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Nuskandino . Laiva
GIMINES SUSIPEŠĖ

Kai šiais metais sausio 
mėnesį sklydo gandai, kad 
anglai ieško kelių suartėti 
su rusų bolševikais, tai 
Berlyne einantis savitraštis 
“Das Reich” parašė: “tarp 
nacizmo ir bolševizmo yra 
daug daugiau ideologinio gi 
miningumo negu tarp bolše 
vizmo ir Anglijos demokra
tijos”. Tikrą tiesą “Das 
Reich” parašė, nes ir vo
kiškasis nacizmas ir rusiš
kasis bolševizmas žmogų 
paverčia tik valstybės aklu 
įrankiu, kur žmogus neturi 
galimybės laisvai veikti ir 
kūrybingai nusiteikti. Ge
rai atsiminkime, kad kiek
vienas pasikėsinimas į kito 
Laisvę yra pasikėsinimas už 
mušti jame žmogų. Bet da
bar tie giminės pešasi. Nie
ko nuostabaus, nes abiejų 
šių ideologijų dvasia yra 
kitus plešinti ir pavergianti.

APDAIRŪS ŽMONES
žino

5,000 tonų laivas 
Lehigh nuskandin
tas pietų Atlante

tVASHINGTONAS, spalių 
21 d. — šiandie Prezidentas 
Rooseveltas paskelbė, jog 
6,000 tonų freiteris Lehigh, 
ant kurio stiebo plėvesavo 
Amerikos vėliava, praėjusio 
sekmadienio 9 vai. vakare 
apšaudytas torpedomis pie
tiniam Atlante.

Prezidentas pareiškė, jog 
manoma, kad žuvusių asme
nų nėra, bet laivas nuskan
dintas.

Jo pareiškimu, vienas lai 
vdis su išsigelbėjusiais jū
rininkais surastas esą ieško 
ma kitų dviejų.

Prezidentas taip pat pažy į 
nėjo, jog torpedas paleido 
submarinas ir neabejotinai 
davė suprasti, jog submari
nas turėjo būti vokiečių.

Ataka įvyko Atlante tarp 
pietų Amerikos ir Afrikos, 
netoli ekvatoriaus, pažymė-i 
jo Prezidentas. Jis taip pat 
pridėjo, jog laivas nusken
dęs arčiau Afrikos, x negu 
pietų Amerikos.

Japonai pradėjo 
pulti Siamą

Paimtoji Odesa

l "Draugus" Acme telephoto)
Tokie vaizdai rasti Odesos mieste, kai jin įžygiavo vokiečių ir rumunų kariuome-

nes, nugalėjusios sovietų gausingą garnizoną.

Nacių, italų kariuomenė
užėmė Stalino miestą

Stalino svarbus ginklų gamybos centras

BERLYNAS, spalių 21 d. 
— Vokietijos karo vadovy-

Rostovo. Mieoite esą vienos 
svarbiausių Dono baseine

bė šiandie pranešė, jog Vo- ginklų dirbtuvių. Pirmiau
kietijos ir Italijos kariuome 
nės užėmusios Stalino, in
dustrinį miestą apie 100 
mylių į šiaurvakarius nuo

pavergimą,
drąsuolius.

Vokietijos katalikai 
ir mato, kad rudajame na
cizme neparastai daug yra 
raudonojo bolševizmo pra
dų, todėl jie purtosi ir vie
no ir antrojo.. Vokietijos 
katalikams yra svetimas 
dalykas vergijos dvasia, to 
dėl jie stoja už tautų laisvę 
ir nepriklausomybę. Kur tik 
gali Vokietijos katalikai 
ištiesia pavergtiems pagal
bos ranka. Nors vokiečių 
burna ir užčiaupta, bet vis 
dėlto daugelis kartais ran
da galimybės pasisakyti 
prieš žmogaus
bet užtat tokių
pavergia kalėjimas arba 
koncentracijos stovyklos, 
bet jų dvasios niekas neįs
tengia paglemžti.

ŽODIS APIE VOKIEČIŲ
Vienas vokiečių klebonas 

pasakė: “Vokiečių yra ge
rų žmonių, bet daugelis jų 
buvo, yra ir bus plėšikai, 
kurie tik nori kitus paverg 
ti, kad pavergtieji jiems Var 
nautų”.

JEI LAIMĖTŲ
Jei naciai laimėtų, tai pa

vergtos tautos, o ypač len
kai būtų jų tarnai ir vergai, 
o nąciai ponavotų. Kai vo
kiečių kariai grįžta iš fron
to pas tėvus atostogų ir jų 
tėvai paprašo, kad jie šį tą 
padėtų laukuose dirbti, tai 
vokiečių kariai tėvams at
šauna: “mes esame geri ka
riai, tegul laukų darbus du 
ba lenkai, prancūzai ir ki
ti”. Jei naciai laimėtų, tai 
kitas pavergtos tautos ture 
tų mažiau duonos ir kultū
ros negu laimėtojai.

KAS MIRS BADU
Jei Europoj kda nors bus 

badas, tai pirmiausia badu 
išmirtų lenkai, belgai, olan
dai, prancūzai ir kiti, o pa
skutiniai mirtų vokiečiai, 
nes šie iš pavergtų tautų ge 
riausią maistą pasiima sau, 
o kitiems palieka tik trupi
nėlius.

I TOKIJO, spalių 21 d. —
1 Japonijos užsienio ministe- 
' rijos kontroliuojamas lai
kraštis atnaujino užsipuldi
nėjimus ant Siamo, būk 
Siame svetimų valstybių 
agentai ir pabrėžia, kad Šia 
mui būtų labai pravarti Ja
ponijos parama.

Tuo tarpu naujasis Japo-, 
nijos premjeras gen. Tojo 
buvo sušaukęs pirmąjį mi
nisterių kabineto posėdį, ku 
riame suteikta pranešimai 
apie atsiliepimą užsieniuose 
apie jo naująją vyriausybę j 
Kiek anksčiau pirmą kartą 
jį priėmė Japonijos impera 
torius Hirohito.

U. S. laivyno para
ma neįkainuojama

LONDONAS, spalių 21 d. 
— Šiandie vienas autorite
tingas anglų laivyno žmo
gus pareiškė, jog “Ameri
kos laivyno teikiama mums 
parama yra neįkainuoja
ma” ir nors kovos Atlante 
tebevyksta nepaliaujamai, 
“mes turime priežasčių pa
sitikėti”.

Kalbėdamas apie galimą 
karą Ramiajam vandenyne, 
jis pažymėjo,, kad Japonijos 
laivynas yra stiprus ir ga 
Engas, bet Japoniją galima 
esą nugalėti ekonomine blo
kada.

Vėsu ir debesuota. Lietus.
I Saulė teka 7:10 vai., sau- 
‘ lė leidžias 6:00 vai.

Sekretorius Hull 
ragina apginkluoti 
prekybinius laivus

PATS STALINAS VADOVAUJA RUSU 
KARIUOMENEI MASKVOS FRONTE
Maskvos vyriausybė išsikėlė Kuibiševan

LONDONAS, spalių 21 d. 
— Stalinas Maskvos gyni
mą paėmė savo rankosna ir 
šarvuotu traukimu atvyko 
frontan.

Anglų pranešimai tvirti
na, jog visam vidurio fron-

Grįžta žmonės į 
sugriautą miestą
AANISLINNA, buvęs Petro 

zavodskas), Karelija, spalių 
21 d. — Dar nenutilus ar
motų griausmui į šį miestą, 
kuri suomiai atsiėmė iš ru
sų, jau pradeda grįžti ryše
liais nešini anksčiau pabėgę 
gyventojai.

Sugrįžę vyrai, moterys ir
WASHINGTONAS, spalių Į vaikai randa, kad sovietų 

21 d. — Šiandie valstybės, naikinamasis batalijonas 
sekretorius Hull pareiškė spėjo sunaikint vieną treš-

Leningrado likimas
LONDONAS, spalių 21 d. 

— Pasak pranešimų iš Stoc 
kholmo, vienas rusų adm i r o 
las pareiškęs, jog vokiečiai 
be perstojo bombarduoja 
Leningradą ir “vienas treč
dalis Leningrado pastatų su 
griauta ir jog nėra užtenka 
mai žmonių, kad išgelbėti 
griuvėsiuose esančius asme
nis”.

Naciai suareštavo 
prancūzų prefektą

VICHY, spalių 21 d. — 
Pranešama, jog šiandie vo
kiečiai su areštavo Loire pro 
vincijos, kurios sostinė yra 
Nantes, prefektą sąrašyj su 
policijos generolo Holtz nu- 
žudimu.

Vol..ečių kontroliuojamoji

senato užsienio santykių ko 
misijai, jog “kai Amerikos 
laivai neteisėtai atakuojami 
visiškai nekreipiant dėme
sio į gyvybes ir nuosavybes, 
yra nesąmoninga tada pra
leisti bet kokius teisėtus įs 
tatymus, kurie padėtų savo 
apsaugai”.

“Ypač nesąmoninga susi
rišti sau rankas”, pareiškė 
Hull, “nuostatais ar įstaty
mais kurie draudžia apgink 
luoti mūsų prekybinius lai
vus”.

dalį miesto 
okupaciją.

prieš suomių

te Stalinas asmeniai vado
vauja visai rusų kariuome
nei ir savo pirmuoju patarė 
ju pasirinkę maršalą Bori
są šapošnikovą.

(Kiek anksčiau nepatvir
tinti pranešimai buvo pas
kelbę, kad iš karo vdovybės 
pašalintas maršalas Timo
šenko. Atrodo, jog tie pra
nešimai galėjo būti tikri).

Vyriausybė Kuibiševe.
Pranešimai pažymi, jog 

Rusijos komunistų vyriau
sybė, kartu su užsienio ko
misaru Viacheslavu Moloto 
vu išsikėlusi Kuibiševan, 
450 mylių į pietryčius nuo 
Maskvos.
Londono spaudos praneši

mai skelbia, jog prie Mas
kvos vokiečiai sutraukę 25,- 
000 tankų, 2,000,000 mecha
nizuotos kariuomenės ir 
apie tris ketvirtadalius Vo
kietijos aviacijos.

Atsiėmė Možaiską
Londono radio šiandie pa 

skelbė, jog rusai atsiėmę iš 
vokiečių Možaisko miestelį, 
kuris yra į vakarus nuo Ma 
skvos ir bendrai sulaikę vo
kiečių atakas Maskvos fron 
te.

Možaiskas yra viena svar 
biausių tvirtovių pakeliui į 

, Maskva ir apie vokiečių pa
sitraukimą iš jo oficialiai 
nepatvirtinta.

Frontas laikosi
Pranešimai iš Maskvos 

sako, jog Rusijos kariuome 
nė beveik visose Maskvos 
fronto dalyse smarkiai ata
kuojanti vokiečius. Ir vo
kiečiai kelis kartus turėję 
pasitraukti iš artimesniųjų 
miestelių ir kaimų.

