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Maskva Evakuojama
TŪKSTANČIŲ VARDU

Vienintelė šiek tiek gali
ma pagalba ištremtiesiems 
į Sibirą lietuviams yra per 
Ameriką. Dėl to nenuosta
bu, kad jau pradėjo iš Eu
ropos plaukti laiškai, ku
riuose lietuviai maldauja su 
žinoti kur jų ištremti gimi
nės, jiems padėti. Būtinai

Slaptas radio 
įspėja Italiją

KAIRO, spalių 12 d. — 
Kiek anksčiau buvo praneš
ta, jog vokiečių radio pra
nešimus pakartotiani truk-

reikalinga sudaryti kokį ko) ?yf*av0 aažin°mas . radi° 
mitetą ar šiaip parinkti Į^alsas; ^bar panašus įvy-

dio pranešimus.
Nežinorbos radio stoties 

pranešėjas saiga pasigirdo

žmones, kurie tais reikalais 
tarpininkautų ir jų adresus 
pranešti Europos lietu
viams. Jie būtų įpareigoti 
kiek galima rūpintis tremti
nių išlaisvinimu.

LIŪDNA, JEIGU 
TAI TIESA

Autobuso nelaimė RUSAI SKELBIA APIE DIDELIUS 
VOKIEČIU NUOSTOLIUS KOVOSE
Vyriausybė iš Maskvos nesitrauksianti 
Kariuomenė traukias į naujas pozicijas

MASKVA, spalių 12 d. — Rusai nors ir prisipažį- 
Šiandie oficialiai praneša- sta vieomis turį pasitrauk- 
ma, jog vokiečių žygiai į ti, bet pabrėžia, jog žygiuo- 
šiaurę nuo Orelio Maskvos darni pirmyn vokiečiai pa- 
linkui sulaikyti ir ru3ų ka- lieka kalnus žuvusių savo 
riuomenė atsiėmusi “M” kareivių.
kaimą Viazmos fronte. Raudonosios armijos or-

Visam vidurio fronte vyk- ganas Raudonoji žvaigždė 
I sta aršios kovos ir vokie- ; praneša, jog prie Orelio vyk

(‘•Draugas- Acme telephoto) ' čiai desperatiškai stengiasi sta milžiniškos tankų ko- 
pralaužti rusų linijas.Arti Memphis, Tenn., traukinys sudaužė mokyklų autobusą. 7 vaikai žuvo ir kelio vos.

per italų radio pareikšda
mas, jog “Italai, tai yra j 
tautos balsas — Italija turi 
nutraukti ryšius su Vokie-! 
tija.”

Pranešėjas pareiškė, jog
Mussolini ir užsienio mini- lika kitų sužeista.

Amerikos spauda skelbia ea» ,kalti ,už ■ - -
apie pradėtą gyventojų trė- ‘“Katančių tukstanc.ua žu-
mimą iš Slovakijos. Iš 1,-, VU3?U ger,ausu»
500,000 gyventojų esą jau vai 
išvežta 283,000. Ypač areš- į
KoSm’EŠ! Marš. Goeringas
gų esą areštuotą 267. Gal Tlrrliini renaici 
tai ir perdėtos žinios, bet J J

naujos Gabena nacius belaisvius 35 000 dolerių
į Jungtines Valstybes vertes medicinos

reikmenų Rusijai
Surado nacių radio stotį Grenlandijoj

kas nors, turbūt, darosi, ir rrviaciia atakai 
labai liūdna kad taip daro-
si.

NEW YORK, spalių 12 d.
WASHINGTONAS, spa-1 Norvegijos laivą ir Vokie- — Naujai suorganizuotoji j 

lių 12 d. — Šiandie prie j tijos Gestapo agentu, kuris Russian War Relief Society 
Amerikos krantų skubiai ar buvo įrengęs Grenlandijoj

LONDONAS, spalių 12 d. tinasi Jungtinių Valstybių radio stotį.
— Londono laikraštis Sun-! laivas su dvidešimčia vo- 
day Express šiandie prane- j kiečių belaisvių, kurie , valdė
ša, jog maršalas Goerin-' ■ ■ ■ — — ---------
gas, Vokietijos aviacijos
viršininkas, esąs mažam ! Rusaį T ietuVOl 

Visame pasaulyje plačiai Italijos Rapallo miestelyj, 
nuskambėjo Olandijos vys- .^enUfS’ kur. rengia CHICAGO __ Chicagos

DRĄSUS VYSKUPŲ 
ŽODIS PRIEŠ 
OKUPANTUS

Vakar laivyno departa
mentas pranešt, jog vokie
čiai Grenlandijoj buvo įren
gę radio stotį, kurią Ame
rikos jūrininkai .« surado ir 
sunaikino ir kartu suėmė 
Norvegijos laivą ir jo įgulą.

Apie laivo suėmimo apy3kupų laiškas, kuriame jie milžinių, į‘^^rmT American plakai

me tylėti nenorėdami pasi- dą. Manoma, jog juos Pa’ XiiTneSoiim^ Ū? d.e?artametnas nleko
likti išdavikais savo dvasi- vartos invazijai Egiptan ir yel|gUos persekiojimus Lie- nepranešė, 
likti išdavikais savo avas Afrikos vietosna tuvoje. Sekmadienio laido-,
nese pareigose ir drąsiai aitosna AiriKos vieiosna. Stasys Pieža patiekė pla- Kiek vėliau pranešta,
pasisako prieš nacionalsoci į Laikraštis taip pat pra- j tų ir išsamu straipsnį apie j°& Kuboje pasodintas ka-

Žuvo 2,200 kareivių
Šiaurvakariniam fronte, 

pasak rusų, smarkiose ko- 
l vose žuvę 2,200 vokiečių ka 
reivių.

i Vidurio fronte vokiečiai 
i pravedę smarkias tankų 
atakas, kurios buvusios pa
laikomos aršaus bomba: r 
šių bombardavimo. Šiose. 

BERLYNAS, spalių 12 d.! ko™3e, vokiečiai neteką 

oficialiai paskelbė, jog pe-,- Nacių sluogai šianu,
reitą sekmadienį jau išsių. et™' sies Viazmos ir Briansko
sta Rusijon medicinos apa- kus uzslinks juodosios die-, aDvi:nkase 
ratų ir medikamentų užten- į nos> kai vokiečiių kariuome . 
karnai įrengti dešimtį oPe-; nė visu rytiniu frontu spar- i Evakuoja Maskv« 
racijų kambarių. Į čiai žygiuoja pirmyn. *

Per tris su viršum mėne
sių esą sųnaikitna keletas 
šimtų Rusijos geriausių di
vizijų. Apskaičiuojama, jog 
iki kito sekmadienio vokie
čiai belaisvėn bus suėmę 
apie 3,000,000 rusų belais
vių ir fronte žuvę dar 2,- 
000,000 rusų kareivių.

Rusijos likimas 
esąs išspręstas 
skelbia naciai

3ERLYNAS, spalių 
Nacių sluogsniai šiandie

A,

r

Šis siuntinys įkainuoja
mas $35,000 vertės. Orga
nizacijos atstovas pareiškė, 
jog netrukus busią pasiųsta 
ir daugiau medicinos reik
menų.

Stalino įsakymu iš Mask
vos iškraustoma tūkstan
čiai moterų ir vaikų. Už
sienio vicekomisaras Lozov- 
skis pareiškė, jog vaikai ir 
moterys evakuojama iš 
Maskvos ne dėl artimo pa
vojaus, bet dėl to, kad ap
saugoti juos nuo vokiečių 
bombanešių. Rusijos bol- 
ševistinė vyriausybė iš Ma 
skvos nemananti krausty 
tis.

Tuo pačiu laiku Lozovs 
kis pranešė, jog Rusija ne-

Užmetinėjalėjiman Rodolfo Stohl, ku
ris kaltinamas špionažu ir 

| jog surasta vokiečių slapta 
radio stotis netoli Jungti
nių Valstybių bazės Guate- 
namoj.

alistų prievartos darbus. Jie neša, jog vokiečiai gamina Komunistų valdymo pasėkas 
paskelbė, kad neleidžiamą plačią sklandytuvų atsargą Lietuvoje.
eiti sakramentų ne tik Romunijoj, _ Bulgarijoj ir __________________________
tiems, kurie priklauso naci-! Prancūzijoj.
onalsocialistų organizacijai, naudojamas 
bet ir tiems, kurie priklau- darbas.
so kitoms, nuo nacionalso- . _ . ...
cialistų vadovybės priklau-! Laikraštis pažymi, jog tiUTOpOS invazijai 
sančioms draugijoms. Vys- šalia. oro atak4 ant Egipto'
kupai labai karštai užtaria Goeringas taip pat planuo- ONDONAS snaliu 12 d 
katalikų organizaciją. Ua ir 0^ Angiijon. J^osj“ * | įtalų laivus

Maskva supama.
Kariniai sluogsniai

nis žinių žurnalas “Every-Į reiškia, jog Maskva baigia- 
body’s weekly” rašo, jog Tna apsupti ir vokiečių me-
ee, daugiau negu Įtarinėjl-j chanizuotoji kariuomenė, ne i “an^tr7dar?ti “ta,'kos "su 
ma., kad “Amerikos biznio , žiūrint nepatogių oro sąly- kiečiaia ir Bk7idžiami už. 
žmones panaudoja musų bu-| gų. skubia, baigianti supt.! gandai neturį pa-

paskutiniuosius industrinius . į.
Europos Rusijos centrus. °

________________________ Vokiečiai prisipažįsta, jog *
------------------------------------  kai kurie miestai, ypač Ma- Zuvę

griežčiau pasisako už inva- I LONDONAS. — Pereitą skva parodys griežtą pasi- Leningrado radio paskel-
ziją Europos kontinentan LONDONAS, spalių 12 d. naktį Anglijos bombanešiai priešinimą ir apgulos stovis bė, jog Leningrado fronte 

Londono laikraščiai ragi-'“ Aviacijos ministerija pravedė plačias atakas antSaIis nusitęsti labai ilgai,! žuvo ar sužeista virš 100,- 
na sustiprinti paramą Ru-!šiandie Praneša> jog anglų militarinių taikinių Norve- ui Jau nebesudarysią svar- i 000 vokiečių kareivių ir su 
sijai nes “R„a”a nAn„xroia. bnnrbanešiai tailriiai apmetė erjios nakraščiuose. baus fronto. naikinta virš 1,000 oralivių.

Šiai gamybai
Priverstinasis Renqia kareivius

suomenė šiuo laiku kakart

LONDONAS. — Savaiti- pa-

Anglai atakavo tinumą Amerikos paramos, 
kad užimtų mūsų rinkas.

žuvo septyni Nubaudė naciai
vokiečių — rusų kare, | norvegų miestą 

kaip oficialiai pranešama, i 
jau žuvo 7 katalikų kuni 
gai armijos kapelionai, ir

Rusija nenugalė- wluuluiesitti u«iu«u apmetė gijos pakraščiuose, 
eai armnos aaneuona. ir, STOCKHOI.MAS, spalių ta, bet smarkiai sužalota ir >»mbomi8 tris laivus italų 
vrl klm 11 sužeis 12 d- - Okupuotajam Nor-j jos išsilaikymas priklauso la‘vų grupėje Viduržemio NEW VORKAS. - Aust-! va“«, vokl.eclal Paskelbs vi-'jog Rusijos jurininkai lai
tų. Granatos ir kulkos juos vegiJOS mieate Os,° vokie-j nuo Amerikos ir Anglijos )uroie- ralijos radio paskelbė, jog el ę Pa,mtM Rusijos mie- mingai išlaipinti Suomijo.
pasiekė tada, kai norėjo su čiai Paskelbė> j°8 sunki pa- paramos.” Visi trys laivai, pasak an- Paryžiuje sušaudyta dar du stų*
teikti paskutinių patarnavi- bauda uždėta Mysen mieste- Į Tuo tarpu rinktinieji Ang glų, palikti paskendę lieps- komunistai. Marseilles pa-

..x vakar sukeltąsias Ii jos kariai, kurie paruošti nose ir dūmuose.

Tikimasi jog sekančią sa- Maskvos radio paskelbė

liui už
riaušes, kurių metu dauge ypač partizanų kovoms, ap- 
lis asmenų sunkiai sužeista I mokomi galimai kontinento 

• ir bent penkiosdešimts sua- invazijai.
NAUJAS RAUPSUOTŲJŲ reštuota.
KUNIGAS

mus fronte sužeistiems ka smerkta kalėti dešimts Pran Bandg Praslla«ž«-
riams.

Sukilimai prasidėję, kai N j į pagme^g 
nežinomas asmuo įmete
bombą į vagoną, pilną Quis- mįr|į J 3 slaVU

to’tarp "raupsuotųjų" Uvas ling0 norvegų nacių jauni-1 
mo organizacijos narių. h

.................. NEW YORKAS, spalių 12
d. — Jugoslavijoj specialus 

gali daug ką “teisėtai” apip tribunolas pasmerkęs mirti 
dar dvidešimt keturis jugo-

Salose Molokai pereitame 
šimtmetyje per 15 metų dir

Damienas. Pats raupsais už 
sikrėtęs ten ir numirė. Dar 
ilgiau už tėvą Damieną jau 
yra tarp raupsuotųjų išdir
bęs dabartinis jų klebonas lėšę numesti trupinius pa-
/v° '77*7*......" i Raibos ieškantiems, bet kadkun. Petras d Orgeval. Užsi °_, , , , ’
daryti tarp gyvų pūvanėių, '
lavonų, yra auka, kurią is- 7 f .. JJ mo kaip tie raupsuotųjų te

vai ir tūkstančiai kitų ka
talikų laisvu noru eidami į 

Ir komunistai giriasi esą taip pavojingas tarnybas 
vargo žmonių prieteliai. Jie artimui, neteko girdėti.

tengia tik religinėmis idėjo
mis persiėmę žmonės.

slavus. Jie pasmerkti, nes 
dalyvavę komunistiniam ju
dėjime .

