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Anglai Bombarduoja
Milijoniniai nuostoliai

SAVO BOMBANEŠIŲ ATAKOMIS
TIKISI PADĖTI SOV. RUSIJAI

SUIMTA 35,000 RUSU KARIU
Katalikų Bažnyčios Plėti
mo draugijos lapkričio 18 d.
turės 36-ąjį metinį susirin PRIE VIAZMOS - SKELBIA NACIAI
kimą Chicagoj. Bus peržvel
MŪSŲ MISIJOS

-v

gtas praeitų metų (nuo
1940 m. spalio 1 iki 1941 m.
spalio 1 d.) draugijos akty
vumas. Be to, bus pataisy
ta konstitucija, kad sulyg
tų su kitą pontifikalinių
draugijų konstitucijų ruo
žais. Bus paskirtas naujas
boardas, į kurį įeis visi ša
lies arkivyskupai, 12 vys
kupų, 12 prelatų ir 12 pa
sauliečių. Pagaliau Chica
gos arkivyskupas S. A.
Stritch formaliai bus pripa
žintas draugijos kancleriu.
Draugijos aktyvumas tik
rai įsidėmėtinas. Patirta,
kad praeitais metais dau
giau kaip vieną milijoną
dolerių draugija išleido mi
sijų darbams Amerikoje.
Pastatyta daugiau kaip 125
koplyčios ir finansiškai pa
remti misijinių plotų vys
kupai ir kunigai.
Šio spalio mėn. 19 d. ka
talikai visam pasauly minės
misijų sekmadienį.
•
KOMUNISTAI NOKI KARO

z

Amerikos komunistų par
tijos organas Daily Worker
pirmiau griežtai pasisakė
prieš darbininkų streikus,
o dabar pasisako už karą.
Girdi, J. A. Valstybių parei
ga įsikišti karan ir bendrai
su D. Britanija ir Sovietų
Rusija sutriuškinti fašizmą.
Reikia pažymėti,
kad
Amerikai nereikia raudonų
jų patarimo. Komunistai ne
si vaduoja nuosavu protu.
Jie dirba Maskvos komisa
rų nurodymais. Jiems ne
rūpi pilkųjų masių buitis ir
gerovė. Jiems svarbu va
duoti Maskvos raudonąjį
režimą.
Prieš keletą mėnesių ko
munistai atkakliai gynė fa
šizmą ir daugiau kaip kas
kiti baubė prieš Amerikos
įsivėlimą karan. šiandien
jie pirmieji reikalauja ka
ro.
“NEOFICIALUS”
DALYKAS

Anglijos
ambasadorius
Maskvai Sir Stafford Cripps
pareiškia, kad Sov. Rusijo
je sąjūdis prieš religiją ne
sąs oficialus dalykas. Gir
di, jam tekę tuo klausimu
kalbėtis su komisarais ir
jie visi pripažinę, kad so
vietų vyriausybė nepersekiojanti religijos ir nesikišanti į priešreliginį sąjūdį.
Nes tai esąs privatus daly
kas.
Labai gaila, jei ambasa
dorius nieko nežino, kas vei
kiasi raudonojoj Rusijoj.
Jis turėtų žinoti, kad ko
munistai yra iškėlę ir re
mia priešreliginę sąjūdį. Tik
vieni komunistai valdo Ru
siją ir tik jie niekas dau
giau vykdyti propagandą
prieš religiją. Jei ambasado
riui svarbu teisinti komu
nistus, tai bent ne tokiu
būdu.

Atakose panaudota šimtai bombanešių

Vokiečiai tik per 100 mylių nuo Maskvos
BERLYNAS, spalių 13 d.
— Hitlerio generalinis šta
bas šiandie pranešė, jog
prie Briansko ir Viazmo3
esą suimta virš 35,000 rusų
kareivių, kai tuo pačių lai
ku nacių pranešimai sako,
jog vokiečių kariuomenė pa
siekusi pozicijas 140 mylių
į šiaurvakarius nuo Mas
kvos.
Kituose pranešimuose vo
kiečiai pažymi, jog į vaka
rus ir pietvakarius nuo Ma
skvos vokiečių pirmosios
fronto linijos besančios tik
per 100 mylių nuo sostinės.
Vokiečių pranešimai tvir
tina, kad Rusija jau nebetu
rinti naujos kariuomenės
pasiųsti frontan. Tuo tarpu
pirmomis karo dienomis vo
kiečių karo žygius rujai la
bai trukdę pasiųsdami fron
tan vis naujų kariuomenės
dalinių.

Paliesta Vokietija ir Prancūzija

prideda, jog šių apsuptųjų
rusų pozicijos esančios be
vilties.
Vokiečių pranešimai sa
ko, jog nacių kariuomenė į
pietus nuo Maskvos užėmu
si Kalugos miestelį,
apie
100 mylių nuo Mask/os.

LONDONAS, spalių 13 d.
— Aviacijos
ministerija
praneša, jog šiandie anglų
bombanešiai pravedė milži
niškas atakas Vokietijoje ir
jos okupuotose teritorijose.

Prašome

Raginame

Atvyko dar vienas
Lietuvos pabėgėlis

NEW YORK, spalių mėn
13 d. — šiandien ispanų lai
vu atvyko iš Ispanijos kun.
dr. Kazimieras Gečys, kuris
buvo pabėgęs nuo bolševikų
teroro Lietuvoje. Apie savo
pergyvenimus prie okupan
tų jisai įdomiai papasakojo
anglų dienraščių reporte
Suimta 11,000
riams.
Nacių kareiviai, besiveją . Kun. dr. K. Gečys yra
besitraukiančius rusus pie buvęs gimnazijos direkto
tinėj Rusijoj suėmę 11,000 rius Vilniaus krašte.
rusų kareivių ir trisdešimt
tris kanuoles.
Šiaurvakariniam
fronte Nacių taikos
pakartotinos rusų pastan
gos prasiveršti pro juos pa sąlygos
supusius vokiečius nepavy
kusios.
Pripažįsta pasipriešinimą

Vokiečiai prisipažįsta, jog
apsuptieji rusai Briansko
ir Viazmos apylinkėse paro
dę didelį pasipriešinimą, bet

toj raudonųjų
sostinėje
esanti visiška ramybė, turi
ma užtektinai maisto ir net
moterys su vaikais nenorin
čios apleisti miesto. Vadina
si, pas bolševikus visur jau
ki nuotaika, nepaisant vokie
čių veržimosi to miesto kry
ptimi. Bolševikai moka pro
pagandą vykdyti. Bet to
kia propaganda visgi nie
kam vykusi.
Tolimuosiuose
Rytuose
turima žinių, kad Lenino la
vonas dingęs Maskvoje. Ma
tyt, išsiųstas kur į Uralu
kalnus. Komisarai pasiren
gę sprukti taip pat kur tolo
kai į rytus. Visi Maskvos
gyventojai, vyrai ir mote
KAIP NIEKUR NIEKO
rys, pašaukti į darbus ginti
Cenzūruotomis
depešo Maskvą. Pasikartoja sumi
mis iš Maskvos praneša, kad Šimai.

BERLYNAS, spalių 13 d
— Autoritetingi , vokiečių
sluogsniai pažymi, jog Vo
kietijos karo vienas tikslų
yra pašalinimas iš Anglijos
kabineto ministerio pirmi
ninko Churchill, užsienio
ministerio Anthony Edeno
ir jų bendradarbių.

Labiausiai
sukoncen
truotos atakos buvo Nurem
berge, kur kasmet įvyksta
nacionalsocialistų partijos
suvažiavimai.
300 bombanešių

Chicagos Herald American
tebetęsia aprašymus apie
bolševikų siautimą Lietavo
je. Šiuos aprašymus vaiz
džiai patiekia laikraščio re
dakcijos narys Stasys Pie
ža. Visus savo skaitytojus
raginame juos paskaityti ir
ypač patarti savo vaikams
pasiskaityti.
Aprašymuose patiekiama
kai kurių ištremtųjų Rusi
jon pavardės, kurios jau
anksčiau buvo “Drauge” ir
("Dntugaa" Acme telephoto)
vaizdus bolševikų valdymo
Liepsnų ir tirštų troškinančių dūmų bangos šauja į pa
Atakuoja Maskva
meto Lietuvoje atpasakoji danges kilus gaisrui Firestone Rubber and Latex Corpo.. —
. ration'fabrflfA Ffek River, Mass. Apie 13 milijonų dole
Vokietijos
bombanešiai mas.

pravedę smarkias atakas
ant militarinių Maskvos tai
kinių pereitą naktį.
Vokiečių oficialieji žmo
nės pareiškia, jog smarkus
vokiečių kanuolių bombar
davimas “už Maskvos var
tų” pasibaigęs tuo, kad iš
Maskvos prasidėjęs gyven
tojų kraustymasis panikoje.
Iš vakarų ir pietų dvi mil
žiniškos vokiečių kariuome
nės supančios Sovietų Rusi
jos sostinę.

Vokietiją

Pramat&nt galimybes šutei
kti ištremtiesiems Rusijon
lietuviams paramą šiandie
mes kreipiamės į visuomenę,
kad kogreičiausiai praneštų
mus, jei turite kokių nors
žinių apie juos, jų dabarti
nę ištrėmimo vietą ir kartu
prisiųsti
atsiųstąsias tele
Milžiniški bombanešiai
gramas ar laiškus.

Argentinos kabine

tas nori pašalint

rių nuostolių padaryta šiam svarbiam šalies saugumą nacių ambasadorių
\
stiprinti fabrikui.
BUENOS AIRES spalių 13
d. — Paskutinieji praneši
mai iš Argentinos sako, jog
Rusai sulaikę
Argentinos ministerių kabi
pasirengęs pareika
vokiečius -- Maskva netas
lauti, kad Vokietijos amba
sadorius Edmund von Ther
MASKVA, spalių 13 d — Kontratakos
mann būtų pašalintas iš
Rusų pranešimai iš fronto
Svarbiausios kovos vyks Argentinos, nes jis netinka
pažymi, jog Viazmos apylin tančios Viazmos apylinkėje mai pasinaudojo diplomati
kėje nacių žygiavimas pir ir Briansko apylinkėje ru nėmis teisėmis.
myn sulaikytas ir jog rusai sai pravedę sėkmingą kon
Kiek ankstesni praneši
pravedę kelias paskiras kon trataką ir atsiėm; vieną
mai
skelbė, jog Argentina
tratakas.
kaimą.
davusi vokiečiams suprasti,
Komunistų
laikraštis
Kita rusų kontrataka pra kad Berlynas pats atšauk
Pravda pažymi, jog vokie vesta į šiaurę Orelio, kurį tų ambasadorių, bet Berly
čiai dar vis tebežygiuoja į vokiečiai užėmė prieš savai nas šį draugingą pasiūlymą
rytus, bet jau nebe tokiu tę.
ignoravęs.
spartumu, kaip pirma.
Rusų komunikatas pareiš
Paskutinieji
pranešimai kia, jog vakar dienos kovo
sako, jog frontan pasiųsta se vokiečiai neteko bent
WARDHA, Indija, spalių
nauji gerai apginkluotos 12,000 kareivių, kai rusų
kariuomenės rusų sustiprini aviacija nuolatos bombar 13 d. — Garsusis indusų lai
svės kovotojas Gandhi pa
duoja nacių pozicijas.
mai.

Anglų

kariumenė
pasiųsta Rusijon

STOCKHOLMAS, spalių
13 d. — Švedijos laikraštis
Aftonbladet praneša iš Hel
sinkio, jog gerai infor
Amerikiečiai nori
muotieji sluogsniai sužino
ję,
kad anglų ekspedicinė
jūrininku apsaugos
kariuomenė išlaipinta Ar
LONDONAS, spalių 13 d. changelske.
Pranešimai sako, jog an
— Amerikiečiai šiaurinėj
Airijoj, kur “tūkstančiai U.
S. technikų ir darbininkų” BERLYNAS, spalių 18 d.
dabartinių metu dirba, krei — Vokietijos protektorate
pėsi į Jungtines Valstybės
Bohemijoj ir Moravijoj pas
apsaugos.
Londono laikraštis Daily merkta mirti aštuoni mėsi
Mail rašo, jog amerikiečiai ninkai ir vienas pirklys nž
jaučia, akd “dideli plotai nelegalų gyvulių skerdimą
yra beveik amerikiečių kon Ir pardavinėjimą aukštomis
trolėj ir esą reikalinga ap kainomis maisto produktų.
saugos pajėgų” Tam reika
lui jie prašo Amerikos jūri
VICHY, spalių 18 d. —
ninkų.
Laivyno tribunolas vakar

glų išlaipintą kariuomenę
sudaro “kelios
dešimtys
tūkstančių” kareivių.
Šie sluogsniai nepasako,
kada anglai pasiekė Arehan
gelską, bet pažymi, jog jie
dar nedalyvauja karo veiks
muose.
*
pasmerkė mirti jauną komu
nistą už vadovavimą komu
nistiniam judėjimui.

ORAS
Dalinai debesuota ir vė
siau.
4
Saulė teka 7 vai., saulė
leidžias 6:12 vai.

Informuotieji sluogsniai
pareiškia, jog šios atakos,
kuriose dalyvavo virš 300
bombanešių, pravestos, kad
susilpnintų vokiečių ofensy
vą rytų fronte.
Vakar naktį 500 anglų
bombanešių pravedė plačias
atakas vakarinėj Vokietijoj,
šiaurinėj Prancūzijoj
ir
Norvegijos pakraščiuose.

reiškė vilčių, kad Vokietija
ir Anglija taip nustiptų ka
re, jog būtų priverstos abi
susitarti. Tokiu būtų nebū
tų nugalėtojo.

Gaisras padarė
13,000,000 nuostolių
FALL RIVER, Mass,, spa
lių 13 d. — Firestone Ru
bber & Latex kompanijos
dirbtuvėse kilęs gaisras pa
daręs nuostolių apie $13,000,000 vertės.
Šiose dirbtuvėse buvo ga
minamas didelis kiekis ka
ro reikmenų Jungtinių Vai
stybių kariuomenei ir laivy
nui.
Kompanijos
vadovybė
praneša, jog netrukus būsią
galima pradėti gaminti du
jokaukes ir batonus tose
dirbtuvių dalyse, kurių gai
sras nepalietė.