Tuo pačių laiku rusai šian 
die pirmą kartą prisipaži
no, jog Taganrogas pateko 
vokiečių rankosna, bet l. • • 

da, jog rusai tvarkingai p* 
sitraukę į iš anksto nusta
tytas pozicijas.

Žuvo du Italijos 
torpediniai laivai

ROMA, spalių 21 d. — 
Italijos karo vadovybė šian 
die paskelbė, jog vidurinėj 
Viduržemio jūroj nuskanJin 
ta du Italijos torpediniai 
laivai. Manoma, kad jie už
važiavę ant minų.

Šios dienos komunikatas 
taip pat paskelbė, jog ang
lai pravedę naujas atakas 
Sicilijoje, kur sužeista pen
ki civiliai gyventojai ir vie
nas užmuštas.

Kiti anglų orlaiviai apmė 
tę bombomis Libijos ba :ps 
Bengazi ir Tripolį.

Vakar naktį anglai bom
bardavo Brerr^eną ir Wil- 
bclmshaveną.

šis 455,000 gyventojų mies
tas vadinosi Yuzovka.

Stalino miestas yra apie 
70 mylių nuo Donets upe
lio, Dono upės įtakos.

Rostovas sekamas
Vokiečių kariniai sluogs

niai pastebi, jog netrukus 
gali būti užimtas Rostovas 
ir iš ten vokiečiai pasuksią 
į šiaure, kad apsuptų Dono 
baseiną.

Į rytus nuo Briansko vo
kiečiai sako, jog kovose žu
vo rusų penktosios armijos 
vadas generolas Petrovas,
kuris yra ir aukščiausios i LONDONAS, spalių 21 d ___________ , __________
sovietų tarybos narys. Gene — Maskvos radio šiandie kariuomenės ir policijos įs 
rotas žuvęs kartu su dauge- P^skęlb®* J°K trys dirbtuvių j.aįg,og yra naujutįjijaį rįy. 
liu kitų aukštesniųjų Rusi- darbininkai pasmerkti už Taį naujį pasta.tai 

“skleidimą panikos ir p esi- !priklausė ir komunistų par
kavimą” ir skaičius kitų 1
pasiųsta kalėjiman.

Maskvoje bausmės

Pakeitė vardą
Norėdami atžymėti, kad 

pasibaigė Karelijoje rusų 
viešpatavimas suomiai pa
keitė miesto vardą Petroza- 
vodską į Aanislinną. Apskai 
čiuojama, jog prieš karą 
mieste buvo tarp 70,000 ir 
100,000 gyventojų.

Pats miestas yra apleis
tas. Nedažyti vieno aukšto 
namai ir akmeninis gatvių 
grindinys.

Naujas palocius
Tiesa, vyriausybės įvairių 

įstaigų rūmai, raudonosios

jos karininkų.

Atmušė ataką
Karo sluogsniai pareiš

kia, jog Leningrado fronte. 
Ladogos ežero apylinkėje 
rusai bandę pravest i kon 
trataką, bet buvę atmušti.

Pranešimai iš fronto tes
kelbia tik bendruosius įvy
kius vidurio fronte, kur me
chanizuotoji generolų Gude- 
rian, Hoth ir Hoeppner ka- 

spauaa visiškai tyli apie ivy riuomenė žygiuojanti kas 
kj, nu s policijos pareigu- kartas arčiau Maskvos, 
nai vena plačius areštūs.

šiandie po pietų staiga Naciai nuskandino 
okupuotojon Prancūzijos da
lin išvyko admirolas Dar SGptyriis laiVUS 
lan.
Anglų laivai 
Amerikos uostuose

BERLYNAS, spalių 21 d. 
— Vokietijos karo vadovy
bė šiandie pranešė, jog šiau 

WASHINGTONAS, spalių riniam Atlante Vokietijos
21 d. — šiandie laivyno de
partamentas paskelbė dar 
trijų Anglijos Laivų vardus,

submarinai nuskandinę sep
tynis laivus, viso 38,200. 

Karo vadovybė taip pat
kurie yra taisomi Amerikos j pranešė, jog praėjusį šešta- 
uostuose. dienį vokiečiai nuskandino

šie laivai yra taisomi 
Baltimorės dokuose ir New 
Yorko uoste.

dešimtį prekybinių laivų, 
plaukiančių Anglijos iš šiau 
rėš Amerikos.

tijos nariams.

Vyriausybė nusavi
no žemės plotą

Tačiau patys gražiausi vi 
so miesto rūmai buvo pro
vincijos prezidento Otto 
Kuusinen rūmai. Po pirmo
jo karo su suomiais, rusai 
užimtoje Karelijoje buvo 
įkūrę “respubliką” ir pas-

DETROITAS, spalių 21 d. jkyrę jai prezidentą Kuuisi- 
Jungtinių Valstybių vy- nen-

riausybė nusavino pusės ake 
rio žemės plotą apsaugos 
dirbtuvių staymui. Šios že
mės savininkai Metai Pro
ducts kompanija atsisakė 
žemę parduoti, nes jai buvę stovyklas 
pasiūlyta permaža suma pi 
nigų.

Kompanijos pirmininkas 
Matthaeli pareiškė, jog vy
riausybė pasiūliusi už žemę 
tik $8,993, kai tuo tai*pu 
kompanija turėjusi sumokė 
ti už ją $22,000.

Grįžtančiųjų miesto gy
ventojų tarpe tėra labai ma 
ža sveikų vyrų, nes daugu
ma jų buvo paimli kariuo
menėn, o kiti išvežti i darbo

Anglai atakavo 
vokiečių miestus

LONDONAS, spalių 21 d. 
— Šiandie Anglijos lakūnai 
pravedę naujas atakas Vo- 

LONDONAS. — Devynių! kietijoje ir vokiečių oku-
Londono dirbtuvių darbinin , puotose teritorijose.
kų atstovai lankėsi pas 
Churchilla ir pareikalavo, 
kad būtų pradėtas vakanio 
se frontas prieš Vokietiją.

Šį rytą pašauta dvylika 
Vokietijos kovos orlaivių ir 
dingę devyni anglų oriai- 
viaL
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
1$ CALIFORNIA LIETUVIŲ

Los Angeles, California. | 
Spalio 11 d. Šv. Kazimiero1 
parapijos lietuviai turėjo 
šokių vakarą, kurs įrodė, 
kad lietuviai katalikai moka 
išlaikyti taktą ir sujungti 
pasilinksminimus su dory
bėmis, nes nevisados tas bū
na suderinta pas lietuvius 
nekatalikus. Nelabai seniai 
turėjo pasiliksminimą neka- 
talikai. Nelabai senai turė
jo pasilinksminimą taip va
dinami — “laisvi lietuviai“ 
ir ten tikrai apsireiškė ne
pažabota laisvė liežuvio kal
boje ir dainoje; netiktai 
pajuokei garbės verti asme
nys, bet buvo viešas įžeidi
mas ir paniekinimaf: tikin
čiųjų - katalikų. Po tokių 
“vaisių” manau nei vienas 
lietuvis - katalikas nedaly
vaus laisvųjų lietuvių pik
nikuose, pietuose, arba kito
kiuose pasilinksminimuose.

Spalio 11 d. mano parapi
jonai tikrai pasirodė gentel- 
menai, neįžeidė nei elgesiu 
nei žodžiu doros ir kitų 
žmonių šlovės. Visi bend- 
drai, be skirtumo, ar tai bū-Į

GYVENIMO
vo paprastas darbininkas, 
ar tai daktaro laipsnį, ar in
žinieriaus titulą nešiojantis. 
Visi linksmai pašoko, pado
rius šokius. Reikia atiduo
ti kreditą Skripkui, muzi
kantui, kurs su savo sūnum 
pianistu ir pasikvietęs dar 
vieną lietuvį muzikantą gra
žiai pagrojo

Labai esu dėkingas Skrip 
kui, kad mums taip gražiai 
patarnavo.

Negaliu užtylėti ir mūsų 
parapijonkas, kurios darba
vosi virtuvėje, o ir mūsų 
senutės, sėdėdamos prie 
tikietų pardavinėjimo, pasi
žymėjo kantrybe, ištverme 
ir mandagumu. Gi vyrai 
patarnavo prie baro.

Matydamas parapijonų to 
kį gražų pasielgimą, kad 
moka gražiai ir kukliai pasi 
linksminti, nusamdžiau dar 
didesnę ir gražesnę salę, 
kad po Naujų Metų, 17 d. 
sausio, galėtų vėl susirinkti 
ir gražiai pašokti.

Pr. J. Maciejauskas. 
Šv. Kazimiero par. klebonas

KEARNY LAIVO AUKOS

GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
Pagerbta Švento 
Ražančiaus Karalienė

4.
Spalio 12 d., šv. Kazimie- 

~fo bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Tą dieną dvi draugijos 
ėjo “in corpore” prie šv. Ko
munijos pagerbimui šv. Pa
nelės, šv. Ražančiaus Kara
lienės.

Gyvojo Ražančiaus drau
gija tą dieną buvo užpra
šius šv. Mišias ir prisidėjo 
prie papuošimo Marijos al
toriaus. Gyvojo Ražančiaus 
draugija ir Ražancavos mo
terų pašalpinė draugija, taip 
pat mergaičių Sodalicija su 
ženklais eidamos prie' šv. 
Komunijos darė didelio įspū
džio. Klebonas kun. Martis 
pasakė pritaikintą pamoks
lą.

, Misijų metu mūsų para- 
-pija buvo pavesta Panelės 
• Švenčiausios globai. Be to, 
•net trys draugijos pavestos 
Jos globai. Netrūksta ir 

» šiaip garbintojų. Dedama 
pastangos, kad vyrai atgai
vintų šv. Vardo draugiją.

Prakalbos tremtinių 
•reikalais

Spalio 22 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje vakare 
bus labai įdomios ir svar 
bios prakalbos apie lietu
vius ištremtus į Sibirą. Lai 
nepraleidžia šių prakalbų 
nei Vienas lietuvis, kurio 
gyslose dar teka lietuviškas 
kraujas, plaka meilė artimo, 
meilė giminystės ir meilė 
tėvynės, Lietuvos. Ateikite 
ir kitus atsiveskite, kad sve
tainė būtų pripildyta. Įžan
ga dykai. Bus žymūs kalbė
tojai: dr. P. Vileišis ir kun. 
K. Barauskas. Iš jų išgirsi
me apie mūs gimines ir pa

žįstamus ir skaudžią jų dalį 
Sibire.

Visi, visos į prakalbas!
Darbuojasi

Jokimas Aukškalnis šau
niai platina dienraščio ‘Drau 
go’ jubiliejaus vakarienės 
tikietus ir praneša, kad kas 
pirks nuo jo tikietą, tuos 
jis dykai nuveš į bankietą. 
Jis ir jo sūnus Kazimieras 
dviem automobiliais žada 
nuvežti ir parvežti.