Tačiau Vichy radio pra
nešimu, Kroatų premjeras 
Anton Pavelich vienuolikai 
jų mirties bausmę pakeitė 
kalėjimu iki gyvos galvos.

_____________ cūzijos ūkininkų. ; Pranešama, jog rusų ka
riuomenė, tankų padedama 

o .. MACON, Ga. — šiandie keletą kartų stengės pra-
• 1 1 4~7- ®“OI”bos 28 metų Mrs. Annie Lou laužti apsupusias prie Viaz-

k2Lji?./T„ I Win Jau Nra močiutė, nes mos vokiečių linijas, bet jų
jos keturiolikos metų duktė pastangos nepavykusios ,ir 

vienoje vietoje žuvę virš 
2,000 rusų kareivių.

BERLYNAS. — Italija ir Vokietijos aviacija nuola- 
Bulgarija pasirašė naują tinai bombarduoja rusų už- 
prekybos sutartį, kuria dar nugario linijas ir tuo silpni- 
iabiau praplečiama šių vals- na rusų pasipriešinimą. Va-

harduoja Leningrado - Mur- 
maneko geležinkelio stotis.

03

įlankos pakraštyje ir prave
dė atkas vokiečių užnuga
ryje.

Tuo tarpu visuose fron
tuose vykstant kovoms Ma
skvos spauda atnaujino sa
vo raginimus, kad anglai 
pradėtų ofensyvą vakarų 
fronte, nes dabar esąs pato
giausias momentas.

Bulgarijoj paskelbė 
pilną mobilizaciją

tyblų prekyba.

BERLYNAS. — Skelbia
ma, jog Pragos laikraščio 
Cesko Slovo vyriausias re
daktorius Kari Laznovsky 
mirė nuo nuodų. Kiti vo
kiečiams draugingi redak
toriai irgi esą apnuodyti.

LONDONAS, spalių 12 d. 
— Londono radio paskelbė, 
jog gautas iš Ankaros, Tur
kijos sostinės, parnešimas, 

. .. kad Bulgarijoje paskelbta
, . ,aV?° . i pilnutinė kariuomenės mo-vokiečių ofensyvą pakeitusi ‘j. ..

visus veiksmus milžiniškam -----—-----------------------------
rytų fronte ir Rusijos liki- Į Daliani debesiuota ir Ve
rnas jau esąs išspręstas. 1 siau.

kar esą sunaikinta 101 rusų 
orlaivis.

Paskutiniajam mėnesyj 
suimta du šimtai tūkstan
čių rusų kareivių.

tukstanc.ua


I
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS

Balius pavyko
Šv. Mykolo vyrų draugys

tė spalių 5 d. turėjo suren
gus balių. Programa buvo 
labai graži. Pelnas ėjo pa
rapijos naudai.

Ši draugystė stipri na
riais ir jai priklauso veik 
visi parapijos vyrai. Būtų 
gražu, kad ir jaunesni vyrai 
priklausytų į šią draugiją.

A. K.

Pruzin, Juozas Strazdas, 
Bruno ir Mary Brazauskai 
(sūnus) iš Gary, Jonas Kai
rys su šeima iš Roselando, 
Albina Waško ir Juzefą 
Aukškainis abi iš Indiana
polis, Ind., ir kiti.

Šeimininkės buvo: M. Bra 
zauskienė ir A. Nenienė.

Korespondentas

Minėjo 30 melų 
sukaktį vedybinio 
gyvenimo

Or./ ir Simonas Brazaus
kai, žymūs šios Kolonijos 
veikėjai, sekmadienį, spalių 
5 d., suruošė iškilmingą va
karienę savo 30 metų vedy
binio gyvenimo paminėji
mui. Dievas juos apdovano
jo trimis dukterimis ir 
dviem sūnais. Vienas sūnus 
ir viena duktė yra mirę.

Sušelpta šeima
Petras ir Agota Tamaliū- 

i nai, seni šios kolonijos gy
ventojai, labai suvargo, nes 
juos prislėgė ne tik senatvė, 
bet ir liga. Tamaliūnas jau 
7 metai kaip tapo suparali- 
žuotas ir negali ne tik jo
kio darbo dirbti, bet ir žmo
niškai vaikščioti.

Jo žmona pradėjo mažai 
matyti.

Tamuliūnas priklausė prie 
Lietuvių Politikos Klubo, il
gai sirgdamas išėmė visą 
pašalpą. Klubas nutarė pa
gelbėti jiems ir surengė ‘bun
co party’ 4 d. spal. parap. 
svetainėje.

Antanas Kazlauskas pa
aukojo bačką alaus. Stenlis

RASTAS MIEGANTIS 'Įsteigtas Lietuvai 
Gelbėti Komitetas

C'Uraug&s” Acme teiepnotaj

Dennis Ludlovv, pustrečių metų amž., iš lron Mountain, 
Mich., kurs buvo dingęs iš namų, vėl yra namie pas tė
vus. Per 19 valandų jis apylinkėse buvo ieškomas ir pa
galiau rastas netoli namų raiste ramiai bemiegąs. Gydy
tojai pareiškia, kad vaikiukas nepasižeidęs, tik pavargęs.

gai įteikti jiems suteikė ne-( tais. Malonu, kad lietuviai 
paprasto džiaugsmo. Šiame jaunuoliai puikiai pasižymi.
darbe pasidarbavo Ona Bra
zauskienė, Bartkienė, Nenie
nė ir Lipskienė.

Korespondentas

X.

Susirinkę giminės ir sve
čiai sveikino jubiliatus su- 
dainuodamy “Ilgiausių me
tų”, ir apdovanojo dovano-1 Petraitis $18.00 vertės deg-
mis. Svečių buvo: Kareivai' tinės. Kiti davė dovanų ir 
ir jų šeima iš Chicago, A. pinigais. Anicato orkestrą 
Kareiva iš Texas, Jurgis dykai tą vakarą pagrojo. 
Brazauskas su šeima, Kaži-, Parengimas davė pelno 
mieras Brazauskas su šei- $160.45. Išleista dar jo smui 
ma, Tobalskių šeima — vi-
si iš Chicago. E. Valėnienė,

APSAUGOS
BONAI

Kiekviena valanda mums 
neša ir dangų ir pragarą: 

Kun. Jonas Kidykas, S.J. — mes laisvai pasirenkam 
prašo pasimelsti už įvairius vieną iš dviejų.
dvasinius darbus šiose para
pijose:

Spalių 12, 13 ir 14 ketu-' 
riasdešimtė Wilkes-Barre,

Prašo pasimelsti

Elizabeth, N. J. — Eliza- 
bethe susitvėrė Lietuvai 
Gelbėti Komitetas, kurin į- 
eina visų draugijų atstovai. 
Pirmininku yra R. Džiove- 
lis, sekretorių D. Petručio- Į ^a' 
nis ir iždininku kleb. kun. J. 
Simonaitis. Komiteto dar
buotė yra tikrai žymi. Ne
seniai turėjo Lietuvai gel
bėti pikniką, kuris gryno 
pelno davė $303.56. Viso ko
mitetas turi grynais pini
gais $501.71. Tai yra didelė 
suma ir Elizabeth gali tuo
mi pasididžiuoti. Linkime 
komitetui ir toliau taip sėk
mingai darbuotis Lietuvos 
labui. X.

Spalių 26 iki lapkričio 2 
d. misijos East St. Louis, 
III.

Lapkričio 7, 8 ir 9 ketu-* v
riasdešimtė Kewanee, III.

Lapkričio 16 iki 30 d. mi
sijos Brighton Parke, Chi
cago, III.

Gruodžio 5 iki 14 novena 
prie Kūdikėlio Jėzaus Tere
sės šv. Andriejaus parapi
joje Philadelphia, Pa.

SKIN TROUBLES
DOCTOR’S AMSiiiifi L1QUID

GREAT SUCCESS FOR

(external!y caused)

__ PRAISED
FROM

• 7 . - - COAST
TO

COAST!
No matter what you’ve tTied witheut 
success for unsiently surface pimples, 
biemlshes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which quickly relieves 
itcning soreness and starts right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe casea 
may need Eitra Strength Žemo.

^Seratchinr
Forąuick relief from itching of cczcma, pimples, 
athletc's foot. scabies, roshes nnd other ex- 
temally caused skin iroubles. ūse srarld-famous, 
cooling. antiseptic. hquid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
ųuickly stops intense itching. 35c trial botlle 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. O. D. PftESCRlFTlON.

Relieve
/tchFast
orNone/Bidi

ADVOKATAIDR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINfiJA. 
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.

YVHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

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

vai. vak.
Tel. CALumet 6877 

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

REZIDENCIJA; —
3149 SO. HALSTED ST.

Tel.: Victory 2«79DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir antį 
lengvų išmokėjimų. ’

„ 1Q , RAKANDŲ KRAUTUVEty: “Amerika rūgs. 18 d.
tilpo pirmam puslapy gan ( 3049 S. Halsted Str.

Iš nelietuvių 
spaudos > Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Ave.
Chicago, UI.

Lietuviai koncertavo 
turtuoliams

New York, N. Y. — Rug
sėjo 23 d. žinomi turtuoliai 
Mr. ir Mrs. Hyman Crystal, 
gyv. Great Neck, L. I., savo 

ka laimėjimui, kuriuo šukei- puošnioje rezidencijoje turė
jo suruošę muzikalinę puo
tą, kurios programai išpil
dyti buvo pakviesti smuiki
ninkė Margareta Digrytė ir 

i pianistas Justas Jankus. A- 
j bu jauni artistai tiesiog 
i meistriškai išpildė pasauli
nio masto kompozitorių kū
rinius.

Gausiai susirinkę svečiai 
labai nuoširdžiai įvertino 
lietuvių artistų pasirodymą 
gausiais aplodismentais, o 
po programos — komplimen 
tais. Programos užbaigoje 
pakviesti M. Digrytės mo
kiniai, kurių pasirodymas 
aiškiausiai liudijo, kad ji ne 
tik puiki smuikininkė artis
tė, bet ir talentinga muzi
kos mokytoja.

Šeimininkai maloniai vai
šino visus savo svečius, ku
rie džiaugėsi lietuvių talen-

DR VAITUSH. OpF
LIETUVIS 

AKTU GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Philadelphia, Pa. — Vie
tos ukrainiečių naujienraš-

ta kelios dešimtinės. Pini-
4

KAS REIKIA ŽINOTI

ilgokas pranešimas apie Ka
nados lietuvių neseniai įvy
kusį Monrealy seimą.

Reporteris
■■ ■ 1 ■■ . ...............

Did “Diamond Jim” Have 
Stomach or Ulcer Pains?
It ia hardly Ilkely that Diamond Jim 
Brady could have eaten so vora- 
ciously if he suffered after-eating

fiaina. Sirfferers who have to pay 
he penalty of stomach or ulcer 

pains, indigestion, gas pains, heart- 
burn, hurning sensation, bloat and 
other conditions caused by excess 
acid should try a 25c box of Ūdga 
Tablets. They mušt help or money 
refunded.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų Tisam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
itekcamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regiltmo mokslas 

gali sutelkti.
83 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie paleli— 
vlna aklų tlempima.

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

OPTOMETR1STAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas 18-toe
Telefonas CANAL 0538 — Chicago 

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

Tred. lr Beit: *8:80 a. m. iki 
T:M t*. m.

Telephone: YARds 3089

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

•
Del sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Bndriko Radijo PrngoramaI:

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieninis, Ketvirtadieniais 

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; CIC.ro 4275

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 YVest Cermak Road 

Ofiso taL OANal 8843 
Ofise V«Li >—4 ir 7—8 
Tredtadlvntaia sesei ntartfc 
Bes. Tel t RIMni* 8150

Tel. TARds 8848

DR. 6. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Strese

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

Telefofnaa: HEMIock 5840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS 

6757 So. YVestern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 81 Vak. 7 Iki S 

Nedėliomia pagal sutarti

TaL YARda 3143
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. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

Dr. Waller J. Phillips
GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 YVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. YVestern Ave.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Ofiao TsL:
YiRginia 1833

■UL TaLi
PBOspesk I3M

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 YVeet 85th Street
LIGONIUS PRIIMA j
Kasdien nuo 2:09 iki 8.00 »aL 

Trečiad. lr Sekmad. tik eusltarlua

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

PIRKITE APSAUGOS BONUS!
K. Ką turiu daryti, kad A. — Jis stipriai koope- 

pagelbėti savo sunui, kur3 ruoja. A. F. of L., C. I. O., 
geležinkeliečių organizacijos 
ir ir daug kitų darbo grupių 
visoj šaly indorsavo Pro
gramą.

Pastaba. Jgyti 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.

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 
sybe i, kad jūsų sūnus būtų 
viskuo aprūpintas.

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

KuvIrS 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme Ir gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akla, trumparagyet*
lr tollregygtę:
palengvins aklų Įtempimą, praSallM 
galvos akaudejlmų. svaigimų lr aklų 
kartoj.

MODERNIAM IACHI, TOBULIAU* 
EGZAMINAVIMO BCDA1 

ApecIitlS atyda atkreipiama J valkų
akla.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VA1.ANDO8:
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien. 

8ekmadlenlals pagal sutarti.

4712 So. Ashland Ave.
TeL YARDS 1373

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAf
Res. 6968 So. Talman Ave.
Res. TaL GROvehiU 0317
Office taL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis nusitarus. 
2423 W. Marąuette Road

TaL OANal 8128

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
REZTDENC1JA:

6631 S. Callfornla Ave. 
Telefonas RBPnMic 7838

Ofiso tel.: VlRglnla 0033 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

OR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office taL YARda 4787
Namų tel. PROapect 1930 Tel. OANal 0267

Res. taL: PROapect 66&

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

Ravidenrlja: 6000 So. Artasian Avi 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popu

1 iki 9 vaL vakar*.

