose šį klausimą pa
svarstyti. Galima būtų su-

... , „ . daryti iš kolonijų komitetą,sužinoję paskelbsime, , .... . .. 7, , , V. kuris turėtų susi važiuoti vila dalyvauti. . , . A .siems patogiausion vieton ir 
aptarti, kokiais planais bū
tų galima kolonijoms kas 
nors bendrai surengti. Ko
lonijų komitetą sudarytų 
tik iš katalikų parapijų, 
chorų, organizacijų kuopų, 
dr-jų, klubų, atstovai ir pa
vieniai darbuotojai.

1 jo dalyvauti prof. D. Avig-Spalių 15 d. 8 valandą va 
kare Lietuvių žemutinėj sa
lėj Federacijos 4 sk. įvyks 
ekstra susirinkimas. Prašo-1 .Church orSanist>' Programą 
mi Anna Kaskas koncerto Pa^rgins išpilaydamas ke- 
bilietų pardavėjai ateiti su

non Morel žymus vargonų 
virtuozas (St. Aloysius

jas: Dayton, Akron, Young?Į įr Berthą Brazer, du sūnus: 
town, Saginavv, Custer. Jei į, Joną ir Antaną ir penkis 
negalėtų mažesnės kolonijos j anūkus, taipgi tris brolius 
oficialiai dalyvauti, tai nors įr tris seseris Lietuvoj. Ve-
atstovus atsiųsti. Pasiro 
džius naujam veikimui, ve

lionis Amerikoje išgyveno 
48 m., iš jų Grand Rapids

lis vargonais veikalus.
Svečių tikimės turėti iš

Clevelando, Chicagos, Grand 
Rapids ir kitų miestų. Ga
lutinai
kas žada dalyva

pranešimu, kiek kas yra par
davę. Kadangi dar yra ke
lios savaitės laiko, tad ku
rie dar norėtų kuomi nors 
pasidarbuoti prašome ateiti
į susirinkimą. Darbo užteks; Jubiliejinė vakarienė 
visiems.

Kiek teko patirti, bilietai 
eina gana gerai. Biznieriai 
ir profesionalai beveik jau 
visi turi įsigiję bilietus. Bi
lietus išpurdavus, stovinčių 
vietų nebus. Norintieji iš
girsti Anna Kaskas žavė-
jantį dainavimą, pasidžiaug-Į Kvie'ėįa' atailankytt 
ti ja, pasiekusia muzikoj — 
dainavime aukščiausį laips
nį, kurį pirma lietuvaitė šioj 
šalyje gražiai lietuvių var 
dą garsina, stengkitės ne 
tik patys koncerte dalyvau
ti, bilietus iš anksto nusi
pirkti, bet ir kitus pakvies
ti.

ir šokiai
Spalių 19 d. 6 vai. vaka

re, šv. Ražančiaus draugys
tė, Lietuvių svetainėj, ren
gia vakarienę paminėjimui 
20 metų dr-jos gyvavimo. 
Komisija darbuojasi, kad 
viską tinkamai prirengus.

Šv. Ražančiaus dr-ja yra 
pašalpinė, nemažai pasidar
bavusi ir Šv. Antano para
pijai visokiuose parengimuo 
se.

Bilietai platinami po visą 
Detroitą. Čia suminėsiu, kur

Julijona Yuškevičienė, 
duktė Valerija, Bronė Kun- 
deliūtė dar vis prisimena 
geraširdžius buv. detroitie- 
čius Terminus, dabar gyve-

galima nusipirkti: E. Ste- Į nančius Chicagoj ir užlai-
panauskienė, 9501 Cardoni 
Avė.; P. Medonis, 9852 Rus- 
sell St.; S. Atkočiūnas, 8827 
Chamberlain Avė.; J. Juš
kevičienė, 1510 Mullain Av.;
M. Andriliūnaitė, 2008 Hub- 
bard Avė.; A. Ambrasienė,
1559 — 25th St.; M. Šimo- Į gui 
nis, 354 W. Vernor Hwy.

Rūgs. 29 d. 5 v. v. Diek 
Osgood WXYZ stoties pra
nešėjas apie pasaulinius ar
tistus gražiai pagarsino An
na Kaskas rengiamą kon
certą. Tai pasidarbavimas 
studentės Anna Aškalnis. 
Prieš porą savaičių Ona 
Aksomaitienė per stotį WW 
J pati kalbėjo apie Anna

kančius viešbutį ant Madi- 
son gatvės. Joms nuvykus į 
Chicagą, taip nuoširdžiai 
vaišino, kad niekad negalė
sią užmiršti. Terminams 
reiškia lietuvišką ačiū. Taip 
gi labai dėkingos ir “Drau-

uz pažymėjimus.

Skaitykite katalikiškus 
laikraščius, kurie platinami 
pas bažnyčias. Pas parda
vėjus galite užsirašyti ko
kių tik norite katalikiškų 
laikraščių. Koresp.

Karaliui garbės daro jo 
vertybė, mums — darbštu
mas. — Schiller.
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Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

•
Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budrike Radijo ProgoramaI:

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

/

liau ir jos prisidėtų. Šiome i 44 m Laidotuvėse dalyva- 
kolonijoms pradedant kąį vo įr svečių iš Chicago: Elz- 
nors bendrai rengti, jauni-Į bieta Mockevičienė, jos še
rnas turėtų progos pasiro
dyti dainomis, sportu, žai
dimais. Kolonijų jaunimas 
turėtų geriausią progą ko ar 
čiausiai susidraugauti su 
vienminčiu jaunimu kitose 
kolonijose.

Prašyčiau veikėjų plačiau 
pakalbėti, apie tai.

Matas Šimonis,
3547 W. Vernor Hwy.

Detroit, Mich.

šuo Ona Lorencienė ir Julia 
White (Waitkus) duktė Lo- 
rencienės. Velionis buvo 
joms giminė.

X Mirė daktaras Spalių1 
7 d. pasimirė mums visiems 
gerai žinomas dr. Jakob De 
Vries, 77 m. amžiaus. Velio
nis prieš kiek metų buvo

X Konferencija Spalių 4 
d. įvyko jaunimo Katalikų 
Spaudos konferencija. Ap’e 
500 jaunimo suvažiavo iš 
trijų diecezijų. Konferencija 
prasidėjo šv. Mišiomis St. 
Jame’s bažnyčioj. Sesijos 
buvo laikomos St. Jame’s au 
ditorijoj.

X Pagerbė Viola Stankiū- 
tė ir Albina Kamsickiūtė

(Nukelta į 3 pusi.)

Mrs. Frank A. Adams sulau
kus sveikos dukrelės. Dr.

PIRM NEGU PIKKSITE
MATYKITE MUS!

DIDZIAISIAS PASIRINKIMAS^ 
LENTŲ. MEDŽIO REIKMENŲ

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų pastatymų ai 
pataisymų — Nieko jmokStl — I 
metai temokėti — Apkalnavtmas 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Llttvinas — Vetlėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIU
X Sveikinam — dr. ir met. Buvo suimtas jos vy

ras William Saleski, taipgi 
58 m., tyrinėjimui. Iš pra

Adams yra lietuvis, kiek '■ džių gynėsi, kad nieko ne
motų čia praktikavo, dabar žinąs, bet po laidotuvių, pri 
jau veik metai Laiko tar- sipažino, kad per barnius ją
nauja Dėdei Šamui jūreiviu 
(navy) Calif orai joj.

primušęs kelis kartus, nuo 
ko jinai ir mirė. Tai vaisius

X Pripažino kaltu — A-1 nuolatinio girtuokliavimo, 
ną savaitę savo namuose Pora išgyveno 36 metus, šei- 
buvo rasta negyva lietuvė myna suaugus.
moteris, Sofija Saleski, 58 j * Mjrt Antanas Valaitis, 

69 m. senas gyventojas. Mi-

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

'nu viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jaa. leisdami 
.Aekmmlnuotl Jaa modernUklauala 
metodą, kurta regfllmo mokslas 

gali sutelkti.
>1 METAI PATYRIMO 

prtrtitklme akinio, korte psialtns 
vis* akl« įtemptai*.

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

OITOMETRI8TAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas ll-toa
Telefonas CANAL 0618 — Chlcace 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 1:00 a. m. iki 1.20 p. m. 

T red. Ir *e*t: »:«0 a m. Iki 
7:10 P. m.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAf

Res. 0868 Bo. Talman Ava.
Res. TeL GROvehilI 0617 
Oflics teL HEMlock 4848

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 b 7—8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis rasit aras.
2423 W. Marąuette Road

BR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namą tel. PROspect 1930

TsL YARda 6981.
Rea.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vai. nno 1—8; nno 8:30—8:30 
756 Weet 35th Street

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

TaL OANal 0188

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

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

6631 S. Callfomla Avė. 
Telefonai REPnbUc 7808

Ofiao tel.: VIRglnia 0030 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

TsL OANal 0267
Rea. tel.: PROspect 06&

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

Reaidancija: 0000 8o. Arteaian Av« 
V A LANDO 8: 11 v. ryto iki 3 popis 

0 iki B vaL vakare.

DININO ROOM 8ET8 — PAR 
LOK HET8 — RF.ItROOM 8ET8 
— RIJOS — RADIOS — HE- 
rRIGKKATORS — WASHER* — 

MANGEL8 — STOVĖS.
Ali Katfcmally AdvevUsed ISeasa

ALEI ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

DR. SELMA 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 90G.

rovinio nupuolimo ir dvasi
nės didybės sumenkėjimo 
priežastis.

ADVOKATAI

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri
einamų kainų ir ant 
lengvų išmokėjimų.

RAKANDŲ KRAUTUVE

3049 S. Halsted Str.
Telephone: YARds 3089

VVHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

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

vai. vak.
Tel. CALumet 6877 

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

REZIDENCIJA: —
314® SO. UALSTED ST.

Tel.: Vlctory 2679

i Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chicago, III.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
^Telefonas;_ CICero 4276

UR. F. G. WINSKUNA$
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso taL OANal 8346 
Ofiso Val.i 3—4 ir 7—• 
Tračiadlaalala pagal satertfc 

Rea. Tel.» SnOHkyk II—

TaL YARda 8840

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Teleforna«: HEMlock 584S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki S 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Rea. telefonas SEEiey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct
OFISO VALANDO8:

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir ano 7—0 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PftOspeet 0717 
«im WH-rr vogini* MC

TaL YARda 3140
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritsikan.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 VVest Cermak Koad 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. VVestern Avė.

Tel. Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 6 po piet kasdien

Ofiao TaL: Reald. TaL:
VIRglnia 1880 PROipect S6M

DR. RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1858 VVeat 85th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 »aL 

Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

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

(2-tros loboe)
TaL MIDway 2880 Chicago, UL

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

Sekmad. nno 10 ik t 12 vai. ryto.

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

Tel. YARda 0994 
Rez. Tel. KENwood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedčliomis nno 10 iki 12 vai. dienų

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524 
EMERGENCY: call MIDnay 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 VVest 63rd Street
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Vakarienė ir šokiai
Šv. Onos dr-ja rengia va

karienę sekmadienį, spalių 
12 dieną 6 tą vai. vakare 
tautiškoje salėje, 4912 Wegg 
Avė., East Chicago. Šokiams 
grieš gera orkestrą. Įžanga 
75c. Visi nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti.