Šios dienos atakose pa
naudoti bombanešiai, ku
riuos lydėjo būriai kovos or
laivių, buvo patys didieji
Anglijos bombanešiai. Ata
kos, pasak ministerijos, bu
vusios smarkiausios ir sėk
mingiausios.
Tuo tarpu vokiečių bom
banešiai taip pat pasirodė
keliose vietose Anglijoje.
Aviacijos ministerija pa
reiškia, jog vokiečių atakos
buvusios smulkaus pobū
džio, bet bombų numesta
keliose vietose
šiaurinėj
Anglijoj.
Vokiečių pranešimai, sako,
jog jų bombanešiai pravedę
sėkmingas atakas ant svar
bių vietų vidurinėj Angli
joj.
Nacių pranešimai '

Vokiečių komunikatas pa
reiškia, jog “pereitą naktį
anglų bombanešiai pasiekė
šiaurvakarinę ir pietvakari
nę Vokietija, kur jie nume
tė bombų”. Nuostolių esą
nedaug ir pašauta devyni
anglų bombanešiai.
Anglų pranešimai sako,
jog dingę vienuolika bomba
nėšių.
Kiek anksčiau anglai
smarkiai bombardavo Boulogne, Cap Gris Nez, Calais
ir Dunkirką, uostus Prancū
zijos pajūryje.

Londonan atvyks
M. Litvinovas
LONDONAS, spalių 13 d.
— Anglijos spauda prane
ša, būk esą tikimąsi, kad
netrukus Londonan atvyk
siąs Maksimas Litvinovas,
buvęs Rusijos užsienio ko
misaras ir vėliau patekęs
Stalino nemalonėn. Litvino
vas Londonan atvyksiąs ap
tarti skubesnės anglų para
mos Rusijos kariuomenei ir
laivynui.
Vėliau, sakoma, Litvino
vas galįs net atvykti ir Wa
ahingtonan.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
SUSITUOKĖ

DEDIKAVIMAS DARIAUS COURT, SO. BOSTONE
So. Boston, Mass. — Ne
paprastai rudens šilta diena
buvo spalio 5, So. Bostono
piliečiai jautėsi, kad pavė
sio užkampis pilnai patenki
no jų jausmus ir norus. Ne
žiūrint, kad šiluma juos
kankino, minios žmonių rin
kosi prie Dariaus Girėno
Legiono svetainės, draugijos
su vėliavomis, specialiais
aprėdalais, kurie, gal, buvo
madoj kada nors prieš 25
metus, bet šiandien jie jau
buvo labai tinkamas papuo
šalas paradui.

Prašo pasimelsti

sykiu maršavo įžymūs val
dininkai valstybės, federa
lės valdžios ir Bostono. Ma
tėsi ir Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Šalna-Shallna ir daugelis kitų.
Parade dalyvavo apie 26
lietuvių draugijos,
viduti
niai apie 1000 žmonių. Numaršavo į taip vadianmą
Old Colony, kuri dabar at
statyta moderniškai apartmentais, tarpe kurių dabar
randasi DARIUS COURT.
Programą atidarė Da

riaus-Girėno
komendantas
So. Bostono moterys ir Romanas ir perstatė pirmi
merginos rinkosi skaitlin ninką adv. J. J. Grigaliųgai. Būriai jaunimo, mer Grigaliuną, kiuris apibudino
gaičių ir vaikučių, rinkosi tikslą šio įvykio ir vėliau
su lietuviškais kostiumais, perstatė kalbėtojus: Bosto
rūtomis ir kitomis gėlėmis no miesto majorą Tobin;
pasipuošusios lietuvaitės, ne gubernatoriaus Santonstall,
kantriai laukė, kada para atstovą kap. G. W. Roberts; J. Breen, Chairman
das prasidės.
Pačiam priešakyje. Dal of Housing Propect; C. R.
riaus Girėno Postas No. Cunningham, Defense Com317, laukė momento, kada misioner; adv. A. O. Shallbus duotas žodis komendan ną, Lietuvos garbės konsu
to.
Staiga pasigirdo ko-1 lą; kun. dr. K. Urbonavivičių, apie 80 metų senu
manda: MARŠ! Benas pra
dėjo groti, prasidėjo para ką; adv. J. Cunį, atstova
das. Dr. A. L. Kapočius, vo distrikto prokurorą; kun.
kaipo maršalas, vedė para K. Jankų, dr. Kapočių ir ki
dą, adv. John J. Grigalius- tus, kurių vardų neteko pa
Grigaliunas, Assistant Cor tirti.

poration1 Counsul Bostono
Visi kalbėtojai kalbėjo
miesto, kaipo kūrėjas šio tiksliai ir nuoširdžiai. Visi
darbo ir pirmininkas, mar sveikino
ypatingai
adv.
ša vo šalę maršalo. Šalę jų John J. Grigalių-Grigaliu- ■■

APSAUGOS
BONAI

Būtų gera, kad darbuoto
Kiekviena valanda mums
jai Lietuvos labui arčiau su
neša ir dangų ir pragarą:
sipažintų su lietuvių sky
Kun. Jonas Kidykas, S.J. — mes laisvai pasirenkam
riaus valdyba virš nurodytu prašo pasimelsti už įvairius vieną iš dviejų.
adresu.
dvasinius darbus šiose para
Lieka palinkėti lietuvių pijose :
DOCrOR'S AMAZiriG LIQUID
skyriaus vedėjoms pasiseki
GREAT SUCCESS FOR
Spalių 26 iki Lapkričio 2i
mo.
K.D.
d. misijos East St. Louis,

KAS REIKIA ŽINOTI

SKIN TROUBLES

ni.

(Mternalty caused)

CHICAGOJE

Lapkričio 7, 8 ir 9 keturiasdešimtė Kewanee, III.
Lapkričio 16 iki 30 d. mi
Marąuette Park. — ARD sijos Brighton Parke, Chi
8 skyrius nuoširdžiai dėko cago, III.
ja visiems atsilankusiems
Gruodžio 5 iki 14 novena
prie jų stalo per ARD cent
ro pikniką Vytauto parke ir prie Kūdikėlio Jėzaus Tere
sės šv. Andriejaus parapi
už suteiktą paramą.
Ypatingai dėkoja sekan joje Philadelphia, Pa.
tiems už įvairias aukas: Pu
žauskui, Vilimienei, Druktenienei, Lukošienei, Skrebienei, Mrs. Adams, Stanislovaitienei, Mrs. Trust, ir Pet
O. D.
rauskui.
Komisija
AKIS IŠTIRINEJA

Padėkos žodis

t ui-uugav"

Acme teiephoto)

Šen. Robert Reynolds iš No. Carolina ir Evalyn McLean,
su kuria jis susituokė.

M

PRAISED
FROM
COAST
TO

COAST!
No matter what you’ve tried witheut
success for unsightly surface pimples,
blerrrtshes and similar skin irritatK>n3,
here’s an amazingly successful doctor’s formula—powerfully soothing
Liouid Žemo—which ųuickly relieves
itching soreness and starts right in to
help nature proraote FAST nealing.
80 years continuous success! Let
Zemo’s 10 different marvelously effec
tive ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe cases
may need Extra Strength Žemo.

ADVOKATAI
phia.
Lietuvių
skyriaus
val

ną ir kitus, kurie pasidar
WHITNEY E. TARUTIS
bavo šiam prakilniam dar dyboje yra: pirm. Ona ČeADVOKATAS
CENTRINIS OFISAS:
bui.
Publikos buvo apie ladinienė (adv. K. Celadino
3133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
4000. Ceremonijos užsitęsė žmona), vice pirm. Jadvyga
AKINIUS PRITAIKINA
VALANDOS: Nuo 1-moa Iki 8-toa
REMKITE
IR
PLATINKITE
Bekerienė-Briedžiūtė, . rašt.
apie porą valandų.
vai. vak.
Ofise randasi kiti pataisymo
Tel. CALumet 6877
KATALIKIŠKA
SPAUDĄ.
Po programos ii visų iš Grigalienė, pasižymėjus vei
metodų įrengimai akims, ku
134 NO. LA SALLE ST.,
rioms akinių pagelba neužtenka.
Room 2014
Tel. State 7572
kilmių, komisijos nariai, Bo kime, ižd. Ramanauskienė,
VALANDOS:
REZIDENCIJA;
—
stono ir federalės valdžios laid. direktoriaus žmona.
8149 SO. HALSTED ST.
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Tel.: Vlctory 2679
atstovai susirinko pas adv. Pastovus adresas: Interna
Antradienio ir ketvirtadienio
(NURKAITIS)
vakarais.
John J. Grigalių-Grigaliuną tional (Institute of Phila.,
Tel. PROspect 3525
Pritaiko atsakomin137 No. Marion Street
arbatėlės.
Nuotaika buvo 645 N. 15th St., Phila., Pa.
gai akinius už pri
Oak Park, Illinois
einamą kainą ir ant
Į lietuvių skyrių reikia kreip
gera, tikslas atsiektas.
lengvų išmokėjimų.
(Prie
kampo Lake St.)
ADVOKATAS
Vietoj bus pastebėti, kad tis šiuo adresu: Mrs. Q. Che
Telephone:
— EUCLID 906.
RAKANDŲ
KRAUTUVE
6158
So. Talman Ave.
daug So. Bostono
žymių ledin, 6814 N. Broąd St.,
Chicago, UI.
biznierių, profesionalų ma Phila., Pa.
3049 S, Halsted Str.
Pageidaujama, kad kuo
tėsi publikoj,
kaip Mass.
Telephone: YARds 3089
LIETUVIAI DAKTARAI
valstijos Sveikatos Komisi- daugiausiai lietuvių įstotų į
------ n----- . ■ 1
jonierius dr. Jakimavičius, minėtą of^dhizaciją, kuri
Tai. TARda 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
remia
lietuvių
tautos
reika,
1
Antanas Matjoška ir dauge
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTI8TA8
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
lis kitų visuomenės veikėjų. lūs, kelia Lietuvos vardą
1446 So. 49th Court, Cicero
Sekmadieniais 11 iki 12
Verta pastebėti ir pareik tarp svetimtaučių. Jau išėjo
Antradieniais, Ketvirtadieuiais
ir Penktadieniais
šti rimtos pagarbos So. Bo iš spaudos šešių puslapių
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
stono lietuviams už jų gra brošiūrėlė, kur atvaizduota
3147 S. Halsted St, Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pirmadieniais, Trečiadieniais
žų darbą ir ypatingai mūsų, lietuvaitės pieštas tautiškuo
Taipgi akinius pritaikau.
- ir šeštadieniais
3343
So. Halsted Street
Amerikoj augūsiems ir gi-: se kostiumuose. Pirmą pus 3409 S. Halsted St.
Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefonas; CICero 4276
lapį
puošia
lietuvaitės,
aukšmusiems, vyrams ir mote
Didelis pasirinkimas laikrodėlių
Tel. CANai 5969
taitė
ir
žemaitė.
Brošiūrėlė
rims, kurie taip noriai šį
darbą dirbo ir tikslą siekė. išleista anglų kalba.
8ICIAN AND SURGRON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gal būt, kad šiandien tas
West Cermak Road
Ofisas ir Rezidencija
■1
-Ofigo ML CANai IM*
darbas tik atsiektas tikslas,
2155
West Cermak Road
Būkite Malonus
Ofiso VaL j 2-4 ir 7-9
OFISO VALANDOS
bet už kelių desėtkų ir gal
TH.:
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
SAVO AKIMS
Akiniai teisingai prirenkami
šimto metų, bus svarbus
ANTRAS OFISAS
Tik vien* pora aki* visam gy
per
patyrusį
lietuvį
daktarą.
TaL
TARda
049
2017
S. Western Ave.
įvykis lietuvių tautos paži venimai. Saugokit jas. leisdami
•
Ulekmmlnuotl jas moderniškiausia
Tel. Canal 7171
ba ir užrašytuose Bostono metodą, kuris rerktlmo mokslas
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien
gali sntelktt.
Del sąžiningo radijo pataisymo
miesto rekorduose, kad čia
DANTISTAS
89 METAI PATYRIMO
akinti), kurie padalins
pašaukite Yards 3088.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso TaL:
laaid. TaLi
kadaise gyveno lietuviai ir pririnkime
via* aki* (lempini*.
TOftada 1886
PROapaot
arti 47th Btraat
jie čia pagerbė savo myli Dr. John J. Smetona
vai.: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
mus.
Dr. J. J. Smetona, Jr. Sudriko Radijo Progoramal:
Bostonas yra svarbus mie
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 Telefonui: HEMlock 884t
OPTOMETRISTAI
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
vai. vakare
1801 So. Ashland Avenue WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
stas istorijos
atžvilgiu ir
1853 Weat S5th Street
Kampas 18-tos
todėl ypatingai svarbu, kad Telefonas CAN Ali 0528 — Chtcago 7 vąl. vakare.
LIGONIUS PRIIMA j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos
VVAAF 950 K. Hawaian — sekma
Kasdien ano 2:09 iki 8:00 <aL
lietuvių tautos vardas pa Kasdienofiso
6757 So. Western Ave.
8:00 a. m. iki 8.10 p. m.
dienyje 4:30 po pietų.
Trečlad. Ir Sekmad. tik auaitarlua.
Tred. Ir Beit: 9:80 a. m. iki
Ofiso valandos:
tenka jame, tarp daugelio
7:88 p. na.
Popiet — nuo 1 Iki II Vak. 7 Iki I
tautų, kurios kūrė Ameri
Nedėliomis pagal sMtartJ
kos Nepriklausomybę, ku AMEJflKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ UKAUOIĮOS NARIAI
Telefonas CANai 4796_
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rioj mes šiandien visi gy
Raa. 6958 8o. Talman Ava.
4729 So. Ashland Ave.
T* "RI mis
vename ir didžiuojamės.
Raa. Tel. GROvehUl 0617
(2-troa luboa)
Office teL HEMlock 4848
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TaL MIDway 2880
Chicago, QL
Inž. Br. F.Simons1913
So.
Halsted
StOFISO
VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Simokaitis.
Ofisas viri Boehm’s Drug store Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 9

DR. SELMA SODEIKA,

DR. KARL NURKAT

V. W. RUTKAUSKAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

JOS. F. BUDRIK

DR. V. A. ŠIMKUS

Fumiture House

9

UR. F. G. tfINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips

DR. C. VEZELIS

DR. RAČIUS

DR. PETER T. BRAZIS

DR. CHARUS SEGAL

DR. PETER J. BARTKUS

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

DR. J. J, SIMONAITIS

PIRKITE APSAUGOS BONUS!
K. Ką turiu daryti, kad
pagelbėti savo sunui, kurs
įstojo kariuomenėn?
A. — Jūsų sūnus turi bū
X ti aprūpintas drabužinis
maistu ir naujovine išranga. Tam reikalingi pinigai.
Pirkite Apsaugos Taupumo
Bonus ir gelbėkite vyriau
sybei, kad jūsų sūnus būtų
viskuo aprūpintas.