TeL YARda 6981.
Rea.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofise vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 
756 YVest 35th Street

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

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

Rea. telafonaa SEEley 0434.

Tel. Cicero 1434

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS 

Kamp. I5tos gat k 49th CL
OFISO VALANDOS:

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 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal nutartį.
Ofiso

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

(2-troa lubos)
TeL MIDiray 8880 Chicago, IR

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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

Tai. TARds 0994 
Rez. Tel. KENtvood 4300

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

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

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 YVest 63rd Street
i
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MOTINA

Artimo meilė

AUKLĖTOJA Moterys

PRAŠOME Į 
MŪSŲ 

VIRTUVĘ

S

k

A

(Tęsinys)
Jei norite, kad jūsų vai

kai tikrai mylėtų artimą, 
neleiskite jų niekuomet ką 
piktą kalbėti apie kitus. Te
gul jūsų namuose niekas 
neapkalbinėja artimo vai
kui girdint. Jam pačiam 
ėmus tai daryti, tuojau liep
kite nutilti, sakydamos, 
kad kiekvienas turi rūpin
tis savo ydomis ir jas tai
syti. “Neteiskite, ir nebu
site teisiami” — reikia pa
aiškinti vaikui tuos žodžius. 
Neleiskite taip pat nešioti 
liežuvių nei kartoti užgirstų 
paskalų, užgaunančių kitus. 
Parodykite vaikui, kaip kil
nu ir gražu visados užtarti 
artimą, kitiems jį apkalbi- 
nėjant, visuomet tarti ką 
jam išteisinti. Kas taip da 
ro, tas yra kilnios dvasios 
žmogus.

Mylėti artimą nemažai 
kliudo šykštumas, godu
mas. Todėl naikinkite ir 
tą palinkimą, kurs taip pat 
kartais ankstokai pasireiš
kia. Ir čia, kaip visur rei
kia ne tik bausti ir barti 
už šykštumą, kiek raginti 
rodyti duosnumą. Jei vai
ke nėra įgimto duosnumo, o 
tat dažniau atsitinka, ta do 
rybė nekeliama pavyzdžiu 
ir vargiai beužaugs jo sie
loje. Šventųjų gyveniniai 
rodo, kad visi tis, kurie pa
augę ypatingai pasižymėjo 
gailestingais darbais ma
žais vaikais tebeūkdami, 
jau buvo labai duosim s.

Jei vaike nepasireiškia 
toks nepaprastas duosnu- 
mas, tai reikia ugdyti tą do
rybę. Pratinkite vaikus, 
kad jie ką tik gavę, visu 
kuo dalytus tarp savęs, kad 
niekuomet, gavęs kokių ska 
numynų, nesuvalgytų jų 
pats vienas, užlindęs į kokį 
užkampį. Dovanokite pa
vargėliams išmaldą per vai

ko rankas, kol dar jis ne
turi savo pinigų. Bet kai tik 
jis turės savo turto, raginki
te aukoti iš jo, kad išmal
da būtų tikra auka.

Motina savo pavyzdžiu 
turi vaikui parodyti, kad 
maloniau yra duoti, negu 
imti. Apie palaimintojo 
kunigo Jono Vianėjo tėvą 
pasakojama, kad pas jį 
kiekvieną vakarą ateidavo 
pavargėlių būrys, dažnai po 
12 — 15 žmonių. Jie pra
šydavę sriubos ir nakvynės. 
Kai kartais pritrukdavę va
karienės, tėvas atiduodavęs 
savo dalį. Todėl nieko nuo
stabaus, kad Jonas, mažas 
būdamas, atvesdavęs namo 
visus sutiktuosius pavargė
lius, patardamas jiems nu
sivilkti savo suplyšusius 
drabužius, kuriuos jo moti
na tuojau sulopysianti. Mat, 
kokios dorybės viešpatauja 
tėvų nakmuose, tokios dygs
ta ir auga vaiko širdyje. 
Kaip gražu būtų, kad vai
kui kiek paaugus, motina 
pratintų jį kasdien padary
ti nors vieną gerą darbą, 
koks yra prieinamas jo jė
goms ir išmanymui: patar
nauti namiškiams, pavaduo
ti ką, sušelpti pavargėlį ir 
taip toliau.

Jei išauginsite vaiko sie
loje artimo meilę ir duosnu
mą, tai duosite jam di
džiausią ir brangiausią krai 
lį. Tiedvi dorybi užkerta 
kelią daugeliui visokių nuo
dėmių. Žmogus, kurs jomis 
pasižymi, vargiai begali 
pražūti.

Kuria šeimos židinį
Josep Lindzius — Anna 

Ūsas.
Veto Povilaitis — Lillian 

Baronas.
Charles T. Kalnis — Jo

sephine Sasnauskas.
Henry Schulz — Charlot- 

te Zamowskis.

(Tęsinys)
— Tai jūs begėdžiai, iš- 

vėlėte dabar jam kokią nors 
blogenybę ? susigodojo Ger 
dvilienė.

Marcelkė pakėlė aukštyn 
už uodegų tris silkes.

— Tai tu jas, begėdė, pa
vogei susijuokė marti, o 
Marcelė ir piemuo dar la
biau nusikvatojo.

— Ir negaila tau jo var
go, begėde! — subarė Ger- 
dvilienė: —. gal visos die
nos uždarbį pavogei. O 
ten jo pati gal alkana guli. 
Dievo tu nebijai.

— Neims jo galas! — pa
siteisino Marcelkė, liovusi 
juoktis. — Maža jie apgau
na mūsų žmonių.

— Tai jų darbas. Bet pa 
žiūrėkime, ką pasakys tau 
kunigas, kai nueisi išpažin
ties.

Marcelė visai nutilo, nes 
ji nusigando, kunigą atsimi
nus. Vėl gi jai topterėjo 
širdin, kad gal tikrai Kuš
lius ir jo šeimyna badauja. 
Ir atsiminė, kaip jis go
džiai valgė keptas bulbes.

— Pasijuoksit jūs, kai at
sieis jums aname pasau
ly, įsikandus silkes danty
se, prašinėti Kušlių, kad ji
sai jas nuo jūsų priimtų! 
pagrąaė jiems Monika.

— Nesulauktų tavo galva, 
kad aš žydo prašinėtau, — 
atrėžė piemuo. — Arba ten 
žydai bus, kur mes, katali
kai.

— Kai pateksi pragaran, 
ten gana rasi visų: ir žydų, 
ir katalikų, ir ponų, ir pras
čiokų.

— Dar jau, die, yra ko
kis nusidėjimas prieš Die
vą žydą apgauti, — mėgi-

SILKĖS

no dar gintis Marcelkė —1 
jie gi mūsų Viešpatį Dievu
lį nukankino, nukryžiavo.

— Vai, mergelė! — atsi
duso Gerdvilienė — mes jį 
kasdien, mieliausį Dievulį, 
kiek kankinam, kiek kry
žiuojam! ... Ir Jis mums 
vis atleidžia.

n
Prisisapnavo Marcelei, 

kad ji pateko dangun. Ten 
buvo gražu, kaip Pivašūnų 
bažnyčioje. Visur žvakės 
dega, žiburiai; patsai Po
nas Dievulis, žilas, ilga 
barzda, sėdi aukštai ant 
aukuro, o aplinkui jo vis 
angelėliai; vieni maži, kaip 
Švenčiausiosios Panelės pa
veiksle Merkinėje, lakioja ir 
aukštai ii žemai aplinkui 
Dievulį, o kiti — dideli jau, 
bec taip pasirėdę, ilgais 
sparnais už pečių, klupauna 
pus aukurą ran*u4es sudė- 
ja, lyg jauni kunigėliai ar 
klierikai, ir garbina Dievu
li.

Visas dangus pilnas nu
mirėlių; iš tų,’ kur dar gy
vena, Marcelė nei amate nė 
vieno. Jai net baugu pasi
darė ir topterėjo širdis, ar 
tik ir ji nenumirė, kad 
pateko dangun. . Tik pri
minti, kadagi ji mirė, ne
galėjo. Ilgai mąstyti ne
teko, nes numirėlių ėmė vis 
daugiau ir daugiau eiti dan 
gun pro mažąsias dureles, 
kur ji stovėjo, kad ją nustu 
mė net kampan ir ten pris
paudė į sieną. Prisibrau- 
kė numirėlių dangun, lyg 
žmonių Merkinės bažnyčion 
per šventą Roką. Visi jie 
buvo gražiai pasirėdę, lyg 
ką tik palaidoti. . Daugel 
ten buvo vyrų, moterų,

ponų, kunigų ir praščiokų 
žmonių.

Ponai ir ponios už grote
lių sėdėjo arčiau Pono Die
vulio; pamačius tai, Marce
lė net atsiduso. *

— Tai, Dievuliau, ponams 
ir čia geriau!

Čia pamatė Marcelė dau
gelį savo pažįstamų; vieni 
jų jau senai buvo mirę, ki
ti dar tik pernai. Čia bu
vo Lukošiūnas Petras, jos 
krikštatėvis, pas kurį ji 
penkerius metus tarnavo ir 
piemene ir pusmerge. Pa
matė ir Vakšienę, savo 
krikštamočią, kuri jai pado
vanojo šilkinę skepetą, ka
da ji buvo pirmojoj išpa
žinty. Tiesa, skarelė bu
vo jau nebe nauja, bet ma
ža skylutė pačiam viduje 
žibėjo, bet Marcelė ir dabar 
ją nešioja, kada tik eina 
kur didesnin atlaidan.

(Bus daugiau.)

Žuvies blyneliai
Vienas svaras mažų žu

velių, 3 kiaušiniai (balty
mai atskirti nuo trynių), 3 
šaukštai miltų, pusė šaukš
telio druskos, truputis pipi 
rų, truputis smulkiai suka
poto česnako, ir vienas 
šaukštas smulkiai sukapotų 
petruškų.

Išvirti žuvį; nulupti ir iš
imti kaulus, ir smulkiai su
kapoti. Plakti kiaušinių 
trynius kol sutirštės, pri
dėti miltus, druską, pipirus, 
česnaką, petnškas ir žuvį. 
Pridėti plaktus kiaušinių 
baltymus. Dideliais šaukš
tais dėti į karštus taukus 
ir kepti tol kol abi pusės 
bus gražiai parudavusios.

Baltai Keksas.
2 puodeliai išsijotų miltų, 

pusė šaukštelio druskos, 3 
šaukšteliai bakino, 3 kiau
šinių baltymai, vienas puo
delis tirštos saldžios grieti
nėlės, pusantro puoduko cu
kraus, pusė puodelio šalto 
vandens, ir vienas šaukšte
lis vanilijos.

Išsijoti miltus, druską ir 
bakiną tris sykius. Išplak
ti kiaušinių baltymus į pu
telę. Išplakti grietinėlę kol

Izutirštės ir sumaišyti su 
kiaušinių baltymais. Iš- 
lengva dėti cukrų ir gerai iš 
maišyti. Paskui dėti išsijo
tus miltus ir vandenį dali
mis, ir gerai viską išmai
šyti. Ant galo įdėti vaniU- 
ją-

Kepime formą reikia iš- 
dengti popierą ir supylus 
tešlą kepti vidutinio karščio 
pečiuje apie pusė valandos.

("Draugas" Acme telephoto)

Miss Barbara Wear iš St. 
Louis, Mo., kuri išrinkta ten 
“Weiled Prophet” karnivalo 
karaliene.
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* 4MLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodloea Arkivyskupas,
Apaštališkas Deleaataa

Trys kraštutinumai
Šiuo metu, kuomet valstybės pakrypo į karo kraš

tutinumą, ne pro šalį yra panagrinėti į kokius kraš
tutinumus gali nueiti paskiras žmogus.

Šį klausimą gvildena laikraštis “The Torch”.
Kalbant apie tai, tenka paliesti diktatorius, kapita

listus ir šventuosius.
Diktatorius, nukrypęs į kraštutinumą, valstybę pa

darė visagalinčia, viršiausia už viską pasaulyje ir su
triuškina visus tuos, kurie sudaro valstybę.

Kapitalistas pasidaro kraštutinis, kai jis pinigą pa
stato aukščiau visko. Jisai triuškina savo artimą, jį 
skriaudžia, o sau krauna turtus.

Šventasis irgi galima vadinti ekstremistu (kraštu
tiniu), bet jis to šventumo pasiekia save paaukodamas 
kitiems, save sutriuškindamas dėl visų žmonių meilės 
Dievuje.

Diktatorius yra daugumos žmonių nekenčiamas, ar
ba jei kurių ir gerbiamas, tai gerbiamas iš baimės ir 
tamsumo.

Tas pats yra ir su kapitalistu. Darbininkai jo ne
kenčia dėl to, kad jis yra neteisingas. Nekenčia jo ir 
kompetitoriai, nes jis užstoja jų tuščiai, saumyliškai 
ambicijai kelią.

Šventasis yra milijonų tikinčiųjų gerbiamas ir gar
binamas. Garbinamas ne iš baimės, prievartos ar neži
nojimo, bet laisva valia, geriausiais norais ir sąmo
ningai.

Tai mūsų laikų trys kraštutinumai.
Tautos nesusideda iš diktatorių, kapitalistų ir šven

tųjų. Pirmųjų dviejų skaičius yra labai mažas, šven
tųjų yra maža ne dėl to, kad tautos jų negalėtų dau
giau turėti, bet dėl to, kad šventumas labai daug ir 
didelių reikalavimų stato.