Koresp.

Sunkumai Pietų 
Amerikos lietuviu 
spaudai

Brazilijoje augant nacio
nalistiniam nusistatymui, 
einama prie panaikinimo vi
sų svetimomis kalbomis ei
nančių laikraščių. Kiti lie
tuviškieji laikraščiai jau se
niau turėjo užsidaryti. Iki 
šiol vis dar ėjo “Šviesa”, 
leidžiama katalikų. Dabar 
ir ją užgulė to nuostato sun
kenybės. Ar pavyks “švie
sai” dar rasti kokią nors 
išeitį, tuo tarpu neaišku.

Atsidėję rūpinasi 
ištremtųjų reikalais

Ypatingo veiklumo ir su
sirūpinimo nukentėjusiais 
lietuviais rodo Lietuvių Ku
nigų Vienybė Amerikoje. 
Spalių 9 d. Kun. Vien. ko
misija matėsi su NCWC gen. 
sekretorium Washingtone. 
Pasikalbėjimas davė geru 
vilčių. Ta pati Kun. Vieny
bės komisija šiais svarbiais 
reikalais Philadelphijoje spa 
lių 16 d. turėjo posėdį. Nu
matomos fLažnytinės rink
liavos. Amerikos Raudona-

jas Bostone pas žymų balso na yra labai gražios išvaiz- 
mokytoją Mr. Doyle. J dos, geltonplaukė, mėlyna-

1935 metais Skipičio kvit kė. Visada linksmo būdo,

Acme reiepn..**("Draugrae” ___
j* Lloyd D. La Fleur iš Beaumont, Tex., farmacistas 2 
klasės, su savo žmona, ir trys kiti (apačioje rodomi) 
yra tarp vienuolikos dingusių jūrininkų po laivo Kear- 
ny sutorpėdavimo Islandijos apylinkėse.
ii

Herman Gajeway, Troy, 
. Y.

Į Ameriką grižo miela 
lietuvė solistėI

Neseniai atvyko į savo 
tėviškę Apolonija Stoškiu- 
tė. Mūsų skaitytojams ti
kimės bus įdomu žinoti tos 
pasaulinio garso daininin
kės gyvenimo bruožai.

Muzikali palinkimą ji tu
rėjo iš pat jaunystės. Pra
džioje mokėsi smuikavimo. 
Grojo mokyklos orkestre ir 
ne kartą pasirodė smuiku 
solo. Bet didesnį jautė 
palinkimą į dainavimą. 1926 
metais Massachusetts Fede-

čiama nuvyko į pasaulinę 
kongresą Kaune Lietuvoje 
ir ten koncertavo kaipo 
amerikiečių atstovė.

Kviesta kaipo solistė 
1937 metais dainavo garsia 
me Worcester, Mass. Festi- 
vai.

Pradžioje 1938 metų iš 
vyko į Vokietiją studijuoL 
Wagnerio operų, kurios ge
riausiai tiko jos balsui Tų 
metų pabaigoje pateko į 
Deutches Opera House, di
džiausią Vokietijos operą, 
iir-į metus laiko jau buvo 
'apšaukta, visų gerbiama 
primadona.

Ji atsižymėjo operose 
Watkure kaipo “Lieglin- 
de,” Lohengrin kaipo “El- 
sa” ir tt.

Kaipo Berlyno operos ar
tistė A. Stoškiutė irgi važi
nėjo Italijoje ir ten balso 
pagerinimui kurį laiką ėmė 
lekcijas.

Berlyne A. Stoškiutę gi
liai įvertino ir nenorėjo jos 
paleisti. Primyktinai siųlė 
jai kontraktą, bet dėlei ka
ro sunkenybių, ir nujaus
dama, kad Amerika gali 
įsivelti į karą, o jijė Ame
rikos pilietė, ryžosi grįžti į 
Ameriką.

Rugsėjo 10, 1941, apleido j 
jlertyną. Oraliviu atskrido 
j Lisboną, iš čia laivu Exca- 
libar rugsėjo 12 dieną iš

kalbi, ir, nežiūrint jos auk
što iškilimo, be jokios pui
kybės, pasipūtimo, su vi
sais paprastai ir maloni.

Ji yra gilaus katalikiško 
įsitikinimo ir labai pamaldi. 
Ji prieš dainavimą vis nu
eidavo į bažnyčią pasimels 
ti. O kuomet jau pasiren 
gus pradėti operą, akivaiz
doje kitų artistų, nekatali- 
kų, nesidrovėdavo persižeg
noti. Jos vyriausioji sesuo, 
sesuo Eucharista kazimie- 
rietė, principą lė — vedėja 
Sv. Kazimiero Seserų Aka
demijos Chicagoje. Kita 
sesuo, baigus biznio kolegi

ją, dirba kaipo knygvedė.
Kaipo lietuvaitė yra kar

šta patrijofe, visur skel
biasi lietuvė. Nors Ameri
koje gimus, kalba gražiai 
taisyklingai lie-aviškai.

J.

LIETUVOS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3409 S. Halsted St.
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3088

George A. Calvert iš Gil- 
lespie, III.

S"—- —v?
'V

Louis Dobnikar iš Cleve- 
land, Ohio.

sis Kryžius jau yra pažadė
jęs pagalbą lietuviams trem
tiniams. Daug energijos pa 
rodo kun. J. Balkūnas, ne
žiūrint, kad paskutiniuoju 
metu jo sveikata kiek kelia 
susirūpinimo.

ration Music Club surengė 
High School mokinių, kurie ■ plaukė New Yorkan, kur ir 
niekad neėmę dainavimo išlipo rugsėjo 22 dieną. Nie-
lekcijų, dainavimo kontestą. 
Tame konteste dalyvavo 
p-lė Stoškiutė ir laimėjo 
pii mą dovaną. Pasiturin
tieji svetimtaučiai muzikos 
mylėtojai labai susidomėjo 
A. Stoškiutės turtingu bal
su, ragino ją mokintis ir 
žadėjo visokiariopą para
mą.

Baigus High School, A 
Stoškiutė įstojo į dramos 
ir muzikos mokyklą N. Jul- 
liard New Yorke, kur po va
dovybe garsios operos dai
nininkės Madam Sembrich 
lavino balsą ir studijavo 
operą. Be j a, dar prieš 
įstosiant į tą mokyklą, ėmė 
privačiai dainavimo lekci-

ko negaišdama, išsiilgus tė
velių, vyko į Worcesterį ir 
čia tuom tarpu gyvena pa; 
savo tėvelius, 38 Irving st. 
Worcester, Mass.

A. Stoškiutė kaipo mergi-

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

13 k viena pora aktų vlaam gy
veni m uL Saugokit jaa leisdami 
iReksatnlnuotl Jas modernUklaasta 
metodą Karta regSKmo moketea 

gali onteikU.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, korte pe Halina

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

OPTOMETTUSTAI
1801 ’tto. Ashland Avenue

Kampaa 18-toe
Telefonas CANAL 0633 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kaadten »:00 a. m. Iki S.tO p. m I 

Treč. Ir SeSt: »:»0 a. m. Iki
1:10 p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Roa. 6968 8o. Talman AVe.
RM. Tel. GROvehilI 0617 
Office toL HBlfloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 v«k 
Ketvirtad. ir Nedėliomia eneitarna.
2423 W. Marąuette Road

Tai. OANal 61B

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

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

6631 S. CaHfomla Ave.
... Telefoaaa REPnbMc 7868

OR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN AND BURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDO8:

Nno 2 iki 4 ir noo 0 iki 8 vaL vak. 
Nerišliomis pagal sntartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1930
TeL YARda 6M1. 
Rea.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHERURGAfl 

Ofiao vai. nno 1—8; nuo 8'30—E:30
756 West 35th Street

Ofiso tol.: VIRglnla 0088 
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.

ToL OANal 0967
Res. tol.: PROe 666Re« tol.: PROepect 6

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
Rogidencija: 6600 So. Artesian Avi 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie

I IU I toL retam.

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINĖJA 
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.

ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8183 SO. HALSTED ST.

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

vai. vak.
Tel. CALomet 6877 

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

REZIDENCIJA: —
814# SO. HALSTED ST.

Tel.: Victory 287#

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Ave.
Chicago, UL

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P. ATKOČIŪNAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
f 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; CIOero 427S

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

(Mm isL oAiai nu
OCa» Val.t 9-4 ir 7—8 

.t ■aaBae/’SlSr

Tat YABds 9946

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti <7th Btreet

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

Yelefornae; HEMloek 684#

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
Ofiso valandoe:
Popiet — nuo 1 Iki I! Vak. 7 Iki 1 

Nedėliomia pagal sutarti

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 sutartį.

Ręs. telefonas BEEley 0434

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

Nno 2 Ha 4 popiet ir 7 iki 9 vak 
ir pagal ratartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
ToL Ciceru 1484 

DR. A. JENKINS
(Lėetnvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal retartį.
Ofiao talef onaa PROepaae 8737

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo U iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 Iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. Western Ave.

ToL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 6 po piet kasdien

Y

OflM ToL:
VIRfinia 1186

■aid. TeLt 
PROepeot IBM

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 Weat Sfith Street
LIGONIUS PRIHCAi 
Kasdien ano 2.*60 iki 8:00 vg£ 

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitariu*.

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

(2-troe lubos)
TeL HHhray 9330 Chicago, Ui

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

Sekmad. nno 10 ikt 12 vai. ryto.

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

Tel. TARda 0994 
Rei. Tel. KENvrood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 V. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. vak 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dienų

TELEFONAI:
Orfice: HEMloek 6524 
EMERGENCY: call MIDuay 0001 
Res.: HEMloek 1043

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 VVest 63rd Street
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LABDARYBĖ
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K. Sriubienė, 

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

SUNAIKINTAS SOVIETŲ TRAUKINYS

Šimtinės labdarybei
Du amžini nariai vienoj 
kuopoj: Bartkienė ir 
Petkeliai

Prieš keliolika metų Do
micėlė Bartkienė (Jurgutai- 
tė) per Lietuvių R. K. Lab
darių Sąjungos pirmąją kuo 
pą Šv. Kryžiaus parapijoj 
pakldjo labdarybei šimtą do 
lerių. Dabar, matydama, 
kaip reikalinga aukos sta
tomai senelių prieglaudai, 
Domicėlė Bartkienė

antru kartu aukoja šimti
nę ir antru kartu tampa 
amžina nare.
Šiuo metu ji davė $75.00, 

o vėliau priduos $25.00.
Toks D. Bartkienės gera

širdiškumas, neabejojama 
paakstins ir kitus būti duos- 
nesniais labdarybei, nes ge
ras pavyzdys patraukia. Gar 
bė jai, kad supranta kitų 
savo brolių vargus ir kad 
pati be jokių paraginimų 
skiria stambias sumas tų 
vargų mažinimui.