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 rašyktie U. S. iždininkui, WaK. — Kaip darbas atsine shingtone, D. C. Taip pat
ša į Iždo Apsaugos Taupu ir pari.' uotu vėse par d • lodami
mo Programą?

Apsaugos Ženklai.

Pradžia darbo

Valandos: 1—3 popiet ir 7—9 v. v
REZIDENCIJA:

Vėl.: 2-4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus.

663 1 8. Cąllfqmia Ave.

Philadelphia, Pa. — Per 2423 W. Marąuette Road
kai kurį laiką galvota-svarstyta ir galų gale prieita
prie rezultato, kuriuo gali
PHYSICIAN AMD SURGRON
ma tiktai pasidžiaugti.
4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Philadelphijoje nuo seniai Nno 2 iki
4 ir nno 4 iki 8 vaL vak
gyvuoja organizacija vardu
Nedėliomis pagal an tartį.
teL YARįa <787
International Institute of Office
Namų teį. PROspect 1930
•
Philadelphia. Organizacijai
Tat YARdg 6981.
priklauso daug tautinių gru Raa.: KENwood 5107
pių. Džiugu pranešti, kad ir
lietuvių* skyrius randa gali
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
mybės būti nariu Interna Ofiso
vai. nno 1—4; nno 8:30—8:90

OR. STRIKOL'IS

DR. A. J. BERTASH

tional Institute of Phil&del-

2201 VVest Cermak Rd.

GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

756 W«t 35th Street

Telefonas REPubUc 7868
Ofiso tel.: VIRginia 0086
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.
TaL CANai 0867
665
Raa. tol.: PROapact 6

DR. PJ. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Raaidanctja: 6600 So. Artaataa Aki
VALANDOS: U v. ryto iki 8 sopia
I iU 9 vai. vakaru.

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

vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 va|. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Reg. toletonaa 8EEIey 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 Sa Ashland Ave.

Kamp. 15tos gat ir 49th Čt

TaL TARda 0994
Rez. Tel. KENwood 4300

OFISO VALANDOS:
VALANDOS
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
ir pagal gutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
TaL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR 0HIRUROA8

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—9 vakaro
Taipgi
T’dpaP pagal ratortį.
FROepaaa 9197
Oftoo Mtafa

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dien*

TELEFONAI:
Office: IIEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDway 0001
Bea.: IIEMlock 1643

DR. ALBERT J, VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 Ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
2408 West 63rd Street

Antradienis, spalių 14, 1941
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PRANEŠIMAS LIETUVOS PILIEČIAMS
Pakartotinai primenama,
kad Jungtinių
Amerikos
Valstybių įstaigos reikalau
ja pranešti artimiausiam
Federal Reserve Bank sky
riui apie svetimšalių turtą
(judomą ir nejudomą, pini
gus, brangenybes, skolas
ir tt.),
buvusį Jungtinių
Amerikos Valstybių juris
dikcijoje 1940 metų birželio
1 dieną ir 1941 metų birže
lio 14 dieną.
Pranešti reikia ne tik
apie savo nuosavą turtą,
bet ir apie globojamąjį kitų
asmenų - svetimšalių tur
tą.
Žinių įteikimo terminas
yra pratęstas iki 1941 metų
spalių 31 d. (anksčiau buvo
nustatyta iki rugsėjo 30 d.).
Nereikia pranešti apie tur
tą tų Lietuvos piliečių, ku-

rie bent nuo 1940 metų
birželio 17 dienos gyvena
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, kaip nuolatiniai šio
krašto gyventojai.
Taip pat nereikia praneš
ti apie turtą, kurio bendra
vertė nesiekia $1,000.

Įspėjama betgi, kad as-»
menys, kurie nors patys ir
yra laisvi nuo prievolės
pranešti apie savo turtą,
bet turi kokių ryšių su kitų
valstybių piliečių turtu,
pasiteirautų dėl tokio tur
to įregistravimo, kad iš
vengus nesusipratimų.
Dėl smulkesnių informa
z
fJDraugaa” Acme teiepnotm.
cijų reikia kreiptis į arti
Gaisras ištiko Firestone Rubber and Latex Corporation fabriką Fall River, Mass.
miausią Federal Reserve
Sunaikinta galybės gumos žaliavos ir 6 dideli pastatai. Nuostolių — apie 13 milijonų
Bank skyrių.
dol.
Lietuvos Generalinis Kon
sulatas, New York, N. Y.

rykite kiekvienas balsuoto
jas savo warde.
Jeigu norite gauti kopiją
tokios rezoliucijos dr-jos su
sirinkimui, išsikirpkite iš
“Draugo”, “Naujienos” ar
“Sandaros”, arba kreipkitės
prie pirmininko šio veikimo,
teisėjo John T. Zūrio, arba
į raštinę šios organizacijos,
kurios 'adresą patieksiu baig
damas šią kalbą.

ševikai išvežė iš Lietuvos.
Dabar steigiamas komitetas
Chicagoj iš giminių ir pažį
stamų veikti teikimui pa
galbos. Apie komiteto veiki
mą sužinosite iš pranešimų
pirmininko šiam veikime tei
sėjo John T. Zūrio.

Jūs patirsite per radio ir
laikraščius, kad dabar eina
svarbūs ginčai tarpe Ame
rikos ir Sovietų apie teiki
mą laisvės tikėjimui Sovie
tuose, dar pridėkime reika
lavimą laisvės susisiekimo
išguitiems iš Lietuvos su gi
minėmis it pažįstamais, gy
2. Išinkti teisėją John T. venančiais Amerikoje, paštu
Zūrį vadovavimui šio veiki ir Amerikos konsulatus Ru
mo. Jam uždėta pareiga pa sijoje.
ruošti rezoliucijas ir pasiųs Organizuojami giminės
ti lietuvių draugystėms, ku ir pažįstami tų, kuriuos
rios su savo pridėčkais ir bolševikai išvežė
vardais pasiųs sekretoriui Iš Lietuvos
Cordell Hull ir senatoriams
“Drauge” ir “Naujienose”
bei reprezentatoriams tų
distriktų, kuriuose randasi tilpo vardai tų, kuriuos bol
draugija.

Susirinkę nariai praeitą
savaitę pareiškė didelį pa
sitenkinimą dabartiniu vei
kimu Lithuanian Chamber
of Commerce of Illinois ir
įrašė daug naujų narių į
Prekybos Butą. •
Sekantieji biznieriai ir
profesionalai buvo priimti į
narius susirinkime spalių 1
d.

Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois
(Lietuviu Prekybos Butas)
(Viršminėtos organizacijos vardu J. P. Varkala,
vicepirmininkas ir sekretorius, daro panešimus kiek
vieną ketvirtadienį 7:45 P. M. per radio stotį WHFC,
1450 K. C.)

Kalba XI
Praeitą ketvirtadienį aš
supažindinau klausytojus su
reikalu pagalbos tiems, ku
riuos bolševikai išvežė iš
Lietuvos — apie 30,000 į 9
dienas prieš pradėsiant ka
rą su Vokietija. Iš surastų
dokumentų dabar paaiškėjo,
kad bolševikų buvo užsimo
ta išgabenti iš Lietuvos 1,500,000 arba pusę Lįętuvos
gyventojų. Bet nesuspėjo:
išvežė tik apie 200,000, kaip
Lietuvos Raudonas Kryžius
praneša.

of Commerce of Illinois, Da
riaus-Girėno svetainėj, kur
vienbalsiai nutarė:
1. Pasiųsti memorialą sek
retoriui Cordell Hull, kad
būtų duota teisė visiems iš
vežtiems lietuviams susisie
kti su jų giminėmis ar pa
žįstamais Amerikoje laiš
kais ir per Amerikos kon
sulatus ir atstovybę Rusi
joje, gavimui pašalpos.

Kad sužinoti, kokias kan
čias pergyveno lietuviai ke
lionėje ir vietose, kuriose
jiems paskirta gyventi, per
skaitykite straipsnius Rapo
lo Skipičio tilpusius “Drau
x Taigi, nueikite į susirin
ge” ir “Naujienose.”
kimą draugijos, kuopos ar
Šiuo reikalu, būtent tei klubo, prie kurio jūs pri
kimo pagalbos, išvežtiems į klausote, ir reikalaukite,
Rusiją, Lietuvių Prekybos kad būtų priimta minėta re
Butas Chicagoj veikia ir zoliucija ir pasiųsta Secre
kviečia jus visus, gerbia tary of State Cordell Hull,
mieji klausytojai, į darbą.
ir.jūsų distrikto senatoriui
Spalių 1 d. buvo posėdis ir reprezentatoriui Washnarių Lithuanian Chamber ingtone, D. C. Tą patį da-

nounceris radio valandos W
HIP stoties. Jo raštinė 6912
S. Western Avė.
Advokatas Charles P. Kai,
turįs savo ofisą 6322 So.
Western Avė.
Anthony Negrecky, savi
ninkas užeigos (tavern) ad
resu 401 E. 69th St.
Joseph Bagdonas, parduo
dąs “plumbing supplies” ir
šaldytuvus adresu 4704 S.
Western Avė.
VVilliam A. Popeli, savi
ninkas užeigos (tavern) ad
resu 4756 S. Western Avė.
Šiame susirinkime atnau
jino narystę ir prisiketino
darbu prisidėti Louise Nar-

Nauji ir seni nariai,
kurie sumokėjo po $10.00,
rėmimui darbo šio
Prekybos Buto

JUBILIEJAUS

PROGA

10 Savaičių Prenumerata 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 skaitytojams
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 prieteliams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite jubiliejaūs 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.

Chicago. Illinois

arba šaukite CANal 8010

‘.tcov.sa

DRAUGO

Anthony H. Kasper, Com
mander Darius - Girėnas
Post No. 271, American Le
gion. Jis yra savininkas už
eigos (tavern) adresu 5059
S. Wells St.
Paul B. Šaltimieras, an

Sidabrinio
Jubiliejaus

Soothe that throat ddtle which comea from a
cough due to a cold! Quick—get a Smith Bros.
Cough Drop. (Black or Menthoi—5<)

BANKIETAS

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raiaes the reaistance of
mucous membranet of nose and throat to
cold infectiona, wheo lack of resistance is due to Vitamin A deūciency.

TRAI

nionta, mokytoja Chicagos telephone Calumet 7358, lin
viešų ntokyklų
sistemos, kiu visiems geros kloties.
8034 S. May St.
J. P. Varkala,
Per 11 padarytų praneši
Announceris ir sekr.
mų, gerbiamieji klausytojai,
turėjote progos patirti, kad
ši organizacija dirba nau
Listen to
dingą darbą visuomenei. To
dėl, tuos biznierius ir pro
PALANDECH’S
fesionalus, kurie duoda ga
RADIO BROADCAST
limybę savo duoklėmis šį
Featuring a Program of
naudingą darbą tęsti, reikė
YUGOSLAV FOLK MUSIC
tų remti ir su jais biznį da
ryti arba jų profesijos moks
Every Saturday, 1 to 2 P. M.
lu ir patarnavimu naudotis
STATION WHIP
Vardu Lithuanian Chamb
1520 kilocyclea (Top of the Dlal)'
er of Commerce of Illinois,

KURIAME DALYVAUJA
SUTAUPYSI

D A C |Z f\ I /"S C — namams statyti, remontuoti ar

f #\0lXvxL\-z0

pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

PINIGŲ,

VkdAkai

JSIGYK

Jo

ARKIVYS. SAMUELIS A. STRITCH. D. D.
REPublic 3713

* BOILERIUS

-ĮVYKSTA—

IR SUTAISAU SENUS

Kristaus Karaliaus Šventėje

JOmJ Odeliai rūpesglobojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
SM%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

Patarnavimo,

Nenuskrlaodilant

Nei

e

Kelatuto Savlngs and Loaa Association yra šymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

IUAPCUTIZ

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

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

4416 So. Western Avenue, Chicago

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

Chicago, IIL

DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
'

3236 So. Halsted St.

Sekmadieni, Spalių (October) 26-tą d., 1941

NEŽIŪRINT KUR RUNA —- NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR
APYLINKES LIETUVIJ A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

Ekscelencija

Automatišku

STOKER SALES
6921 So. VVestern Avė.
* ĮVEDU ŠILUMĄ

45 Metai Sėkmingo
Vieno Klijentol

SVEIKATA

ŠLEG AITIS

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII
TAI
IDYI/ITC mŪ8q
I AUl I 1x1 I tZ tingai

IR

GERIAUSIĄ IR STIPRIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ UlVRLjnĮ
LINK-BELT,

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

DARBO

DAUG

Įžanga • • • • ($1-82 įėjimas

METAI! —

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

ir 18c U. S. Def.

Tax) .... $2.00

Pradžia 6-tą valandą vakare.

WHFC-I45O kil.
Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekime Jūsų biznyje arba profesijoje.

>
I

DRAUGAS

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
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Ir

skaitytojams

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
apie (vairius katalikams (domius dalykua bet nurodo tikėjimo tie.
sas, gina ir saugo Jas nuo amklnojo Uganymo prleių.
Daugeriopai tepadaugija Jdsų katallkUko dienraščio skaitytojų skai
tliui
ABtliKTO OIOVANM CIOOtiHANl,
Laodloea Arkivyskupas,

evantualią Lenkijos ir Lietuvos unijos idėją, kad ateityje abi tautos sukurtų bendrą ir stiprią valstybę,
galinčią sėkmingai pasipriešinti bot kokiems pasikė
sinimams?
P. prezidentas atsakė: — Taip! (Tak).”