X - -1

Sovietai ir anglai
Yra žinių, kad anglai siūlėsi pasiųsti savo kariuo

menę į Kaukazą, bet Stalinas davė suprasti, kad tai 
nereikalinga. Anglams, mat, rūpi užimti žibalo šalti
nius, kad juos sunaikinti, kai komunistų armija bus nu
galėta ar padaryta kompromisinė taika. Jie, supranta
ma, nenorėtų, kad tie šaltiniai patektų vokiečiams.

Sovietai dabar jau lyg ir norėtų anglus į Kaukazą 
įsileisti, nes mato, kad jo neteks, tačiau nenori, kad 
jų kariuomenė maišytus su raudonarmiečiais. Stalinas, 
kaip išrodo, nori, kad anglų kariuomenė kariautų prieš 
Vokietiją visai atskirai. Matyt, bolševikai nenori pa
rodyti savo silpnumus ir netvarką. Propagandos da
lykai taip pat yra imama dėmesin.

Maskvos laikraščiai, kalbėdami už Staliną, išreiškia 
norą, kad anglų kariuomenė dabar tiesioginiai pultų 
Vokietiją. Tai, žinoma, vokiečius priverstų atitraukti 
karo jėgų iš Rytų fronto. Gal tada raudonarmiečiai 
galėtų truputį atsikvėpti.

Gina žmonių reikalus
Neramumai ir sukilimai vokiečių okupuotuose kraš

tuose, parodo, kad naciai ten neišsilaikys, kad jų už
dėtą vergijos jungą žmonės numes.

Visuose kraštuose ir visais laikais Kataliku Baž

nyčia labai griežtai stovėjo prieš nacizmą. Neseniai 
skaitėme Olandijos katalikų vyskupų bendrą ganyto
jišką laišką, kuriame jie aiškiai pasisakė, kad būtų 
neištikimi savo pašaukimui, jei nutylėtų apie nacių 
daromas skriaudas tikintiesiems žmonėms.

Olandijoj okupantai prievarta norėjo sujungti Ro
mos Katalikų Darbininkų Uniją su Nacionale Socia
listų Partija. Vyskupai čia griežtai užstojo šią uniją 
ir jos narius. Jie net tą pareiškė, kad kuris iš katalikų 
bet kokiu nors būdu parems nacional socialistinį są
jūdį, tokiam nebus duota išrišimo.

Taigi, Bažnyčia neina su diktatoriais. Ji remia, už
stoja žmones, ji gina darbo žmonių reikalus.

P,
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Lietuvių Kultūrinis Institutas žengia pirmyn
1. Nuoširdus šviesuomenės pritarimas
Tik mėnuo praslinko, kaip Liet. Kultūrinis Institu

tas paskelbė visuomenei savo pirmą atsišaukimą, kurį 
ištisai ar kiek sutrumpintai atspauzdino “Draugas”, 
“Vienybė”, “Darbininkas”, “Amerika”, “Garsas”, “Vy
tis”, “Lietuvių Žinios”, o trumpai paminėjo dar kele
tas kitų laikraščių, šia proga Instituto direktorius ta
ria minėtiems laikraščiams jautrų padėkos žodį ir reiš
kia pagarbos jausmus už nuoširdų pritarimą ypatin
gai sunkiam darbui.
2. Pirmieji talkininkai ir jų pažadai

Instituto direktorius nebe vienas: jis apsuptas šiltų 
lietuviškų širdžių draugystės. Ir gausūs, draugiški pa
žadai pasipylė ne iš vienos kurios grupės žmonių, bet 
iš kelių reikšmingiausių grupių: katalikų, liberalų, tau
tininkų, liaudininkų ir žmonių be ryškios politinės 
orientacijos. Per vieną mėnesį Institutas pasidarė visų 
lietuvių įstaiga. Gražesnių rezultatų niekas negalėjo 
tikėtis.

1. Prof. Dr. Alfred Senn pirmasai atsiliepė į trimito 
balsą. Jis yra sūnus gražiosios Šveicarijos, iš kurios 
mes norime daug ko mokytis. Baigęs Fritourgo Uni
versitetą filosofijos daktaro laipsniu, šis gabus kalbi
ninkas keletą metų dėstė Lietuvos Universitete, pas 
kiau atvyko Amerikon ir buvo profesorium Wisconsi- 
no Universitete, dabar gi jis dėsto Pennsylvanijos Uni
versitete. Daugelio kalbų žinovas, jis ypatingai yra 
pamėgęs lietuvių kalbos neišsemtas paslaptis ir nema
ža jau rašęs lituanistinėmis temomis įvairiuose kalbo
tyros žurnaluose. Jis reiškia nuomonę, kad beveik visi 
mūsų Instituto leidiniai nebūtų storesnį kaip šimtas 
puslapių. Nes tuomet “you are pretty sure that at 
least somebody will read them”. Instituto direktorius 
yra linkęs prisilaikyti šitos taisyklės, išimtį daryda
mas tik Lietuvos istorijai.

Prof. A. Senn ketina Institutui parašyti šiuos vei
kalus:

1. A History of Lithuanian Literature.
2. A Lithuanian Grammar for American Schools.
3. Lithuanian Reader (historically arranged).
Visos šios knygos lietuvių visuomenei ir jų drau

gams būtiniausiai reikalingos. Jos seniai jau laukia- 
mos. j >

2. Prof. Dr. Jonas Stanton-Stankevičius, gimęs Kau
ne, bet užaugęs Amerikoje. Ligi šios vasaros jis dėstė 
Rytų Europos ir Azijos istoriją Michigano Universi
tete. Autorius kelių istorinių veikalų, jų tarpe ir Ru
sijos istorijos. Greta lietuvių ir anglų kalbų, jis gerai 
moka rusų ir kinų kalbas, vartoja japonų ir kitų ry
tiečių kalbas. Šiuo metu jis pakviestas U. S. A. vie
nos ministerijos moksliniu patarėju tarptautiniuose 
klausimuose. Prof. J. Stanton ketina Institutui para
šyti:

Lietuvos istoriją, veikalą apie 500 pus’.
Šį pažadą laikome nepaprastai, brangiu ir reikšmin

gu mūsų kultūrai ir tautinei savygarbai.
3. Dr. Pranas Galinis, neperseniai gavęs filosofijos 

daktaro laipsnį Harvardo Universitete už disertaciją 
“The Origins of the Baltic Peoples”, parašė malonų 
laišką, žadėdamas platų bendradarbiavimą ir praneš
damas, kad jis jau pradėjęs rašyti šiuos veikalus:

1. A History of the Republic of Lithuania (1918-1940).
2. Practical Grammar of the Lithuanian Language 

(for the ūse of studentą).
3. A Comparative Grammar of the Baltic Languages.
4. A Linguistic Map of Lithuania.
4. Dr. Juozas Raymond Rymavičius, laimėjęs filoso

fijos daktaAtą Princetono Universitete ir paskiau dar 
studijavęs Lietuvos Universitete ir buvęs lietuvių kal
bos lektorium Varšuvos ir Columbijos Un-tuose ir Ma- 
rianapolio Kolegijoj, pareiškė Institutui pilną- pritari
mą. Jis šiuo metu ruošia keletą raštų iš lituanistikos, 
bet svarbiausias ir mums reikalingiausias jo pasiry
žimas yra parašyti:

Lietuvišką-Anglišką žodyną, kurs ypatingai yra rei
kalingas mūsų visuomenei, nes senesnieji žodynai jau 
išparduoti arba net labai jau pasenę, nebepatenkina 
šių laikų reikalavimų.

_ _ IBus daugiau}_ _ _ _

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 13 d.)

Lenkai išvien su žydais... 
Kaune dabar iš inteligentų 
yra kun. A. Dambrauskas, 
Alekna, Šova ir P. Dovydai
tis. Tiek mažai tesant lietu
viškų inteligentinių pajėgų, 
Kaune įsigalėjo lenkininkai, 
su kuriais mokyklų reika
luose, galima sakyti, eina iš
vien ir žydai.

•
Streikuoja cigarų darbi

ninkai.... Įvairiose Jungtinių 
Amerikos Valstybių vietose 
dabar streikuoja 10,000 ci
garų darbininkų.

•
Pirmoji knyga... Pirmoji 

knyga išspauzdinta Ameri
koje 1536 metais, kurios var 
das: “Escala espiritual de 
San Juan.”

Artinasi lietuvių diena.... 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Wilsonas, 
suprasdamas mūsų brolių 
lietuvių, esančių Europoj, 
didžius vargus, paskyrė lap
kričio 1 d. lietuvių dieną, 
kurioj bus renkamos aukos 
Lietuvos reikalams. Iki šiol- 
jau įsteigta virš 100 komi
tetų, kurie rūpinsis, praves
ti įvairiose vietose lietuvių 
dieną.

fPPDEFENSE^OEFl

UNHED
bTATES
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Po svietą pasidairius
Prieš Amerikos ir Ang

lijos delegacijai atvykstant 
į Maskvą pasitarimui apie 
paramą Sov. Rusijai,, Chi
cago Tribūne “Wake of the 
News” kolumnistas Arch 
Ward parašė komediją, 
“Juozo komitetas delegaci
jai priimti,” kurioj scena 
yra tokia:

Scena — Kremlius, Mas
kva.

Dėdė Juozas: — Na, boy- 
sai, kuomet Uncle Sap’s, — 
“I mean” Sam’s delegacija 
atvyks, mes susirinksime 
čia ją apgauti — “I mean” 
ją pasveikinti. Susirinkite 
be šiušų ir pančekų. Tas 
pradžiugins F. D. R. Jis ma
nys, kad mums šiušų ir pan
čekų reikia.

Pirmas narys: — Kas tas 
F.D.R.?

Dėde Juozas: — Tai San
ta Glaus, idiote. Anfvei 
boy’s, Le šiušų ir pančiakų. 
Padarysime jai įspūdžio.

Antras narys (traukda
mas iš kišeniaus rankinę 
granatą); Vade, o kaip ši 
padarymui jai įspūdžio?

Dėdė Juozas: — No, no, 
ne dabar iki aš . . .

Trečias narys: — Ėst, va
de, jie >ra mūsų nepriete
liai. Jie nemėgsta mūs gy
venimo tvarkos. Jie net gi 
tiki į Dievą.

Dėdė Juozas; — Aš ži
nau, bet kuomet namas de
ga ir kaimynas skolina 
jums žarna (hose), jūs ne

galite nepriimti nežiūrint 
*.ad jis net tiki į Dievą.

Pirmas narys: — Vade, 
mes tave supratome. Na, 
sykiu visi draugai.

Choras: Urė Uncle Sap, 
"we mean” Sam, Sam, Sara.

Uždanga nusileidžia.

Iš nepagelfusiii lapų
‘ ‘Motinos sziandien beda- 

voja buk dukreles užaugi
no, vaikinu invales bet jie 
nesiima ant apsipačiavimo. 
O kas tame kaltas? Kaip 
tosios dukreles sziandien už 
ii ūgy t os? Kol da maža 
tiek, to motina dukrelė ap
žiūri, leidžia ja in mokykla 
nors toji nieko neiszmoks- 
ta. Kada dukrele paauga, 
motina pradeda ja puoszti 
o jeigu neturi isztekiiaus 
ant puošimo tai atranda 
kitoki būda. Paaugia duk
reles pradeda valkiotis, tran 
kytis bambileis po visas pa
kampes lygz po pusiaunakt, 
neklauso, motinu, nieko ne
dirba ir da nori kad tokia 
tingine-valkata kokis davad 
nas vyras paimtu sau už 
gyvenimo drauge.” (S.).

Marianapolyje sakoma, 
Ananis buvęs geras futbolo 
mokytojas, bet pasirodęs 
kaip šventraščio Ananias — 
melagis.

Muziejuj vadas rodo ir 
aiškina senienas. Priėjęs 
prie karališkos kėdės sako:

— Šioje kėdėje sėdėjo, 
jei galima taip išsireikšti, 
neviena karūnuota sėdynė.

Copyright 1941 LincolrfNews'paper Features, Iao."
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir teka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis

U. TOMAS 
(Tęsinys i

Jau po vidurnakčio. Geležinėj krosnelėj rusena silp
na, raudona liepsnelė. Bet jos vos užtenka vienai kertei 
sušildyti. Griša guli mediniam tapčane; mes ant jo su
krovėme viską, ką tik turėjome po ranka, kad jis nors 
kiek galėtų atšilti ir pasilsėti.

— Alia, — kreipiasi jis vėl po kiek laiko į mane, — 
sėskite šalia manosi Aš jau seniai nemačiau tikro žmo
giško veido. Ten buvo tik numirėliai ir pasmerkti mir
ti.... Alia, uždekit man ant kaktos savo ranką.... Taip, 
taip. Ir aš įsivaizduosiu, kad jūs mane mylite, Alia. Aš 
taip pasiilgau žmogaus, kuris mane mylėtų ir kuris ma
nimi rūpintųsi! Aš esu toks pavargęs.......aš manau, kad
netrukus turėsiu mirti.... Aš manau!....

Griša užmiega, o mes visi tylime. Prie jo prieina pro
fesorius Zavadovskis ir jį tyliai, kad nepabustų, užkloja 
savo kailine šūba. Tuo tarpu šviesa visai išblėsta. Bet 
mes dar ilgai sėdime tamsoje, kaip kokiame kalėjime. ...

Toli pasigirsta šūviai. Ka3 tai būtų: ar raudonieji, 
ar baltieji? Kažin, ar rytoj dar tebebūsime gyvi?

“Per Tavo šventąjį užgimimą, o Jėzau Kristau, Vieš
patie mūsų....”, — netikėtai užtraukia tėvelis, bet po 
pirmųjų žodžių ir vėl nutyla. Tamsu, todėl nematyti kitų 
veidų. Bet aš žinau, kad ne iš mano vienos akių teka 
karštos ašaros....