Šv. Pranciškaus atlaidai

Praeitą sekmadienį iškil
mingai apvaikščiojome pa
rapijos globėjo šventę. Va
kare iškilmingus mišparus 
laikė kun. M. Švarlis, kle
bonas Šv. Petro ir Pauliaus, 
Chicagoje, asistuojant kun. 
K. Barauskui, buv. “Mūsų 
Laikraščio” (Lietuvoje), re
daktoriui, ir kun. Zubak iš

Sekančios priklauso prie 
“Giri Scouts”: Dolores Da- 
nusas, Aldona Guščius, Ge- 
nevieve Karvelis, Jacąueline 
Karvelis, Lillian Kolas, Ed- 
wina Kondrat, Ruth Mika
lauskas, Helen Ruibis, Eva 
Stankevičius, ir Alice Žilius. 
Praeitą vasarą sekančios bu
vo išvažiavusios į Camp 
Pottawottome, Winamac, In
diana, vienai savaitei: Do
lores Danusas, Geneviev* 
Karvelis, Jacąueline Karve
lis, ir Helen Ruibis.

GRAND RAPIDS, MICH.
(Atkelta iš 2 pusi.)

bendrai suruošė “personai 
shower” Stankų namuose 
pagerbimui Agnieškos Kam- 
sickiūtės, kuri pabaigoj spa
lių mėnesio apsives su Chas. 
Galinis, Jr.

X Apsivedė Stella Griga- 
liūnaitė (Gregor) su Juozu 
Sajausku spalių 4 d., Š.Š. 
Petro ir Povilo bažnyčioj 9 
vai. ryto. Vestuvių puota 
buvo Šv. Jurgio svetainėje. 
Jaunieji povestuviniai kelio
nei išvažiavo į Chicagą. Grį
žę apsigyvens Spring Lake. 
Sveikinam!

X Pašaukti tapnauti. 
Draft Board No. 3 paskel
bė sąrašą vyrų, kurie turės 
išvažiuoti spalių 15 d. į pa
skirtas vietas. Tarp jų ran
dasi ir lietuvių, būtent —

Susirinkimai laikomi kiek Raymond Pitchellis, John
vieną savaitę. East Chica
gos Giri Scouts, prie kurių 
jos priklauso turi savo na
mą Todd Parke, East Chi
cago. Mūsų Troop 19 ren
gėsi ten vykti praeitą pir-

Panelės Šv. Dangun Ėmimo madienį, bet lietus sulaikė, 
parapijos, Harbore. Įspūdin- Į Tad susirinkimą ir užkan- 
gą pamokslą sakė kun. dr. i džius turėjo parapijos susi-

Staskus, Anthony Kavaliaus 
kas, Paul Kizlaitis, Victor 
Grybas (Chicago), Anthony 
Skrabis (altemate). Kitam 
Board buvo kitas lietuvis 
William Bakhan.

X Naujas daktaras. Rug
sėjo 22 d. pradėjo praktiką

NIAGARA FALIS, NEW YORK
X Praeitą šeštadienį, pri- j Pearl Kutis ir Mrs. Theresa 

ėmusi šv. Komuniją, apleido Į Hathavvay ir dvi seseris:
šį pasaulį Marijona Urbo
navičienė. Ilgai sirgusi, ma
tė daug vargo, bet iki pas
kutinės valandėlės kantriai 
priėmė visus kryželius, ku
riuos Dievas jai prisiuntė. 
Laidotuvės įvyko pirmadie
nį, spalių 6 d. 10 vai. žmo
nių priėjo pilna bažnyčia — 
atsisveikinti paskutinį kar
tą. Atgiedotos egzekvijos ir 
atlaikyta trejos Mišios šv. 
Nuliūdime paliko vyrą Sta-

Mrs. Buja ir Mrs. Vaikšno- 
ras.

X Anglims aukos dar ren< 
karnos. Sekantieji aukojo po 
tris dolerius: Mr. ir Mrs. M. 
Adamski, Ardauskienė, M. 
Vyšniauskienė, St. Vyšniaus 
kas, Juozas Genys, Gutaus 
kų šeima, M. Laukis, Mary 
Bagdon.

X Šią savaitę pas klebo 
ną vieši kun. Jonas Jančius. 
Jis profesoriauja Mariana

nislovą, dvi dukteris: Mrs. polio kolegijoje.

King (Karalius), sūnus Ka
zimiero ir Magdalenos Ka
ralių. Savo ofisą turi adr. 
515 W. Leonard St. šįmet 
baigė mokslą Dės Moines 
Štili College of Osteopathy. 
Prieš tai lankė du metus 
Junior College ir du metus 
Chicago University. Geriau
sio pasisekimo mūs naujam 
jaunam daktarui.

X Serga Jonas Dubins- 
kas, 19 m. amžiaus, sūnus 
Jono ir Katarinos Dubins- 
kų. Randasi St. Mary’s ligo
ninėj, kur praeitą savaitę

mininkę Albiną Drižienę, ar
ba pas rašt. Ver. Kamsic- 
kienę, o kur kam arčiau, tai 
pas bile kurią sąjungietę. 
Būsim visiems dėkingos už 
gausią paramą. Visus daik 
tus turim būtinai turėti iki 
pirmadienio.

Korespondentė

Būti vadu — reiškia ki
tus mokyti būti vadais. — 

Foersteris

APSAUGOS
BONAI KAS REIKIA ŽINOTI

7^
Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

PIRKITE APSAUGOS BONUS!

A. Deksnys, atvykęs iš Lie
tuvos. Taipgi dalyvavo kun. 
Cl. Mlinarovich, klebonas 
Panelės Šv. Dangun Ėmimo 
parapijos Harbore. Buvo at
vykęs ir dr. P. Vileišis su 
žmona.
Parapijos “Giri Scouts”

Praeitą birželio mėnesį 
mūsų parapijoje susikūrė 
“Giri Scouts” Troop 19 su 
pagalba Barboros Vaupšos, 
mokytojos Riley mokykloje 
Harbore. Mokytoja Vaupša 
per penkerius metus su ‘Giri 
Scouts’ organizacija darba
vosi Riley mokykloje. Prieš 
tai ji per dvi vasaras ėjo 
šioj organizacijoj pareigas 
Camps Paxton, Winamac,

rinkimų kambaryje.
Sveikinam mokytoją Vaup 

šą ir parapijos ‘Giri Scouts’ 
ir linkime pasisekimo gra
žiame darbe.
Šv. Cecilijos chore 
“Turkey Trot”

Mūsų choras rengia šokių 
vakarą parapijos salėje sek
madienį, lapkričio 23 dieną 
8 vai. vakare. Grieš Charlie 
Hran ir jo orkestrą. Tikie
tai išanksto platinami. Rem
kime mūsų chorą.

Kalbės kun. K. Barauskas
Šitą sekmadienį pamoks

lus sakys iškalbus kun. K. 
Barauskas, buvęs “Mūsų 
Laikraščio” (Lietuvoje) re-

Indiana. Ji yra gabi mūsų daktorius. Rinkliava bus da- 
parapijos choristė. j romą lietuviams ištrem-

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATA. ĮSIGYK
GERIAUSIA IR STIP- CįTOTČFRT 
RIAISIA RIŲ DIEVŲ O *

LINK-BELT, Visiškai AutnmAtiškns

ŠLEG AITIS
STOKER SALES

6921 So. Western Avė. REPublic 3713
* ĮVEDU ftII.UMA * BOILERIUS * IR SUTAISAU SENUS

T H AT'S LIFE
FEMEMBER. HOW-

TH£. FoočH STAVS jfBĮ

SJ4QW
ZpmissioN

naujas daktaras, dr. J. G. padaryta jam apendiko ope
racija. Nors dar jaunas vy
rukas, bet, matyt, gabus biz
nierius. Prieš metus baigė 
mokslą Catholic Central 
High School. Dabar yra me- 
tedžerium 5 and 10c krau
tuvės prie Division gatvės 
arti katedros. Linkime greit 
pasveikti.

tiems į Sibirą. Neapleiskite 
progos išgirsti gerą kalbė
toją.

Sveikinimas

Mūsų varg. L. Šimutis, Jr. 
pakviestas vesti L. Vyčių 
Chicago apskrities chorą. 
Nuoširdžiai sveikiname ir 
turime vilties, kad jo gabu
mai muzikos srityje išeis 
vyčiams į didelę naudą ir 
garbę. Motiejus

X Mot. Sąj. 42 kp. spa
lių 14 d. turės “Rummage 
Sale”. Kas tūri kokių nors 
drabužių ar ką kitą, prašo
mas sunešti pas kuopos pir-

Sunset Park Daržo 
Sezono Užbaigtuvės

— Įvyksta —

Šį Sekmadienį, Spalio 12 d., 1941 
Sunset Park'o Salėje

1351 h ir Archer Avenue Lemont, Illinois

IŠLAIMEJIMAI:
6-savaičių Paršiukas — Didelis Lietuviškas Sūris — 
Butelis “Old Taylor” Degtinės — Keisas Schlitz alaus.

Išlaimėjimo Tikietai Nemokamai.
Salė bus apšildyta........................Gera muzika šokiams.

Širdingai užkviečia visus savo draugus ir pažįstamus— 
VINCENTAS IR ONA KUBAICIAI.

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

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IBARCtlTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

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

WHFC-I45O kil.

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
1520 kilocyclca (Top of the Dial)

K. Ką turiu daryti, kad 
pagelbėti savo sunui, kurs 
įstojo kariuomenėn?

A. — Jūsų sūnus turi bū
ti aprūpintas drabužiais 
maistu ir naujovine išran- 
ga. Tam reikalingi pinigai. 
Pirkite Apsaugos Taupumo 
Bonus ir 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

BANKIETAS
KURIAME DALYVAUJA

I o Ekscelencija 

ARKIVYS. SAMUELIS A. STRITCH, D. D.

—ĮVYKSTA—

Kristaus Karaliaus Šventėje

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

4416 So. Western Avenue, Chicago
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Lietuvių katalikų dlenraičlo “Draugo’’ rfitnSJams Ir skaitytojam* 
siunčiu sveiklnlmiu ir guriausius linkėjimus!

Jūsų dlenražtia ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apie {vairius katalikams {domius dalykua bet nurodo tikėjimo tl* 
■aa gina Ir saugo jas nno amžinojo Uganymo priešų.

Daugeriopai tapadaugfja jflsų katallkliko dienraščio skaitytojų skai- 
Stasį

ABCLETO GIOVANM C1COGKAN1. 
Laodloea Arkivyskupas,
Apaštališkas Deleaatas

Bolševikų klastos ir apgaulės diena
Vakarykštė diena — spalių devintoji buvo ir bus 

minima kaipo mūsų tautos gedulo diena, kurioj Len
kija padarė Lietuvai didžiausią skriaudą, smurtu at- 
plėšdama nuo Lietuvos Vilniaus kraštą.

Ši diena, būtent spalių mėn. dešimtoji, turėjo būti 
džiaugsmo diena, nes Sovietų Rusija, užėmusi Vil
niaus kraštą, jo dalį ir Vilniaus miestą “grąžino” Lie
tuvai.

*5 . į •** ' *
Tačiau ne džiaugsmo tauta susilaukė, bet didelio 

liūdesio, skausmo ir ašarų. Tą dieną padarytas aktas 
privedė Lietuvą prie baisios nelaimės, netekimo lais
vės ir nepriklausomybės, prie didelių tautos kančių, 
kurios, kaip išrodo, negreit užsibaigs.

Spalių mėn. 10 d. mūsų tauta minės, kaipo didžio
sios Stalino-Molotovo veidmainystės ir prigavystės die
ną. Jiedu savo ranka pasirašė sutartį, kuria grąžina 
Lietuvai Vilnių, bet po aštuonių mėnesių visą Lietuvą 
su Vilnium užgrobia.