“Prie to pridėjo, jog pilnai įvertina didžiulę reikš
mę ir didžiulę moralinę pajėgą, kokią reprezentuoja
šiandien Lenkija pasaulyje (Sic!). Kartus nusišyp
sojimas pasirodė jo veide, kai pasakė: žlugome abu
(abi valstybės), bet tamstos kovojote, o aš tiktai
protestą pasirašiau.... Jūs esate dabar Anglijos są
jungininkai....”
Gal p. Smetona ir šį “pareiškimą” užginčys? — klau
sia Simplex. Esą, su jo pareiškimais žurnalistams jam,
p Smetonai nesiseką ir tai esą apgailėtina. Toliau p.
Simplex daro tokią pastabą:
“Ir nuostabi gi ta lenkų logika! Jie lietuvių tautą
iškoneveikia tik todėl, kad “įrodytų”, kaip naudinga
ji būtų Lenkijai. Jų manymu, tik abi tautos drauge
ateityje galėtų sukurti stiprią valstybę. Vadinasi, len
kai be lietuvių jau nesitiki būti stiprūs... Bet kam gi
būtinai tautų unija?
“Jei jau vargšams lenkams be lietuvių taip striuka,
tai Lietuva ir be unijos galės jiems duoti ar pasko
linti kokį nors Pilsudskį. Tuo būdu ir Rzeczpospolita
gyvuos ir lietuvių tauta, kaip smarkus Lenkiewicz
pamoko, apsivalys nuo brudo, kurio, teisybę sakant,
dvarininkėlių šešėlyje Lietuvoje vis dėlto šiek tiek

Apaštališkas Delegatas

Siūlo sąlygas Sovietams
Prelatas Fulton J. Sheen, Katalikų Universiteto Va
šingtone profesorius ir pagarsėjęs radijo kalbėtojas,
nuodugniai studijavęs komunizmą ir Sovietų Rusijos
padėtį, sako, kad, jei Jungtinės Amerikos Valstybės
turi teikti medžiaginę paramą Sovietų Rusijai, tai bū
tinai reikia statyti sąlygas.
Sąlygos turėtų būti trys.
1. Sovietų vyriausybė tuojau atstato religijos laisvę.
2. Sovietų vyriausybė sustabdo savo agentų komu
nistinę veiklą Jungtinėse Valstybėse.
3. Pašalinti Rusiją iš visų tarptautinių tarybų po
karo, jei ji, Rusija, pasiliktų komunistiška.
Be kitko prel. Sheen sako, kad sovietai turėtų tuoj
paleisti iš kalėjimų ir įvairių koncentracijos stovyklų
visus, kurie ten uždaryti dėl religinių įsitikinimų.
Reiktų dar pridėti, kad sovietai turėtų išleisti iš ka
lėjimų ir koncentracijos stovyklų visus kitus, kurie
ten varginami, kankinami ir badu marinami be jokio
reikalo.
Šiuo laiku tūkstančiai lietuvių tremtinių kenčia Si
biro kraštuose, tad į jų ir visų kitų skaudžią padėtį
reikia atsižvelgti. To reikalauja žmoniškumas. Remiant
sovietus be jokių sąlygų, tie nelaimingieji paliekama
žiauriam likimui.
Reikia manyti, kad į prel. Sheen ir kitus panašius
pasiūlymus bus rimtai atsižvelgta.

Kas Stalinui rūpi
Ukrainų dienraštis “Svoboda” patvirtina mūsų ir
visų prieškomunistiškų ir priešnaciškų laikraščių tvir
tinimą, kad Stalinas kovoja tik dėl savo interesų. Uk
rainų dienraštis aiškiai pabrėžia, kad Stalinui rūpi tik
bolševizmas ir niekas daugiau. Stalinas jokių slavų
tautų negelbsti. Jis tik veda kovą tam, kad slavų tau
tas išlaikyti komunistiškoj nelaisvėj. Stalinas su vi
sais savo adjutantais bolševikais neginąs jokios demo
kratijos, nes jis esąs griežčiausias demokratijos prie
šininkas.
Stalinas turėjo geriausią progą atstatyti Ukrainos
laisvą ir nepriklausomą valstybę, kuri būtų buvusi
didelė jėga šiandieninėj kovoj su naciais. Bet jis ne
tik nedavė ukrainams laisvės, bet padarė didžiausiais
vergais, milijonus jų išžudė.

Prez. Smetonai reiks pasiaiškinti
Pietų Amerikoj išeinąs lenkų dienraštis “Codzienny
Niezaležny Kurjer Polski w Argentinie” rugpiūčio mėn.
22 ir 29 dd. numeriuose įdėjo rašinį, kurį pavadino
“Lietuva prie pražūties.” Straipsnyje Lietuvai lemia
mas skaudus likimas, žinoma, jei... Lietuva nesusidės
bu Lenkija. Autorius Lenkiewich privačiame pasikal
bėjime su prez. A. Smetona patyręs, kad jis ir kiti
“šlechtesni litwinai” “stovį už uniją su lenkais” ir
tai esąs tikriausias kelias išsigelbėjimui. “Amerikos
bendradarbis Simplex paduoda lietuvišką vertimą tame
lenkų laikraštyje įdėto privataus Lenkiewichiaus pasi
kalbėjimo su A. Smetona. Štai jis:
“Kai rašantis šiuos žodžius kalbėjosi su Lietuvos
prezidentu Smetona jam esant Rio de Janeire, iš pre
zidento lūpų išėjo reikšmingi pareiškimai.

“I klausimą: ar g. prezidentas pozityviai vertinate
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“O kurios mokyklos politikus ateities Lietuva pasi
rinks, tai čia jau gryniausiai pačios lietuvių tautos
reikalas, kuriam ji tikrai niekad bent jau iš lenkų
neprašys nei išdidžių pamokymų, nei krokodiliškų
patarimų lauks. Tuo atžvilgiu visi tikri lietuviai taip
vieningai apsisprendę ir taip “nebepataisomai” pasi
ryžę, kaip prie Giedraičių ir Širvintų.”

Lietuviu Kultūrinis Institutas žengia pirmyn
(Tęsinys)

•

5. Vytautas Sirvydas visa savo energija nuolat su
sirūpinęs lietuvybės likimu Amerikoje tęsia savo tėvo
gražias kultūrines tradicijas. Jis rašo: “žinodamas,
kaip mūsų jaunimas ir Amerikos skaitančioji visuo
menė išbadėjusi anglų kalba knygų apie Lietuvą, nuo
širdies pritariu Lietuvių Kultūriniam Institutui ir Jums,
kaip vedėjui.” Jis įsirašė nariu ir bendradarbiu; taipgi
prisiuntė savo memorandumą — samprotavimus apie
Instituto veiklą ir jo nuolatinę buveinę. Vytautas Sir
vydas siūlo perkelti Institutą į Marianapolio Kolegiją
ir patiekia šiuo reikalu savo argumentus, tarp ko kita
sakydamas: “Prof. Pakštas, pasaulietis, apsigyvenęs
Marianapoly, pritrauktų ne vien katalikus mokslo žmo
nes, bet ir nuo Bažnyčios atšalusius, kuriems netaip
patogu su dvasiškiais bendradarbiauti, bet būtų pake
liui tautos gerovei su pasauliečiu kataliku”. Memoran
dumo išvadoje jis sako: “Jaunimo auklėjimo ir moks
linimo, geresnės prieigos prie įžymesnės spaudos ir Amerikos mokslo įstaigų, geresnio sutelkimo visų inteligentinių Amerikos lietuvių mokslo spėkų, vietos pa
tvaresnio pastovumo atžvilgiais (dėl Archyvo-Knygyro) būtų naudingiau, mano nuomone, jei prof. Pakš
tas (Tėvams Marijonams sutinkant) apsigyventų Ma
rianapoly kaip profesorius ir kad Lietuvių Kultūrinis
Institutas veįktų Marianapolio Kolegijos prieglobsty

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 14 d.)
Gubernatorius Dunne kvie
čia gelbėti Lietuvą... Dunne,
Illinois valstybės guberna
torius išleido atsišaukimą,
kviesdamas visus piliečius
aukoti badaujančiai Lietu
vai, Lietuvių dienoje, kuri
bus lapkričio 1 d.
•
Rusai neužmoka... Ben
drovė “Robert and Delar
Co.” skundžiasi, kad Rusija
neužmoka $1,250,000 už šrap
nelius, kurie jau seniai bu
vo jiems įteikti.
Kiek vokiečių povandeni
nių laivų... Pranešama, kad
įvairiose jūrose vokiečių po
vandeninių laivų darbuoja
si apie tris šimtus, kurie
greit mano iš visų jūrų iš
vyti priešų laivus.
•
Visų pareiga... Artinasi
spaudos savaitė. Visų kata
likų pareiga skaityti kata
likiškus lietuviškus laikraš
čius.
•
Susirūpinkime. Gal būt,
greitai teks grįžti į savo tė
vynę, todėl rimtai pasiruoškime, kad galėtumėm Lietu
voj sukurti gražų gyveni
mą.

Sudegė daug merginų...
Didelė nelaimė atsitiko New
Yorke.
Užsidegė penkių
aukštų namas, daug mergi
nų nespėjo išbėgti, todėl ten
pat ir sudegė.
Juodžiausioje žemėje au
ga puikiausios gėlės, o dai
liausi ir drūčiausi medžiai
iš uolų tarpo veržiasi pa
dangėn. — J. G. Holland.
Pasisekimo paslaptis yra
ne tame, kad niekad nesuklydus,
arba neapsivylus,
bet tame, kad nenupuolus
dvasia. — Aistis.

je”Yra ir daugiau inteligentų, kurių mintys sutampa
su p. Sirvydo. Karui pasibaigus gal būt ši mintis ir
bus įkūnyta. Dabar gi yra Institutui ir kitų pareigų,
kurios reikalauja nuolatinio kontakto su daugeliu kitų
tautų institucijų. Instituto direktorius beveik kasdien
turi pasimatymų, pasitarimų su įvairių tautų veikėjais
konsulatuose, universitetuose ir klubuose. Reikia pri
pažinti tiesą p. Sirvydui, kad Čikaga nėra pats geriau
sias Amerikos visuomeninis centras, tačiau šis mies
tas vis dėlto yra pats žymiausias lietuvių, čekų, slo
vakų, lenkų ir skandinavų centras, šituose centruose
daug kalbama ir rūpinamasi apie pokarinę Europos
santvarką. Į šį projektavimą po truputį įtraukiamas
ir Instituto direktor/is. Iš Marianapolio tokių darbų
jis negalėtų aprėpti. Gal geriau tiktų Naujorkas, jei
tik lėšų bent truputį padidėtų, šiaip ar taip, Institu
tas iki sekamos vasaros nebegalės kur kitur keltis. Pas
kiau, jei bus plataus pritarimo, jis galės keltis kur tik
reikia, nes per vienus metus jo turtai bus dar lengvai
pakeliami. Kaip ten bebūtų, bet p. Sirvydo susirūpini
mą ir pritarimą čia tenka vertinti su visa pagarba ir
dėkingumu. Institutas džiaugiasi sulaukęs jo savo na
rių tarpan.
(Bus daugiau)

NORI DARBO

Po svietą pasidairius

Spicpirvirvio Dumkos

Lincoln, Nebr. — Tūlas
daktaras ir advokatas, Fred
Garrick, apgarsino kad rei
kalauja sveikos ausies dėl
tūlos turtingos merginos
kuri neteko vienos ausies
laike automobiliaus
nelai
mes. Ant tojo apgarsinimo
atsiszauke daugybe mergi
nu kurios pasiūlė savo au
sis už $3,000, sakydamos
kad gali gyventi be vienos
ausies o už tuos pinigus
galėtu puikei pasirėdyti. Ki
tos sake jog tu'etų už tuos
pinigus gerus laikus o ki
tos padavė invairias prie
žastis kodėl nori parduoti sa
vo ausis.

Chicagos balševikiški braz
doriai prikiša lietuvių laik
raščiams dėjimą (be kritingų
pastabų) Aneevičiaus
prisiunčiamų žinių.
Gali
būti, dabar pajus,
kodėl
brazdoriai buvo kritikuoja
mi už dėjimą žinių iš Ta
rybų Lietuvos
be atatin
kamų nurodymų, kad tos
žinios
bolševikų
slaptos
policijos perkoštos?

Vienas jaunas žmogus
kuris likos sužeistas kasy
klose ir turi tik viena ausi,
raszo: “kas man isz szitos
vienos ausies kad mane ir
taip niekąą nemyli. Geriau
turėti 3,000 doieriu Jie kaip
ausi.” (S.).

Skirtumas tarp lietuvių
laikraščių
ir
lietuviškai
maskoliškų tas, kad lietu
viški laikraščiai
nori iš
Lietuvos išgyvendinti ir Hit
lerio ir Stalino policiją, o
maskoliški nori batus Sta
lino policijai amžinai lai
žyti.

Balšavikai
juokiasi
iš
hitlerininkų himno: “Šian
dien mums priklauso Soviekietija, rytoj .1 visas pasau
lis.” O mes juokiamės iš
stalininkų himno:
“Šiandein mums priklauso Sovietija, o rytoj visas pasau
lis.”
Ar yra
skirtumo
tarp tų dviejų himnų tiks
lų?
?

Zeigler, III., nesenai bu
vo prakalbos. Kalbėjo spir
gutis Jagminas. Liepe mu
šti ne tik Hitlerį, ale ir jo
agentus lietuvių tarpe. Pas
kui darė kolekšiną “V.” rei
kalams ir medikalei para
Maskvos dūda Chicagoje
mai Sov. Sąjungai. Surink
pirmu puslapiu dūduoja:
ta $16.50.
“mūsų šiandienis šūkis: su
Skirstydamies balšavikai naikinimas fašizmo!”
kalbėjo tarp savęs: medi
Bet Stalino draugas, Mo
kalei Sov. Sąjungai
teks lotovas sykį per radijušą
neteks, ale “V.” reikalams visam pasuliui paskelbė,
vis tik liks kiek nuo kelio kad tie, kurie taip galvoja,
nės ir porčiapo.
yra iš proto išėję.

Londone, turtuolių gatvė
je, viens įsikarščiavęs ko
munistas pribėga prie pui
kaus namo, ties kuriuo sto
vėjo gražiai pasirengęs du
rų sargas ir smarkiai suri
ko:
— Revoliucija jau čia!
— Viskas turi būti pri
statyta per užpakalines du
ris, — ramiai jam pranešė
durų sargas. (A.).

Prašau Nesijuokti
Finansininko sūnus: —
Mama, aš turiu puikią ide34Motina: — Kokią?

Sūnus: — Tu man pasko
link 10 dolerių, bet duok
tiktai penkis. Tada aš tau
būsiu skolingas penkis ir tu
man penkis skolinga ir mes
būsime kvit.