Bet tai dar ne viskas. Ne
seniai p. Bartkienė aukojo 
labdarių ūkiui daug reika
lingų baldų ir visokių na
mams reikmenų. Jinai re
mia ir visus kitus gerus dar-' 
bus ir tiesia savo gailestin- Į 
gą ranką visiems, kam tik 
yra reikalinga parama.

Kita garbinga • Town of 
Lake lietuvių šeima, pasižy
mėjusi gražiais ir kilniais 
darbais, įsirašė į Lietuvių 
R. K. Labdarių Sąjungą am
žinais nariais, patiesdami 
labdarybei visą šimtą dole
rių. Tai pp. Petkeliai.

Petkeliai niekuomet nėra 
atsisakę paaukoti tiems da
lykams, kurie, jų manymu, 
yra verta ir reikalinga rem
ti. Jų duosnią ranką dažnai 
junta Šv. Kryžiaus par. ir 
kitos mūsų įstaigos. Jie ne
pamiršo ir nepamirš ateity 
ir lietuvių senelių prieglau
dos.

Šie geradariai turi nuosa
vą namą prie 48-tos ir 
Marshfield gatvių. Per daug 
metų jie skaito dienraštį 
“Draugą” ir dabar rengiasi 
dalyvauti dienraščio jubilie
jiniame bankiete. Jų dukrelė 
gabiai mokosi Šv. Kryžiaus 
parapijos mokykloj.

Tegyvuoja ši kilni ir duos 
ni lietuvių šeima kuo ilgiau
sius metelius! Koresp.

8-ji kuopa bruzda
Brighton Park. — Labda

rių 8 kuopa laikė savo su
sirinkimą, kuriame A. Jas- 
parienė išdavė raportą iš 
centro susirinkimo.

Laiškas perskaitytas iš 
Federacijos Chieago apskri
ties kviečiant į metinę drau
gijų konferenciją. Laiškas 
priimtas, išrinkta atstovai: 
D. Varnas, J. Klimas, Ša- 
kūnienė ir O. Ivinskaitė.

Naujų narių įstojo į rė
mėjus — K. Šatas, D. Var
nas, Domininkas Mankus 
aukojo $5.00 senelių prieg
laudai, ir tapo labdarių rė
mėju. Kuopa taria jam ačiū.

Antras laiškas perskaity
tas iš Labdarių Sąjungos 
centro, prašant, kad seimas 
bus lapkričio 16 dieną, šv. 
Kryžiaus par. svetainėje, 
Town of Lake. Laiškas pri
imtas. Paskirta auka. Atsto
vais išrinkta: O. Ivinskaitė, 
F. Vaičekauskas, O. Jaspa- 
rienė, D. Varnas, S. Visoc- 
kienė, M. Navickienė, Šakū- 
nienė, J. Miciūnas, J. Kli
mas.

Nutarė vienbalsiai, kad 
turėti narių arbatėlę ir “bin- 
go” žaidimą M. Navickienės 
namuose, 4538 So. Washte- 
naw Avė., sekmadienį, lap
kričio 2 d., 2 vai. po pietų.

Rast. Ona Ivinskaitė

sFENSE

BUY
UNITED 
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MostMIDDLE-AGEWomen
38-52 Years 

.Suffer Distress At This Time!

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

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

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

Taken regularly—Lydia 
Pinkham’s Compound helps 
bu:.d u? resistance to such an- 
no. ing symptoms that may be- 
tra/ your age faster than any- 
thing. Also very effective for 
younger women to relieve 
monthly eramps Follow label 
directions. WORTH TRYING!

(•‘Draugas” Acme telephotoj
Tik dūmai veržiasi iš sunaikinto sovietų traukinio 

karo fronte. Jį sunaikino nacių lakūnai.

Petersburge — Aliaskoj! 
Ach, tai bent miestukas. Iš 
visų pusių statūs kalnai, tik 
viename gale toli matytis 
didžiulis kalnas — moun- 
tain — kurio viršūnėj snie
go lopai baltuoja, o debe- 

i sims tikras piknikas. Mies- 
I tukas už Pakruoju mažesnis, 
tačiau ten vėliausi 1941 me
tų modelio automobiliai 
laksto po kreivas gatves 
kurios grįstos iš storų len
tų. Daugumas St. Peters- 
burg šalygatvių ir, net na
mai ant gana aukštų rąstj 
pastatyti. Primena Palan
gos jūros tiltą. Žmonių čia 
įvairiausias mišinys: indė
nų, kinų, japonų, eskimų, 
pilipinų, rusų, švedų, nor
vegų, net ir vienas lietuvis 
,’č'ji jau kuris laikas, kai 
karčiamoj apsigyveno. Pa
siutišką biznį čia daro kar- 
čiarnos ir gambling hcuses. 
Nesinori tikėti, kad šioj va
dinamoj “God’s Country” 
visos mūsų “kultūringosios 
civilizacijos” įstaigos čia 
taip greit įsigalėtų.

Streikas laive

Kaip mes nukeliavome į tolimų Aliaską
Du lietuviai: Adolfas 

Aleliūnas ir Viktoras 
Bubnys prieš keletą sa
vaičių iš Čikagos išvy
ko į Aliaską. Čia de
dame jų įspūdžius ap
rašytus laiške, atsiųsta 
me vienam “Dr.” redak
cijos nariui. Red.

— Tolyn į Šiaurę. — Lie
tuvis Peterburgo karčia- 
mėlėje. —Smūgis į akį ir 
streikas laive. — Komu
nistai ir pirklio alaus dė
žė. — Kur lokiai laukais 
keliauja. — Rankomis pa
gavo 12 svarų žuvį.
Labai daug gražių vietų 

ir apylinkių teko man pra
eityje matyti, tačiau ši ke
lionė į Aliaską užkariavo 
mano prisiminimuose pirmą 
vietą.

Laivu “Baranax” keliavo
me apie dešimts parų. Visą 
tą laiką plaukėme, tartum, 
kokioje plačioje upėje. Fir

mą naktį ir visą sekančią 
naktį slinkome per Georgia 
Straight, kurioj vienoj pu
sėj kalnuoti krantai — ant
roj Vancouver Salos pa
kraščiai. Kas nuostabiau
sia, tai oro gražumas. Dan
gus buvo skaistus ir saulė 
pusėtinai kepino. Ištisas 
dienas praleisdavau ant de
nio klausydamas Aliaskoje 
buvusių “old timerių” pasa
kojimų apie tą šalį, kurioj 
jie prieš 35-kius metus auk
so ieškodavę ir kaip tada 
buvo sunki kova už būvį.

Ko tolyn laivas plaukė į 
šiaurę, tuo didesni ir r.uo- 
gesni darėsi apylinkių kal
nai.
Nuostabus miestas 

I Buvom sustoję net St.

Nemaža nuotykių teko 
pergyventi. Įdomiausias bu 
vo tai streikas, kurs sulai
kė mūsų laivą Aliaskos so
stinės uoste, Juneau, apie 
30 valandų. Štai, kas atsi
tiko: girtas laivo įgulos na
rys atsibaladojo pas virėją 
ir triukšmingai protestavo, 
kad maistas esąs netinka
mas jam valgyti. Virėjas, 
milžinas negras, supykęs it

trenkė tam į akį. Visi lai
vo jūreiviai sujudo, subruz
do reikalauti, kad negras 
butų tuoj atleistas iš tarny
bos. Kiti laivo darbininkai 
negrą virėją užstojo. Išėjo, I 
kad uosto longshoremen — 
vyrai, kurie laivo prekes iš
krauna — atsisakė dirbti, 
kol tas komiškas konflik
tas tęsis. Laivo kapitonas 
ir kompanijos atstovai plau 
kus nuo galvos draskė, te- 
čiau veltui.

Kiek aš suprantu, tai bu
vo komunistų darbas. Jie 
tyčia sukėlė tą incidentą, 
Tik telegrafavus San Fran- 
cisco į Amerikos jūreivių 
unijos štabą, visi laivo dar
bininkai gavo griežtą įsa
kymą plaukti, o tą nesusi
pratimą išspręs vėliau.

Tarp raudonų

Bematant, laivo oficieriai 
pradėjo ieškoti darbininkų, 
net pasažierių tarpe. Vik
toras ir aš tuoj stojam dirb 
ti. Neblogai mokėjo — 
$1.30 į valandą. Laivo dug
ne išdirbome tris valandas. 
Darbininkai, su kuriais teko 
dirbti, visi be išimties ko

munistai, kurie gali didžiulį 
laivą suparaližiuoti. Užsi
norėjo vienas tipas gerti. 
Tuo pasirausė po prekių 
krūvas ir atradęs alaus, ją 
atplėšė. Neiškenčiau nepa
klausęs jo ar pirklys nepa
siges to alaus. Jis tik šyp
telėjo ir tarė: “Tolimoj ke
lionėj daug kas prapuola. 
Apdraudos kompanija da
bar užmokės už tą alų, kurį 
mes taip gardžiai išgėrė
me.”

Sunku sausų žodžių pa
gelba išreikšti kiek nuoty
kių ir kartais striokų paty- 
rėm, kol darbą gavome.

(Bus daugiau.)

PLATINKITE “DRAUGI”

^ItchinH
For quick relief from itehing of eezema. pimplea, 
athlete’s foot. seabies, rashes and other ex- 
temali y caused skin troubles. ūse warld-famoua. 
cooling. antiseptic, liquid D. D. D. Prescription, 
Greaseless, atainless. Soothes irritation and 
quickly stops intense itch.ng. 35c trtal bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
drugglst today for O. D. D. FMUCRIFTION. 
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MIDDLE-AGED 
' PEOPLE

are common offenders

Relieve 
ItchFait 
or Moto/4.1

^Scratchinf
Forquick reliei from itehing of eezema. pii įpies, 
athlete’s foot, seabies. rashes and other -x- 
tcmally < vused skin troubles, ūse world-famous, 
cooling. antiseptic, liquid D.D.D. Prescription. 
Grease! s, etainless. Soothes irritation and 
quickl lops intense itehing. 35c trial bottle 
provi t, oryour money back. Ask your 
druggi today for D. D. D. PRtSCRIPTIOH.

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

Btlort Any Data Uta

LISTERINE ANTISEPTIC
To Maka Your Braatk Sulaatar

SKAITYKITE “DRAUGI

Gelling Up NighJs 
MakesManyFeelOld

Do vou feel older than you are or suffer 
from Gettlng Up Nlghts. Backache. Nervous
ness. Leg Pains, Dlzzlness, Swollen Aukles, 
Rheumatlc Pains, Burnlng, seanty or fre- 
quent passages? If so, remember that your 
Kldneys are Vitai to your health and that 
these svmptoms may be due to non-organle 
and non-systemlc Kldney and Bladder trou
bles—ln such cases CYSTEX la physiclan's

OUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST CULDS
Mother—Give Your CHILD 
This Šame Expert Carel

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

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

Klausykitės

Sophie Barčus
Rytinės Radio 
VALANDOS

Iš STOTIES
W. G. E. S.