1920 m. vasario 4 d.
Pareinu tiesiai iš stoties; ten neapsakoma žmonių 

grūstis, visi tik laksto, šūkauja. Visi baisiausiai susijau
dinę ir gaudyte gaudo paskutines naujienas. Aš įsišnekė
jau su keliais ūkininkais ir ūkininkėmis kurie Ęrašė, kad 
jiems padėčiau surasti Maskvos traukinį. Iš jų kalbų su
pratau, kad jie nori pabėgti į vakarus, bijodamiesi, kad 
gen. Zacharovas gali užimti Irkucką. Tai man vėl 4 su
teikė šiek tiek vilties, nors ir paskutinės. Dabar Zacharovo 
vardas yra vienintelis ir paskutinis, kuris bolševikams 
įkvepia dar nors kiek pagarbos.

Šiaip šituos ūkininkus padarė komunistus patys če
kai. Jiems užtekdavo tik vieno įtarimo, kad tas ar kitas 
gali būti raudonasis, kad juos suimtų ir iki kraujų nu
plaktų. Viena iš moterų man net parodė savo sumuštą 
kūną. Baisu pažiūrėti.

V, Vasario 5 d.
Šiandien pasiryžau žūt-būt nueiti į kitą miesto da

lį, anapus Angaros, aplankyti gailinčio ligoninėje Grišos 
ir jam nunešti truputį duonos. Bet per upę nieko neleido. 
Stotis buvo pilnutėlė visų tautybių kareivių, ir visi vis 
įsakinėjo, tik vieni rusai ne. Po ilgo prašymo galų gale 
stoties komendantas man vis dėlto išdavė leidimą eiti į 
ligoninę, bet aiškiai pažymėjo gatves, kuriomis galėjau 
eiti. Patekti, kur norėjau, buvo labai sunku, nes visur 
šaudė. Kas šaudė ir į ką, to niekas nežinojo. Kai galų ga
le šiaip taip priėjau ligoninę ir paprašiau, kad leistų 
man su juo pasimatyti, sesuo pranešė, kad vargšas Griša 
šįryt mirė.

Vasario 0 d.
Kokia vis dėlto patvari žmogiškoji viltis! Mes dar 

vis tebelaukiame išgelbėjimo. Generolas Kapelis užmuš
tas. Tačiau, kol tebėra gyvas generolas Zacharovas, vis 
teberusena vilties kibirkštėlė. Gal jis vis dėlto paims Ir
kucką ir raus išvaduos? Gal vis dėlto!

Kambary visiškai tamsu, aš nematau, kur rašyti, 
todėl rašau vieną eilutę ant kitos. Toli girdėti šaudant. 
Gal puola baltieji? *■

K Vasario 7 d.
Kolčako jau nėra. Tai sužinojau iš paties kareivio, 

kuris dalyvavo jį sušaudant. Dabar jis lekia per visą 
miestą ir kiekvienam, kurį tik sutinka, apie tai pasako
ja. Kai aš jį išgirdau, jis gal jau pasakojo šimtąjį kartą 
netekusiems žado klausytojams, ir vis dėlto jo žodžiai 
paliko nepaprastai gilų įspūdį. Aš viską, ką jis pasakojo, 
stengiausi gerai įsidėmėti:

— Nu, bracy (broliai), mes jį išsivedėme anksti ry
tą ir pastatėme prie sienos. Jis ėjo tylėdamas, visai ra
mus. Paskum išsitraukė cigarinę ir užsirūkė cigaretę. 
Mes sustojome visi prieš jį ir žiūrime. Tada man pradė
jo virpėti kinkos. Aš jaučiau, kad negalėsiu į jį šauti. 
Veidas — kaip Kristaus! Nors aš netikiu nei į Dievą, 
nei į velnią, nes viskas yra vieni niekai, bet vis dėlto.... 
Užsidegęs savo cigaretę, jis paduoda man dėžutę ir sako:

— Na, imk, brolau, bus bent atminimui

(Tęsinys)
Atsiskubina mechanikas. 

Atidaro grindis. Bando 
įstatyti skirton vieton ašį. 
Neina. Subėgo jų daugiau. 
Lipa kopėčiomis prie trau
kų. Prie menkos šviesos ir 
siauroje vietoje sunkų dirb
ti. Tai prie vieno lėktuvo 
šono, tai prie kito du me
chanikai veikia. Vienas ba
rasi, kad netaip užsukta 
tanką.

Staiga pajutom, jog lei
džiamės žemyn.

— Kas sugedo? — klau
sia mano kaimynas patar
nautojo.

— Atrodo, dūmtraukis ne 
tvarkoje, — abejodamas, ar 
nenorėdamas gązdinti atsa
kė paklautasis.

— Tai kas bus? — Grį
šim atgal.

Ištikrųjų, pastebėjom, jog 
Clipperis skuba atgal į Li
saboną. Už gero pusvalan
džio buvome ties uostu. Kol 
nusileidom, kol išlipom, bu
vo netoli 11:30 nakties.

Atgabeno atgal daiktus 
Kas norėjo galėjo juos pa
siimti. į taksiuką.

— Dviejų valandų kelio
nė dovanai: nereikės primo
kėti, — juokauja vienas.
_—~Aš neturiu* portugališ- 
kų eskudų net šoferiui ap- 

• mokėti, — skundžiasi kitas.
— Ne keleivių-gi kaltė, 

kad Clipperis sugedęs, — 
bando protestuoti jaunas 
vyras.

— Ką turim daryt? Kur 
vykti? Kada išvažiuosim7 
kada išskrisim? — pasipylė 
kitų keleivių klausimai ve
dėjui.

— Gaunate atgal pasus. 
Kas nori, tepasiima daiktus, 
vykite į savo turėtus vieš
bučius, o rytoj atsiklausite 
Britų Oru Sus. komisijoj, ar 
Clipperis skris ir kas juo 
skris, — paaiškino valdinin- 
ninkas.

Kitos išeities nėra. Bet aš 
nerezervavau, sau vietos 
pensijone. Reik teielonuo- 
ti. Gerai kad pagelbėjo 
vietos žmogus. Užtikrino, 
kad tas pat kambarys ma
nęs laukia.

Susėdom sausakimšai j 
keletą atvykusių nuskirtu 
laiku taxi ir maujam tuš
čiomis Lisbono gatvėmis 
nakvynėn. •

Taip baigėsi pirmasis 
bandymas išskristi U Lisbo
nos J Londoną.Bus daugiau.) *

DRAUGAS

PER TVORĄ I FABRIKĄ

Nepriklausančių CIO unijai moterų darbi ninkių grupė per tvorą perlipa Carnegie 
Illinois Steel Co. fabrikan, Gary, Ind., kad išvengus susidurti su unijos pikietininkais.

PAKELIUI Į LONDONĄ
Rašo kun. K. A. Matulaitis, M.I.C.

Sekančią disną prieš pie- Bet tikrą žodį, nuomonę gau
tus telefonuoju kompani
jom

— Ar lekia šiandie Clip- 
peris Londotian, ar esu ke
leivių sąraše?

— Nežinom, at vykit į ra
štinę 4 vai. po pietų. — 
Reiškia, besako telefonu. 
Atsargumas.

Nuobodžiai praeina pusė 
djenos. Vykstu. Ten yra 
daugiau į mane panašių.

— Šiandie nelėks, — pra
neša: — atvykit ryloj 4 vai 
po pietų sužiontį.

Kaž kas pasakė
— Su motorais turi dar

bo. Kažin, ar šiandie suspės 
pataisyti.

Ir taip gyvenam: nuo 
šiandie iki rytoj.
Orientacija

Įdomu patirti, į kurią pu
sę krypsta Portugalijos min 
tis: į aliantų, ar į “ašies.”

Jr

ti iš jų sunku. Tenka ten
kintis laikraščiais Ir jie 
eina viduriu. Jei viena die
ną pirmam puslapyje deda 
anglų duotą klišę, o vokie
čių — paskutiniam. t. y. 
svarbumu — antį ame, tai 
sekančią dieną būtinai bus 
atvirkščiai. Iš straipsnių 
matyt, jog rašytojai dau
giau prielankumo reiškia 
Anglijai. Ir suprantama, 
— tik anglams leidžiant jie 
išvystė savo prekybą. Aiš
ku, kiekvienas portugalas 
norėtų, kad baigtųsi karas 
ir pasiliautų pavojus jiems 
patiems karan įsivelti, bet 
ir dabartine buitimi jie pa
tenkinti.

(Bus daugiau)

Būti vadu — reiškia ki
tus mokyti būti vadais. — 

Foersteris

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM 8MTS — PAR 
LOR 8ET8 — BEDKOOM SETS

Hl — RADIOS — RE 
RIORRATORs — WASHERS -

MANOEIC — (STOVĖS 
*11 'iatlnnallv A<lv<-r*ta«x1 l(wn.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aven'
Telefonas REPUBUC 0091

%
PASKOLOS statyti, rempntueti ai 

pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

indeliai rūpeeTAI IPYtflTP mttsų įtaigoje. Jūsų » I IM,! C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokam* 
S14*. Pinigai greitai limokami ant pareikalavimo.

HjjSĘ) PASITIKĖJIMO IR ištvermėm rekordam

Patarnavimo, Neuuftkiiaudilani Ne«- Ifi Metai Sėkmingo 
Vieno KUJentol

Keistute Savings and Loaa Aanociauon yra Aymiausta, 
da 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.

seniau

K. Baras

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų 

(Tęsinys). I
“Mūsų Laikraščio” redaktorius buvo nutaręs pasilikti 

Lietuvoje, nors bolševikų policijos buvo ir ieškomas, bet 
draugų ir artimųjų patariamas ir įkalbamas apleido Kau
ną ir 1940 m. liepos 21 d. nuvyko į Palangą ieškoti prie
monių prasprukti pro bolševikų sargybinius. Palangoj 
“Mūsų Laikraščio” redaktorius patyrė, kad nepaprastai 
sunku prasiskverbti pro bolševikų sargybniius. 1940 m. 
liepos 23 d. po pietų jis išėjo į mišką pasidairyti ir su
žinoti ar gi jau visur taip stropiai bolševikų saugoma 
Lietuvos siena. Plentu eidamas sutiko tris bolševikų sar-f
gybinius, jie kelis kartus atydžiai į jį pažvelgė ir nuėjo 
savu keliu. “Mūsų Laikraščio” redaktorius jau prisiartino 
Lietuvos Vokietijos rubežių už kokios 300 metrų. Tik 
staiga žvilgteli ir už savo nugaros išvysta už kokių 80 
metrų bolševikų sargybinį, jis moja ranka sakydamas: 
grįžk atgal, redaktorius duoda du žingsnius į Lietuvos 
pusę, sargybinis bėga jam už akių, vadinasi tuojau pa
klius į bolševikų rankas. Staiga “M. L.” redaktoriui per
bėga per galvą mintis: arba būti areštuotu, arba žūti, 
o gal pasiseks pasprukti per rubežių Vokietijon. Staiga 
šast ir pasileidžia Vokietijos pusėn. Bolševikų sargybi
nis rėkia: “Stoj” (stok). Bet “M. L.” redaktorius du
mia kiek galėdamas pirmyn, ir jį vis lydi bolševikų sar
gybinio riksmas: “stoj, stoj, stoj...” Prie Vokietijos ru-sbežiaus keletas vyrų grėbia šieną, redaktorius įsimaišo 
į jų tarpą, bolševikų sargybinis pradeda šaukti: “derži- 
te jevo” (laikykite jį). Vyrai sužiuro į “M. L.” redakto
rių ir nė piršto nepajudino, o šis tik neša kudašių. Galų 
gale pasigirsta šūvis ir redaktorius krinta žemėn ir tuo
jau dingt mintis: nejaugi pataikė, bet staiga pakyla ir 
vėl mauna į Vokietijos pusę. Tik staiga iš rugių išlenda 
trys galvos, niekaip negali jų pažinti, ar tai nekaltų žmo
nių galvos, ar bolševikų sargybinių galvos, kurios ieško 
kitų žmonių galvų. Bet vis tiek redaktorius leidžiasi pir
myn, ir staiga pamato mergaitės ranką, kuri moja, tarsi, 
sakytų: nieko nebijok! Tada “M. L.” redaktorius sušunka:

— Ar čia Vokietija? Mergaitė trumpai ir švelniai pra- 
bilsta:

— Jau senai perbėgai rubežių, kai bolševikas šovė ir 
tu kritai žemėn, ten jau buvo rubežius, džiaugkis, kad 
nepataikė kulka. — Kai tik “Mūsų Laikraščio” redak
torius išgirdo šiuos žodžius, pats nepamatė kaip nuovar
gio apimtas parkrito žemėn ir pajuto begalinį galvos 
skausmą, atsipeikėjęs susiieško vokiečių pasienio sargy
binius ir čia randa jaukią priebėgą, kur vokiečiai paro
do daug taurios širdies.

Pulk. Jurgutis su kitu savo draugu metasi, Palangoje 
prie Birutės kalno, į jūrą su drabužiais ir plaukia į Vo
kietiją, buvo pradedą net skęsti, bet pasisekė išsigelbėti 
ir pasiekti Vokietijos žemę.