Šio tikrai skaudaus ir liūdno Lietuvos gyvenime įvy
kio proga, ne pro šalį bus priminti sutartis tarp Lie
tuvos ir Sovietų Rusijos, kuriomis pasižadama viena 
kitos nepulti, pripažįstama Lietuvai visas Vilniaus 
kraštas, susitariama gyventi draugingai, štai, vienoj 
iš tų sutarčių, padarytoj 1920 m. liepos 12 d., tarp 
ko kito, pasakyta:

“Lietuva ir Rusija, būdamos tvirtai pasiryžusios 
teise ir teisingumu pagrįsti patvarius pagrindus a- 
teities savitarpio santykiams, kurie abiem valstybėm 
ir JU gyventojams suteiktų visą rimties ir gero su
gyvenimo labą, sudaro sutartį...

“Rusija be atodairos pripažįsta Lietuvos Valsty
bės savarankiškumą ir nepriklausomybę su visomis 
iš tokio pripažinimo einančiomis juridinėmis sėkmė
mis ir gera valia visiems amžiams atsisako nuo visų 
Rusijos suvereniteto teisių, kurių ji yra turėjusi Lie
tuvių tautos ir jos teritorijos atžvilgiu.”
Ar bereikia aiškiau. Čia pasakyta stipriai ir iškil

mingai, kad pripažįstama Lietuvai visiška laisvė ir ne
priklausomybė.

Kitoje (taikos ir nepuolimo) sutartyje tarp Lietuvos 
ir Sovietų Rusijos taip pat aiškiai ir iškilmingai pasi
žadama visomis aplinkybėmis gerbti viena antros su
verenumą bei teritorialinį integralumą ir neliečiamybę. 
Ir taip pat:

“Kiekviena susitariančioji šalis pasižada susilai
kyti nuo bet kurių agresijos veiksmų prieš antrąją 
šalį.”
Sutartyje randame ir tokį paragrafą, kuriame nu

matoma, kad, kilus konfliktui tarp šių dviejų valsty
bių, jos susitaria skirti taikomąsias komisijas.

Tačiau šiandien svarbiausia yra pagvildenti 1939 m. 
■palių mėn. 10 d. sutarties dėsnius.

Einant 1920 m. ir 1926 m. padarytomis sutartimis, 
Sovietų Rusija neturėjo teisės diktuoti Lietuvai 1939 
metų sutartį, kuri taip aiškiai pažeidė Lietuvos val
stybės nepriklausomybės teises. Tai buvo gengsteriškas 
žygis. Stalinas, matydamas, kad kiti Europos dikta
toriai smaugia mažesniasias valstybes, ir jis čiupo 
Lietuvai už gerklėą, TitsaI jis 1939 m. spaliy 9 d. su

DBAUOAB

tartimi Lietuvai “atidavė” Vilnių, bet planavo jį atsi
imti su didelėmis magaryčiomis — su visa Lietuva.

1939 m. spalių mėn. 10 d. sutartyje tarp Lietuvos 
ir SSSR buvo pasakyta:

“Lietuvos ir SSSR draugingumui sustiprinti Vil
nius ir Vilniaus sritis Sovietų Sąjungos perduodami 
Lietuvos respublikai, įjungiant juos į Lietuvos val
stybės teritorijos sudėtį ir nustatant sieną tarp Lie
tuvos Respublikos ir SSSR.”

Ar negražus gestas iš Maskvos pusės? Taip. Bet 
visi gerai žinome, kas atsitiko 1940 metais birželio 15 
d. Stalinas davė įsakymą Sovietų Rusijos armijai įsi
veržti į Lietuvą, ją visą okupuoti ir, sulaužant visus 
garbingai duotus pažadus ir iškilmingai pasirašytas 
sutartis, prismaugti jos laisvę ir nepriklausomybę.

Ta Stalino veidmainystė ir smurtu Lietuvai pada
ryta tiek skriaudų, nuostolių, Lietuvos žmonėms už
duota tiek skausmų ir kančių, kad toji bolševikų di
džiojo smurto diena — 1939 m. spalių mėn. 10 d. nie
kuomet lietuvių tautos nebus užmiršta.

Labai gaila ir skaudu, kad Lietuvos vyriausybė, prez. 
Smetonos vadovaujama, patikėjo toms Stalino-Molo- 
tovo apgavystėms ir ginkluotai nesipriešino raudon
armiečių įsiveržimui.

Šaukia pagalbos, bet...
Stalinas, matydamas, kad Maskvai yra aiškus pavo

jus, šaukiasi į Angliją pagalbos. Anglai pripažįsta, kad 
tokių pavojų yra, tačiau nesiskubina su didesne pa
galba Sovietams. Jie mano, kad ir taip jau daug pa
gelbėjo: Churchillas pasakė keletą palankių Rusijai 
kalbų, pasiuntė Rusijon karo ekspertų komisiją, pri
statė šiek tiek tankų ir lėktuvų. Tačiau ir rusai ir net 
patys anglai jau pripažįsta, kad to šiandien nebeuž
tenka. Maskva jaučia, ir taip rašo jos laikraščiai, kad 
jau laikas anglams pajudinti savo kariuomenę ir pulti 
Vokietiją, pradėti invaziją, nes yra tokių galimumų 
ir dabar, kai vokiečiai turi sutraukę didžiausias karo 
jėgas į Rytų frontą, yra gera anglams proga.

Tačiau, kiek tenka pastebėti, anglai dėl to labai daug 
nesijaudina. Londono laikraščiai parašo, kad turbūt 
netrukus Sovietų Rusija bus sutriuškinta. Ir viskas. 
Tiesa, jie rūpinasi, bet rūpinasi tik savimi, statydami 
klausimą, kas bus, jei Rusija susmuks? Juk tada an
glams vieniems teks kariauti su vokiečiais, kurių vi
sos jėgos prieš juos bus atsuktos.

Bet, gal būt, “toli matą” anglų politikai žino, ką 
daro. Gal būt jie mano, kad, jei Rusija ir bus nugalė
ta, vokiečiai ten turės tiek daug bėdos ją sutvarkyti, 
taip giliai įsiklampos po Rusijos platybes, kad visvien 
nebeturės jėgų pulti Angliją. Gal būt... Bet teisybė, 
rodos, reikalauja, kad, matant savo talkininką esant 
bėdoje, jam reikia padėti, nors ir pačiam prisieitų di
desnių smūgių pakelti.

Naujas dienraštis
Netrukus Chicagoje pasirodys naujas, didelis anglų 

kalba dienraštis. Jis eis rytais. Redaktorium paskir
tas Rex Smith, per ketvertą metų buvęs žurnalo “News 
Week” redaktorius. Antruoju redaktorium bus George 
De Witt. Būt gera, kad ir lietuviai žurnalistai dėtų 
pastangų įeiti į šio naujojo dienraščio redakcijos per
sonalą. Dienraščiui vardas dar nepaskirtas.

Atsiliepkime į šauksmą
“Liet. Žinios” rašo:

“Tūkstančiai lietuvių bolševikų išvarytų į Rusijos 
gilumą, šaukiasi mūsų pagalbos.

“Būtumėm neverti žmogaus vardo, jei į tą šauks
mą neatsilieptumėm. Todėl pradedant šiuo mėnesiu, 
pirmieji Amerikoj katalikai, skelbia Lietuvos ir lie
tuvių tremtinių gelbėjimo vajų. Tegul nelieka nei 
vieno mūsų tarpe, kuris neatiduotų Lietuvos reika
lams savo metinės duoklės į katalikų žinioje esantį 
“Lietuvai Gelbėti Fondą.” Aukos katalikų rankose, 
tai garantija, kad Lietuvos gelbėjimui skirti pinigai 
pasieks savo tikslą.”
•
Ir Prezidento Roosevelto žmona padarė pareiškimą, 

kad tikėjimo laisvė Sovietų Rusijoj tik ant popieros.

A. L. R. K. Federacijos centro valdyba planuoja su
šaukti Federacijos Tarybos suvažiavimą spalių mėn. 
25 d. Chicagoje.
•
Jungtinių Amerikos Valstybių kariuomenė šiuo me

tu turi 1^58^090 vyry. t

y

Pakeliui į Londoną
, Rašo Kun. K. A. Matulaitis

Bombanešiai virš Londo
no. Priversti sugrįžti. Ne
galim išskristi.
Rug. 26 d. apie 4 vai. 

gavau visus dokumentus, 
Oro Sus. Kompanija davė 
kelionei bilietą ir nurodė 
uoste būti 6:30 v. Čia man 
bebūnant, vienas ponas, ži
nodamas, jog aš amerikie
tis, man sako:

— Ar girdėjot, jog Persi
ja kariauja?

— Prieš Angliją? - 
sakau.

— Taip.
— Nedaug nusvers, — at- 

sakoau.
Vis-gi tai buvo staigme

na.
Pirm laiko pavakarienia

vęs, skubu į uostą. Vežėjas 
veža ir veža, net pabodo. 
Skaitiklis priskaitė net 18 
eskudų. Jų pinigais būtų 
daug, bet aš padaviau 
$1.00 ir to užteko su kaupu. 
Šios dienos kursas buvo 23 
eskudai už dolerį.

Stotyje keleivių nedaug. 
Šnekučiuojasi vieni su ki
tais. Vienas jų gana balsiai 
sako:

— Gauta radio žinia, jog 
šiąnakt virš Anglijos vokie
čių bombanešiai zuja.<• T

— Menkas bus mums pri
ėmimas, — rimtai' atsakė 
antras.

Iš tikrųjų, ir mano nuo
taika pakitėjo, tikrai susi
dūrus su galimais pavojais.

Per porą valandų atlikti 
visi formalumai. Į Clipperį 
nugabenti daiktai, nuvežė 
keleivius. Anglų kompani
ja naudoja tokio pat talpu
mo, išvaizdos Clipperius, 
kaip ir Pan American Air- 
ways, tik su tuo skirtumu, 
jog vidus nebaigtas dabinti. 
Kiaurai matosi visi balkiai, 
sijos ir šonų rėmai. Sėdy
nės atlošiamos. Prie kiek
vienos gelbėjimosi diržai 
Suėjom, susėdom. Motorai 
bandomi. Atrodo, viskas 
tvarkoje. Patarnautojas 
prašo manęs atsistoti. Pa
ima iš kėdės gelbėjimosi 
diržą, visiems parodo kas 
daryti pavojaus metu.

Kylam aukštyn. Motorai 
ūžia kaž-kas nevienodai.

(Bus daugiau)

Penktadienis, spalių 10, 1941
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Iš aptrūnijusią lapą
“Gevalt! — suriko cicili- 

kai. — “Šakė” nulužo.
“Susirankiojo šmotelius 

ir nusikalė “Kardą.” Dabar 
jie rengia ekspediciją bež
džionių karalystėn ir ten 
joms savo kardu uodegas 
kapos.” (“Žvirblis” 1916 
m.).

Mano delno pastaba. Be- 
kapojant monkėms uodegas 
ir kardas nulužo ir jau se
nai kaip žydo džionkšapėj 
numestas rūdija.

Po svietą pasidairius
Chicagos balšavikų ga

gėtos pastarnokai prašo 
profesoriaus Pakšto išaiš- 
kitni, kurie plotai Chicago
je nacių apimti. Kam pro
fesorių baderiuoti — Jurgis 
Pusgalvis šitą jums išaiš
kins. Naciai turi Chicago
je užėmę tą plptą, kur iš- 
eidinėja toji balšavikų ga- 
zieta. Dabar, tiesą» mačiai 
turi šiokių tokių nesusipra
timų su bosu Maskvoje, bet 
išrodo, kad neužilgo nesuta
rimus išlygins ir vėl toji 
gazieta Hitleriui pataikaus 
kaip seniau.

taip

Mirgių Elena baigė medi
cinos mokslą ir gavo leidi
mą praktikuoti. Sykį suė
jus Mirgienė savo pažįsta
mą pasigyrė.