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto. 

Subatomis nuo 8:30 
iki 9:15 vai. ryto. 

Taipgi Pirmadieniais 
7:00 vai. vakare.

Išgirskite Vėliausias Žinias,
Muziką, ir kitus Įdomius Pra
nešimus.

______________ , ga
and non-systemlc Kldney and Bladder trou
prescriptioni usually glves prompt ar 
ous relief by helplng the Kldnevs flu 
potsonous excess acids and wastes. Yo

and Jov- 
flush out

polsonous excess acids and wastes. You have 
everythlng to galn and nothlng to lose ln 
trying t'ystez. An lron-clad, guarantee 
vvrapped around each package assures a re
fund of your money on return of empty 
package unless lully satlsfled. Don’t take 
chances on any Kldney medicine that ls 
not_guaranteed. Don’t delay. Get Cystez 

<Slss-texi from your 
drflggist todav. Only 
SSe. The guarantee 
proteets you.Cystex

l«lf * link llUaevt

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARCUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehill 2242

BRUSH

CRAYŪH

Why folerate that irrltat- 

Ing gray that to disturbi 

the color harmony of 

your hairt Touch it away 

tafely wifh fhit new Clal- 

rol Bruth Crayon. lt per-

mlft cotorlng from the root out wlthout drlpplng or tmudg- 

Ing, and lt the perfect antwer to ln-between tlntlngt or 

thote dittracting flrtf gray hoirt. ln a tmari “carry-every- 

where" cate that opent in a |iffy ready for uto. (1 ,.. 

tefilli 50c ... ln 12 notural-looking thadet.

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATA- ĮSIGYK 
GERIAUSIA IR STIP- CTf^V"pDT 
MAUSIĄ ftlŲ DIENŲ M * |

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

ŠLEGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. Western Avė.
* ĮVEDU ŠILUMĄ * BOILERIUS

REPublIc 3713
IR SUTAISAU SENUS

YOU GIRLS WH0 SUFFER
* Distress From MONTHLY .

FEMflLE WEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP

RED BLOOD!
TAKE HEED If you have all or 
any one of these symptoms: do 
you suffer headache, eramps, back
ache, nervousness, weakness, 
cranklness, distress of “lrregularl- 
ties," periods of the blues. a bloated 
feeling-due to functional monthly 
dlsturbances?

Then start at once —try Lydia 
Pinkham’s Compound Tablets 
(wlth added iron). Pinkham’s 
Tablets are famous for rellevlng 
monthly paln and distress. Thou
sands of glrls and women report

remarkable beneflts' Taken regu
larly they help build up resistance 
against such annoylng symptoms.

Lydia Pinkham’s Compound 
Tablets are also especially helpful 
ln bulldlng up red blood and thus 
aid ln promotlng more strength 
and energy. Fnllosv label direc
tions. WORTH TRYINOI
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Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo” rėmėjams lr skaitytojams 
Gunčiu sveikinimus lr geriausius linkėjimus)

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas 
apie įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo Us 
•aa (ūa Ir saugo jas nuo amtlnojo Išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugšja Jflsų katalikiško dienraščio skaitytojų akai- 
tai

* AMLETO GIOVANNI CIOOGMANL 
Laodloea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delenatas

3. Spalių 27 d., vakate, Morrison viešbutyje Ameri
kos Lietuvių Tarybos vykdomasis komitetas turės pa
sitarimą su organizacijų vadovais aktualiais šių dienų 
reikalais.

4. Lapkričio 2 d. Dariaus-Girėno auditorijoj bus svar
bi L. Vyčių apskrities konferencija jaunimo organiza
vimo klausimu. «

5. Lapkričio 9 d. Aušros Vartų par. salėj Chicagos 
ir apylinkių organizacijos ir draugijos šaukia metinę 
konferenciją, kurios tikslas — sustiprinti lietuvių ka
talikų vieningumą ir labiau išjudinti katalikiškąją ir 
tautiškąją veiklą.

6. Lapkričio 16 d. Šv. Kryžiaus par. salėj įvyks Lie
tuvių R. K. Labdarių Sąjungos seimas, kurio dalyviai 
svarstys labdaringojo darbo lietuvių tarpe klausimą 
ir jau statomos senelių prieglaudos reikalą.

Be to, šiuo metu Chicagoj ir apylinkėse vedamas 
Lietuvai Gelbėti Fondo vajus, o Lietuvių R. K. Susi
vienijimo kuopos ir apskritys rengiasi per lapkričio 
mėnesį intensyviau padirbėti naujų narių prirašinėji
mui.

Svarbu, žinoma, kad tie visi parengimai ir visos kon
ferencijos gerai pavyktų. Tai daugiausia pareis nuo 
mūsų pačių. Jei dalyvausime gausingai ir prisirengę, 
apie tų įvykių sėkmingumą abejoti netenka.

■- -u. •'(«,, spal. 22, 1941

pinigai yra tokia medžiaga, 
kuri dingsta. Iš jų nepa
lieka net jokių pelenų.

A#

Gydytojų perspėjimas

Darbininkų susiorganizavimas
Kad darbininkams reikia būti gerai organizuotiems 

— įrodinėti, berods, nėra reikalo. Gyvenimas yra aiš
kiausia įrodęs, kad kur darbo žmonės neturi savo or
ganizacijų, unijų, ten jie yra išnaudojami. Jų kruvinu 
prakaitu darbdaviai krauna sau milžiniškus turtus, 
kuomet darbininkui ir jo šeimai pritrūksta lėšų būti- 
niausiems kasdieninio gyvenimo dalykams.

Už darbininkų susiorganizavimą stovi ir Katalikų 
Bažnyčia ir tai stovi aiškiai ir griežtai. Šauniose po- 
piežių enciklikose socialiniais klausimais (“Renum No-
varum” ir “Quadragesimo Anno”) labai įtikinančiai į- Jie visi tokie 
rodoma darbininkų susiorganizavimo teises ir reika
las. Nurodoma tam susiorganizavimui keliai, nustato 
mi santykiai tarp darbininkų ir darbdavių, apibrėžia
ma ir valstybės pareigos.

Jungtinių Valstybių gydytojai perspėja visuomenę, 
kad ji būtų tinkamai pasiruošusi kovai su influenzos 
epidemija, kuri busimąją žiemą galinti būti taip žiauri, 
kaip buvo po pirmojo pasaulinio karo — 1918-1919 me
tais.

Mes savo dienraštyje turime sveikatos skyrių, kurį 
patariame skaityti ir jo vedėjui užduoti klausimus, 
kaip geriausia apsisaugoti tos epidemijos, kuri anais 
metais yra paklojusi labai daug gyvybių. Saugokime 
savo sveikatą, dažnai pasitardami su savo šeimų gy
dytojais.

Nedaug kur šiandien darbininkai beturi teisę orga
nizuotis ir reikale statyti darbdaviams savo reikala
vimus. Tos teisės neturi nei Vokietijos nei Sovietų Ru
sijos darbininkai. Ten juos išnaudoja diktatoriai savo 
tuščioms ambicijoms realizuoti, savo imperialistiškiems 
ir gengsteriškiems tikslams. Milijonai darbininkų ir jų 
sūnų šiomis dienomis guldo savo galvas diktatorių su
keltame karo fronte.

Amerikoje darbininkai turi teises organizuotis ir rei
kale statyti darbdaviams savo teisingus reikalavimus, 
o juos nepatenkinus, imtis paskutinės priemonės — 
streikuoti.

Lietuvių bolševikų šlamštai dabar nuolat zaunija, 
kad tik jie yra anti-naciai, bet visi kiti lietuvių laik
raščiai pro-naciai ir t.t. Aną dieną “Naujienas” labai 
puolė “L-vės” redaktorius R. Mizara. “N.” redaktorius 
daug kartų įrodinėjo, kad Mizaros ir kitų bolševikų 
plepalai neturi pagrindo, tačiau... “vistiek jisai drįsta 
mums prikaišioti ‘pro-naciškumą.” Dėl to “N.” išėjo 
iš kantrybės ir pasakė:

“Todėl esame priversti pasakyti, kad Rokas Miza
ra yra žemiausios rūšies niekšas.”
Prie to, kas čia pasakyta, reikia dar pridėti ir tai

be jokio perdėjimo, kad visi komunistų šlamštų redak
toriai savo niekšiškais darbais to vardo yra užsipelnę.

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 22 d.)

Lietuvos praeitis.... Lietu
vių tauta seniau visą Euro
pą išgelbėjo nuo mongolų 
antplūdžių ir per šimtme
čius rusus ir lenkus apgynė 
nuo priešų. Buvusi galinga 
ir stipri Lietuvos valstybė, 
šiandien ji smarkiai karo 
nuteriota ir šaukiasi pagal
bos. Amerikiečiai suprantą 
sunkią Lietuvos žmonių būk 
lę ir deda visas pastangas, 
kad tik Lietuvai būtų ge
riau.

Šv. Tėvas rūpinasi belais
viais. Šv. Tėvo tarpininka
vimu ir rūpesčiais daugelis 
prancūzų belaisvių, kurie 
turi žmoną ir vaikus, palei
do vokiečiai į namus.

Popiežiaus rūpesčiais ir 
tarpininkavimu buvo paleis
ti ir vokiečių belaisviai iš 
Prancūzijos, kurie turi žmo
ną ir vaikus.

•

Berlyne skurdas... Sugrį
žę iš vokiečių nelaisvės ka
reiviai pasakoja, kad Berly
ne skurdas ir žmonės var
gingai gyvena.

Užnuodijo vandenį... Bai
sūs dalykai dedasi šiame 
kare. Sakoma, kad prie Gib
raltaro vokiečiai užnuodijo 
visur vandenį.

•

Sniegas Michigan valsty
bėje. Michigan valstybėje, 
Calumet apylinkėse iškrito 
arti 10 colių sniego.

Po svietą pasidairius
Sov. Rusijai kare su na

ciais kibą dėl to nesiseka, 
kad ji negauna tinkamų gin
klų. Sakoma, Amerika ga
mina ir siunčia Sov. Rusijai 
aroplanus, tankus armo
tas ir kitokius pabūklus, 
kurie, kaip žinote, yra kom 
pilkuoti daiktai: jei nori 
juos priešui panaudoti, turi 
mokėti, kaip vartoti. Saky
sim, tankistas turi būti ne 
tik strielčius, ale ir šoferis. 
Tas pats su lakūnu. Anot 
Brooklyn’o lietuviško Stali
no gazietos, raudonarmie
čiams geriausiai sekasi su 
nesudėtingais pabūklais — 
bateliais. Pripylei batelį 
gazolino, uždegei vatinius 
kamščius ir numetei ant 
neprietelio. Raudonarmie
čiai tokius pabūklus pava
dino ir atatinkamu vardu— 
“kakteilis.”