J Palangą atvyksta vienas valdininkas iš ^Telšių ir ieš
ko būdų prasprukti pro bolševikų sargybinius. Vienoj 
viloj susipažįsta su žydaite ir vieną pavasarį pakviečia 
ją pasivaikščioti miškan. Visai netoli Vokietijos rube
žius, gal kokia 15 metrų. Už krūmų trys bolševikų sar
gybiniai. Praeina pro juos, jie nė žodžio, tik smalsiai iš 
po krūmų žiūri į žydelkaitę. Valdininkas ir žydelkaitė 
atsisėda palei kitus krūmokšnius ir pradeda jie kalbėtis, 
o bolševikų sargybiniai smalsiai žiūri ir laukia kada čia 
prasidės tikri romansai. Valdininkas žydaitei sako:

— Panele, aš tik trumpam laikui einu už krūmų, tuoj
vėl grįšiu. I**I*(^H

Kai tik valdininkas pasišalino, bolševikų sargybiniai 
dar labiau sužiuro į žydelkaitę ir nekantriai laukia įdo
mių scenų. Kai bolševikų sargybinių akys buvo visai nu- 
gręžtos v į žydelkaitę, valdininkas nieko nelaukdamas, iš 
po krūmų, šast į Vokietijos pusę ir pats nepamatė, kaip 
atsidūrė Vokietijoj; žydaitė ėmė balsu šaukti, atbėga 
bolševikų sargybiniai ir žydaitė areštuojama. Bolševikai 
palaikę žydelkaitę tris dienas kalėjime paleido.

Lietuviai bėgo iš bolševikų okupuotosios Lietuvos įvai
riausiais keliais ir naudojo visokias priemones, kad ga
lėtų bolševikams apsukti galvas. Vieniems pasisekė, ki
tus bolševikų kulka nuskynė, treti bebėgdami pateko į 
jų rankas.

Pradžioj bolševikų okupacijos dar lengviau pro jų sar
gybinius galima buvo prasiveržti, bet vėliau labai labai 
sunku, o 1940 metų gruodžio pabaigoj bemaž neįmano
ma buvo pabėgti iš Lietuvos, nes smarkiai buvo saugo
mas rubežius: sustiprinta sargyba, daugel vietose rube
žius vielomis aptvertas, pikti šunys pastatyti, kurie kiek
vienu momentu gali išgirsti žmogaus žingsnių šlamėsį. 
Bet ir tai lietuvįai, bolševikų teroro iškankinti, ryždavosi 
bėgti iš Lietuvos ir perkirtę vielas 'patekdavo į Vokie
tiją. Net 1541 m. sausio mėn. pabaigoje dar ne vienas 
lietuvis gudrybėmis ir savo drąsa prasiskverbė pro sau
gias bolševikų sargybas ir išsigelbėjo iš bolševikiškojo 
“rojaus”, kur žmogus jau nebe žmogus, bet koks tai pas
tumdėlis ir paprastas daiktelis.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
9-to Wardo
lietuviams

Roseland. — Šios apylin- I
kės lietuviams gerai yra ži
nomas Vardas Suvienytų Lie 
tuvių Amerikos Politikos 
Klūbo, nes šis klubas per 
daugelį metų yra nemažai 
gerų darbų atlikęs. Klubas 
visuomet pilnai palaiko nau
dingą politiką visuomenei. 
Todėl, manau, yra pilnai 
užsitarnavęs vietos lietuvių 
paramos. Čia kaip ir vietoj 
Roselando lietuviams pasi
rodyti atsilankant į klūbo 
metinį balių su įvairia prog
rama, kuri įvyks nedėlioj, 
spalių 19 d., Visų Šventų 
parapijos svetainėj 6 vai. v.

Balius bus nepaprastas. 
Programą išpildys neseniai 
atvykę iš Lietuvos artistai. 
Taipgi bus skanaus valgio 
ir gėrimo. Šokiams grieš 
gera orkestrą. Bus durų pri
zai visiems atsilankiusiems.*
Ir viskas bus tik už 30 cen
tų. Todėl visus kviečiame 
dalyvauti minėtam baliuj.

A. žilius, klūbo rašt.

Toliau raportuota, kad 
paimta salo operetei. 
Choras rengias prie opere
tės “Lietuvaitė”. Vaidins 
vasario 8 d., Chicago Lietu
vių Auditorijoj.

Nutarta pasamdyti akor- 
dionistą šokiams kas ket
virtadienį po pamokų.

Lucille S. Dargis, rašt.

Visiems ir visoms
Vi I Vi i Vi - I

nuoširdžiai aciu!
Visiems ir visoms, kurie 

grąžino Labor Day pikniko 
knygutes pikniko dieną a3 
meniai arba paštu, tariame 
nuoširdų ačiū

Dienraščiu ''Draugo” ad
ministracija labai įvertina 
visų savo skaitytojų ir rė 
mėjų pasidarbavimą ir nuo
širdžią paramą Mašinų Fon 
dui.

AMERICA ON G U ARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an ezact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
»f America’s defense preparations.

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 

^BONDS 
AND STAMPS

Iš Keistučio
choro veiklos

Lietuvių Keistučio Klūbo 
choras laikė mėnesinį susi
rinkimą rūgs. 29 d., Holly
vvood svetainėj.

Pirmininkavo A. Jakutis, 
nes pirm. neatsilankė.

Nauji nariai priimti į cho
rą: Dan Plach, Helen Biti
nas, Catherine Paremskis, 
Josephine Sacauskas, Stella 
Stancikas, Peggy Zakaras.

Biznio komisija raporta
vo, kad šokių vakaras įvyks 
spalių 11 d., Hollyvvood sve
tainėj.

Rėmėjų raporte perskai
tyta rėmėjų vardai ir jų už
siėmimai. Prašoma narių 
remti juos reikalui priėjus.

Nuoširdi padėka
Bridgeport. — Šv. Pran

ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyr. turėjo “bunco” rug
sėjo 20 d. Šv. Jurgio para
pijos salėje, kuris pavyko 
puikiausiai. Liko gražaus 
pelno. Svečių atsilankė iš ki
tų kolonijų, ne vien naudin
gai praleido laiką, bet turė
jo laimės išlaimėti gražių 
dovanų.

Komisija: Ag. Auksutie- 
J nė, J. Pukelienė ir P. Jan- 
• čiauskaitė yra dėkingos vi
soms, kurios prisidėjo prie 
pasisekimo šios pramogos 
dovanomis ir pinigais; pvz., 
S. Gumbar, Mrs. Gumbar, B. 
Rašinskienė, E. Stanevičie
nė, A. Šebelskienė, M. Ma- 
ziliauskienė, O. Kazragienė, 

j A. Venckienė, Ag. Auksu- 
tienė, J. Pukelienė, O. Kalė- 
dienė, J. Čiurienė, U. Pulei- 
kienė, M. Benett, O. Sidab
rienė, M. Kareiva, B. Gasiū- 
nienė, M. Vainauskienė, P. 
Jančiauskaitė, M. Janušaus
kienė, J. Budrevičienė, P. 
Stražinskaitė, M. Kunickie- 
nė, T. Ručienė.

Šioms tariamas gilus a- 
čiū ir bendrai visoms, ku
rios dalyvavo pramogoje ir 
už seselių atjautimą dabar
tiniame momente, kada yra 
susidariusi gan stambi su
ma išlaidų, didinant mergai
čių akademiją. Savo mažo
mis aukomis, suteikėte dide
lį džiaugsmą seselėms, ku
rios dirba, savęs išsižadėju
sios, auklėdamos jaunąsias 
mergaites.

jr Miksis .......... Chicago.
p. Vileišis .......... Chicago.
w. Pankauskas.. Chicago.
J. Krūmas .......... Chicago.
M. Miksiras .... Chicago.
A. Kubaitis ........ . Sunset.
C. Vitkauskas .. Chicago.
F. Kubaitis Willow Springs.
J. Manikas .. Blue Island.
St Pocius .......... Chicago.
V. Totulis .......... Chicago.
H. Širvinskienė.. Chicago.
M. Sodeikienė .. Chicago.
J. Stockus .......... Chicago.
A. Tibelskis .... Chicago.
K. Kozmas .......... Chicago.
K. Boudonis ........ . Cicero.
c, Hazninkas ... . Cicero.
P. Pogšlys ............
M. Micka .......... Chicago.
B. Sama .............. Chicago.
S. Slušnis .......... Chicago.
P. Bendorius .... Chicago.
M. Navickienė .. Chicago.
A. Deksnys .... Chicago.
J. Lesauskas.... Chicago.
J. Cinikas .......... Chicago.
M. Jodienė .......... Chicago.
A. Girdžius .... Chicago
S. Mikalauskas .. Chicago.
O. Šveikauskienė Chicago.
K. Labanauskas Chicago.
Mr. Dimša .......... Chicago.
C. Brazauskas .. Chicago.
F. Cibulskis .... Chicago.
P. Denske .......... Chicago.
J. Cinikas .......... Chicago.
P. Leketas ............ . Cicero.
M. Kaminskas .. Chicago.
M. Tamanauskas Chicago.
J. Rimkus .......... Chicago.
Joe’s Market .... Chicago.
K. Paliulis .......... Chicago.

i

Socializmas — tautos do
rovinio nupuolimo ir dvasi
nės didybės sumenkėjimo 
priežastis.

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

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pas* 
sekirng Jūsų biznyje arba profesijoje.

INDIGESTION
mijr aflect the Heart

Oi, tnpmd ln Hm įtorairh or gullit 017 irt liko a 
hilr-trlffpr on the heart. A t the flrat slgn ot distress 
amart men and «ora--n deprnd on Bell-ana Tablets to 
sėt gas free. No lazatfve būt made of the faitest- 
ectlng medlrlnri known for actd indlgeetlon. If the 
FIRbiT DOSE doesn't prore Bell-ana better. return 
bottle to us and reeelre DOUBLK Money Back. 25c.

J. Mikšys ...
P. Žebrauskas .. Chicago.
W. Kavval ...
C. Vertelka . . . Chicago.
D. Varnas . .. . . . Chicago.
M. Giedraitė . ... Chicago.
V. Žukauskas . ... Chicago.
J. Bubnis ...
Z. Vilimas . ..
A. Rumšą ...
M. Jodienė ...
P. Zakaraitė . .. . Chicago.
K. Miksis ...
F. Balauskas . ... Chicago.
O. Aleliunienė .. Chicago.
E. Sriubas ... .. . Chicago.
Milašius ........
A. Jeskevičius .. Kenosha,
J. Jankauskas .. Chicago.
A. Gregus . . .
V. Kazlauskas .... Detroit.
P. Grins ........ . Lavvrence.
M. Evanauskienė Kankakee.
A. Valantrs Philadelphia. •
A. Kacergis . . Woodbury.
J. Jokobaitis .... Detroit
A. Andreliunas Bentteyville
A. Valančiunas Philadelphia
R. Šinkorienė. . Homestead
A. Laukaitis Maspeth, N. Y.

WHOLESALEz

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A.
SOPHIE BALTAS

Jau sukako vieneri metai, 
kai necrailestinga mirtis at
skyrė iš mfisų tarpo mylimą 
dukrelę, sesutę Shopie. Ne
tekome savo mylimos Spa- f| 
lio 14 d., 1940 m. Nors lai- 
kas tęsiasi, mes jos nieka
dos negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia 
jai amžiną atilsį.

Mes atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulingas 
šv. Mišias Spalio 14 d., 1941 . ’
m., šv. Antano parap. baž- H 
nyčioje, Cicero, III., 8 vai. R 
ryto.

Kviečiame visus gimines, J 
draugus, kaimynu ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Sopios sie
lą. Po pamaldų kviečiami į 
namus po numeriu 1620 S.
47th Ct., Cicero, III.

Nuliūdę Motina Sophie, Brolis Klemeneas, Patėvis Antanas.

7

W. GANTKR M»»

LIUUOR
ĮSTAIGA

(Svetiniame 
po »IM 
Chicago

REMKITE)
SENĄ

LIETUVIŲ
ORAUOA

MUTUAL LIUUOR CO. • 
4707 S. Halsted St■ *» HnHIHVARU MO14

/-YOU GIRLS WH0 SUFFEFU
Distress From MONTHLY

FEMALE VVEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP

RED BLOODI
TAKE HEED lf you have all or 
any one ot these symptoms: do 
you sufler headache, eramps, back- 
ache, nervousness, weakness, 
cranklness, distress of "lrregularl- 
tles,’’ periode of the blues. a bloated 
feellns-due to functional monthly 
dlsturbances?

Then start at once-try Lydia 
Plnkham’s Compound Tablete 
<wlth added lron). Pinkham’a 
Tablete are famous for rellevlng 
monthly paln and distress. Thou
sands of gtrls and women report

remarkable beneflts! Taken regu- 
larly-they help build up resiatance 
agalnst such annoylng symptoms.

Lydia Pinkham’a Compound 
Tablets are also erpecially helpful 
ln building up red blood and thus 
aid ln promotlng more strength 
and energy. Pollow label direc
tions. WORTH TRYINOI

Wive», mothers, sisters— they’re often 

forced lo point the way to haii 

heallh to their men fotkl For women 

know that a healthy head produce* 

handsome hairl And thal’i why 

wamen everyvvhere are pointing to 

Fom-ol, the remarkable foaming oiJ 

thampoo which first nourishes the 

tcalp. then takes the dūli, parched 

hair and brings it back to glowing 

heolth. Fom-ol is so economical; a

little goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c size. 
Or, write for a generous trial bot
tle, endosing 10c to cover packing

//’ -................................-
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YRA LEGALIŠKA ŠVENTE

(COLUMBUS DAY)

ĮSTAIGA BUS UŽDARYTA 
VISĄ DIENĄ

VĖL BUS ATDARA ANTRADIENĮ

Marijonų Misijų 
tvarkraštis

3. Spalių 19 — 26 dd. — 
Lovvell, 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, 
M. I. C.

Tas daiktas nėra sunkus, 
kurį su noru dirba žmogus

Pasilsėt bus gana laiko
ir kape. — Philaletas.

y
Dėl tamsumo blogai mums 

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

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

, Į |

Loan A3socunoNofai«n
JUSTO! MACKHWICH, rrea.