— Pagalios, — sako ji, — 
duktė pasiekė tikslą. Net 
ketverius metus mokinosi, 
kol pasiekė daktaro laipsnį.

— Nebežinau, koks jau 
ten tas mokslas ir kokia ta
vo duktės galva, — atsakė 
Mirgienės pažįstamoji. — 
Žiūrėk maniškė: be jokio 
mokslo tiktai praeitais me
tais ištekėjo už daktaro ir 
paliko daktarienė.

Adomo ir Ievos Kakarie 
kų namuose vakar įvyko 
Lan.is ir, rodos, visai už 
menką daiktą, kad Adomas 
daugiau laiko praelidžia ga
liūne, negu namie. Kai Ie
va pradėjo jam žirnius ber
ti, kad neženotas jis buvo 
visai’ kitoks, Adomas greit 
atsakę: • <

''’Šiur, ’ kad taip.' Kai bu
vau neženotas, tai visuomet 
pirma eidavau pas tave, o 
paskui į saliuną. O dabar 
pirma einu į saliuną, o pas
kui paa tave — namo . . .

Prašau Nesijuokti
Antanas Muzikaitis 

labai užimtas komponavi
mu naujų dainų, kad neturi 
nei valandėlės laiko net su 
šeima praleisti. Sykį, kada 
jis labiausiai buvo užimtas 
komponavimu dainos, atbė
ga pas jį penkių metų sū
nelis ir sako:

— Papa, mano kelnai
tės praplyšo . . .

— Nu, ką aš padarysiu, 
kad praplyšo, — supykęs, 
kad jį trukdo, atsakė Muzi
kaitis.

— A fui, — pastebėjo 
jam vaikas. — Papa visa
dos komponuoji naujas dai
nas, tai galėtum ir man nau 
jas kelnes sukomponuoti.

Pavasarį, kaip žinote par- 
skrenda garniai. Raulas 
Sodybaitis, atsiminęs, kaip 
Lietuvoj jis atėčias ant 
kluono užvilkdavo, kad gar
nys lizdą pasidarytų, pada
rė tam tikrus žėglius ir už
kėlė ant savo garadžiaus.

— Mama, — paklausė 
mažas jų vaikas, — kas čia 
do tinksas?

— Tai lizdas gandrui, ku
ris vaikus naktimis atneša 
į namus.

— Kaip jis įlekia? — pa
klausė vaikas.

— Pro atdarą langą.
— Aha, — net atsiduso 

vaikas. — Dabar žinosiu, 
dėlko mano sesutė Ena lai
ko naktimis atdarą langą.

VOKIEČIAI PU OLA BOLŠEVIKUS

M**

("Umuiaa" Acme teiepnoi*.

Vokiečių kariuomenė susimetė pulti bolševikus Maskvos fronte. Rodoma, kaip vo
kiečiai veržiasi vieny rūsy kaimo, jpėaudydam. įru«*itrauki«*n.iito
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Ali* Raehmanova

Studentai, Meilė Ir čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 
H. TOMAS

(Tęsinys)
— Tai kodėl jis nuo mūs pasitraukė? — kalba jis 

sunkiai, vos galėdamas ištarti žodžius. — Jei jis būtų 
prie mūsų pasilikęs, tai mes būtume su juo kovoję iki 
paskutinio kraujo lašo!

Jis mėgina visai atsistoti ant kojų, bet, netekęs jė
gų, vėl beregint sukrinta ir mirštančiu balsu taria:

— Kolčakas, Kolčakas eina! Pajutę mūšį žvengia 
žirgai! Petys į petį! Rusija žengia!

Siaubo pagautas, aš pašokau iš vietos ir, neatsigrę- 
žusi, tekina pasileidžiu namo, išilgai tamsiąsias Anga
ros vilnis. O užpakaly manęs vis kažin kas šaukia:

— Rusija žengia! Rusija žengia!
Taip, Rusija žengia! . . . Bet į pražūtį, į mirtį!

Kaip Chicagos lietuviai šluosto tremtinių ašaras
Nieko negailiu Lietuvai. - Jokia jėga neįstengs sukaustyti Lietuvos 
Laisvės. Vienos dienos uždarbis tremtiniu reikalams. Kepykloje, 
kur per dieną iškepa 4000 duo nos kepalėliu.

S

A

>

Gruodžio 21 d.
Šiandien vakare sužinojom visas smulkmenas, kaip 

buvo suimtas Kolčakas. Pasirodo, kad čekai papras
čiausiu būdu jį pardavė bolševikms, o Janinas (Prancū-

žiauresni ir už žvėrių*.
Kartą teko susitikti ir 

išsikalbėti su Chicagos šau
niais ir tauriais lietuviais. 
Įdomių ir aktualių pastabų 
išgirdom iš jų lūpų. Ne tik 
lūpose, bet ir tų lietuvių šir
dyje Lietuva ir lietuvių tau
tos reikalai žydi ir nepapra
tai sielojasi kaip čia padė
ti mūsų broliams lietu 
viams tremtiniams Sibire.

Visi taurūs ir susipratę 
Chicagos lietuviai džiaugia
si, kad Lietuvai Gelbėti Fon 
das, veikiantis prie L. K. 
Federacijos, organizuotai rū 
pinasi lietuvių tautos gy
vybiniais reikalais ir klau
simais, o ypač tiesia pagal-

zų generolas, vyriausiasis Entantos dalių Sibire vadas) bos ranką mūsų lietuviais
dėl to nė kiek nesipriešino.

Šiandien, taip vėl beslankiodama po stotį tarp va
gonų, išgirdau, kaip vienas darbininkas, tepdamas alyva 
ašis, savo draugui pasakojo:

— Taip, taip, mano mielasis, mes jo traukinį sulai
kėme Ceriomchove ir jau norėjom suskaldyti jo pakau
šį akmenimis, tik mūs neprileido. Bet mes vis tiek iš
sikovojome, kad bent jį sugautų raudonųjų sargyba! 
Dabar balandėlis daugiau iš mūs jau nebepaspruks.

—' O kur dabar yra jo traukinys? — paklausė ant
rasis.

— Ten! — ir darbininkas parodė ranka. Aš pažiū
rėjau į tą pusę. Tai buvo nevažiuojami bėgiai, ant ku
rių stovėjo keli klasiniai vagonai. Ir aš skubiai ten nu
ėjau, norėdama nors kartą pamatyti žmogų, kuris ryžosi 
mus išgelbėti ir dėl kurio, patikėję jam savo likimą, iš
bėgome į Sibirą . . ..

Taip, ten prie lango, papuošto mūsų “draugų” vėlia
vomis, stovėjo vyras ir žiūrėjo, išblyškęs veidas — vei
das tikro kankinio. 'Aš niekuomet jo neužmiršiu! Tai 
uždarytas narve erelis, apie kurį, kaip šlykščios maitos 
musės, išdidžiai plevėsuoja margaspalvės prancūzų, ang
lų, japonų, čekų ir amerikiečių vėliavos . . .

Jis apsiblausęs žiūri stiklinėmis akimis priešais sa
ve, į suverstas tarp bėgių sniego krūvas. Aplink vi
sur gūdi tyla, tyla nusiminimo, mirties. Aš žinau, kad 
Kolčakas turės mirti, tai žino ir jis. Ir žinau tai, kad 
su juo miršta didvyris . . .

— Kur tave velnias neša? — staiga kažin kas į ma
ne sušunka. Tai darbininkas, apsivilkęs juodais kaili
nukais ir prie diržo prisisegęs kardą. Rankoje laiko di
džiulį revolverį. — Ar neisi greičiau iš čia? Ha? — ir jis 
pradeda grūmodamas prie manęs artintis.

Pamažu, nuliūdusi parslenku namo.

tremtiniais, kurie bolševikų 
buvo išplėšti savo krašto ir 
nublokšti į Rusijos gilumą, 
kur tremtinius lydi savos 
tėvynės ilgesys ir dažnai 
juos aplanko badas ir šal
tis.

Jautrūs Chicagos lietu
viai, suprasdami sunkią 
tremtinių dalią, ištiesia ge
raširdišką pagalbos ranką 
ir savo sunkiai uždirbtais 
centais šluosto tremtinių 
ašaras. Kaip noriai ir gra
žiai parėmė lietuvius trem
tinius Sibire Melrose Par
ko lietuviai, jau rašėm. Šį 
kartą įdomu pamatyti kaip 
šluosto tremtinių ašaras ki
ti Chicagos lietuviai. Jūs 
nustebsite tų žmonių jaut
rumu ir taurios širdies 
adūsiais. Ant. Nav.kaitė, 
aukodama 5 dol. tremtinių 
reikalams, pasakė:

— Lietuvai nieko negai
liu, nes ten mano širdis ir 
svajonės. O tie lietuviški 
kloniai ir rūtų darželiai 
kaip dažnai mano akyse ir 
vaizduotėje iškyla.

Biznieriai ne tik savo biz
nio reikalais sielojasi, bet 
jie taip pat gyvai domisi 
Lietuvos ir lietuvių reika
lais ir tiesia pagalbos ran
ką mūsų broliams tremti
niams. Gi, va, žiūrėkite, 
SL šambaras, Ptvarinnlenė, 
Balzekas, Budrikas ir Jonas 
Brenza paklojo po dešimt

pas jį geras patarnavimas 
ir šviežios prekės. Ponia 
Pivariūnienė pasakoja, kad 
per dieną iškepanti skaniau 
sios duonos po 4000 kepalė
lių, vienas kepalėlis sveria 
daugiau kaip svarą, o ponas 
Budrikas vis projektuoja 
kaip čia nustebinti žmones 
savo radijo programa.

Atsilankius pas ponus 
Stulpinus, kurie turi gražią 
ir šaunią valgyklą, mus su
tiko lietuviškas nuoširdų 
mas ir šeimininkas paauko
jo tremtiniams 20 dolerių. 
O tas daktaras Račkus, jis 
visuomet šypsosi ir kiekvie
nam žmogui prašalina surū
gusią nuotaiką savo giedru
mu ir besišypsančiu veidu. 
Jisai aukodamas 14 dole
rių pasakė:

— Jokia jėga neistengs 
sukaustyti Lietuvos Lais
vės. Visa šios dienos už
darbį aukoju Lietuvos rei
kalams. Taip pat ir jo 
sesutė paaukojo 2 dolerius.

Labai jautrią širdį Lietu
vos reikalams parodė ir J. 
Pupliesis, kuris daug skai
to ir gerai nusimano ne lik 
politikoje, bet ir šiaip įvai
riuose klausimuose. Jis pa 
aukojo 5 dolerius. Duos
niai parėmė tremtinių rei
kalus ir Pr. Juška, kuris pa
tiesė ant stalo penkis dole
rius. Gyvai domėjos ir 
klausinėjo apie lietuvius 
tremtinius Sibire Ūsiene,

Valančius, Ona Cooks, La
pinskas ir Silv. Naiivaikd. 
Pirmieji trys paaukojo po 
du dolerius, o pastarieji du 
po vieną dolerį lietuviams 
tremtiniams ašaras nušluo
styti ir skurdą prašalinti.

P. Paliulis, kuris turi sa- 
liūną, šiek tiek nusiskundė, 
kad dabar biznis kie# ir su
mažėjęs, bet savo lietuvišką 
širdį parodė ir paaukojo tris 
dolerius. O siuvėjas P. Man- 
kus, aukodamas du dole
rius, aiškiai pasakė:

— Tie bolševikai žiaures
ni ir už žvėrius, jei jie 
niekam nekaltus žmones, 
vaikus ir senutes išplėšė iš 
savo gimtojo krašto ir nu
bloškė į Rusijos gilumą, kur 
viešpatauja žiaurumas ir ne 
tvarka.

Kitą kartą įspūdžių pluo
štelį mesiu apie kitus au
kotojus. K. B.