Taigi, Sov. Rusijai reiktų 
siųsti ne aroplanus, tankus 
ir armotas, ale batelius nuo 
viskės, alaus, papso ir kito
kius. Pigiau atseis, o pa
rama bus keleriopai dides
nė.

“Grand Rapids, Mich. — 
Nuo spalių 15 dienos net 
per penkis vakarus velnių 
kupčius M. X. Mockus laikė 
socialistams prakalbas. Pas
kutinį vakarą jis bu iro pa
vaišintas užperėtais kiauši
niais. Jam tik p. adėjus ble 
vvzgoti apie tikėjimą iš 
visų pusių urnai piadėjo 

, lėkti kiaušiniai, kaip mūšio 
lauke granatos. Velni į kup 
čius taip vikriai apie sta
lą sukėsi, kaip mašinerijos 
tekinys.” (“Draugas” lapkr.
4, 1916 m.)

Bloga ir net skaudu, kad kai kurios darbininkų uni
jos čia duodasi išnaudojamos arba komunistų agentų 
arba tiesiog gengsterių, kurie darbininkų sąskaiton 
varo savo žalingą darbą kraštui ir panaudoja teroro 
priemones asmeniniam pasipelnymui.

Šiomis dienomis iškilęs viešumon skandalas filmų 
industrijoj daugumai, ypač valdžios sferoms, turėtų 
atidaryti akis. Kai tokie dalykai įvyksta, vyriausybės 
yra pareiga įsikišti ir pagelbėti apvalyti darbininkų 
organizacijas nuo gengsterizmo, o darbininkus apsau
goti nuo išnaudojimo.

Pačių darbininkų yra pareiga aktyviai dalyvauti sa
vųjų unijų veikime ir į jų vadovybę rinkti gerai žino
mus, sąžiningus, teisingus žmones. Darbininkai turi 
akylai žiūrėti, kad į jų organizacijų viršūnes neįsibriau- 
tų sukčiai, gengsteriai, kuriems, aišku, rūpi tik darbi
ninkų išnaudojimas, bet ne darbo žmonių gerovė.

Jo veidas nesikeis...
Vertax, “Garso” bendradarbis, rašydamas apie krikš

čionybės klausimą Sovietų Rusijoj, tarp kitų dalykų,
sako: Kl*l

“Kremlius šiandien bėdos verčiamas, tiesa, leng
vai daro nuolaidžias sutartis, daug šneka apie pa
vergtų tautų atstatymą ir net į savo radio įvedė 
“krikščionybės valandą.” Bet tai, žinoma, tik kome
dija. Tikrasis Kremliaus veidas ir šiandien galima 
pažinti iš Kominterno veiklos bei propagandos, kuri 
šiuo metu nepaprastai pagyvinta į pasaulį siunčia 
slaptus pažadus šio karo pabaigojee visur įsivieš
patauti.

“Ir, žinoma, ne krikščioniškosios kultūros apgyni
mui, bet ateistinio tarptautinio komunizmo naudai.”

. .Teisingumas reikalauja pa 
gerbti visas pagrindines ki
to teises ir atiduoti visa kas 
jam priklauso.

Nėra pasauly nė vieno ka
taliko, kurs negalėtų būti a- 
paštalu žodžiu, pavyzdžiu ir 
malda.

Jei tamsybės tarnai tiek 
pasišvenčia dėl šėtono, ne
bijodami amžino pragaro, 
tai kaip mes turėtum pasi
švęsti Dievo karalystę pla
tinti žemėje už amžiną lai
mės užmokestį danguj.

Koks tai Senas Antanas 
“K.” gazietoj rašo skaitęs 
knygutę, kurioj labai nuo
sekliai darodyta, kad nie
kas nedingsta, tiktai pakei
čia savo formą. Jis tam 
ir priklodą išrašo: Esą, de
ginant medį, ar akmens an
glį, pasidaro pelenai. Bet 
kur dinksta pinigai? — klau 
šia Senas Antanas.

Iš tikrųjų, kur dingsta 
pinigai ? Priklodui, anais 
metais Amerikos balšavikai 
rinko pinigus Spanijos de
mokratijai gelbėti. Demo
kratijos neišgelbėjo ir pini
gai kaž kur dingo. Dabar 
daroma kalektos raudono
sios armijos medikalei pa- 
Timai. Jau kuris čėsas, 
kaip kalektuojama, o dar 
nebuvo pagarsinta, kiek ir 
kokių medicinų balševikai 
pasiuntė į Sov. Rusiją.

Pasirodo, tavorščiai, kad

ftašau Nesijuokti
Joana Derutytė, visoj ma

no apylinkėj žinoma gra
žuolė, nesenai ištekėjo. Iš
tekėjo, tai ištekėjo, nieko 
naujo. Bet ištekėjo už ko 
— už tokio senio našlio, 
kad net stebėtis reikia 
Aną dien suėjau Derutytę 
ir paklausiau:

— Jon, sakau, kas atėjo 
tau į galvą, kad nepasirin
kai gražaus, jauno vaikino, 
bet ištekėjai už sau nely
gaus vyro?

— Joanna man taip atsa
kė. Ištekėjau už jo iš mei
lės .. . Myliu žemę, ant ku
rios jisai vaikščioja; didelį 
mūrinį namą, kuriame jisai 
gyvena, ir pinigus, kuriuos 
jisai turi pasidėjęs banke.

Vakar pas daktarą Visa- 
gydį atėjo Pilipas Matama- 
la, kad apžiūrėtų jo akį. 
Apžiūrėjęs daktaras sako:

— Mano mielas, nėio ki
tos išeities, reikės stiklinę 
akį įdėti.

— Bereikalingas triube- 
lis, daktare, — atsakė Mala- 
mala. — Jei žmona tikrą 
akį išmušė, tai su stikline 
dar greičiau apsidirbs

Kai suardom gyvenimą 
dėl pinigų, tai suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.

LĖKTUVNEŠIS HORNET
» »

■ "'■į:,.:: "
į#1$,.
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Svarbieji įvykiai
“Tėvynė”, SLA organas, ligšiol ėjusi keturių pusla

pių, pasisako nuo lapkričio mėn. pradžios padidėsianti 
iki šešių * puslapių.

«

Chicagos lietuvių katalikų veikėjai dabar užimti pri
sirengimu prie visos eilės svarbių įvykių.

1. Spalių mėn. 25 d., 10 vai., Morrison viešbutyje 
įvyksta A. L. R. K. Federacijos Tarybos labai svar
bus suvažiavimas.

2. Spalių 26 d. Dariaus-Girėno auditorijoj bus puoš
nusis dienraščio “Draugo” jubiliejinis bankietas, ku
riame dalyvaus ir J. E. arki v. Samuel A. Stritcb,___

The Chicago Daily Tribūne praėjusį sekmadienį edi- 
torialų puslapyje įdėjo ilgą straipsnį apie religijos per
sekiojimą Lietuvoj bolševikų okupacijos metu.

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina 
_ _______ Savo Biznius “Drauge”

U. S. lėktuvnešis Hornet
Frank En«t kaita,

A
x"Č-

$ , ' -V*
M

XX-

o

C“Drau<W Acme teiepoc

įleistas į vandenį Norfolk, Va. Karo laivyno sekretorius
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Alis Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Jaunos lūpos prie kryžiaus ir trispalvės

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

H. TOMAS 
(Tęsinys)

Tai buvo nepaprastai žavejantis vaizdas, pamačius 
tą daugybę puikiųjų mums, 28 tarnautojams, paskirtų 
daiktų! Čia aš juos visus išskaičiuosiu: pora 33 nume
rio batų, butelis Koelno vandens, tuzinas guzikų, du ga
balėliai muilo ir vienos kareiviškos kelnės. Mes padarė
me 28 bilietus ir nutarėme traukti loteriją. Zaviedujuš- 
čij tarė:

— Aš turiu būtinai ištraukt gabaliuką muilo, nes 
■4 jau daugiau kaip mėnesis laiko, kai juo visiškai nesi

prausiau !
— Ach, o kad aš ištraukčiau kareiviškas kelnes! — 

svajojo jo padėjėjas, — tai būtų puiki dovana mano su
žadėtinei! Matote, moterys jau pačios moka viską kaip 
reikiant sutvarkyti: čia nukerpa, kitur prisiuva, ir iš
eina puikus dalykas!

Mažoji maloni knygų išdavėja svajoja apie perfiumą, 
stroožas (sargas) apie apatines kelnes, ir taip kiekvienas 
vis ko nors troško.

Aš ištraukiau batukus, bet nežinau, ką su jais dary
ti, nes 33 numeris niekam iš mūsų šeimos netinka.

' Rugpiūčio 2 d.
Šiandien prekyvietėj įsišnekėjau su vienu įdomiu ti

pu. Tai buvo kažin kokia komunistė vokietė, kuri nemo
ka nė žodžio rusiškai, todėl, išgirdusi. mane vokiškai šne
kant, nepaprastai prasidžiugo. Ji, kai buvo Bavaruose 
nuslopintas komunistų sukilimas, turėjo bėgti į užsienį ir 
jautėsi nepaprastai laiminga, galėdama patekti į savo 
svajotą šalį, komunistišką rojų. Bet dabar ji jau nori 
verčiau nusišauti. Ji sako, kad čia tarp komunistų rado 
tik žulikus, vagis ir plėšikus, ir ypač skundžiasi, kad su
varžyta žodžio ir sąžinės laisvė. Ji nori grįžti atgal į 
Vokietiją, — verčiau, sako, ten sėdėsiu kapitalistų kalė
jime, negu čia gyvensiu bolševikų rojuje, — bet jos 
neišleidžia. Mat, bijosi, kad ji ten ko nereikia neiš
plepėtų. Ji tvirtina, kad už savo galvą negalinti būti 
tikra; ją gali bet kada uždaryti ir sušaudyti, nes, būdama 
tikra, įsitikinusi komunistė, vietiniams komunistams tik 
trukdanti ... -

Ji yra labai malonaus veido, prakilnių bruožų, ir ją 
būtų galima laikyti net simpatiška, jei ne jos žiaurumo 
drūžė apie burną, tas fanatiko beširdiškumas, kuriam 
žmogaus gyvybė tik nusispiauti. Tačiau jai — tai ide
alas . . . Tikriausiai, tikriausiai ir ji žudė žmones!

Rugpiūčio 3 d.
šiandien buvo subotnikas (savanorių darbo šešta

dienis). Viso miesto bibliotekų tarnautojai turėjo iš
krauti didelę baržą. Mes turėjom braidžioti ligi kelių 
po vandenį ir vilkti į krantą sunkius medžių kamblius.