4192 Archer Avenue 
VIRginia 1141

J

•ART, OT>. LAIDOTUVIŲ DZBBKT0UAI

KELNER - PRUZIN
•erunslM PaUnsytaus — Moteris 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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMg Direktorius

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir fiefttadlenlo rytala, 
IS Stoties. WHIP (1520), au P. ftaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI Į A
VISOSE MIESTO DALYSE

MBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

J. LIULEVICIUS 
4348 S. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1040 West 40th Street 
Tel. YARds 0781-0782

ANTHONY B. PETKU8 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
0812 So. Westera Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS Skyrius: 710 W. 18th St.

3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419

' 8. P. MAŽEIKA 
8319 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR HUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

C

f
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Mokslo metams 
prasidėjus

irinti. Į šią raštinę dažnai 
atsilanko vietinis klebonas 
kun. A. Briška mokyklos 
stovio patikrinti. Be klebo-

Brighton Park.—Jau nuo no paskirtomis valandomis 
1915 m. ant kampo 44 st. ir mokyklą lanko jo pagelbi- 
Fairfield avė stovi didelis, ninkai, kaip kun. J. Statkus, 
moderniškas dviejų aukštų kun. J. Stankevičius ir kun. 
parapijos triobesys. Tai S. Valuckis.
parapijos mokykla.

Šioje mokykloje mokina
mi ir auklėjami lietuvių ka
talikų vaikai. Vasaros me- ir 
tu visuos kambariuose vieš

Vaikų darželis

Prie mokyklos įsteigtas 
vaikų darželis mažame

čiams vaikams. Vaikų dar-

STEBISI GYDYTOJAI

I

;-s»8

Sinkevičius; po $1: W. Gu
das, A. Vaitkus, J. Petraus
kas ir L. McPhee. Viso baž
nyčios remontui sudėta $839.

Rap.

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

patauja tyla, tik retkarčiais Į želyje įrengti įvairūs žais- 
vakarais laikomi dr-jų susi- kuriais vaikai žaidžia ir 
rinkimai. Prasidėjus mokslo bežaizdami pratinasi prie

mokslo, rengiamoi pirmam 
skyriui. Šiame kambaryje 
randasi dirbtinis ežeras, ku
riame plaukioja mažos ir 
didesnės žuvys. Ežeras pa
darytas iš veidrodžių smė
lio, medžio. Be žaislų kiek
vienas vaikų turi popierą ir 
paišelį, daro pirmuosius 
žingsnius rašte.

Taip pradeda pirmuosius 
mokslo žingsnius mažame
čiai Nekalto Prasidėjimo

metams, kambariai užsipil
do vaikais.

Taip ir šįmet, prasidėjus 
mokslo metui dingo vasaros 
tyla ir atsivėrė gyvenimas.
Lauke ant aukšto stiebo 
plevėsuoja mokyklos vėlia
va, kuri rytais iškeliama, 
vakarais nuleidžia pačių 
mokyklos mokinių.

Kiekvieną mokyklos kam
barį puošia Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos, kiekvie
nam ant sienos kabo kry
žius, šventųjų paveikslai ir 
Amerikos žymių žmonių at
vaizdai.

Mokiniai rytais renkasi į 
kambarius ir eina į bažny
čią aštuntos valandos šv.
Mišių išklausyti. Po šv. Mi
šių griįžta atgal pradėti 
kasdieninį darbą. Maršuo- 
jant kambarių mokyklos 
koridoriais griežiama pri
taikintas maršas. Atkalbė
jus maldą pradedamą moks
las. Mokytojauja dvylika 
seserų iš šv. Kazimiero vie-
nuolyno. Be tylaus mokslo. bai &ražiai 8ied°j° 30,0
.v_ : • r vmai-dainininkė Gen. Giedrai

i Draugas Aeiuo teiepiioto,

Pamela Hollingsworth, penkerių metų mergaitė, Con- 
w.ay, N. H., ligoninėje. Gydytojai stebisi jos nepaprastu 
gaivingumu. Ji per aštuonias dienas buvo paklydusi kal
nų brūzgynuose. Nušalusi ir visą tą laiką nevalgiusi. Ji
nai sveiksta.

QUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHESTCOLDS
Mother—Oive Your CHILD 

This Šame Expert Care!
At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’s 
Mild Musterole— a product 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 
product made whcn you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
vvarming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger product.

VAIKINAI — baigusi! Ji aukštesnę 
mokyklty, išmokti spaudos amalų.. 
Gera proga.

WH1TE PRINTING HOLSE 
3815 Armltage Avė.

"EKRANU BOY” reikalingas — 
geras užmokestis — 40 valandų į 
savaitę. Krepkitės į:

HIMLSTON — KEEI.1NG & C., 
312 \V. ItajuloPdi. SU

NAMAI — KARMOS
Kas kų turit mainyti arba norite pi- 
giai pirkti, greitai parduoti, nau iu 
namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. F. Saironiakis Uoni|Muiy.

REIKALINGI DARBININKAI

H EI,F W AK TEI) — V Y KAI

DLSTKKEI“UPHOLBTEKEK8" reikalingi — 
nuolatiniemu darbams su aukftėiau- 
siu užmokesčiu. Atsišaukite L) AB A it 
— tuojaus.

VICTORY
2035 N. Milvvuukco Avė.

nesnių nunių, 
jiniu:

ant lengvų išmokė-

13 COttagl.il nuo 32,500 ir uukšč.
18 bungalų nuo 34.700 Ir aukftč.
12 2-flotų nuo 36,500 n auk6ė.
9 3-fietų nuo 39.500 ir aukse.
16 4-fletų nuo 313.500 ir aukėč.
3 8-fletų nuo 316.500 ir aukdd.
7 10-flutų nuo 322.500 ir aukSč.

“CABINET MAKEKS" reikalingi, 
kurie yra patyręs prie kabinetų. 
Kreipkitės prie

ZANGEKUE & PET’ERSON 
2164 Clybuuun Avė.

jas Kazimieras Alvinskas. 
Iš vakaro, sekmadienį, per 
sumą ir 12 vai. Mišiose baž
nyčioje kolektavo; be to, po 
piet dalyvavo parapijos ko
miteto susirinkime ir įnešė 
gerų patarimų. Nutarus ren
gti lapkričio 23 d. parapijos

P. Šv. parapijos mokykloje.1 metįnį bankietą buvo išrink-
Namiškis.

Wesl Pullmano 
naujienos

tas į veikiančią komisiją. 
Vakare parėjęs namo svei
kutis ir niekuo nesiskųsda- 

į mas nuėjo į savo kambarį 
poilsiui. Pirmadienio 5 vai. 
ryto, kada buvo laikas kel-

,1
Spalių 5 d. per sumą įvy-

vai. po piet įvyko parapijos : 
komiteto su klebonu pasita-j 
rimas. Nutarta rengti para-! 
pijos metinį bankietą lap- i 
kričio 23 d., parapijos sa
lėje.

Spalių 6 d. vakare, para
pijos salėje įvyko Šv. Var- Į 
do dr-jos susirinkimas. Da
lyvavo daug narių. Nutartai 
surengti vakarą su vaidini-' 
mu ir šokiais. Vakaras į- į 

vyks vasario 18 d., 1942, pa
rapijos salėje. Išrinkta veik-

ti ir rengtis į darbą, rastas Ii komisija. Programą su
rengti išrinkta J. Sorokas. 
Be to vienbalsiai nutarta 
užprašyti šv. Mišias už mi-

miręs.
ko iškilmingas šliūbas Mor-- Labai, 
tos Sucillaitės su Ernest v^ro‘
Simans. Moterystės Sakra- Reikia pažymėti, kad ve- 
mentą suteikė kleb. kun. M. Į lionis nuo pat parapijos su- 
Švarlys ir pasakė pamoks- organizavimo, išėmus kelis 
lą. Per šliūbą ir Mišias la- j metus, buvo veiklus para

pijos komiteto narys ir žy
mus aukotojas geriems tiks
lams. Daug dirbo bažnyčiai 
ir draugijoms. Praeitą va

labai gaila gero1

rųjį narį Kaz. Alvinskį.

CONRAD
Fotografas

Studija {rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

ENGlewood 5888 
ENGlevvood 5840

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio 

Rez.:

HELP WANTED — MOTERYS

"HAND EMBROIDERERS”
"HAhu ur.Aur.i\o ' — vivč/vHE-
TERS,” kreipkitės prie

SEGAL EMBKO1DERY 
230 Su. Eranklin St.

HĖLP VANTBO 
AD — DEFt

127 No. Dearborn St.
Tel. Jtaudolpll »488—0-488

dažnai girdisi net už moky
klos sienų aidai giesmių ir 
dainų, taipgi ir muzikos.

Iš lauko pusės mokykla 
apsodinta medžiais, kurie 
priduoda grožio, o vasarą 
pavėsio.

Pertaukose mokiniai žai
džia tai mokyklos darže, tai 
gatvėse, kurios tuo laiku 
esti uždaromos. Prie mo
kyklos randasi gražiai įreng 
ta raštinė, kurioje turimi 
mokyklos rekordai, knygų 
atsargos, rankvedžiai ir vi
si kiti mokslo reikalams rei 
kmenys. Į šią raštinę skir
tomis dienomis ir valando- Spalių 6 d. anksti rytą vi-
mis lankosi gydytojas vai- sai nesirgęs staiga mirė žy-,-----------
kų sveikatos stovio patik- mus West Pullmano veikė- , Praeitą sekmadienį 1:30

tienė. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia, kuri buvo išpuoš
ta gėlėmis ir painiomis. Per sąrą dedant bažnyčiai nau- 
Offertorium giedojo “Panis jus spalvuotus langus a
Angelicus” solo gražiabalsis 
tenoras. Gaila, vardo nesu
žinojau.

Popiet Country CLub į- 
vyko vestuvių pokylis. Da
lyvavo daug giminių ir sve
čių.

Linkime jaunavedžiams 
gražaus sugyvenimo ir lai
mės.

a.
Kazimieras finansavo vieną 
langą. Velionis buvo dienr. 
“Draugo” nuolatinis skaity
tojas ir rėmėjas. Priklausė 
prie sekančių dr-jų: šv. Juo 
zapo, Šv. Kryžiaus, Šv. Var
do ir parapijos komiteto.

Spalių 10 d. po iškilmin
gų pamaldų iš ŠŠ. Petro ir 
Povilo parap. bažnyčios pa
laidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse. Lai Dievas jam su
teikia amžiną ramybę.

Parapijos komitetas spa
lių 6 d. po ražančiaus susi
rinkęs ir apgailestavęs mi
rusį narį, Kaz. Alvinską, 
nutarė susidėjus užprašyti 
dvejas šv. Mišias. Sekantie
ji aukojo: po 50c: E. Rada- 
vičius, A. Pučkoris, Ed. Va- 
lauskas, Ad. Šiužąs, P. Mi- 
kolaitis, K. Taranda, Al. Sa
bai, W. šiužąs, J. Meškaus
kas, J. J. Peredna, S. Rim- 

į kus, Al. Jucevičius, Jr., M. 
Sinkevičius, P. Čepkėnas, S. 
Piktužis ir J. Andruška, Jr.

Bažnyčios remontui dar 
aukojo sekantieji: Mrs. L. 
Hodorowicz $10, B. Sucillie- 
nė $5; po $2: M. Sucillaitė, 
A. Sucilla, W. Šimkus, M.

Į.“ THAT LITTLE GAME” Intor-n^lGartooaCo^I.T^-By B. Lfrlk,•)

TkAT <5oY 
VVALLIMO 
BuomS IM, 
t>OHT \URT 
H (PA PtHį.

MC HoQNS IN 
UNBjtpaCTBOCf, 

€>TicwS FoR 
Tnase on Foura

AMO
Butm ooT 
'AON O« UOSt

UooK UJHKY HB OVCi 
SA-roaroAN N1OHT,— 

Bfieezcs IM AT QUITTtM'
, svts ih Pon TVte 

Tojo Bvt uipavy consogaTOH, 
Thb obal passbs Poor. 
TLMiBS, TohM opens 
TMe vipavt, EverzsBoov 
£>QA\»S AHO V-fK-fS BOT 
JoHH AHO UUA\-UtN<S», 
TohM , vVAUVAHG ,
CAcuS HlM, ToHMOiOHT 

kis oobeh
OPBMEUS ANO \AfAVU\NG 
ujiH^ The evGkt Bucu 
POT UOCTH A PAin. Op
BocuETS ON A FooP 

cAar>

HE Pt-AYs A Such. • 
GAME,-

Neverz stays lono 
eNOO&H TO LOSE MUCHJ 
ANE> AlūJAYS O/ALH.S 
A\MaY u/lYM SOME Booty

uJB OOGrtTA N Al u 
rtiiA 'oouin Ano

CcB^N HlM.

8

& w m.

cheese 

fooJ thal’s digestible 
as mille itselfl

SPREADS! SLICESI TOASTS! 
MELTS PERFECTLYI *“

Taking your giri to the 
movios?

WKTCH OUT!
Watch out that Sour breath does nei 

offend .. . you yourself probably don’t 
V now whethcr lt's offenalve or othcrwlse. 
lt you want to make a hit wlth your 
giri frlend, there’s a way to make your 
breath more agrecabie. And lt’s easy. 
Simply rinse the mouth wlth Listerlne 
Antiseptic before you start out. Llsterlna 
halts food fermentation ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
lng to Rome authorltlcs, then over- 
comes the odors fermentation produees. 
Lambert Pharmacal Co., St. Loult, Mo.

Btfore Any Datn Ua«

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moko Ycvr Srootfl Sirooter

• F1NANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimals

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd. 
EEN. J KAZANAUSKAS, Sec. 

TCRTAS VIRS $1,100,000.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄK

Laisvamaniai suburtomis 
eilėmis stumia tikėjimą iš 
viešojo gyvenimo: mokyklų, 
teismų, spaudos, šeimų, o 
katalikai ramiai žiūri ir lau
kia kas iš to bus. Kun. K. Č.