BUY
DEFENSE 

MzSAVJNGS 
M j STAMPS

2334 S. Oakley Avė.

Groudžio 22 d.
Apie ketvirtą valandą pamačiau būrį žmonių, kurie 

varė gatve Kolčaką. Aš jį tuoj pažinau iš jo išblyšku
sio veido ir tvirtai suspaustų lūpų. Kur jį veda? Tarp 
jo palydovų nebuvo nė vieno čeko, jo eskortą sudarė 
“draugai.” Jų veidai nesitvėrė džiaugsmu. “Taip jie
ir Kristų vedė į Golgotą,” pamaniau nejučiomis. Es- j dolerių ant stalo. Bankiniu 
korta nesukėlė didelio susidomėjimo, nes paskutinėmis ^as Jonas Brenza yra ne tik 
dienomis ir taip buvo užtenkamai priareštuota. Kur jie' rem*j&8 lietuvių tremtinių, 
jį veda? Ką jam darys? I *** J° vedamas bankas duo

Kolčakas žengė gatve ramus, lygiais žingsniais. Nu- • da ^etuviama gražius ii 
leistos burnos kertelėse glūdėjo kartumas ir panieka. ”au 
Tuo tarpu vienas pro šalį ėjęs karininkas atidavė pa
garbą. Kolčakas jam padėkojo nepakeitęs veido minos.
Aš kelias minutes ėjau paskui būrį, kol vienas iš paly
dovų man suriko:

— Pašolvon, o jei ne, tai . . .!

bos ir pramonės srity. K a 
da mes jo paklausėm:

— Pone direktoriau, kaip 
sekasi tvarkyti bankan. Jo
nas Brenza šypsodamasis at

Įsakė:
1920 m. sausio 7 d. j — Tai yra seniausias lie- 

Kalėdos. Prieš metus, paėmę mūsų miestą, mus tuvių bankas, kurio r.epalie- 
iš raudonųjų išvadavo baltieji; kas šiandien padarys tą tė jokia krizė. Kad ir ka- 
stebuklą? Mama sėdi ant medinio tapčano apsivilkusi žin kokia sunkia krizė beuž- 
kailiniais ir galvą įsisukusi į skarą. Lauke siaučia Si- eitų, mes mokėsime krizei 
biro šaltis. Bet ir mūsų kambary ne ką tešilčiau. I paimti už ragų ir ją nume- 

— Seniau, kaip šią dieną, mes visi susirinkdavome sti šalin. Automobilių biz
pas senelį, viso 56 žmonės! O kur jie visi dabar? — 
tyliai sako mama ir pradeda verkti.

Tėvelis vaikščioja be perstojo neramus po kamba
rį, iš vieno galo į kitą, nuolat koja užkabindamas vieną patingas St. Šambarkas 
ar kitą tapčaną; apie ką jis dabar taip mąsto? j krautuvėje tik sukasi ir su-

Bus daugiau.) (kasi, vis pilna žmonių, nes

nierius Balzekas džiaugiasi, 
kad šiandien nepaprastai 
gerai vyksta biznis, o sim-

UŽKIRSTAS KELIAS LAIVAMS
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Saralt Ste. Marie, Mich., įgriuvo tiltas ir uždarė kelią 
laivams, vežantiems geležies rūdą Superior ežeru.

f
DACI/fM - narnamu statyti, remontuoti ai
I pirkti. Ilgametis Mmoltčjimo Planas

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI IDYI/ITP ištaigoje. J ūmų indeliai rope*
I T 1x1 I C angai globojami ir ligi SS,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation Mokam* 
4H%. Pinigai greitai Umokami ant pareikalavimo.

PASITIKfeJniO IK (STVERMKS REKORDAI

16 Metai Sekinta g•• Patarnavimo. Senaskriaudilani Ne< 
Vieno Kttjentol

rveiatuto Savings ano Lamu* Asboci*hoh yra tymiausis reniai. 
<ia tr tvirčiausia lietuvių finansine įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Tel. CALomet 4118 1

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

K. Baras

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų 

(Tęsinys)
Bolševikų slaptosios policijos (G.P.U.) agentai sučiups 

kokią moterį ir klausia:
— Ką tu žinai apie tokį ir tokį asmenį. — Moteris pa

pasakoja nekalčiausius dalykus. Bolševikai surašo ant 
popieriaus ir liepia pasirašyti, bet liepia parašą padėti 
ne po raštu, bet žymiai žemiau, dar lieka daug tuščios 
vietos. Kitą dieną kviečia tą pačią moterį į bolševikų 
slaptosios policijos raštinę ir jai perskaito raštą. Mo
teriškei net plaukai ant galvos pasišiaušia, nes ji išgirsta 
tokių dalykų, kurių ji nė sapnuoti nesapnavo. Kada mo
teris bando užginčyti, kad ji tai ir tai niekada nėra pa
sakiusi, tai bolševikų agentai žiauriai atrėžia:

— Tylėk, matuška, juk čia tavo parašas, jau dabar 
neišsiginsi.

Dabar visai aišku kokiais metodais bolševikai “valdo” 
ir kaip skaudžiai tyčiojasi iš žmonių. Tokie dalykai tik 
gali rastis bolševikijoj, kur žmogus nieko nereiškia.

20. Didžiausias triukšmas vidaus reikalų
X

ministerijoj* dėl Stalino ir Molotovo 
paveikslo

Rusams bolševikams okupavus Lietuvą, sunkioji pro
pagandos ir puolimo artilerija buvo atgręžta prieš tau
tininkus. Jie buvo viešai puolami spaudoj, per radiją ir 
mitinguose. Mažiausia viešai buvo atakuojami krikščio
nys ir liaudininkai, bet slapta bolševikai veikė ir prieš 
juos, užtat žymesnius krikščionių ir liaudininkų vadus 
ir šiaip eilinius žmones sukišo į kalėjimus. Bolševikų ka
lėjimai neaplenkė nė vienos srovės žmonių, tik pradžioj 
buvo susilaikyta taktikos sumetimais nuo smarkesnių 
puolimų prieš krikščionis ir liaudininkus. Bet vėliau bol
ševikiškoji propaganda ir agitacija palietė visus, kurie 
kitaip galvojo negu komunistai.

Pradžioj bolševikai susilaikė nuo viešų puolimų spau
doj prieš religiją, bet slapta veikė kaip įmanydami. Bet 
kai viską į savo rankas sugriebė — tada bolševikai pa
sirodė visoj šviesoj, nieko nebijodami drapstė purvais 
religiją ir tikinčiuosius, o kad tik to būtų pakakę!

Ir pradžioje bolševikų okupacijos sunku buvo pasiro
dyti spaudoje su krikščioniška mintimi, o vėliau visai 
buvo neįmanoma. Kas tik pažangesnio, kultūriškesnio ir 
žmoniškesnio — buvo braukiama iš laikraščių. “Mūsų 
Laikraščio” redaktorius, negalėdamas pravesti jokios 
šviesesnės minties religiniais, socialiniais ar kultūriniais 
klausimais, į laikraščio puslapius dėdavo įvairius pa
veikslus iš religinio, kultūrinio ar socialinio gyvenimo. 
Sis kelias kol kas buvo patogiausias ir prieinamiausias, 
bet vėliau — ir šituo keliu nieko nebegalima buvo praš- 
mugeliuoti.

“Mūsų Laikraštis” 1940 m. liepos 3 d. išvysta pasaulį. 
Pirmame puslapy įdėta paveikslas: Kryžius rugių lauke, 
šešioliktame puslapy paveikslas: Kristus malšina įsiu
tusią audrą, o penktame puslapy patalpintas agr. Mau- 
ručos straipsnis: Laukų kenkėjai, kuriame buvo aiški
nama kaip kovoti su varpiu ir kitomis piktžolėmis. Sis 
straipsnis buvo papuoštas naujų žemės ūkio pareigūnų 
paveikslais, tame puslapy, kur buvo patalpintas straips
nis: Laukų kenkėjai, tilpo agr. P. Vasinausko, žemės 
ūkio rūmų direktoriaus, agr. Alf. Žukausko, žemės ūkio 
departamento direktoriaus, agr. J. Laurynaičio, žemės 
ūkio vicedirektoriaus ir dar vieno žemės ūkio pareigūno 
paveikslas, kurio pavardės neprisimenu, o šeštame pus
lapy buvo įdėtas Stalino ir Molotovo paveikslas. Bolše
vikiški spaudos cenzoriai šį numerį praleido, bet kai šis 
“Mūsų Laikraščio” numeris pasiekė vidaus reikalų mi- 
ni8teriją, kilo didžiausias triukšmas. Vidaus reikalų mi
nisterijos generalinis sekretorius Guzevičius šaukia ir 
rėkia:

— “Mūsų Laikraščio” redaktorius sabotažninkas, re
akcionierius, žiūrėkite, juk tai aišku, kad jis norėjo pa
sakyti, kad nauji žemės ūkio pareigūnai su Stalinu ir 
Molotovu yra laukų kenkėjai. Tai negirdėtas skandalas. 
— Po šio įvykio “Mūsų Laikraštis” buvo uždarytas ir 
redaktorius 1940 m. liepos 7 d. atleistas iš pareigų ir 
įtrauktas į juodas bolševikų knygas...

Po ilgų derybų, bolševikai leido leisti “Mūsų Laikraš
tį”, tik redaktoriumi paskyrė stud. Gailiūną, o leidėju 
Misevičių, jau laikraštis buvo atimtas iš Katalikų Vei
kimo Centro rankų ir pavestas naujiems žmonėms, ku
riems nieku būdu nepasisekė išlaikyti tų tradicijų, ku
rias turėjo laikraštis. Rodos, išėjo trys numeriai ir bol
ševikai visai paėmė į savo rankas "Mūsų Laikraštį” ir 
vėliau jam davė vardą: “Valstiečių Laikraštis.”

(Bua Saugiau.].
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Teisėjo John T.
Zurio diena

Rugsėjo 28 d. rengta tei- j 
sėjo Zūrio diena neįvyko, 
nes buvo gana šaltas oras1 
ir lijo, todėl nukelta į sek
madienį, spalio 12 d. toje Į 
pat vietoje, Liberty Grove, i 
83 ir Willo\v Spring rd.,1 
Willow Springs, III.

Šį sekmadienį tikimasi' 
turėti palankų piknikams1 
orą, todėl rengimo komisija,1 
ir lietuvių demokratų ly-1 
gos valdyba, širdingai kvie
čia visus lietuvius toje die
noje dalyvauti. Pagerbki
me lietuyį teisėją John T. 
Zūrį, kuris visur ir visada 
gražiai lietuvius atstovauja 
šios šalies politikoje. Arti
nasi rinkimai. Mes, lietu
viai, smarkiau sukruskime ir 
visomis jėgomis dalyvauki
me politiniuose rinkimuo
se, kad išrinkus ne tik teis- 
sėją J. T. Zūrį toje pačioje 
vietoje, bet ir kitus lietuvių 
kandidatus, kurie bandys 
siekti bent kokią vietą. Tai 
politinei lietuvių akcijai 
kaip tik padarysime pra
džią lietuvių suvažiavime — 
Judge John T. Zūris dieno
je. Visi piknikai ir išva
žiavimai pasibaigė. Beliko 
tik šis, paskutinis politiš 
kas lietuvių sąskridys, ren
giamas Lietuvių Demokra
tų Lygos pastangomis, ir 
pavaditnas. virš minėtų var 
du. Todėl, jei tik pasitai
kys gražus oras, lietuvi, ne
pasilik namie, bet su savo 
visa šeima atvažiuok *} tei
sėjo J. T. Zūrio dieną, kur 
praelisi linksmai laiką ir 
priduosi lietuvių politikos 
vadams daugiau energijos 
darbuotis šios šalies politi
koje siekiant bent kokios 
vietos, nes lietuviai nei kiek 
neprastesni už kitataučius 
pasiekusius gana aukštas ir 
atsakomingas vietas. Be 
to, turiu priminti, kad pik
nike bus visokių įvaireny
bių, dainų, kalbų ir laimė
jimų. Lietuvis.