("Draugas” Acme teiepnuu.,

James E. Herbert, kur3
paleistas iš kariuomenės ne
gavo savo turėto darbo vie
noj kompanijoj, Chicagoje.
Neseniai Prezidentas Rooseveltas atsišaukė į darbi Jis kreipės federalinin teisninkų unijų vadus, prašydamas daugiau vieningumo. .man, kad kompanija grąžin
Atsteigimas taikos darbininkų organizacijose būtų gra- tų jam darbą, kurį turėjo

liam Mitchell sūnus, priimamas kariuomenėn, Mihvaukee,

žuBj patriotiškas žygis, teisingai pastebi Prezidentas.

Wi».

prieš įstojimą kariuomenėn.

("JJmup'as" Acme tolepūoio,

John L. Mitchell, 21 m. amž., mirusio brig. gen. Wil-
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Ali* Radunanova

Išvertė Ant Pauliakonis
X
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U. TOMAS

K. Baras

PAKELIUI Į LONDONĄ

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

fi

Lietuvos žmonių Golgotos dienos

Rašo kun. K. A. Matulaitis, M.I.C.
Karo staigmenos.
. Kokie yra lenkų planai?
Skaitau katalikų savait
Rugp. 27 d. 4 vai. po pie Jie sako, jog pokarinis’
santykiai
tautų
ir
valstybių
raštį “The Universe” rūgs.
tų sužinojau raštinėje, jog,
reikia
dabar
principiniai
nu
5 d. 1941 m. Randu staig
Clipperis manęs neima į
statyti,
norint
išvengti
meną, — vokiečių valdoma
šios nakties kelionę. Gau-,
stambių
nesusipratimų
atei
Paryžiaus radio stotis pa
nn skristi jūras paprastu
tyje.
Lenkai
mano,
jog
po
šiepė * ir iškoliojo rusus,
orlaiviu. Paima iš manęs
šiam
karui
jiems
teks
dide

kad jie pavedę vienai rusų
turėtą kelionės bilietą, keilė pasiuntinybė, — sujung stočiai
skelbti ■ tikėjimo
kitu. 14 naujo tenka ti Vidurio Europos s’a
tiesas.
Nieks
kol kas nea
atlikti visi formalumai. Blo
tautas į vienetą, ją pramins bejoja, kad komunistai tai
giausiai, kad savo daiktų
dalį palikau pas Clipperį kuriuo nors garsiu vaidu• daro, norėdami pasirodyti
Pas jį nuvažiuot ir eugrįžti pav. Konfederacija, ar ki- J užsieniams “nekaltais avinė
reikia 35 eskudų. Ką-gi da taip, bet lenkai joje vado liais,” bet, iš kitos pusės,
rysi? Juk iš Citros orlai vausią. Jie labai norėtų,• niekas nelaukė, kad taip
vių lauko išskristi daugiau kad išsvajotoji Rytų Euro greitu laiku komunistinė
kaštuos jį pasiekti. Ir va pos Valstybių Konfederaci Rusija leis per savo radio

Orlaiviu ne Clipper

Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų

(Tęsinys)

22L Veržiasi mirtin, kad kiti laisvai

(Tęsinys)
Aš pasiimu ją, įsidedu į kišenę ir noriu jam jau bu
čiuoti ranką, bet gerai dar, kad laiku atsiminiau, jog jis
yra riaušininkas ir nusikaltėlis, kurį mes turime sušaudyti. Paskum pasigirsta komanda: “Šauti!”.
Mes
visi stovime kaip į žemę įbesti, atkišę į jį šautuvus, bet
neiššovėme nė vienas! Tada Kolčakas nusviedžia cigaretą į šalį, iškelia ranką ir pats duoda komandą: “Ug
nis!”. Dabar mes jau šovėme!----------- Nieko nepada
rysi, jis pats įsakė šauti! —------ Kai jis parkrito, aš,
nieko daugiau nelaukdamas, taip iš ten moviau, jog nė
dabar negaliu dar gerai atsikvošėti. Tai buvo žmogus!
Tai bent žmogus!----------- Tačiau jo ministeris, tas tai
unkštė kaip šunelis ir, atsiklaupęs ant kelių, maldavo, landa nepatogi. Turiu būt ja apimtų visą Pabaltijį —
kad dovanotume jam gyvybę. Jį patiesėm be jokio pa pas orlaivį 6:30 A. M., va- Lietuvą, Latviją ir Estiją,
sigailėjimo! — — — Taip, jei Kolčakas būtų pats ne žiuoti-gi reikia taksiuku ar- neskaitant čekų, slovakų,
valandos.
Susiieškau gudų, ukrainiečių, rumunų, .
davęs komandos, mes jo būtume tikrai negalėję su ti
šaudyti _________________________________________ Į žmogų, kuris ryt dieną ap-1 bulgarų, pietų slavų. Ben-I
siima būti su taxi pas pen- druose pasitarimuose su1
sijono duris 5:30 ryto.
čekais jie sutarė principi- j
Bet ir tai džiaugiuosi, kad niais klausimais, paskelbė
Vasario 8 d.
Sėdime ir laukiame patys nežinodami ko.
Mieste galima greičiau ištrūkti iš 1 abiejų valstybių jungtinę
girdėti šaudant.
Tas reiškia, kad baltieji nori pulti Lisabonos. Juk geriausiuos deklaraciją, išrinko konkre
tirti
mūsų “Glaskovą.’ Staiga pasirodo prof. Zavadovskis. svečiuos trečią dieną darosi tiems klausimams
įkyru, aš gi čia esu savaitę.1 komisijas, tik, deja, jos ne
— Taip, taip. Glaskovoje sudaužyti keli namai. Ta
parodo gyvumo.
da aš išsirūpinau leidimą ir atėjau pažiūrėti, ar jūs dar Nuotykis bankuos
Sužinojau, jog visi beveik Jaučiama pergalė
tebesate gyvi. Aš taip dėl jūsų nerimau . . .
i bankai yra Rua Aurea. Ei Karas tebeina, bet Londo
.
Vasario 9 d. nu keisti anglų svarųį“esku nas jaučia artėjančią per
Bet baltieji praėjo pro šalį. Kalbama, kad miestą dus.” Laikrašty rašo—kur galę, — dabar nieks nea
paimti jiems neleido čekai, kurie pranešę, kad priešin sas 99:50, o banke siūlo 52. bejoja, kad Hitlerio Vokie
sis drauge su bolševikais. Prieš paėmimą pasisakė ir Einu į gretą esantį. Duoda tija bus nugalėta. Žmonės
sąjungininkai. Kaip tikrai yra, nežinau, bet tiek aiš 57. Na, mėginsiu toliau. ramūs, kaip tipingi anglai,
ku, kad baltieji praėjo pro šalį, taigi, sudužo į šipulius Nieko neišeina; nekyla. Už apsivilkę ir pavalgę. Jei
Am. dolerį duoda 21.50. negali gauti įprastų prieš
mūsų paskutinė viltis----------Mieste eina kovos, bet kas ir prieš ką kovoja, keičiu. O kai panorėjau an karinių skanumynų, — nei
glų svarus paversti dole kiek neaimanuoja. Kai vi
nežinia.
riais, vienas bankas pasiūlė są rugpiūčio mėnesį vokie
Vasario 22 d. iškeisti į eskudus, iš tų į čiai paliko Angliją ramybė
Miestas laukia raudonųjų nugalėtojų. Vienoje gat dolerius ir gausis vieton je, mažai tepasirodydami su
savo geležiniais paukščiais,
vėje prie Agaros tam tikslui pastatė iš ledo net milži $4.03 tik $2.60.
nišką laisvės statulą.
Kas vyks Europon, tepa pradėjo žmonės taisyti su
siima kuodaugiau dolerių ir žeistus namus, kurti iš
Vasario 27 d. tai daugiau po $1, 2, 5. Taip naujo gyvenimą. Tuo tar
Profesorius Zavadovskis perduoda kiekvieną dieną patogiau iškeist ir atsily pu vokiečiai ima ragauti ai
trių karo vaisių: stoka
į kalėjimą vargšui profesoriui Ivinui mažyti pakietėlį su ginti.
būtiniausiomis reikmenimis. Tai tikrai herojiškas dar
_
• rūbų ir maisto.
Iš
L
’
sbenoe.
Lenkas
su
bas.
Viena, kad, kol pakieta priima, jos turi. dažnai
Šiandie spauda rašo, jog
stipti baisiausiam šalty ištisas valandas, o antra, ne diplomatiniu pakistu
užimtose Rusijos vietose,
tenka nė kiek abejoti, jog bolševikai labai gerai atsime Iš Lisbonos lėktuvu iš reiškia irgi Pabaltijy, įsaky
na tuos, kurie stengiasi pasitarnauti ir parodyti savo skridau į vieną pietvakarių kyta gyventojams sunešti
palankumą buvusiam Kolčako ministeriui. Na, bet nie miestą. Iš ten traukiniu į visus šiltesnius baltinius,
Londoną atkeliavau tos pat
ko nepadarysi!
28-VIII d. pavakarėj. Mūs rūbus, kailinius, batus. Tai
visa reik kariuomenei. Ru
1920 m. kovo 1 d. keliavo nedaug, bet buvo vi sai per radio skelbia tuos
Profesorius Ivinas kalėjime mirė.
Taip jam dar sokių tautų žmonių: airių, vokiečių įsakymus, nurody
geriau, nes jo ir taip būtų gyvo nepalikę. Ar jau taip škotų, amerikonų, anglų ir dami gyventojams 'deginti
reikia, kad tokiu būdu žūtų geriausi, talentingiausi Ru aš. Pasipainiojo lenkas su visus šiltesnius rūbus, ne
diplomatiniu pakietu. Pasi
sijos vyrai?
rodo, jis yra Gwiazdowski, duot jų priešui.

gyventų

Lietuviai, apleidę savo tėvynę, dirba svetur, kad bol
ševikiškasis raugas būtų prašalintas iš Lietuvos, o lie
tuviai, pasilikę savoje tėvynėje, sumobilizuoja visas jė
gas kovai prieš barbariškąjį bolševizmą, kuris ne tik
griauna ekonominį gyvenimą, bet taip pat nuasmenina
ir žmogų, su kuriuo bolševizmas visai nesiskaito.
Nors lietuvis ir pavergtas Maskvos, bet jis visuomet
parodo skaidrų lietuviškąjį veidą. 1940 m. rugpiūčio 13
ir 14 d.d. Kaune įvyko mokytojų suvažiavimas, kuriame
dalyvavo apie 3000 mokytojų. Švietimo komisaras Venc
lova mokytojų suvažiavime šaukia:
skelbti religines paskaitas.
— Valio Stalinas, valio Molotovas. Po šio Venclovos
Patys komunizmo vadai
Rusijoje pajuto, kokia yra riksmo salėje tyla, nė iš vieno lietuvio mokytojo burnos
galinga tikėjimo jėga, su neišsprūdo šauksmas: valio, bet jų lūpos buvo surakin
prato, jog reikia suburti vi tos tyla, tarsi jie sakyte sakytų: šalin Stalinas su visa
sas geriausias žmonių jėgas savo klika ir netvarka. Venclova nervinasi. Atsilankę į
kovai su žiauriu ir galingu šį suvažiavimą komunistų agentėliai ima traukti inter
priešu. Seniau buvo sako nacionalą — bolševikiškąjį himną, tada mokytojai drą
ma, jog Rusija yra kraštu siai pakyla ir iš jų krūtinių pasipila galingas lietuvių
tinių galimumų šalis.
li tautos himnas: Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė.
tai įrodoma šiandieniniu Drąsiųjų ir energingų lietuvių mokytojų balsais bolševi
gyvenimu. Galima tikėtis, kiškasis internacionalas buvo išvytas iš suvažiavimo sa
kad ta nauja kryptimi Ru lės. Po šio įvykio nemažai mokytojų areštavo ir sukišo
sijos valdovai daugiau drau į kalėjimus.
1940 m. lapkričio 1 d., vėlinių' išvakarės, kiek tą vaka
gų laimės, negu 23 metų
rą suplaukė į Kauno kapines jaunimo ir senyvo amžiaus
bedieviškąją propaganda
žmonių — sunku ir apskaičiuoti, tik galime pasakyti, kad
Anglijoj nėra draudžia susirinko tūkstančiai tikrųjų lietuvių, kurie prie karių
ma žmonėms klausytis vo kapų prisiekė, kad jie kovosią už lietuvių tautos Laisvę
kiečių ar italų radio žinių. ir nieko nesigailėsią. Iš susirinkusiųjų krūtinių veržiasi
Ir tai labai raminančiai vei entuziastiški balsai: Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių
kia žmones. Patys anglai žemė... O bolševikai sulekia į kapines kaip vanagai ir
siunčia svetimomis kalbo drasko, muša ir kankina tikrus lietuvius, kurie bodisi ir
mis dienos žinias. Ir štai stengėsi sutraukyti bolševikų retežius, kuriuos rusai bol
sužinome, kad vokiečiai pra ševikai klasta ir melagystėmis sukaustė lietuvių rankas
deda dejuoti Rusijos fron ir kojas, bet dar nebuvo įstengę išplėšti lietuviškos šir
te. Prisipažįsta, kad radę dies.
taip
nualintą,
vargingą
1941 m. vasario 16 praskambėjo po visą Lietuvą. Tą
kraštą, jog negali gauti nei
dieną lietuvis pakilo ir pasakė:
mažos valgio dalies savo
kariams.
Rusai visa nai — Tas Laisvės nevertas, kas negina jos. — Ir lietuvis
kina ir degina. Nepaliko tą dieną prisiekė amžinai kovai su bolševizmu, kuris lie
trobų, sodų. Išdegino fos tuvį ne tik materialiai, suklupdė, bet jo protą ir širdį
forą javus, užnuodijo van stengės išplėšti, o į jų vietą pastatyti keistus ir niekam
denis. Maistą ir net van netikusius Maskvos įsakymus.
denį tenka gabenti kariuo 1941 m. vasario 16 d. daugel bažnyčiose buvo pamal
menei toli iš užnugario. dos. Visur skambėjo Laisvės pasilgimo giesmė ir širdies
Frontas kasdien stumiasi į gilumoje stiprus pasiryžimas: mes vėl būsime laisvi, nes
rytus ir kasdien auga sun-ji to norime ir siekiame. Panevėžio katedros vikaras kun.
kenybės per purvą ir lau Didžiokas pasako nepaprastą pamokslą, žmonių širdyse
meilė. Kunigas eina iš
kus pristatyti kariams šo dar karščiau suliepsnoja tėvynės
s.
vinius ir maistą. Vokiečiai bažnyčios, tuojau jį čiumpa bolševikai ir tempia į kalė
tikėjosi greitos pergalės, jimą. žmonės staiga sužino kas įvyko su kunigu, kelių
bet, atrodo, jiems teks pa tūkstančių minia susiburia prie kalėjimo ir reikalauja
ragauti Rusijos darganoto paleisti kunigą, kuris žmonėms pasakė tiesos žodį apie
šalto rudens, negailestin tėvynės meilę. Bolševikai į minią pasiuntė visą savo
gos žiemos šalčių laukuos, žiaurumą ir nekultūringumą ir daugelis lietuvių atsidū
mažai apsivilkusiems. Toji rė baisiame bolševikų kalėjime. Tokie dalykai ir pana
Kai
tik
vokiečių
kariuo