V Artimiausiomis dienomis visi bibliotekų tarnautojai bus 
išsiųsti visą savaitę į mišką, dirbti priverstinų medžio 
darbų.

Dabar į mūsų biblioteką įstojo keli nauji tarnauto
jai, buvusieji karo belaisviai vokiečiai. Vienas iš jų, se
nyvas vyras su ilga rusva barzda, visuomet prieš save 
pasideda sa.vo žmonos ir vaikų fotografiją. Jis iš ilge
sio, rodos, mirs.

t

Rugpiūčio 9 d.
Mūsų ešalonuose pasirodė cholera! Užvakar mirė 

vienas ligonis. Jo m|rtis* sukėlė paniką. Felčeris, kuris 
jį gydė, jaunas trečiojo kurso medikas, buvo beregint 
suimtas ir dar tą pačią dieną sušaudytas.

Mieste, girdėti, konstatuota ir daugiau choleros su
sirgimų. Rytoj turės prasidėti priešcholerinis skiepi- 
nimap.

Rugpiūčio 10 d.
Na, šiandien turėjau įdomų susitikimą — su Stepo

nu Petrovičium Pugovkinu! Jis tuo momentu taisėsi 
sėsti į elegantišką proliotką (lengva karieta); buvo ap 
sirengęs labai puikiai, apsivilkęs naujitelaite uniforma, 
po pažasčia turėjo pasispaudęs didžiulį odos portfelį, o 
ant savo plačios, riebios mužikiškos nosies užsidėjęs 
pensnė. Aš, pamačiusi pažįstamą veidą, labai nudžiu
gau ir jį užkalbinau.

— Kur jūsų tėtis? — paklausė jis nuolaidžiai.
Ach, vargšelis tėvelis? Man į galvą atėjo laiminga 

mintis paprašyti jo pagalbos, todėl aš viską jam nuo 
pradžios ligi galo atvirai išpasakojau.

— Taip, taip ... ir ko jūs tada nuo mūs pabėgote? 
— paklausė jis, man baigus. — Dabar, matote patys, 
kieno viršus — mūsų. O jei ne jūs, mes būtume nenu
galėję !

Bu* daugiau.)

Gimė naujas iš Lietuvos 
atvykusio jo jaunimo sąjū
dis — ateitininkai. Spalių 
19 d. Čikagoje jie surengė 
pagerbimą tų brolių lietu
vių ateitininkų ir kitų ka
talikų, kurie nuo bolševikų 
rankos žuvo ar buvo iš
tremti.

Tą dieną per sumą Šv. 
Jurgio paraap. bažnyčioje 
kun. Barauskas karštais žo
džiais su pergyvenimu pri
minė Lietuvos katalikų in
teligentų kovas dėl Dievo ir 
tėvynės.

Vakare svetainėje, atida
rius A. Skyriui ir vadovau
jant stud. Reneckui, įvyko 
įspūdingas susirinkimas. 
Nuskambėjo ateitininkų 

j himno aidai.
1 Kun. dr. Deksnys savo 
kalboje priminė ateitininkų 
istoriją, priminė, kaip jie 
dėl Lietuvos kovojo dar 
būdami po caro leteną, kaip 
jie pasižymėjo nepriklau
somybės kovose, kaip jie 
ugningai kovėsi sukilime 
prieš bolševikus. Suminė
jo nuopelnus labiausiai pa 
sižymėjusių ateitininkų: 
Ambrazevičiaus, Skrupske- 
lio, Ivinskio, Bizausko ir k.

Prof. K. Pakštas kalbėjo 
taip pat su giliu įkvėpimu.

—Be ateitininkų nesupra
si moderniosios Lietuvos 
jų buvo gal apie 7,000, bet 
tai kūrėjai, tai tęsinys Am
žinosios ugnies liepsnų. 
Ateitininkų spauda, kaip 
“Židinys,” buvo tokio auk
što laipsnio, kad kiekvienas, 
net nekatalikas, laikė sau 
už garbę patalpinti į jį 
straipsnį, nes tas žurnalas 
atstovavo grynąjį mokslą. 
90 nuoš. pirmos karo mo
kyklos laidos buvo ateiti
ninkai. Klaipėdos sukilime 
jie aktyvūs. Ateitininkai 
skubėjo ne tai kad pinigą 
nešti, ne tai kad dolerį, bet 
gyvastį, kas yra daugiau už 
viską.

Lietuviai per šiiutme- 
čius nebuvo turėję filosofo, 
ir jis pasirodė tėvynės ho
rizonte ateitininkų ideologi
jos kūrėjo Šalkauskio as
menyje. Jis dirbo giliai, 
nuošalumoje. Miniomis
vaikšto akys, varnos, žvirb
liai, gi filosofas kaip aras 
vienas erdvėmis nardo. Fi
losofus tik atkasa, atranda 
po kokių 100 metų, kada ir 
eiliniai protai įstengia įsi
skaityti ir juos suprasti.

Iš žmogaus padaryti gerą 
žmogų — sunku. Prof.

Šalkauskis todėl ryžosi ne, 
tiek mestis į visuomeninį 
veikimą, kiek rašyti. Savo1 
filosofijoje jis labai verti 
no religiją. Jo nutiestos > 
ideologinės gairės rado se- į 
kėjų. Apie 500 mokslei
vių ir studentų prie tauti
ninkų rėžimo buvo išmesti 
iš mokyklų, kimšti į kalė 
jimus ar kitaip nukentėjo 
dirbdami po vėliava “Vis
ką atnaujinti Kristuje.’ 
Šimtai jų buvo mėtomi ir 
kilnojami iš tarnybų, bet 
jie nekapituliavo.

Per šią ideologiją Lietu 
va išeis į naciją, — galin 
gą savo kultūros darbais 
Tauta bus didi, jei jos va 1 
lia galinga. Iš Lietuvos i 
turi pasidaryti himnas žmo j 
nijos garbės. Lietuvis nebus 
dvasios vergu. Geriau mir- j 
ti laisvu, negu gyventi ver
gu. Šalkauskis vedė tuo 
keliu. Jis buvo, gali saky
ti, religingesnis už popie 
žiu ir drauge mylimas neii
socialistų. Laisvu baisa 
vimu jis buvo išrinktais 
Vyt. Didž. universiteto rek
toriumi.

K. J. Prunskis prieš atei
tininkų priesaiką prabilo:

— Žmonių atmintis trum
pa ir jie atmena tik tas 
tiesas, kurios istorijos la 
puošė krauju įrašytos. Mes 
suėjome pagerbti tuos, ku
rie krauju įrašė Dievo-tė- 
vynės meilę.

Miršta tik tos idėjos, dėl 
kurių nesiranda žmonių, ku 
rie už jas numirtų.

Jūs, nužudytieji, mirėte 
už tas idėjas, mes irgi pa
siryžę gyventi ir mirtį, kad 
jos būtų nemarios. Minti 
mi skriejame prie jūsų nau
jų kapų, prie kurių veda 
šviežio kraujo takai, skrie 
jame prie jūsų surakintų 
rankų Sibiro barakuose ir 
kelbiamės — mes norime 
tęsti jūsų darbus.

Po to sekė priesaika:
Aukščiausiojo Dievo Aky 

vaizdoje, prie trispalvės, 
naujai aptaškytos gerųjų' 
tėvynės sūnų krauju, mes 
ateitininkai prisiekiame tę
sti darbą tų patrijotų lie
tuvių, kuriuos išžudė ar iš
trėmė į Sibirą Lietuvos oku 
pantai.

Mes pasižadame:

Kovoti dėl Dievo ir žmo 
, gaus teisių žemėje.
Kovoti dėl naujos nepri

klausomos Lietuvos. 
(Nukelta į 6 pusi.)

Vyksta Visa Chicaga

Vaizdas Dariaus-Girėno salės, kurioje įvyksta Bankietas.

- VYKITE IR JŪS!
DRAUGO

Sidabrinio• •

Jubiliejaus

<<r

BANKIE TAN
Kristaus Karaliaus Šventėje

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

4416 So. Western Avenue, Chicago, Illinois

Pradžia 6-tq valandą vakare. z
(Pagal Nauju Standard Laiku.)

Įžanga ($1.82 įėjimas ir 18c U. S. Defense Tax) $2.00

WHOLESŠLE
FURNITURE

BROKER
DiNiao room ana — mk 
LOK SETS — REDROOM SETP 
— rijos — rajmon — re 
nuoiCRATORS — vasanvt -

Alfl ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aven
Telefonas REPUBLIC 6051

BANKIETE DALYVAUJA:

Jo Ekscelencija, Samuel A. Stritch, Chicagos 
Arkivyskupas - Chicagos Majoras, Ed. J. Kelly 
- Ciceros Majoras, G. Stedronsky - Konsulas P. 
Daužvardis - Kun. J. Balkūnas - Adv. F. Mas- 
tauskas - Draugo Redaktoriai - Chicagos Dva- 
siškija - Lietuviai Profesijonalai, Biznieriai, ir 
Visuomenės Vadail



CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Gediminas BuildingVeikli lietuvaitė

Bridgeport. — Ona Kaz
lauskaitė per praėjusios va
saros piknikus su savo ‘grab :

and Loan Association
Brighton Park. — Gedi-

bagais’ iš viso gryno pelno Statymo ir Skolinimo
padarė $179.81. Per Šv. Jur bendrovės direktoriai mėne

siniam susirinkime užgyrė 
išmokėjimą 4 nuoš. taupy
tojams už praeitus šešis mė
nesius.

Ši bendrovė yra viena se
niausių Brighton Parke. Ji 
patarnauja visiems, kaip 
taupant, taip pat ir skoli
nant pinigus. Dvidešimts aš- 
tuonių metų rekordas liudi
ja apie bendrovę sekančiai:

Pirmas: Dividendo per tą 
visą laiką išmokėta nema
žiau kaip 4 nuoš.

Antras: Išmokėjo pinigus 
taupytojams į pareikalavi
mą per praeitą depresiją.

Trečias: Kiekvieno taupy- 
bizniu piknikuose darbavo-į tojo pinigai apdraustį iki 

$5,000.00 Federal Savings

gio parapijos piknikus pa
darė $40.00, per Labdary
bės piknikus — $42.70, per 
“Draugo” — $25.05, per 
Marijonų Bendradarbių — 
$27.71, per Šv. Kazimiero 
vienuolyno rėmėjų — $44,- 
35.

Su dovanėlėmis tiems 
“grabbagams” prisidėjo dau 
gelis vietinių geraširdžių 
moterų. Prie jų sutvarky
mo daug pasidarbavo Budre- 
vičienė, o prie išpiacinimo 
piknikuose talkininkavo Ona 
Paleliūnienė.