Nutrauktas streikas 
plieno fabrikuose

Carnegie Illinois Steel 
kompanijos fabrikuose, Ga- 
ry, Ind., streikas greitai nu
trauktas. Buvo sukeltas po 
licijai areštavus piketinin- 
ką, kurs bandė į fabrikus 
neleisti moterų darbininkių, 
nepriklausančių CIO unijai.

Unija laimėjo. Policija 
pasisakė, kad ji netrukdy
sianti piketininkams reika
lauti darbininkų priklau
syti unijai.

8 dienu nedarbas 
nutrauktas

VVestern Foundry Co., 
3634 So. Kedzie avė., sekre
torius Frank D. O’Neill pra
nešė, kad šios kompanijos 
darbininkų streikas per 8 
dienas vykęs nutrauk
tas. Kompanija susitaikius 
su AFL International Mol- 
ders and Foundry Workers 
unija. Streikuota atlygini
mo reikalu.

Apsaugos Bonu 
pardavimo stovis

U. S. iždo departamentas 
paskelbė, kad iki praeito 
rugsėjo 30 dienos Apsaugos 
Taupumo Bonų parduota už 
1,504,411,000 dol. Bonų par
davimas pradėtas gegužės 1 
d.

Iš minėtos sumos už 
571,216,000 dolerių parduo
ta serijų E Bonų ir už 933,- 
193,000 dol. serijų F ir G

Penktadienis, spalių 10, 1941 y 
-i^ ............... ■-=

Kiekviena valanda mums 
neša ir dangų ir pragarą: 
— mes laisvai pasirenkam 
vieną iš dviejų.

3,000 moterų
priims į darbą

Pranešta, kad į Elwood 
karines dirbtuves, netoli 
Jolieto, bus priimta 3,000 
moterų. Apie 1,000 mote
rų jau atsišaukusių ir iš jų 
apie 500 pripažinta tinka
momis.

Ateinantį pirmadienį pra
sidės aktualus moterų priė
mimas.

IŠIMTAS IŠ INKUBATORIAUS

t zvcine LCicyuOM),

Mrs. Fred Deheck iš Denver, Colo., laiko savo mažytę 
dukrelę Joan Francine. Jai gimus ji svėrė vos 1 svarą ir 
5 uncijas. Tad buvo padėta į inkubatorių. Gimė rugpjū
čio 18 d. Pirmą kartą išimta iš inkubatoriaus. Sveria 3 
svarus 3 uncijas.

Naujas federalinis 
teisėjas Chicagoj

Federaliniam teisme Ciu- 
cagoj savo pareigas pradė
jo eiti naujas teisėjas 
Sheman Minton iš New Al- 
bany, Ind., buvęs federali
nis senatorius.

Jis pareiškė, kad su poli 
tika dabar visiškai pasime
tęs ir jaučiąsis laimingas. 
Yra 51 m. amžiaus.

KEISTUČIO KLUBO 
CHORO ŠOKIAI |

Keistučio Klubo vhoras ( 
rengia antrą rudens šokių 
vakarą, spalių 11 d., Hol- 
lywood svet. Bus gera mu- į 
zika. Aldutė.

anothan*s-
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JUBILIEJAUS PROGA!
7/^

Asthma Mikus
Coughing, Gasping

Thanks to a Doctor's prescrlption called 
Mrndaco. thousands now palltate terrible re- 
eurring attaeks of choklng, gasping, .ough 
lng, wheezlng Bronchlal Asthma by helpli_________________ by helplng
nature remove thiek excess mucus. No dopes, 
no smokes, no lnjecttons. Just tastcless,
filcasant tablets. The rapld, dellghtful pal- 
latlve actlon commonly helps nature brlng 

vrelcome sleep—a ‘'God-send.” A prlnted 
guarantee vrrapped around each package of 
Mendaro lnsures an lmmedlate refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
Jsfled. You have everythlng to galn and 
nothlng to lose under thls posltlve money 
back guarantee so get Mrndaco Irom your 
drugglst today lot only 60c. » F1

Ali M*KIS-NEW.„, REBUILT

TYPEWRITBRS
A D O I N G MACHINES

— SMAIL MONTMLY FAYMINTS —
AU. MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

TUMJN AUOWAMC1 —

•M MMN4V* (ANT •MI-TBAI MfW-■ACM.BM •TARAUTU

*CTAD TYPEVVRITER wlHIV COMPANY
lomi c. ooioaukTr,

IM W. MAOKON ST.
Phone D E A R 3 O R N ' S 4 4 4

ESTIMATES—FREE —DEMONSTRATION

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Marijonu Misijų 
tvarkraštis

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

4. Lapkričio 24 — 30 dd.
— Chieago, III., Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčioje
— kun. Antanas Mažukna, 
M. I. C.

Tas daiktas nėra sunkus 
kurį su noru dirba žmogus

Pasilsėt bus gana Laiko 
ir kape. — Philaletas.

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

MIDDLE-AGED 
PEOPLE

are commoif offenders

TURTAS VIRS .. $6,000.000
APART APSAUGOS, TURIME nAfl
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ.................$535,U UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu

MES MOKAME 2°/o ANT PAD£TV PINIGŲ
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.

Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai. 
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

tXUN ASSOd/TlONofCkkaf* 
JUSTIN MACK1£WICH. Prea.

4192 Archer Avenue
yiHginia 1U1

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures f requently cause this condition 
vhičh you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Loui8, Mo.

Bt/ort Any Date Ute

LISTERINE ANTISEPTIC
To Mako Your Breath S iv e et er

«A*T, DTO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•onatuiM Patarnavimas — Moterii patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

10 Savaičių Pienumerata Siūloma 
UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"D R A U G A S"

2334 So. Oakley Avė. Chieago, Illinois 
arba Šaukite CANal 8010

W. B.ANTKR. N*v.

lAveilnlnme 
po VlM«J 
Cbleago

REMKITBSENA
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQIJOR CO. 
4707 S. Halsted Stly., Bnn.KVARn no 14

MostMIDDLEAGEWomen
38-52 Years 

-Suffer Dittress At This Time!

If this period ln a woman’s life 
makes you eranky, restless, 
nervous, irritable, tired, blue at 
times, suffer weakness, dizzi- 
ness, hot flashes, distress of 
“irregularities”—

Start at once — try Lydia E. 
Pinknam s Vegetable Com- 
pound. It’s one medicine you 
can buy today made especially 
jot tuometi—lt helpę relieve 
distress due to this functional 
diaturbance. Lydia Pinkham’s 
Compound has helped hun- 
dreds of thousands of women

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

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

RED-IYCHY-JCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture!

1 Pirmas užtcplmaa an stebėtinu
ŽEMO—daktaro I Srautas—tuojau 
sustabdo nepakenčiamų niežėjimą 
galvos Ir tuojau pradeda suglū
mą Jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas p<-r viri SO metui Gauna
mas visose vals-

------- „ŽEMO

VISOSE MIESTO DALYSE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadlenlo rytala 
, U Stoties WHIP (1520). su P. Saltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI | 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 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

J. LIULEVIf:IU8 
4348 S. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 8o. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lttuanlca Avenue 

Tel. YARds 4908

8. P. MAŽEIKA
3319 Lltuanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139

LACHAWICZ IR 8CNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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NEMOKA FEDERALINIŲ TAKSŲ 
UŽ VISUS TELEFONU NIKELIUS

Spalio 1 dieną įsigalloju- tų federalinių taksų. Rein- 
siu federalinių įstatymu nu- schreiber atsisakė mokėti 
matyta 6 nuošimčiai taksų taksus už visus nikelius, 
už telefonų vartojimą. Nu-j Jis sutinka mokėti tik už 
rodyta, kad taksai turi bū- tuos, kurie dėžuten įmesti 
ti imami nuo spalio 5 die- po spalio 5 d.
nos teikiant sąskaitas tele- Telefonų
fonų vartotojams. reiškia, kad šis klausimas

Chicagoj telefonų kompa- nėra jos reikalas. Ji tik 
nija po spalio 5 d. pradėjo tarpininkauja tarp taksų 
rinkti nikelius iš telefonų kolektoriaus ir telefono

LOKALINĖS VALDŽIOS GRUPĖS 
RAGINAMOS MAŽINTI IŠLAIDAS

Chicago Civic Federation daug kas neįstengtų jų ir 
prezidentas Newton C. Farr panešti, 
ir ekzekutyvis sekretorius Pataria lokalinėms vai 
Douglas Sutherland paskel-' dzioms kiek tik yra galima 
bė įspėjimą lokalinėms vai-1 mažinti išlaidas, panikinus 
džios grupėms (organams),, vjgaa pozicijas, be kurių

kompanija pa-i kad j°s mažintl* viešąsias; galinla apsįeiti. 
išlaidas. Sako, jei ta3 ne-j
bus daroma, taksai Chtca-I Modernizuoti visas proce-
goj ir Cook apskrity nuolat dūras talp’ kad už kickvie' 
didės iki bus sulaukta eko-1«'«<*žiamą dolerį gaut. 
nominės krizės. ku0 daugiausia naudos

Jiedu nurodo, kad žmo
nės turi sunkią federalinių

dėžučių. Daugumas tų ni
kelių yra įmesta į dėžutes 
prieš spalio 5 dieną. Ir

vartotojo. Apie tai ji pra
nešė taksų kolektoriui. 

Reinschreiber pareiškia,
kompanija kolektuoja tak- kad yra klaidinga rinkti 
sus už visus rastus dėžutė-1 taksus už telefono vartoji- 
se nikelius. - | mą, atliktą prieš spalio 5 d

S. L. Reinschreiber na
muose, 6531 North Green-/
view avė., per praeitus du 
mėnesius nebuvo išimti

Jis dar sako, kad kompani
ja nikelinių telefonų varto
jama neduoda jokių sąskai- 

iš telefono dėžutės nikeliai, 
tus projektus. Tai bus ga- i duoda raščiuką, kad iš dė-
Telefonų kompanijos nike-| žiu nikeliai išimti, 
lių rinkėjas po spalio 5 d. | Aišku,
išėmė nikelius ir už visą ra- sprendimas 
stą sumą reikalavo 55 cen- i man.

šio klausimo 
atsidurs teis

Gal reikės mokėti 
subsidijos I

“Office of Production Ma
nagement” pirkimų direk
toriaus asistentas R. E. Gu- 
thrie kalbėjo įvykusiam 
Chicagoj “National Restau- 

suvažia-

Tolesniai atidėti visokias 
planuojamas statybas ir ki- 

taksų naštą, tad juos daraus propektus. Tai bus ga- 
daugiau sunkinti lokaliniais Įima atlikti ateityje, kai 
taksais būtų neprotinga. ] bus didelės bedarbių atsar- 
Jei taksai būtų didinami, gos.

Visiems ir visoms
vb ■ va ■ ve —■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

Mrs. Ambroze . . Cnicago. 
K. Kudirka .... Chicago. 
M. Pangonis .... Chicago. 
W. Stankus .... Chicago.
J. Kass .............. Chicago.
J. Metrikis .......... Chicago.
J. Rudys .............. Chicago.
0.
P.
P.

Jackienė
Cibulskis
Kraujalis

Chicago.
Chicago.
Chicago.