galingoji pergalė Vokiečių šūs k artojos ne tik Panevėžyje, bet Kaune, Mariampolėje
Kovo 3 d. dalyvavęs 1938 m. pasitari
Ar dar taip seniai mūsų šeimininkas laukė bolševi muos su Lietuva po gar- menė įklimpo Gudijos ba naciams neša daugiau var ir kitur. Bolševikai aiškiai įsitikrino, kad lietuvis kra
kų, kaip kokio išganymo, o šiandien jau pats mūs papra- 8^°J° ultimatumo.
Visa lose, vakaruose aiški kovų go, negu naudos, neduoda tosi bolševikiškosios vergijos ir jis nebijo nei kalėjimų
nei mirties.
x
šė, kad padėtume jam atkelti grindis ir po jomis pas- 3° išvaizda nebaisi, tad pa- persvara ore, vandenyje pa ma galutinos
persvaros
lėpti miltų ir kitų daiktų. Mes sutikome. Su miltais kalbinau. Labai nudžiugo, linko anglų naudai. Už tą šiame kare. Tai nauja Visa Lietuva buvo nusėta slapta organizacija, kurios
radęs žmogų jam supranta pasitarnavimą anglai yra
i tikslas buvo kuo skubiausiai išmesti ir išvyti iš Lietu
aš noriu psalėpti ir savo dienoraščius.
jiems karo staigmena.
ma kalba kalbant. Kadan dėkingi Rusijai.
vos klastingą bolševizmą, kuris visai svetimas lietuvių
papročiams ir jų aukštai kultūrai ir gražiai sužydėju1920 m. balandžio 5 d. gi jis buvo tarp aukštųjų
siam ekonominiam gyvenimui. Taip pat slapta ėjo įvai
Grįžau iš universiteto puikiausiai nusiteikusi ir nie žmonių, rūpėjo man patirti
rūs laikraščiai, kurie buvo miškuose ar požemiuose šakaip negalėjau atsidžiaugti, kad mano referatas apie jo asmeninė nuomonė dėl
piragrafuojami ir platinami žmonėse. Slapti laikraščiai
rusų literatūrą turėjo tokį pasisekimą. Bet namie ma-1 Lenkijos santykių su LietuWHOLESALE
ir slaptos organizacijos žmones stiprino drąsoje ir ža
ne sutiko rūstūs veidai, ir tėvelis tarė:
|
J*8 nuoširdžiai apgai
FURNITURE
dino į galingą kovą prieš bolševizmą.
- Mane siunčia i Omską. Po dviej, dienų Uva- !“Uv°- įad
tarp tų kaimyninių tautų
Lietuviai susiorganizavo, 1941 m. birželio 22—23 d.d.
žiuosime.
BROKER
\».jS
vyko gilūs nesusipratimai
Y
jie pakilo ir 131,000 partizanų išėjo į kovą prieš bolše
Knygą, kurią laikiau rankoje, taip ir iškrito ant Jis reiškė vilties, kad po
MNIM G BOOM 8BJT8 — FAR
vikus ir narsūs lietuviai, padedant vokiečiams, išvijo bol
bOB 8KT8 — BEDROOM 8ET*
žemės. Juk Omske nėra jokio universiteto! Ir Ui porą 4iam kanj. kiuip geriau
— RŪGS — RAMOS — RF
ševikus iš savo mielos Lietuvos ir visam pasauliui pa
in£nnūin
niia t
VaHinafli
_
FRIGERATOR8 — WA8HFR8 mėnesių nrinS
prieš haamnnaiiia
baigiamuosius egzaminus!
Vadinasi, ga susiklostys
MANGK1S — STOVĖS
tautų santykiai
sakė:
AU M
las mano universiteto studijoms!
ir neteko bereikalo eikvoti
— Mes esame laisvi ir niekam nevergausime ir norime
abiejų
jėgas
nenaudingam
visais žmoniško bendradarbiavimo.
Balandžio 7 d.
ginčui.
Mes turime taisytis į kelionę i .* esame užversti
1941 m. birželio 22—23 dd. moksleivius ir studentus
darbais. Atidarę savo slėptuvę, labai nusivylėme. Pasi Vėliau pasirodė, jog Lon
pavilioja, artojus nuo žagrės atitraukia, šienpiūvius nuo
done
esantieji
lenkų
vada;
dalgio pašaukia ne kas kitas, kaip lietuviškasis kraujas,
rodo, visi milui sugedo —- Uip supelėjo, jog netiko net
FACTORY REPRESENTATIVE
yra*
nekartą
panašiai
parei

tokiems žmonėms, kaip mes. Dar bent tiek gerai, —
katalikiškuoju idealizmu pašventintas, tai buvo didysis
6343
So.
Westorn
Aven
škę
lietuviams.
Bet
mūsiš

impulsas veržtis mirtin. kad kiti likusieji laisvi gyventų.
ir Ui tik man vienai, — kad išliko sveiki mano die
Telefonas REPUBUC 0081
kiai, kartą nudegę su len
noraščiai.
eu

c
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Bus daugiau.)

kais, laikosi nuošaliai. -

IBus OaugUa.1

DBSCGAB

(I

DR. P. VILEIŠIO IR KUN. K. BARAUSKO
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ATSIŠAUKIMAS I CHICAGO IR APYLINKĖS
DRAUGIJAS, OR-JU KUOPAS, KLUBUS IR K.
broliams sesutėms, kurie ne
Mieli tautiečiai:
Gyvenam nepaprastą mo iš savo valios buvo įstumti
mentą. Gyvenimas greitai į dabartinę skaudžią padė
bėgdamas atneša visokių tį; ypač tremtiniams, kurių
naujenybių bei staigmenų apie 200,000 išvežta į Ru
visam pasauliui, taigi ir mū sijos gilumą ne tam, kad
sų tėvynei Lietuvai, kartu gyventų, bet kad šaltyje ir
ir mums deda didelių pa skurde badu išmirtų.
reigų ir darbų. Prieš mūsų
Kad tinkamai nušviesti
akis stovi didelis tėvynės dabartinius mūsų reikalus
vadai imo ir šelpimo darbas. ir nurodyti kelius ateities
Šiuo tai nepaprastai svar darbams, pakviesti kalbėto
biu mūsų tautai momentai jai, kaip tai prof. Pakštas
yra reikalingas didesnis su- ir Pr. Katilius iš Scranton,
siorganizavimas ir pasiau Pa. Pastarasis yra jauno
kojimas. Tam yra šaukia sios kartos atstovas, gabus
mas lietuvių katalikų vaka kalbėtojas ir organizatorius
rinių valstijų seimelis, lap jaunimo tarpe.
kričio 2 d., Aušros Vartų
Tad nuoširdžiai kviečiame
parapijos salėje, 2323 West išrinkti atstovus į seimelį ir
23rd Place.
prisidėti savo auka svar
Seimelio tikslas — tinka biausiems mūsų tautos rei
mai susiorganizuoti savo kalams.
tarpe, kad galėtumėm išties- ,
Federacijos Chicagos
ti pagalbos ranką užjūrio
apskrities valdyba

“AMŽINOJI AUKA“ FILMĄ
CHICAGOS TEATRUOSE

icr.ls, spalių 14, 1941

Chicago Helghts, šv. Ka
Dr. Petras Vileišis, žymus
politikas ir kun. K. Baraus zimiero lietuvių parap. sve
kas, buvęs “Mūsų Laikraš tainėje š. m. spalių 24 d. 8
čio“ redaktorius ir geras vai. vak.
kalbėtojas apsilankys šiose nėję bus prakalbos s. pi.
kolonijose ir laikys prakal spalių 31 d. 8 vai. vakare.
Cicero, šv. Antano baž
bas svarbiais Lietuvos ir
lietuvių tremtinių reikalais. nyčioje kun. K. Barauskas
Kalbėtojai patieks naujau š. m. spalių 26 d. pasakys
sias žinias iš Lietuvos ir pamokslus svarbiais šių dienų klausimais.
tremtinių gyvenimo
Roseland, Visų Šventųjų I* West Pullman, šv. Petro
lietuvių parapijos salėje pa ir Povilo lietuvių svetainėje
minėti kalbėtojai turės pra š. m. lapkričio 2 d. 8 vai. 15
kalbas š. m. spalių 14 d. 8 min. vakare (po pamaldų).
Kankakee libtuvių koloni
vai. vakare.
North Side, Šv. Mykolo joje bus prakalbos š. m. lap
lietuvių parapijos salėje š. kričio 2 d. 1 vai. po pietų
m. spalių 17 d. 8 vai. vaka Forester salėje.
Gary, Indiana, šv. Kazi
re.
Waukegan, Sv. Baltramie- miero lietuvių parap. sve
iaus svetainėje, š. m. spa tainėje, š. m. spalių 22 d.
8 vai. vak. įvyks svarbūs
lių 19 d. 4 vai. po pietų.
So. Chicagoje, šv. Juozą-; pranešimai apie Lietuvą ir
po L«*tuvių parapijos svetai- lietuvius tremtinius Sibire.

Kaip kitur, taip ir čia be
vietinių parapijų kunigų da
lyvavo iš Chicagos ir iš to
liau atvykusių eilė prelatų
ir daug kunigų.

BUY

Makes Many Feel Old

INDIGESTION
m

3 kandidatai

MACHINES

AU MAKIt

SI f|rma virS 50 m. ton palios
šeimynos rankose!
REKORDAS

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ
LENGVI I6M0KEJIMAL
KREIPKITftS

Į

LIETUVI VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Wa»hlngton Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; fteštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

to
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VlRginia ilki

hair

J

health to their men folkl For women
know that a healthy head produces
handsome

hairl

And

that's

why
•▲KT, DTO. LAIDOTUVIŲ

wdmen everyvvhere are pointing to
Fom-ol. the remarkable foaming oiJ

•ezlsnslaa PatamaviaM — Moteris patarnauja

tcalp, then takes the dūli, parched

Phone 9000

hair and brings it back to glovving

SKNĄ

typewritir
COMPANY

Phone DEAR3ORN P444

620 W. 15th Avė.

health. 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-

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

tie, enclosing 10c to cover packing

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
2EMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

S.

t

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

Marijonų Misijų
tvarkrašlis

PASKUTINIS

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

PAGERBIMAS

4. Lapkričio 24 — 30 dd.

— Chicago, UI., Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčioje
— kun. Antanas Mažukna,
M. I. C.

Tas daiktas n€ra sunkus,
kurį su noru dirba žmogus

JOHN F. EUDEIK1S

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

Laidotmiii Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Nakų
4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programa. — 10:00 vai. antradienio ir lefttadlento rytaia
16 Stotie. WHXP (1520). au P. šaltlmieru.

KOPLYČIOS DYKAI I
.
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VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

REMKITB

•va aaeeiitt caasv •m-viAB waw-aia<n.«ae evaasnraa

|^»«TIMAT»— PRIE — PtMONtMATION

DIRMTOMAI

KELNER - PRUZIN

ihampoo which first nourishes the

V.

■ . aANTFR Marv

LIETUVIŲ
DRAUOA

Į

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St.
I*n

H<tl II,KVARK

IMII4

/-YOU GIRLS WH0 SUFFEFU
PASITIKĖJIMO MUMIS

(orced

n

tie W. MADtSON IT.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

4192 Archer Avenue

Wiv«, mothers, sisters— they're often

t.

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

BOanT C. OOtMtATT. M.r.,.r

MENIŠKI — VERTINGI

LOAN AUOdAnONofOicae
JUSTIN MACK£EWICH, Pree.

Mvriinjame
po vis«
Otilcago

— IMAll MONTHLY PAYMINTf —

★ CTAD

ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

—. traatmantl

Cystex

PETER TROOST
MONUMENT CO.