Niekados nesigailėjo tas, 
kuris mažai valgė ir mažai ’ 
kalbėjo.

Blaivi tauta išaugs tiktai 
iš blaivaus jaunimo.

Taipgi turime visokių bizniavų na
mų. visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų. 
mažų arba didelių, gailina pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie; —
CHARLES P. SUROMSKIS & CO., 

ttU21 So. Wot>tent Avenue?
Tel. KEP. 3713 — Vak. PRO, 1111

TAVERNAS PARSIDUODA
1‘arsiduoda Tavernas, kampas su 

kambariais gyvenimui. Renda pigi. 
Biznis gerai išdirbtas. Parduoda
mas už pirmų pasiūlymų. Kreipki
tės prie —

7301 SO. PEORIA ST.

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

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

Būk sau draugas, tuomet 
ir kiti bus tau draugai.

AND T»ANKStOR' 

įulUNG ME

M lOVES H'

7

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

FOR 
I TC H I N G 

S K I N
Ar Kenčiate menejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
JTekentėkitl Žemo per SO 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eczema. išbėrimas, 
spuogas ir kitokias odos 
negalavimas. Pirk Žemu 
šiandieni Visuose aptieko- 
se. 86c. 60c. 81.00. ____žemo

p S r* i rM I P P I I AT I (J N S

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAM 
BIRŽELIŲ 

BLIU KUKLIŲ 
PIRATINIŲ 

KOJINIŲ
I’OCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DIDRIHŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

WOLk STUOIO
1945 35^ Street ’

1 M°ųT 
MOOKR\

AllVAM H) ’MlIOCR 

I OWEST •’<»< jqj |; PRfCKS 

PHONF ' kfAYKTTK .*1 ?

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontrakvirius 

Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš Ellw<xT, UL 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

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

Tel. Canal 5014

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
Rez. Tel. VICTORY

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty”

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

9S5 West 35th Strmt 
Chicago, III.

MILDA BDICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

COttagl.il
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DR. P. VILEIŠIO IR KUN. K. BARAUSKO 
PRAKALBU MARŠRUTAS

Gimtadienis minėta 
su liūdesio diena

Dr. Petras Vileišis, žymus 
politikas ir kun. K. Baraus
kas, buvęs “Mūsų Laikraš
čio” redaktorius ir geras 
kalbėtojas apsilankys šiose 
kolonijose ir laikys prakal
bas svarbiais Lietuvos ir 
lietuvių tremtinių reikalais. 
Kalbėtojai patieks naujau
sias žinias iš Lietuvos ir 
tremtinių gyvenimo.

Roseland, Visų šventųjų 
lietuvių parapijos salėje pa
minėti kalbėtojai turės pra
kalbas š. m. spaliui 14 d. 8 
vai. vakare.

North Side, šv. Mykolo 
lietuvių parapijos salėje š. 
m. spalių 17 d. 8 vai. vaka
re.

Waukegan, šv. Baltramie
jaus svetainėje, š. fii. spa
lių 19 d. 4 vai. po pietų.

Chicago Helghts, šv. Ka
zimiero lietuvių parap. sve
tainėje š. m. spalių 24 d. 8 
vai. vak.

So. Chicagoje, šv. Juoza
po lietuvių parapijos svetai

nėje bus prakalbos s. m. 
spalių 31 d. 8 vai. vakare.

Cicero, Šv. Antano baž
nyčioje kun. K. Barauskas 
š. m. spalių 26 d. pasakys 
pamokslus svarbiais šių die
nų klausimais.

West Pullman, šv. Petro 
ir Povilo lietuvių svetainėje 

J š. m. lapkričio 2 d. 8 vai. 15 
min. vakare (po pamaldų).

Kankakee lietuvių koloni
joje bus prakalbos š. m. lap
kričio 2 d. 1 vai. po pietų 
Forester salėje.

Kada bus atidaryta 
boarddo 109 raštinė

Drafto boardo No. 109 
(1908 Blue Island avė), se
kretorius Otto J. Frederick 
praneša, kad pradėjus spa
lio 20 d. šio boardo raštinė 
bus atidaryta antradienių 
ir ketvirtadienių vakarais 
nuo 7:00 iki 9:00 vietoje 
kaip iki šioliai būta pirma
dienių ir penktadienių va-

j karais.

Rakandu Savaitė
Geri Baldai - Parlor Setai - Lovos - 
Matrosai - Stalai Karpetos - Pečiai - 

Lempos - Šaldytuvai - Dulkių 
Valytojai ir 1.1.

Laike “NATIONAL FU&NITURE WEEK” Rasite 
Pas BUDRIKĄ Visokių, Didelės Vertybės 

Namams Reikmenų!

1942 METŲ MODELIO PEČIUS, kūrenamas su aly
va, net keturiems kambariams apšildyti užtenka, 
visų žymiųjų Išdirbysčių — QUAKER, COLES ir
NORGE, parsiduoda už ..................... $49 50

1942 METŲ RADIOS, gražiuose kabinę-

tUMe’ p°........................ ”49.50
SKALBIAMOS MASINOS, po..............gQ

ŠALDYTUVAI, 6-pėdų, po................. $|29 50
BUDRIKO KRAUTUVĖSE rasite tūkstančius vi

sokių bargenų ir pilną pasirinkimą gerų rakandų.

Jos. F. Budrik, Ine.
3409 - 11 So. Halsted Street 
3241 South Halsted Street

Telefonas — YARDS 3088
Budriko Sekmadieninis Programas Nauju Laiku iš 
WCFL (1000 kil.), Sekmad. vak. nuo 5:30 iki 6:30.

t

ONA GAILIŪTE
Spalių 9 d. Onytė Gailius, 

4422 So. Artesian Avė. mi
nėjo savo gimtadienį, kurį 
jai reiškė ir liūdesio dieną, 
nes tą dieną prieš ketverius 
metus palaidota jos brangi 
sesuo Verutė.

Onytė yra talentinga pie
šėja. Neseniai jos nupiešti 
balinių suknelių modeliai 
Herald-American dienraščio 
dėka pateko į amerikoniš
kus laikraščius ir už tai veik 
iš visų valstijų susilaukė 
begales padėkos laiškų, ku
rių tarpe yra laiškas ir nuo 
žinomos filmų artistės Mae 
West. Koresp.

Iš LR.K.S.A. 160 kp. 
susirinkimo

Brighton Park.—LRKSA 
160 kuopa laikė mėnesinį 
sus-mą spalio 5 d. Susirin
kęs nemažas būrys narių 
svarstė bėgamuosius ypač 
vajaus reikalus. Kadangi 
pabaigoje spalio mėnesio at
vyksta į Chicagą generali
nis organiaztorius P. Kati
lius, tad buvo tartasi kaip 
pasinaudojus ta proga pri
rašinėjimui naujų narių.

Kad darbas būtų sėk
mingesnis, nutarta kad kuo- 

■ pos valdyba paskirtu kele
tą jaunųjų narių, kurie or
ganizatoriui padėtų darbuo
tis mūsų kolionijoj laike

'vajaus. Taip pat išrinkta•
I korespondentė, kuri per 
spaudą supažindintų visuo
menę su mūsų kuopos veiki
mu ir bendrai su šia garbin
gą organizacija. Priimtas 
kvietimas į “Draugo” jubi
liejinį bankietą ir uutarta 
jį remti. Į vakarinių vals
tijų konferenciją atstovais 
išrinkti sekantieji asmenys: 
Enceris, Kazlauskas, šriup- 
šienė, Samienė, Pakeltienė, 
Jusevičius.

Korespondentė.

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, DI.

Vieną kartą sveikata 
bus patikrinta

iš Washingtono praneša, 
kad pradėjus 1942 m. sau
sio 1 d. drafto boardų pri
pažintų tinkamais karei
viauti .vyrų draftininkų 
sveikata tik vieną kartą 
bus patikrinama prieš in
dukciją. Tai atliks kariuo
menės gydytojai.

Šiandie vyrų sveikata 
vP»į Vš indukciją patikrina
ma du kartu. Tai atlieka 
savanoriai civiliniai gydy
tojai. Tad po sausio 1 d. 
jų patarnavimai nebus rei
kalingi.

j Nurodyta, kad šiam tiks
lui kiekviena valstybė bus 

I paskirstyta į rajonus ir 
kiekvienam rajonui skirtas 
karinis gydytojas. Supra
stinta patikrinimo sistema 
bus sparčiau vykdoma.

Be to p|.nuojama pail
ginti laiką tarp sveikatos 
patikrinimo ir indukcijos, 
kad draftininkai turėtų pa
kankamai laiko patvarkyti 
savo privačius reikalus.

Plėšikai peršovė 
krautuvininką

Trys plėšikai užpuolė 
svaigiųjų gėrimų parduo
tuvę, 935 East 65 gt., ir 
vienas jų peršovė savininką 
Manny Dervin, 49 m. amž. 
Netrukus jis mirė ligoninė- 

• je. Plėšikai pabėgo, 
j Tas įvyko matant Dervi
ne žmonai ir klerkui. Plė
šikai iš režisterio pagrobė 
30 dol. ir Dervino reikala
vo daugiau pinigų. Tas iš
vertė kelnių kišenius rody
damas, kad neturįs dau 
giau. Už tai peršautas.

Helen Morgan
palaidota

Praeitą trečiadienį Chica
goj mirė žymi dainininkė 
Helen Morgan, 35 m. amž. 
Palaiodta Holy Seputchre 
kapuose po gedulo pamaldų 
Šv. Pranciškaus Ksavero 
bažnyčioje, La Grange. Ge
dulo Mišias aukojo kun. W. 
O’Brien.

Planuoja statyti
Illinois Armijoj boardas 

planuoja pastatyti dešimtį 
ginkluotuvių įvairiose vals
tybės miestuose. WPA pa
rūpins žymią dalį lėšų, jei 
miestai parūpins atitinka
mus žemės sklypus.

PIRM NEGU PrRKSITK
MATYKITE MUS!

DTDCIACHIAS P AŠTRINK IMAS LkNTŲ, BUSiOžIO RkIKŠUON Ų 
8TATYBAI.

MEDŽIAGOS STOGAMS 
Flnan.uojarn. narni) paatatym* ai 
patataymą — Nieko (mokėti — t 
matai l*mok«tl — Apkalnarlmaa 
dykai.

Lietuvis PnrdayėJaa 
Stanley Murinas — VetMjaa

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

ĮTARIAMAS GOLFININKĖS NUŠOVIMU

c ’ * 7 ' >

- ■>.
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("Draugas” Acme telephoM»

Leo Gaddis (kairėje) ir Tom Penny, kurie areštuoti 
Fort Worth, Tex., ir kaltinami automobilio pavogimu. Be 
to, jiedu įtariami golfininkės Marion Miley ir joą moti
nos nužudymu Lexington, Ky., country klube plėšimo 
metu. Pavedami Kentucky autoritetams.

Kreipias teisman 
gauti darbą

James E. Herbert, 32 m. 
amž., kreipėsi federalin tei
sman, kad A. P. W. Paper 
Co. priimtų jį atgal į dar
bą.

Herbert kelerius metus 
turėjo darbą šioj kompani
joj. Šiemet kovo mėnesį jis 
pašauktas kareiviauti. Lie
pos 3 d. jis iš kariuomenės 
paleistas, nes paaiškėjo, 
kad seniau jis ketverius me
tus buvo tarnavęs karo lai
vyne.

Grįžus namo minėta kom
panija iš pradžių nenorėjo

jam duoti darbą. Paskiau jį 
priėmė ir po nekurio laiko 
atleido kaipo netinkamą.

Tad dabar jis teismo ke
liu bando atgauti darbą.

Išmoka 526,611 
dol. depozitu

Valstybės auditorius Ar
thur C. Lucher paskelbė, 
kad uždarytas ir likvi
duojamas West Side Trust 
and Savings bankas 8,000 
indėlininkų išmoka 526,611 
dolerių. Su seniau išmokė
tais paskutinis išmokėjimas 
padarys 35 nuošimčius in
dėlių.

Mmu
Dr. Petras J. Bartkus, 

jaunas gydytojas iš West 
Sidės perkėlė savo ofisą į 
Dievo Apvaizdos parapijos 
koloniją adresu 1913 South 
Halsted Street (virš Boehmo 
Drug Store). Pirmiau dr. P. 
Bartkus turėjo ofisą virš 
Mutual Federal Building 
and Loan Association West 
Side. Dr. Bartkaus tėvai y- 
ra seni West Side gyvento
jai ir ilgamečiai Aušros 
Vartų parapijos nariai.

X Kun. V. černauskas, S. 
Chicago Šv. Juozapo lietu
vių parapijos klebonas, pa
kvietė savo parapijon su 
prakalbomis kun. K. Baraus
ką ir dr. P. Vileišį. Prakal
bos įvyks š. m. spalių.31 d. 
8 vai. vakare parapijos sa
lėje.

X Lietuvai Gelbėti Fondo 
1 skyr., Bridgeporte, pasta
rame susirinkime nariai, su
prasdami spaudos svarbą ir 
norėdami ne tuščiomis pa
sveikinti “Draugą” dienraš
čio jubiliejaus proga sudė
jo gražią auką — $5.00..

X Šv. Juozapo bažnyčioj, 
So. Chicago, vakar prasidė
jo 40 vai. atlaidai. Baigsis 
ryt vakare. Varg. K. Gau-. 
bio vedamam parap. chorui 
padėti iškilmingus mišparus 
giedoti suvažiuos Chicago 
lietuviai vargonininkai.

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių 
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ 

KALĖDOMS!

Šie įvairių spalvų Kalėdų sveikinimai, 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 KORTELIŲ už * • • • .$1.00
Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, I1L
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