J. Motekaitis..........Cicero.
i I. Paurozas Chicago.

QUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILO 

This Šame Expert Carel
At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’s 
M ild Musterole — a product made to 
promptly relieve the DISTRESS of

i 1 ,1 .... m ’o ns\l/lo nn.l *Aoiiltinrr nnlltrnechildren’s colds and resulting coughs.
The Quints have alvvays had the 

best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST

Sroduct made when you ūse Musterole.
IORE than an ordinary" “salve”— 

vvarming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a strongcr product.

^Itchinu
Forquick relief from itehing of eezema. punplee, 
athlete’s foot. scabies, rashes and other ex- 
temally caused skin trirubles. ūse world-famous 
cooling. antiseptic, liquid D. D. D Prescription 
Grcaselces, stainless. Soothes irritation and 
quickly stops intense itch.ng. 33c trial bot tie 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for O. O. D. PMCSCRIPTION.

etrniutr 
fliitFi'tlhi 
ir Minty liek

CONRAD
Fotografas

Studija {rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis Ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Rez.: - ENGleuood 5840

CLASSIFIED

Į “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI 

HELI* WANTED — VYRAI

••keg deek” pardavėjai 
.REIKALINGI

Pardavėjui, kurie gali kalbėti kele
tą kalbų, ir kurte turi patyrimo par
davime alaus bačkose. Gerus darbas, 
gera alga ir mokama "expenae“ lė
šos. Atsišaukdami, rašykite sekančiu 
adresu:

DRAUGAM, Ri:»x No. 200,
233-1 So. Oukley Avenue

"CABINET MAKElt” reikalingas, 
kuris yra prityręs prie ''novelty'' 
rakandų. Gera alga. nuolatinis dar-
uas.

ZliK FURNITURE MFG. CO., 
828 No. WeUs Btreet

NAMAI — FARMOS
Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujų 
namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pus C, P. Miiontskls ConiiMMty. 
Taipgi turime didelį pasirinkimų se
nesnių namų, ant lengvų išmokė
jimų:

13 eottagiai nuo 32,500 ir aukšč.
18 bungalų nuo 34.700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo 30.500 ir aukšč.
0 3-fletų nuo 30.000 ir aukšč.
16 4-fletų nuo 313.000 ir aukšč.
3 8-fletų nuo 318.500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo 322.500 ir aukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na

mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų, 
mažų arba didelių, gulima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie; —
CHARLES P. SL'ROMBKIg & CO., 

6021 So. Wcstem Avenue,
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

"FURNITURE FINISHER" ir patai
symo rakandų vyras reikalingas — 
dirbti dėl "south side" krautuvės. 
Darbas vidui ir lauke aplankant na
mus. Turi turėti automobilių. Geros 
valandos ir gera alga.
A.MBER IT HNITU.KE COMPANY, 

3100 .Lincoln Avenue

DARBŠTUS JAUNAS VYRAS reika
lingas nuolatiniul darbui išpildyme 
orderių ir dirbti į “štock room.” 
Proga jsidirbti.

HAltlUSON \VHOLESALE CO., 
840 IV. Wasliington Blvd.

P.YllSlDl ODA KRAUTUVE
Parsiduoda Storas ir 4 kambarių lie
tas. Randasi po adresu: 2649 VVest 
43rd Street. Tik $400 reikia įmo
kėti. Kreipkitės prie —
JANATA, 4257 VVest Cermak Bosui

FOR SALE — large rooining house, 
50 ft. frontage. deep lot, lovely

. housekeeping rooms, good furnish- 
1 ings. hot water heat. All transpor
tation, near lake. newly painted. 
Schools and churches 2 blocks a- 
way. Home derlves excellent ineome. 
Exchange and cash. Inųuire at —•

4918 KEN MŪRE A V EN U E

"ROUTER HANDS" ir "CABINET 
CLEANERS” reikalingi. Tiktai pa
tyrusi lai atsišaukę. Nuolatini dar
bui.

BL’TLER SPECIA1/TY CO., 
14)15 No. Halsted Street

HELP VVANTED — MOTERYS

Karas gali tęstis 
dešimts metų

Prezidento Roosevelto
paskirtas boardas susekti 
faktus, ar geležinkeliečiai 
reikalingi didesnio atlygini
mo ir ar geležinkelių 
kompanijos gali be skriau- * rant Association” 
dos sau didinti atlyginimą, j vime.
toliau vykdo apklausineji- Jis sakė, kad J. A. Vals

tybės gyventojai turi auko
tis karui, kurs gali tęstis 
dešimts metų iki Hitleris 
bus suklupdytas. U. S. vy
riausybė, anot jo, yra pasi
rengus ilgam karui.

mus.
Kompanijų atstovai tvir 

tina ,kad jos negalės sudur
ti galų su galais, jei didins 
darbininkam^ atlyginimą.^ 
Savo rėžtu darbininkai ^ik
rai reikalingi didesnio at
lyginimo.

Apklausinėjimų laiku ke
liami sumanymai, kad vy
riausybė geležinkelius sub
sidijuotų, jei darbininkai tu 
Tėtų gauti didesnį atlygini
mą.

Šalyje

Balotai teisėjų 
rinkimams

Rinkimų komisionierių 
boardo vyriausias klerkas 
J. S. Rusch praneša, kad 

yra nepaprastas teisėjų rinkimams lapkričio
<tovis. Geležinkeliai turi 
būti tvarkoje. Jie yra būti
mi šalies saugumą stiprinti. 
Šis argumentas ir gali nu
sverti geležinkelių susidija- 
vimą.

4 d. užsakyti balotai, ku
riuos spaudins Fred Klein 
and Co.

mėjų pasidarbavimą ir nuo- i
širdžią paramą Mašinų Fon p- Juodelis.......... Chicago.
dui.
V. Katauskienė . . Chicago.
K. Šerpetis .......... Chicago.
S. Kasputis.......... Chicago.
M. Mockus ................ Cicero.

Vaicekauskas Chicago.
A. Mankus .......... Chicago.
O. bliužienė ..
V. Paredna .... Chicago.
J. Jenčeris .......... Chicago.
A. Bagdonas .... Chicago. 
J. Cinikas .......... Chicago.
E. Macijauskas
O. Josčienė......... Chicago.
J. Buividienė .... Cicero.

Į E. Jaukštis..........Chicago.
F. Dargela .......... Chicago.
K. Mikšis .......... Chicago.
J. Stanaitis .... Chicago. 
A. Razbadauskienė Chicago.
S. Aukškalnis .......... Gary.
T. Gugis..........E. Chicago.

F. Girdvainis .... Chicago.
A. Valonis .......... Chicago.
L. šarkauskas . . Chicago.
B. Mažutis .......... Chicago.
A. Yanckas..........Chicago.
A. Petkus .......... Chicago.
S. Šimulis .......... Chicago.
W. Kavalauskas. . Chicago.
N. Abaravich .... Chicago.
J. Pičiukas .......... Chicago.
F. Javanauskas .. Chicago.
M. Juška ..............Chicago.

Chicago. 'K* J°kubaitis___ Chicago.
A. Ambrozienė .. Chicago. 
V. Gaižauskas .. Chicago. 
A. Grigonis .... Chicago. 
M. Šimonis .......... Detroit.
O. Bublis .......... Calumet.
J. Kisielis .......... Chicago.
J. Balukas .......... Chicago.
Mr. Bubenas ___  ChicAgo.
A. Petrulis.......... Chicago.

Chicago.

FINANCE AND IAJANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

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

Tl'RTAS V1IU9 91,100,000.

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

OI’ERATERKA — patyrus prie 
“custom" marškinių; taippat reika
linga "BUTTON HOLE” MAŠINOS 
OI’ERATERKA. Nuolatini darbai, ir 
gera alga.

KLA.VS S1IIRT COMPANY.
119 So. VVells Street

VįlITERKOS •— patyrusios dirbti 
“loop grili room". 40 centų į va
landų. Trumpos valandos. Dienomis. 
Uniformos duodamos.
ST1NF.VVAY DRUG CO (OFFICE) 

1104 So. Wc.tm.sli Avenue

SIUVĖJOS — patyrusios “makers", 
“drapers", "finishers", ir prie ‘cus- 
toin” darbų.

AGNĖS B. RICE
9341 No. Michigan Avė. Suitc 305.

HEI.P WANTED 
AD — DEFT

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

FOR
I TC H I N G 

SKIN

Suderėta už 
teismo teisėjų 
mokėti 1 dol. 68c 
vieną tūkstantį, o miesto

Blaivi tauta Išaugs tiktai Į teisėjų — po 1 dol. 6 cen-

supenor
balotus

iš blaivaus jaunimo.

V. Malakauskas .. Chicago.
J. Simonavičius .. Chicago.
D. Misevičius .. Chicago.
K. Martinaitis .. Chicago.
J. Dimbelis.......... Chicago.

už kiek- L. Uksas .............. Chicago.
T. Jonulis ......... Chicago.
M. Keršulis .... Chicago.

tus už kiekvieną tūkstanti. Mrs. Paukštienė.. Chicago.

“THAT LITTLE CAME” By B. Link ĮInter-nat’l Cartnon C®.

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

()N SALE AT Wl lt PO-S F omtF. 0R RAN K,

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, ahowing an czact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed aculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
•f America'* defense preparationa.

rTthij cheete 
fooJ that’s digestible 

as milk itselfI

SPREADSI SLICES! TOASTSI 
JNEITS PERFECTLYI »

A.r Kenčiate nieziejuną 
nudegimą, arba odos^įi^at 
JTekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išbėrimus, 
spuogas ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
iiandienl Visuose aptieko- 
se. Sftc. 80c. tl.00.

žemo
FOR SšIN IRRITATIUNS

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturin< 
pa i na of rheunjatism, sciatica, lumbago, ncu- 
ralgia and neurms—are certainly happy over 
their diacovery of NURITO. Now tnėy have 
found a quick-acting formula which speedily 
rclieves those exhausting muscular aclies and
pains. NURITO is trustworthy and deoendable 
—containe no opiates. If you want to feel asam 
the joy of relief from pain—«o you can work in
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantec. If the 
very first three doses do not relieve t hat cruel 
pain to your satisfaction—your money will bo 
refunded. Don’t suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.G.)

PARSIDUODA 
BIZNIO VIETA

‘SODA FOLNTAIN KRAUTU
VĖ, MOKYKLOMS REIKMENŲ 

SALDAINIŲ ir “NOTIONS”.

Skersai gatvės nuo Aušros 
Vartų Parap. Mokyklos 

PARSIDUODA PIGIAI, 
SU AR BE STOCK’O.

Kreipkitės po adresu:

2320 W. 23rd Place

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontrakvirius 

Ir Karpenterys
SAVIAUKLAS FASnUNKIMAB 
BURNELIŲ 

BU U SKELIU 
PIRŠTINIŲ 

KOJINIŲ 
POCKET’BOOK V 

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

WOIK 5TIDIO
1945 JI* Street

Nesenai sugrjžęs iš Ellw< 
valdžios darbų — dabar u 

visokiais namų darbi 
Turi 43 metų patyri] 
2223 West 23rd Pla 

Tel. Canal 5014

AIIV kNCFP PMOTOGK U’HY 

I.OUE8T POSSIKI.R l’RI< KS

PHONF. I 4F4YFTTE 2*1’

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2*89

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rodinas 
Jonas Jasinskas 

Ant. Labanauskas 
H. Rajevvskl 

“Shorty”

\
MCSŲ

NAUJAM VARTOTŲ 
KARŲ SKYRIUJE

935 VVest 35th Street 
Chicago, III,

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022

'OO.V'OGAOOO’S



DBSCGSB' Penktadienis, spalių 10, 1941 y

PASKUTINIS PIKNIKAS £ VYTAUTO DARŽE
RENGIAMAS SV. KAZIMIERO PARAP. - IŠ CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS

Sekmad., Spalio-October 12tą, 1941
Visokeriopa proga — pašokti — pažeisti — 
pagerti ir pavalgyti visokių skanių valgių!