MES MOKAME

Mare than a ahampoo

Gėdino Up Nighls

ADDING

$535,000

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

FOM-OL

ŠVENTA VALANDA PRAEITA
SEKMADIENĮ BUVO JOLIETE

tangomis praeitą sekmadie
nį po piet Šventa Valanda
“Amžinoji Auka“ yra gari Auką“ dienomis ir vakarais įvyko Oak Grove, Joliet’e.
sinė filmą. Dramatizuoja-į bus galima matyti:
Daugiau kaip 25,000 kata
mos iškilmingosios mišios. I Spalio 15 ir 16 d. Mary- ( likų iš Will, Grundy ir
Pirmą kartą tos rūšies f ii-Į land ir Congress teatruose. Kankakee apskričių dalyva PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ’’
ma padaryta kunigų servi-, Spalio 16 ir 17 d. Grana vo iškilmingose pamaldose.
tų pastangomis. Ji užgirta da ir State teatruose.
Jo Eksc. Chicagos Arkivy
arkivyskupų ir vyskupų. Įžanga: augusiems 50
skupas S. A. Stritch pirmi
Dalyvauja Chicagos simfo centų; mokiniams iki 6:00
ninkavo pamaldoms ir su
ninis orkestras, katedros vakaro — 15 centų, o po
teikė Eucharistinį , palai
choras, ir kt. Vadovauja 6:00 — 25 centai. Taksų
minimą.
mą vaidmenį turi kun. Ja nereikia mokėti.
mes R. Keane. Jis aukoja
UNITED
mišias. Dijakonu yra kun.
STATES
Hugh Calkins, subdijakonu
SAVINGS
Do you feel older than you are or suffer
— kun. Frank Calkins. Jie
lONDS
Backache.
fromi iOettlng
______ . Up Nlghta.
,________
_____ NervouaSvollen Anklea,
Ankli
Beta, Leg Paini,
Dlzzlneaa. 8wollen
visi trys yra servitų kon Chicago parkų disttikto Rheumatle■’alna,
Paine, Burnlng,
Palna,
Burnlng. acanty or freti
i AND STAMPS
uent pasaagea?
agea? If ao, remember that your
yo
aree vltal to your health and that
th
gregacijos nariai.
Kun. hortikulturistas
praneša, SJdneya
theae aymptoma
tomą may
may6ebedue
duetotonon-orgar
non-organlo
and non-ayatemlc
atemlc Kldney and Bladder troutro
eh eaaea CYBTEX
phyaleiai
—ln auch
CY8TEX (a phyalclan'a
James R. Kean yra nuolati kada Garfieldo ir Lincolno blea
rlptlom
preacrh
" ' uaually glveaprompt and *Joyellef by helplng the Kldneya fluah out
oua rell
nės Sopulingosios Dievo parkų gėlynuose nuo lapkn polaonoua
noua t
ezceaa
________________
aclda and__________________
waatea. You have
everythlng to galn and nothlng to loae ln
trylng
Cyatez.
An
lron-clad
guarantee
ON SAIE ATVDL’R POSTOHTCE.OR BANK,
Motinos pagarbai novenos čio 8 d. publika gaus pro wrapped around each package asaures
a re
____
funa__of your money on retura of empty
iškėlėjas.
unless fully aatlafled. Bon’t take
gos matyti 29-ją
metinę package
chancea on any Kldney medlclne that la
America On Guard!
not guaranteed. Don't delay. Oet Cyatez
<8las-tex) from your
Above is a reproduetion of the
“Amžinoji Auka” yra ne chryzantemų parodą. Paro
drugglat today. Only
•Se. The guarantee
Treasury
Department’s
Defense
da
bus
atidaryta
kasdien,
proteeta you.
tik žavinti, bet ir be galo
Savings Poeter, showing an exact
duplication of the original “Minute
įkvepianti.
Parūpinta ka išėmus sekmadienius ir na
Man” statue by famed seulptor
Daniel Chester French. Defense
talikuose pažadinti tikėji cionalines šventes, iki lap
Bonds and Stamps, on sale at your
may ezeite the Heart
bank or post office, are a vital part
mą ir katalikybę plėsti tarp kričio 30 d.
O
trappad In the stomach or tullet may aet likę a
•f America’g defense preparations.
halr-trlgfer on the heart action. At the flrst algn of
diatreaa amart raen and women depend on Bell-ana
nekatalikų.
Tableta to aet ras free. No lasatlre būt made of the
faatest-aetlng medlrlnea known for aymptomatle rellef
cv
of gastric hyperacldlty. If the FIRST TRIAL doean’t
prote Bell-ana better. return bottle to ua and recelre
Rytoj, spalio 15 d., prasi
DOUBL1C Money Back. 25c. at all drug atorea.
deda šios filmos rodymas Milk Wagon Driver’s uni
WHOLESALE
Chicagos teatruose. Bus ja susirinkime nominavo
LIQUOR
rodoma ir ateinančią savai tris kandidatus į unijos pre
ĮSTAIGA
zidentus. Rinkimai įvyks
tę.
TYPEWRITERS
Šią savaitę “Amžinąją spalio 30 dieną.
ANO
(Įsteigta 1889 m.).

APART APSAUGOS, TURIME
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ____

and postage.

Švč. Vardo draugijų pas

Publikai proga
matyti chryzantemus

TURTAS VIRŠ .. $6,000,000

JOHN, YOUR
HAIR IS A
FRIGHT/HERE,
USEMY FOM-OU

Distress From MONTHLY

FEMALE WEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!
TAKE HEED lf you have all or
any one of theae aymptoma: do
you suffer headache, crampa. back
ache, nervouaneaa, weakneaa,
cranklneaa. distress of “lrrefularltiea," periode of the blues, a bloated
feellnį—due to functional monthly
dlaturbancea?
Then start at once — try Lydia
Pinkham’a Compound Tablete
(with added lron). Pinkham’a
Tablete are famous for rellevlng
monthly paln and distress. Thousands of giria and women report

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

J. LIULEVICIU8
4348 S. Califomia Avė.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lltnanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YARda 0781-0782

3307 Lltnanica Avenue
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Westem Avenue
Tel. GROvehiU 0142

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 Weat 28rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 Esat 108th Street
Tel. PULlman 1270

1646 West 46th

rrmarfcabte beneflts! Taken regu
larly-they help build up resistance
agalnat auch annoylng symptoms.
Lydia Pinkham’a Compound
Tableta are also etpecially helpful
ln building up red biood and thus
aid ln promoting more strength
and energy. Polio
ow label dlrecZORTH TRYINO1
tlons. WOF

Street

DRAUGAS

Antradienis, spalių 14, 1941
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I Cudahy į tai atsakė, kadi
i jei taikos sumanymu taik a j
negalėtų būti atsiekta, tai'
Amerikos vyriausybės pa-'
puslapį paskyrė nukankintai Lietuvai!
Praeitą sekmadienį per reiga yra visuomenei pla
Great Lakęs Navai TraiNukankintai Lietuvai už šmingas Lietuvai; jis pasi radiją diskusuota taikos čiau nušviesti apie šiandie ning stoty, arti Waukegan,
Diskusavo bu ninius savo planus.
Sako, iš arešto pabėgo vienas ma
uojauta buvo
viešai pas tarnaus ir reikale paramos, klausimu.
kelbta praeito sekmadienio, kai reikės atsikreipti į vi vęs J. A. Valstybių amba Amerikos gyventojai nori rynas ir vienas jūrininkas,
spalio 12 d., Chieago He suomenę. Kiekvienas daly sadorius Belgijai John Cu- patirti tikrąjį stovį, kur skaudžiai apmušę sargybo
dahy ir Nortnwestern uni link jie vedami.
šiandie je esantį jūrininką.
rald-American
laikraštyje
kėlis, kuris telpa apie Lie versiteto politinių
mokslų jie to nežino. Ir todėl ne
Jiedu buvo patraukti ka
Stasio Piešos puikiu straip
profesorius
William
M.
Mcgalima žmonių kaltinti, jei ro teisman ir arešte buvo
sniu.
Niekad dar nebuvo tuvą ir Amerikos lietuvius,
Govern.
jie priešinasi įsikišti karan. laikomi.
tiek špaltų, pašvęstų Lie Stasio Piežos dėka.
Cudahy
aiškino,
kad
tuvos reikalams, kai su
Rašykite laiškus
Amerikos pareiga be jokio
naudojant šį straipsnį. Te
Paimkite vieno cento kor delsimo šaukti pasaulio tai
ko sužinoti, kad Hearstas tą
F<»qu«ck rvlicfTTutn iuhnig ul ec»ema. pimpio,
straipsnį leido talpinti vi telę ir praneškite redakto kos konferenciją. Tokia koc
athlete’s foot, acablcs, rashes and other externally caused skin iroubles. ūse world-famous
suose jo leidžiamuose laik riams, kad matėte tuos ferencija, anot jo, yra vie
cooling. antiseptic. liųuul D. D. D. Prescription
atainless. Soothes irritation and
raščiuose, kurių, rodos, kad straipsnius ir įvertinat to natinė priemonė suturėti
Carnrgie - Illinois Steel I Greaselcss,
ųuickly stops intense itch.ng. 35c Uial bot tie
proves it. oryour money back. Ask your
yra apie 18 didmiesčiuose. laikraščio pastangas garsin Ameriką nuo įsivėlimo ka- fabrikuose, Gary ir S. Chi-1 dr-ggist today for O. D. D. PatCSCBIPTION.
Tai puikiausia propaganda ti Lietuvos padėtį. Draugi ran ir išvaduoti pasaulį nut cagoj, darbininkų nedarbas
visiškos katastrofos.
nutrauktas.
Tačiau Steel
Lietuvos reikalams.
jos pirmininkai ar kiti val
Prof. McGovern aiškino, i Worker’s Organizing Comdybos nariai, ypač, turėtų
kad taikos
konferencija , mittee (CIO) nusprendė ir
Stario Piežos L^opelnas!
įvertinti tokį puikų Lietu
CONRAD
šiandie neįmanoma. šiai , toliau piketuoti fabrikus
Per praeitus kelius me vos garsinimą. Kai redak
Fotografas
konferencijai yrą priešinga tikslu visus darbininkus pa Studija Įrengta pir
toriai
gauna
tokius
įverti

nesius apie Lietuvą ir jos
mos rūšies su mo
ne tik Amerikos vyriausy traukti šion unijon.
derniškomis
užlai
nimus,
daugiau
panašių
da

do m ir ir Hollywood
reikalus buvo daug rašoma
bė, bet Anglija ir Sov. Ru
šviesomis.
Darbas
lykų leidžia laikraštyj ?.
Garantuotas.
Amerikos anglų spaudoje.
sija. Jei šiandie būtų šau
Jei
norime
daugiau kiama taikos konferencija
Kai prez. Smetona atvyko
420 W. 63rd Street
į Chieago, visas puslapis straipsnių apie Lietuvą ir toks žygis dar daugiau paTel.: Biznio - ENGleuood 5883
paveikslų
tilpo
Chieago jos reikalus įvertinkime akstintų Vokietiją suburti
Rez.: • ENGlewood 5840
ūse MUSTEROLE for
Herald-American.
Kai tik juos. Jei patys nepajėgia visas savo pajėgas ir dik
Tai
koks svarbesnis paminėji te parašyti, įsakykite vai tuoti taikos sąlygas.
F1NANCE AM) LOANS
kams
ir
jie
parašys
laiškus.
gi konferencija nebūtų ne
mas vyksta, tas pats laik
Finansai ir Paskolos
Mother—Give Your CHILD
raštis pilnai juos įvertina. Būtinai reikia įvertinti tas tik kas gera atsiekta, bet
This Šamo Expert Care I
O šis, pastarasis, pasirody svetimtaučių pastanga.-, mū cik Vokietijos ryžtingumas At the first sign of the Dionne Quintuplets catching cold—their chests and
GREIT IR PIGIAI
2IX.
sustiprintas.
mas spaudoje tikrai reik sų naudai.
throats are rubbed with Children’s
lltild Musterole — a produet made to
ANT
1-mų MORGICIŲ
promptly relieve the DISTRESS of
children’s colds and resulting coughs.
Mėnesiniais atmokėjimais
MINNESOTA CRUSHES ILLINOIS IN CONFERENCE OPENER
The Quints have always had the

Pabėgo marynas
ir jūrininkas

LIETUVAI PARODYTA NEPAPRASTA UŽUOJAUTA Diskusijos taikos
Praeito sekmadienio Chieago Herald-American visą klausimu

Piketuojami
plieno fabrikai

OUINTUPLETS
CHEST COLDS

PASKOLOS

best of care, so mother—you maybe
assured of using just about the BEST
produet made when^ou ūse Musterole.
MORE than an ordinary "salve”—
vvarining, soothing Musterole helps
break up local congestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
those preferring a stronger produet.

Reline
^Scratdiin*f HchFait

Mutual Federal
Savings

and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.
EEN.

J

KAZANAUSKAS,

TURTAS

CLASSIFIED
NAMAI — FARMOS
“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
KLIKA LINGĮ DARBININKAI

Mix Lemon Juice

"UPHOLSTEREKS”
reikalingi —
nuolatlnieuu darbams nu aukščiau
siu užmokesčiu. Atsišaukite DABAR
— tuojaus.
VIOTORY
2U35 N. MIUvaukoe A ve.

"KOUTER HANOS" ir "CAB1NET
CLEANERS" reikalingi. Tiktai pa
tyrusi lai atsišaukę. Nuolatini dar
bui.
UITI.Eli SVECIAbTY CO.,
1015 No. Halsted Street

HELP

“HAND EMBRO1DERERS”
“HAND BEADERS — CltOCHETERS," kreipkitės prie
SEUAL EVBKIULEKY
230 So. Franklin St.
“PUNCH PRESS" OPERATEKKOS.
— patyrusios. Kreipkitės prie:
PORAY, INC.,
3368 W. Gnuid Ąvenue
OPERATEKKOS, 50 siuvėjos prie
šakinių dalių skalbiamų dresių. 2
metų patyrimas
reikalinga. Geras
užmokestis,
nuolatinis darbas ge
roms darbininkėms.
KOKACH BROS.,
913 W. Vau Burtu St.
HELP WANTED
AD — DEPT
127 No. Dearborn Sk.
Tel. .Randolnh 91SS—94M9

Bill Daley, Minnesota fullback, starting a 73-yard touchdown run from first scrimmage of game in which the Gophers gavę the Ulini a humiliating 34 to 6 trimming.
It was first conference game for both teams.

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

SPREADSI SLICESI TOASTSl
" MELTS PERFECTLYl *

Tafcing your giri to tho
movies?

VVflTCH OUT!
(“Draugas" Acnte telephotoj
<r •"
. ■ S—-- - •*
Notre Dame's slashing, passing, running attack against Georgia Tech led to scores
in first three ąuarters, gavę them a 20 to 0 vietory against the engineers. Here Bobhy
Dodd (No. 32), Georgia Tech fullback, makes a 7-yard gain through left tackle with
help from Wright (No. 54) and ąųarterback Jim Kuhn (No. 23) as Bob Dove (No. 42),
Irish eod, movės in for the tackle.

Watch out that your breath docs nei
offend . . . you yourself probably don't
Įcnow whcther it's offensive or otherwise.
lt you want to m&ke a hlt wtth your
giri frlend, thcre’s a way to makt your
breath more agrecable. Ana it’s easy.
Slmply rinse the mouth wlth Listerine
Antiseptic before you start out. Listerine
halts food fermentation ln the mouth.
the usual cause of breath odors accordlng to some authorltles, thcn overcomes the odors fermentation produces.
Lambert Pharmacal Co., SL Loals, Jfo.

Befora Any Data Uan

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moko Your Broot/i Sivootor

lOVES 111

'ffliUiani

Blaivi tauta išaugs tiktai
iš blaivaus jaunimo.

SKIN
Ar
Končiam
meziejimą,
nudegimu arba odos ligą)
Jlekentčkitl Žemo per 30
meti} gelbėjo žmonėms. Paialina eesema. iibėrimus,
spuogus ir kitokius odos
negalavimus.
Pirk Žemu
šiandieni Visuose ap tieko
se. 35c. 60c. f1.00.

AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTI?

Kreipkitės prie

Charles Yushas

FOn

SKINI

Lietuvis Kontrakvirius
Ir Karpenterys

IPRITATĮONS

ftAVIAUSIAH PAAOUNUMAM
SUKNELIŲ
BLIUS KELTŲ
PIRATINIŲ
KOJINIŲ
POCKET’ BOOKŲ
KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ

woik

STimin

iVajst

Street

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, III
valdžios darbų — dabar užsiimi
visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimo

MODCRN

ItiMPI.hTE
UiUHtJ Ph<rro« R4Hh k

2223 West 23rd Place

IOWE8T POSRIBI.E PRICES

5022 W. Roosevelt Rd.
Tel. AU8TIN 1175

as milk itselfl

M

Niekados nesigailėjo tas,
kuris mažai valgė ir mažai
kalbėjo.

žemo

FROCK SHOP

digestible

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

ITCH I N G

GLAMOUR

this ęheese

Būk sau draugas, tuomet
ir kiti bus tau draugai.

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.

V. VILEIŠIENE, SAV.

NOTRE DAME RUNS UP 20 — 0 SCORE ON GEORGIA TECH

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

FOR

Money Back—If This Recipe Fails

Actus teiepnoto)

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

Sec.

EUMATIC RAINS

("Draugas"

— MOTERYS

AVANTED

13 cottagiai nuo >2,500 ir aukšč.
18 bungalų nuo >4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo >0,500 ir aukšč.
8
3-fletų nuo
>8,500 ir aukšč.
16 4-fletų nuo
>13,500 ir aukšč.
3
8-fletų nuo
>16,500 Ir aukšč.
7
10-fletųnuo
>22,500 ir aukšč.
Taipgi turime visokių blanįavų na
mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikaliuga gerų farmų.
mažų arba didelių, galima pirkti
arba mainyti.
Su visais reikalais
kreipkitės prie; —
CHARLES P. SVKOMSK1S & CO.,
6821 So. VVesteni Aveiute,
Te». REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

VIR* >1,100,000.

AT HOME
TO RELIEVE
Oooa[ news travels fast—many of
oi the thouof folks who now take lemon Ji
for rheumatlc pain—have found that
addlng t«o tableapoonfuls of Allenru to one
tablespoonful of Lemon Julce in a glass of
water. they get faster rellef for the achea
and pains caueed by rheumattsm, lumbago.
It's no aurprlae elther, for Allenru la a
15 year oid formula to relieve rheumatlc
achea and palna. In fact—If lt doea not help
—your money back. What could be falrer?
Oet Allenru today at any llve drugglst Only
»5 centą—Do it Now.

•

1IEI.P WAMKU — VYRAI

-grMont/Btck

Forquick rcliei from itehing ofeczema, pimpks,
athlete’s foot* seabies. rashes and other extemally caused Bkin troubles, usc uorld-faroous,
copiing, antiseptic. liquid D. D. D. Prescription.
Greaseless, s ta in less. Soothes irritation and
quickly stops intense itęhing. 35c trini bottle
proves it, oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION.

Kas ka turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, nauja
namų pastatyti, sena pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suromskls Ctuupany.
Taipgi turime didelj pasirinkimą se
nesnių namų, ant lengvų išmokė
jimų:

Tel. Canal 5014

l’IB’NE I.AFAYETTR 2*13

Rez. Tel. VICTGRY 200

DOMINIKAS KURAITIS, Sąv.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

i

V<

H. Rajewskl
“Bhorty"

. MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street
Chieago, UI.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 WEST 3STH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayettef 2022

f
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PIKETININKAI

CICERO REZERVUOJA TRIS STALUS
"DRAUGO" BANKIETE

Cicero pirmiausiai
rezervavo

Cicero kolonija buvo pir
moji, sudarius savo delega
ciją, kuriai rezervuoti net
trys stalai. Žinoma, dar liko
gražaus laiko iki bankieto
ir esame tikri, kad Cicero
kolonija rezervuos dar ke
letą stalų.
DKK “in corpore”

lų rezervuos. Korespondentų
Klūbas nori skaitlingu da
lyvavimu prisidėti prie dnr.
“Draugo” bankieto. Ačiū šio
klūbo nariams. “Draugas”
gali tiek daug ir įvairių ži
nių kasdien paduoti savo
skaitytojams. Šie uolieji na
riai nuolat budi įvairiose
kolonijose ir kai svarbesnė
žinia tuoj dienraščiui rapor
tuoja.

Englewood banko
indėlininkams

Rezervuokim
kuo greičiausiai
Patariame visiems kuo
greičiausiai rezervuoti sta
lus bankiete. Jeigu nepasi
sektų visą stalą sau rezer
vuoti, sudarykite ir mažes
, 4>rau|pi» ACiue teiepnuiof
nę grupę. Būkite užtikrinti,
Julia Halas šiurkščiai pašalinama nuo Carnegie-Ulinois
kad kiekvienas stalas “Drau
go” bankiete bus draugiš Steel Co. fabriko vartų, Gary, Ind., kai kiti piketininkai
kas stalas, prie kurio visi šimtus darbininkų nuo fabriko grąžina namo.
jausitės kaip namie. Mus
visus riša “Draugas”, tad
Atšauks daug
Bus pagerbti
visi įsigykime bilietus.

Bet grupėms, kurios nori
“Draugo” Korespondentų “in corpore” prie vieno sta
Klūbas “in corpore” daly lo sėdėt, nuoširdžiai kvie
vaus šiame bankiete. Tki šios čiame kuo greičiausiai ‘Drau
dienos dar nežino, kiek sta-1 go’ administracijai pranešti.

nauji piliečiai

draftininkų

Karinės vyrų konskripcijos direktorius Illinois val
stybėje Paul A. Armstrong
praheša, kad drafto boar
dai visoje valstybėje apie
16,458 vyrų nepriėmė ko
rei viauti dėl jų fizinio ne
tinkamumo.
Dabar bus
darbuojamasi jų žymiąją
žymus West Pullman veikėjas, “Draugo” agento ir
dalį
atšaukti ir padaryti
korespondento žuvimo paslaptis dar neišaiškinta
tinkamais.
Vakar rytą Chicagos upė Sąjungos ir katalikiškos
Praeitą savaitę preziden
je, prie 22 ir May gatvės spaudos rėmėjas. Visuo tas Rooseveltas iškėlė pla
tilto, policija išgriebė kele met dalyvavo “Draugo” va ną, kad fiziniai netinkamus
tą lavonų, kurių tarpe rasta juose ir labai daug yra pa jaunus vyrus, kurių visoj
ir Karolio Railos lavonas. sidarbavęs. Gaila susipratu- šaly būsią daugiau kaip
Žuvimo priežastis dar neiš sio, šviesaus ir pavyzdingo 200,000, galima pagydyti ir
aiškinta.
lietuvio!
i priimti tarnybon, šiam reiVelionis trečiadienio va Velionis išaugino šeimą— I kalui bus paskirtas pataria
karą dalyvavo Federacijos tris sūnus, ir dvi dukteris, masis medikalinis boardas
Chicago apskrities suruoš kurių kai kurie jau yra su ir bus pradėtas fiziniai ne
tose paskaitose. Klebonas kūrę nuosavas šeimas. West tinkamų vyrų atstatymas—
kun. M. švarlys sako, kad Pullman’e turi gražią nuo pagydomumas.
velionis ketvirtadienį turėjo
Direktorius
Armstrong
savybę, kur ramiai sau gy
atvykti į darbą, dirbo prie veno su žmona ir nevedu sako, kad jis laukia iš Wadažymo bažnyčios, tačiau
siais vaikais.
Dirbo New shingtono oficialaus nuro
neatvyko ir nepranešta prie
York Central geležinkelio dymo, kas turės būt daro
žastis. Vakar Chicagos up
kompanijoj, buvo vamišavi- ma tuo reikalu. Po to seks
ėje rasta jo lavonas.
mo ekspertas. Už metų jau nurodymai lokaliniams drat
Žymus veikėjas
būt gavęs pensiją, taip pat to boardams.
Velionis buvo senas, žy ir senatvės pensiją.
mus West Pullmano koloni Velionio viens brolių —
jos gyventojas, veikėjas ir Stasys Raila — yra vargo Du sunkiai
“Draugo” agentas. Veikė ne nininkas Šv. Petro ir Pau
tik parapijoj, draugijose, liaus parapijoj, kur velionis sužeisti
geležinkelio
bet ir visuomenėje, ypatin visą savo gyvenimą darba Viršutinio
du traukiniai susidaužė argai buvo didelis Labdarių vos.
jti Merchandise Mari sto
ties.
Du asmenys sunkiai ir
kelioliką lengviau sužeista.

KAROLIS RAILA RASTAS CHICAGOS UPĖJE
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Praeitą šeštadienį apy
gardos teisme, Waukegane
prisiekdinta 233 nauji pilie
čiai. Jų tarpe buvo 29 lie
tuviai.
Amerikos Legijono pos’tas Waukegane namjų pi
liečių pagarbai rengia iškil
mes, kurios įvyks artimoj
ateity. Per rautą jiems bus
įteikti pilietybės certifikatai.
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Ii likę the i

Valstybinis auditorius A.
C. Lueder praneša, kad už
daryto First Englewood
State banko indėlininkams
bus išmokėta paskutinė in
dėlių dalis — 55,297 dol.
Tai padarius indėlininkai už
savo indėlius gaus išviso
74.9 nuošimčius. Banko lik
vidavimas bus užbaigtas.

25 galvijai
šeštadienio vakarą gais
ras siautė gyvulių skerdyk
lose, ties 44 gat. ir Racine
avė. Iš 300 galvijų 25 nepajėgsta išvaduoti ir tie žu
vo.

Susirinkimas

Moterų Sąjungos 55 kp.
susirinkimas įvyks šį vaka
rą, spalių 14 d., po ražančiaus pamaldų. Visos narės
prašomos būtinai susirinkti,
Aštuoni vaikėzai, visi ne nes randasi aktualių klau
grai, iš jų penki plėšikai, simų svarstymui.
Kp. valdyba
pabėgo iš Illinois State
Training School for Boys,
St. Charles, IlL
Apie tai pranešta aplinki
nių miestelių, policijai. Visi
sugauti.
PIRM NEOD I’IRKSITE

MATYKITE MUŠI

apie bolševikų žiaurumus
Lietuvoje ir užkvietė Gary
lietuvius į prakalbas, kurios
įvyks spalių 22 d. 8 vai. pa
rapijos svetainėje.
J*
X Michigan City spalių
12 d. tarptautiniame sode įvyko lietuviško kampelio aX Praeitą, sekmadienį sek tidarymas, kuriame dalyva
mingus piknikus turėjo Šv. vo ir prezidentas A. Smeto
Kazimiero parapija iš Chi na, kuris pasakė, kad Lie
cago Heights — Vytauto tuva vėl bus laisva ir ne
parke, Aušros Vartų para priklausoma. Kun. K. Bič
pija — nuosavam darže, L. kauskas apeigų pabaigoje
Demokratų Lyga — Liber paragino žmones mylėti sa
ty Grove ir V. Kubaitis — vo kalbą ir tautą. Iškilmėse
nuosavam darže. Esant gra žmonių dalyvavo apie 400,
žiam orui, visur buvo pilna gražiai mergaičių choras su
žmonių.
dainavo lietuviškas dainas,
X Šiandien 8 vai. vakare vyrai ir mergaitės publiką
Roselando lietuvių parapijos žavėjo tautiškais šokiais.
svetainėje kalbės kun. K.
X Naujas lietuviškas re
Barauskas ir dr. P. Vileišis. liginis laikraštis, numatoma
Jie yra abu geri kalbėtojai; pasirodys prieš šių metų pa
klausytojai išgirs paskuti- baigą. Jį leis lietuviai pran
niausias žinias iš Lietuvoš ciškonai, redaguos tėvas
ir tremtinių gyvenimo.
Justinas Vaškys, PittsburgX Ateitininkų draugovė he. Laikraštis stengiasi su
sekmadienio vakare Brigh traukti daug bendradarbių
ton Parko parap. salėj tu ir uolių platintojų.
rėjo gražų įvairenybių va
X Lietuviai davė kraujo
karą, į kurį atsilankė vidu ligonims. šiomis dienomis /»
tiniškas žmonių būrys. Atei šv. Jurgio parapijos Kolum
tininkės žavėjo publiką sa bo Vyčiai V. Mateliokas ir
vo gražiais lietuviškais kos Pankauskas davė savo krau
tiumais.
jo sergančiam neturtingam
X Spalių 12 d. vakare ligoniui, jokio atlyginimo už
kun. kleb. K. Bičkauskas, dr. tai neimdami. Pankauskas
P. Vileišis ir kun. K. Ba jau antrą kartą davė krau
rauskas atsilankė į Gary ją ligoniui. Be jų iš tos pa
Indiana, kur šv. Kazimiero rapijos lietuvių ligonims sa
lietuvių parapija turėjo 25 vo kraujo yra davęs Ran
metų jubiliejaus bankietą. čius.
Kun. K. Barauskas prabilo
į gausingai susirinkusius pa
sveikindamas parapijiečius
ir malonų kleboną Martį ir
kartu keletą žinelių pasakė

X L. Vyčių choras renka
si į repeticijas šiandien, 8
vai. vakare, Dariaus-Girėno
salėn. Prašomas susirinkti
visas dainuojantis jaunimas.

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ
KALĖDOMS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų paetatym* ai
pataisymų — Nieko JmokStl — I
metai Umokėtl — Apkalnavlmaa
dykaL
IAetnyln Pardavėja*
Stanley Utwlnae — Vedėjas

Carr-Moody Lumber
Company
8039 So. Halsted St.
VIC. 1272

............
...
-' ■ ...
•=%
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

THEN GtVE j

Žuvo jaunas
vaikinas
So. V/estern avė. ir Cer
mak rd. skersgatvy sekma
dienį susidaužė du automo
biliai. Vienas automobilių
smogė į šalia sustojusį Chi
cago Tribūne sunkvežimį, iš
kurio ištrenktas šio laikraš
čio išvežiotojo padėjėjas
Paul Petrakes, 19 m. amž.,
Harrison Technical High
School studentas senioras.
Jis užmuštas.

Kitos kolonijos taipgi ruošiasi rezervuoti
Kaip anksčiau visuomenei
pranešta, dar norime pažymėti, kad įvykstančiame
“Draugo” bankiete, Dariaus
ir Girėno didžioji auditorija
bus taip sutvarkyta, kad
prie kiekvieno stalo sėdės
dvylika asmenų. Bankieto
rengimo komisija praneša,
kad, kurie nori, gali iš anks
to rezervuoti savo grupei
stalą. Ypač jei kurios kolo
nijos, ar draugijos, nori sa
ve ypatingesniu būdu atsto
vauti. Tai galės padaryti re
zervuodami stalą, ar stalus.

Antradienis, spalių 14, 1941

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 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, III.