Kviečiame visus musų prietelius dalyvauti. 
Kleb. Kun. P. Katauskas ir Parap. Komitetas.

M,

"DRAUGO" BANKIETE DALYVAUJA CHICAGOS 
MIESTO MAJORAS EDWARD J. KELLY

Michael J. Flynn, County Clerk taipogi 
bus garbės dalyvis

Kaip visi jau gerai žino
me, šiais metais Chicagoje 
leidžiamas dienraštis “Drau 
gas” švenčia savo sidabrinį 
jubiliejų — dvidešimts pen
ki metai kaip ežia kasdien. 
Jubiliejų ypatingesniu būdu' 
paminėti dienraščio admi
nistracija rengia iškilmingą 
bankietą Kristaus Karaliaus 
šventėje, spalių 26 d., Da
riaus ir Girėno auditorijoje. 
Bankieto garbės dalyviai

Šio bankieto garbės daly
viai bus Chicagos arkidiece- 
zijos arkivyskupas Samuel 
A. Stritch ir Chicago mies
to majoras Edward J. Kel
ly. Paminėtina, kad “Drau
go” atstovus majorui Kelly 
perstatė Cook County Clerk 
Michael J. Flynn. Tai bus 
pirmas kartas Chicages lie
tuvių gyvenime, kad jų tar
pe viešai, lietuviškame pą- 
rengime, dalyvauja arkivys
kupas Samuel Stritch. 
Užsitarnauja pagerbimo

Laikraštis, kuris pajėgė 
per dvidešimts penkis me

tus kasdien išeiti — pilnai 
užsitarnauja paminėjimo ir 
atžymėjimo. Manau, kad 
mes visi pilnai suprantame 
ir pilnai įvertiname leidėjų 
pastangas ir darbą, kad 
dienraštis “Draugas” galėjo 
tiek daug metų kasdien pla
čiajai visuomenei patarnau
ti. Niekad negalime pilnai 
įvertinti lietuviškų laikraš
čių. Jie per ilgus metus sėk
mingai mums nuolat gražia 
lietuvių kalba, mums supran 
tarna kalba, nešė pasaulio 
žinias, svarstė bėgamus 
klausimus. Galime mes, lie
tuviai, pasididžiuoti savo lie 
tuviška spauda. Mūsų tau
ta, gal, maža, bet mūsų spau 
da yra didelė ir galinga. Tu
rime kuo pasididžiuoti.

Dėlto, kuomet vienas mū
sų lietuviškos spaudos laik
raštis, dar gi dienraštis, 
švenčia sidabrinį jubiliejų, 
visi turėtumėm irgi tą pro
ga švęsti. Kaip švęsti? Da
lyvaudami rengiamam ban
kiete. Galime būti tikri, kad

J. E. Arkv. S. A. Stritch
šis bankietas, ištikrųjų, bus 
jubiliejinis bankietas, kuris 
pirmiausia pilnai pagerbs 
atsilankusį svečią — arki
vyskupą Samuel Stritch ir,

MODERN G A Z 0 PEČIAI 
SUTAUPINA 3 - BŪDAIS.

1. Sutaupo Maistą 

2. Sutaupo Laiką

3. Sutaupo Pinigų.

DABAR Kepimas Mažai Kainuos
*T* * *

*aTkepU Se,mlnth,«lų atranda, kad yra leng-
Ir H tikrui.. Kūriau ru ModcrnlftkalB Gazo Pečiais — 
tamė k-irt* °Pf,rav mas ka,nu°Ja mažiau. Faktai* yra 
Kraitis ‘ iri v 5fra talp pat lr ekonomtAkl, kaip Jie yru

K--“ ,rw„K.
kad a'rkuriHvvl|4b V|8lte 8U Mode™iAku Gazo Pečiu, dėlto.

kar&in ,tvark°">a kepykla (oven) kepa mčs» 
traukimą. j n f ° ,ftemp^atūra. kuri magina mčso9 susl- 
sai atliks dirt... sutauPyslte laiko, nes automatiški prietal- 
t^snu kenlmt. * ŽS’1 JŪ8*» darbo •••»«• kad ffrel-
ptnigų nes darbą, atlieka. Ir jūs sutaupysite
Pirktu ir mažiau kainuoja ™rtotl.PeČ‘U’ ka‘nU°Ja mailau

DIDELE NUOLAIDA Už SENĄ PEČIŲ 
LENGVI MftN. IftMOKfiJTMAI

Gerb. Edward J. Kelly,
Chicagos majoras

antra, pilnai pagerbs dien
raštį “Draugą.” 
Dalyvaukime visi

Dienraštis “Draugas”, re
dakcijos ir administracijos 
štabai kviečia visus savo 
skaitytojus, prietelius daly
vauti bankiete ir sykiu tin
kamai paminėti šį jubiliejų. 
Dienraštis “Draugas” žada 
visus draugiškai pavaišinti, 
kad įgytieji įspūdžiai ilgai 
pasiliktų atmintyje.

Bilietų galite gauti arba 
pas “Draugo” agentus įvai
riose kolonijose arba “Drau
go” raštinėje, 2334 S. Oak
ley Avė.

Moteris traukiama 
tieson už suktybes

Cook apskrities “grand 
jury” įkaitino Mrs. Agnės

Į Peele, 60 m. amž. našlė, 
Aristocrat namų, 566 Strat- 
ford place, savininkę. Ji 
kaltinama sąmokslu. Kla
stingu būdu ji gavo 450 dol 
iš senatvės pensijų fondo. 
Jos namai yra senų vyru ir 
moterų, reikalingų globos, 
rezidencija.

Anot valstybės prokuroro 
asistento John Long, prieš 
ją liudija (valstybės pusė
je) Mrs. Margaret O’Meara 
Conroyd, 73 m. amž. našlė, 
kuri buvo įtraukta į sąmok
slą ir pati nukentėjusi.

Mrs. Conroyd iki 1938 m. 
gyveno namuose, 3505 Mon
roe gt., kuriuos jai 1937 me
tais miręs jos vyras paliko. 
Namai yra 9 kambarių, be 
naminių baldų verti 6,000 
dol. Mrs. Peele 1938 metais 
ją įkalbino apsigyventi jos 
Aristocrat namuose.

Kai Mrs. Conroyd paklau 
sė, Mrs. Peele paskiau jai 
įkalbinėjo pavesti jai tuos 
savo 9 kambarių namus. Už 
tai žadėjo ją iki gyvos gal
vos išlaikyti. Mrs. Conroyd 
tai padarė. Mrs. Peele įgi
jo namus ir jiems užtraukė 
dar 2,000 dolerių morgičio.

Mrs. Peele to neužteko. Ji 
įkalbėjo Mrs. Conroyd pasi
vadinti Mrs. O’Meara ir gau 
ti senatvės pensiją po 30 
dol. kas mėnesį. Kaip su
planuota, taip ir padaryta. 
Tačiau už kiek laiko ta Mrs. 
O’Meara (Mrs. Conroyd) su 
kėlė maištą prieš savo “glo
bėją,” kuri kas mėnesį iš 
gaunamos 30 dol. pensijos 
jai duodavo vos tik porą do
lerių. Tad ji iškėlė Mrs. 
Peele visas suktybes ir ta 
moteris dabar atsiduria kai 
tinamųjų suolan.

mu
X Indiana Harbor, lietu

vių parapijos malonus kle
bonas kun. K. Bičkauskas, 
kuris labai sielojasi Lietu 
vos ir lietuvių reikalais, spa 
lių 12 dienai pakvietė kun 
K. Barauską pasakyti šv 
Pranciškaus lietuvių parapi
jos bažnyčioj du pamokslus 
Lietuvos ir lietuvių tremti
nių klausimu.

X Waukegan spalių 19 d. 
Šv. Juozapo draugija šven
čia 40 metų gyvavimo am
žiaus sukaktuves, žymūs 
Waukegan lietuviai veikė
jai: A. J. Sutkus, šv. Bal
tramiejaus draugijos pirmi 
ninkas ir L. K. Federacijos 
skyriaus pirmininkas ir A- 
leksas Jankauskas, buvęs 
ilgametis įvairiausių drau
gijų pirmininkas, tai dienai 
pakvietė dr. P. Vileišį ir kun.

K. Barauską su prakalbo
mis. Jie kalbės svarbiai? 
Lietuvos ir lietuvių tremti
nių Sibire reikalais.

X Darius - Girėnas Posto 
No. 271, American Legion. 
pastarame susirinkime, iš
klausęs savo atstovo prane
šimo iš Legijono konvenci
jos, nutarė per Mutual Fe
deral Savings and Loan As
sociation nupirkti defense 
bonų už $500; taipgi ragino 
ir narius pirkti tų bonų.

X Petrui Young, turin
čiam taverną už dviejų du
rų nuo Ed. Kubaičio taver- 
no, Justice, III., praeitą nak
tį padaryta “hold up” ir, be 
to, pats savininkas taip su
muštas, kad Ed. Kubaitis, 
radęs kraujuose paplūdusį, 
be sąmonės atvežė į Šv. Kry
žiaus ligoninę. Praeitą pava
sarį toks pat “hold up” bu
vo padarytas Ed. Kubaičiui. 
Plėšikai buvo suimti ir nu
teisti kalėjimu.

X North Side spaliu 17 
d. 8 vai. vakare (po pamal
dų) šv. Mykolo lietuvių pa 
rapijos svetainėje kalbės dr.

P. Vileišis ir kun. K. Ba 
rauskas svarbiais lietuvių 
tautos reikalais ir klausi
mais.

X Stasys Malakauskas, 
lietuvis, tarnaująs lenkų ka
riuomenėj ir dabar atsidū
ręs Anglijoj, nori susiraši
nėti su Amerikos lietuviais. 
Jis lenkų kariuomenėn bu
vo paimtas 1940 m. Galima 
rašyti lietuviškai arba an
gliškai. Adresas: S. Mala 
chowski, P. O. Box 260-56, 
G.P.A. London E.C.I.

X Antaninos Leščinskie
nės rengiamas surprizas Ne
kalto Prasidėjimo P. Šv. se
serims pagelbėti išsipildė. 
Aušros Vartų parapijos salė 
paimta spalių 25 d. Dovana 
Plečkaičių iš Maywood, III. 
$10.00 leidžiama laimėjimui. 
Visus talkininkus, kurie tik 
gavote pakvietimus ir no
rintieji padėti, nuoširdžiai 
prašome atvykti šį vakarą, 
spalių 10 d. į Aušros Vartų 
parapijos salę pasitarti, iš
rinkti prezidiumą ir pasi
skirstyti darbais. Lauksi
me visų.

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių 
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ 

KALĖDOMS!
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LHE pfOPIES GAS LIGHT AND COKF COMPANY
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GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Šie įvairių spalvų Kalėdų s eikinimai, 21 iš viso — 14 lietuvių kalboje 
ir 7 anglų kalboje — už savaitės kitos bus užbaigti, sudėti į dėžutes ir siunčia 
mi “Draugo” skaitytojams.

Šiame “Draugo” Kalėdinių kortelių rinkinyje visi sveikinimai yra skir
tingi, ypatingo stiliaus, vaivorykštės spalvomis spausdinti, gražioje dėžutėje 
sudėti, ir visais atžvilgiais katalikiški. Tai bus pirmas sykis, kad kokia nors 
lietuviška įstaiga tokius puikius ir stilingus Kalėdinius sveikinimus yra at
spausdinus lietuvių visuomenei.

Atsiminkite - 21 KORTELIU už.................... $1.00
Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu

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

JM