O. Kazlauskaitė su tuo

si jau per keturias praėju
sias vasaras. Iš viso ji su 
tuo bizniu savo parapijai, 
labdarybei ir vienuolynams 
per piknikus per keturias 
vasaras uždirbo $531.00.

and Loan Insurance Corpo
ration, Washington, D. C.

Ketvirtas: Turtas bendro
vės labai smarkiai auga. Vai 
dyba ir direktoriai gabūs

Čia verta priminti, kad O.! ir turi daug metų patyrimo
šio biznio srityje ir kiek
vienam atsilankusiam taupy 
mui taip pat ir skolinimui 

ir

/
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Kazlauskaitė yra Šv. Kazi
miero vienuolyno rėmėjų 2 
skyriaus pirmininkė ir uo
liai darbuojasi to skyriaus pinigų teikia geriausią
reikaluose. Ji rūpinasi pa- greičiausią patarnavimą, 
tenkinti visas nares ir per 
du pastaruosius susirinki
mus ji iš savo kišenės na
rėms iškėlė arbatėlę.

Rap.

Z. C.

Taigi, prašome ir daugiau 
ką nors suteikti, ir ta pačia 
proga kviečiame visas ir vi-1 
sus geruosius viršminėtu se
selių prietelius atsilankyti 
spalio 25 d. vakare f Aušros

Chicago vandens 
pakraščiai saugomi

U. S. pakraščių sargyba 
kai karo laikais saugoja vi
sas Chicagos vandenų pak-

Vartų parapijos sale, (West j rantės — prieplaukas ir 
Side), kur turėsite dng ma- . upėje kelius. Kiekvienas at- 
lonumo praleisti laiką ir 'piaukęs laivas patikrinamas 
tuo pačiu paremsite kilnų įr stebimi visi prieplaukoje 
darbą. J. K. esami laivai. Sakoma, pir-

------------------- j moję vietoje žiūrima, kad
nebūtų sabotažo ir šalies 
saugumo stiprinimo lai
vams nebūtų trukdomas ju
dėjimas.

Michigano ežero pakran- 1
temis ir išilgai upės yra dau 
giausia fabrikų, kuriuose 

įvairiausi karo 
Tad žiūrima,

Parapijos bazaras
North Side. — Šv. Myko-i 

lo parapijos metinis baza-, 
ras prasidės spalio 26 d. iri 
tęsis lapkr. 2, 8 ir 9 baigsis.

Šįmet turėsime tik ketu
rias dienas. Spalio 25 d. mū
sų Politikos Klubas 
vakarėlį parap. naudai.

. 1 gaminama turės ®reikmenys.

Grąžinkite knygutes 
ir laukiam dovanų

Spalio 25 dienos rengia-
Sėkmingas Zūrio 
piknikas

Spalio 12 d. Lietuvių De
mokratų Lyga turėjo vadi-; toli 
namą Judge John T. Zuris 
Day, Liberty darže. Publi
koj matėsi daug politikų, 
biznierių, profesionalų iš į- 
vairių kolonijų.

Lygos valdyba, rengimo 
komisija, teisėjas Zūris, dė
kingi visiems dalyviams, y- 
pač teisėjas Zūris, kuriam 
publika linkėjo pasisekimo 
ateinančiuose rinkimuose.

Lygos štabo nariai ragi
no lietuvius ateinantį mėne
sį, lapkričio 4 d., rinkimuo
se remti demokratų sąrašą.

Demokratų Lyga dėkoja 
visierps profesionalams, biz
nieriams, laikraščiams, pro
gramų leidėjams, darbinin
kams ir visiems už finansinę 
ir moralę paramą.

Lygos koresp. S. Gurskis

Jaunos lūpos prie 
kryžiaus ir trispalvės

(Atkelta iš 5 pusi.)
Nutraukti kaukes nuo Lietu 

vos priešų veido ir steng
tis grąžinti Lietuvai suvi
liotus jos vaikus.
Buvo begalo jausminga, 

kai jaunimas bučiavo kry
žių ir trispalvę.

Pertraukomis skambio
mis lietuviškomis dainomis 
susirinkusius linksmino du
etu Pipirai tė ir Pilpony- 
tė, solo — Motuzienė. 
Akompanavo Jonikaitė.

Programai pasibaigus 
mieli lietuviai dar nenorėjo 
skirstytis ir būrin sustoję

J.

rZ
TURTAS VIRS .. $6,000,000
APART APSAUGOS, TURIME Gene nflft
ATSARGOS FOND4 VIRŠ...............$UuO,UUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MES MOKAME 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.

LOA.N ASSOCIATION ofGhteafs 
JUSTIN MACKIEWICH. rrea.

4192 Archer Avenue 
yiRginia 114/

Aj

Spalio 26 d. pripuola Kris' kad,P™ fab[lkų lai^ ,dainav0, dainavo.
taus Karaliaus šventė, šv. 
Sakramentas bus išstatytas 
per sumą 10:30 vai. ir pasi
liks iki trečios vai. Baigus 
pamaldas, prasidės bazaras. 
Kviečiame visus ir vietinius 
ir tolimesnius lankytis per 
tas keturias dienas.

Kun. J. Šaulinskas

priplaukimas nebūtų nieku 
būdu trukdomas.

Susirinkimas

•ART, IMD. LAIDOTUVIŲ DMKT0MAI

KELNER - PRUZIN
CouuiM Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Iš sodaliečiiĮ veikimo
Brighton Park. — Pasta

rame eodaliečių susirinkime 
tikrai daug nuveikta., Adeli- 
na Vaikutytė, Ona Baranaus 
kaitė, M. Gudavičiūtė, V. 
Krauchiūnaitė ir H. Pauly- 
tė išrinktos “Gyvu Ražan- 
čium” Mariją apdovanoti. 
Šis įvykis bus spalio 28 d., 
bažnyčioj po pamaldų.

Taipgi sodalietės turės 
“roller skating party” Pla-

moji pramoga Nekalto Pra- net Rink, penktadienį, lap-. 
aidėjimo Panelės Šv. Mari-1 kričio 7 d. 'Įėjimas 40č. Ko- j 
jos Vargdienių seselių vie-'misijoj yra: Bronė Rimkiū-i 
nuolijos naudai, jau nebe-‘tė, Monika Kasinskaitė ir 

Visi tie, kurie turite Zofija Žukaitė. G. želnytė

Tėvų Marijonų Bendradar
biai laikys savo mėnesinį 

; susirinkimą Aušros Vartų 
parapijos salėje 8 vai. va
kare, tuojau po spalio mė
nesio ražančiaus pamaldų. 
Prašome visų kolonijų siųs
ti savo atstoves, nes turime 
žieminę tvarką nustatyti.

Valdyba

Žmogus, kurs prie visokio 
darbo turi linksmą ūpą ii 
džiugų veidą, tikrai laimės, 
nors kariais aplink būtų 
tamsu ir niūru.

Marijonu Misijų 
Ivarkraštis

4. Lapkričio 24 — 30 dd. 
vaizdos parap. bažnyčioje 
— kun. Antanas Mažukna.

su-
žaidimui, ar

paėmę dovanų knygučių ti- 
kietus platinimui, nuošir
džiai prašomi kaip galima 
greičiau grąžinti. Taip pat 
visi tie, kurie irgi norėjo 
gauti panašių knygučių ti
kietų platinimui, o jų nega
vo, malonėkite kitu kokiu 
būdu mums šiame darbe pa
dėti — ar tai dovaną 
teikti “bingo
kuo kitu prisidėti. Kiekvie
na, dovana bus nuoširdžiai 
įvertinta. Jas gali suteikti 
rengiamos pramogos dva
sios vadui, kun. J. Dam
brauskui, Aušros Vartų pa
rapijos klebonui.

Turiu didelio džiaugsmo 
pranešti, kad viršminėtam 
vakarui labai vertingą ir 
gražią dovaną suteikė bul- 
variškiai — Matas ir Sofi
ja Ališauskai ir patys su 
savo draugais pasižadėjo at
vykti. Maloniems gerašir-

Praneša, kad Chicagoj 
bus pabrangintas barzdų 
skutimas iki 35 centų ir džiams iš kalno tariame a
plaukų kirpimas iki 85 cen
tų.

čių už dovaną, kuri teks vie
nam iš atsilankusių.

Skurdas yra revoliucijų ir 
nusižengimų motina.

Aristotelis

Žmonės netiki į Dievą ne 
dėl to, kad turi mokytą gal
vą, bet dažniausiai todėl, 
kad turi sugedusią širdį.

Asfhma Mucus
Loosened First Day
For Thousands of Sufferers

Choklng, gasping, irheezlng spasms ot
Bronchlal Aathma ruln sleep and energy. In-

f:redlents ln the prescriptlon Mendaeo qulck- 
y clrculate through the blood and common
ly help loosen the thlck strangllng mucus 

the flrst day, thus aldlng nature ln palllatlng 
the terrlble recurrlng choklng spasms. ana 
ln promotlng freer breathlng and restful 
aleep. Mendaco ls not a smoke. dope, or ln- 
Jectlon. Just pleasant, tasteless palllatlng 
tablets that have helped thousands of suf
ferers. Prlnted guarantee wlth each package 
—money back unless completely satlsfactory. 
Ask your drugglst for Mendaco today. Only 60e.

A. t A.
ONA KAZAKEVIČIENE
(po pirmu vyru Dirdlenė, o po 

dėtais V'ltkaltė)

DOCTOR’S AMAZING LKJUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(ejcternally caused)

.»« PRAISED
FROM 
CMST 

TO
C0AST1

No matter what you’ve tried withmit 
aucceas for unaiphtly aurface pi m plės, 
blernlahea and aimilar akin irritattona, 
here’a an amazingly aucceaaful doc- 
tor’a formula—powerfully aoothing 
Liauid Žemo—which ąulckly relievea 
itcning aoreneaa and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 years continuoua aucceaai Let 
Zemo’s 10 different marveloualy effec
tive ingredienta help YOUR akin. 
Also ointment form. Severe caaea 
may need Eztra Strength Žemo.

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, BĮ.

Mirė spalio 20 d.. 19.41 m., 
7:1 K vai. ryto. sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr.. Upenos mies
telio. Amerikoj išgyveno 35 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą. Juozapa: dukterj Adelę 
Ir žentą Alfred Vilchlnską: 
sūn-ų Juozapą ir marčią Irene 
ir anūkę Konstanciją: seserj 
R o s e Levickienę-Mtkašauskie- 
nę ir švogerj Juozapą; du pus
brolius, Joną Kvederą lr jo 
šeimą, o Wauke«rane James 
Kvedern ir jo šeimą; švoge- 
rto dukter) Oną Kunevičienę 
lr jos šeimą, ir daug kitą gi
minių. draugų ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas P: Ridi
ko koplyčioje, 3354 So. Hais- 
ted St. Laidotuvės jvyks ket
virtadieni. spalio 23 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta I ftv. Jurgio par. baž
nyčią. kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po namaldų bus nulydėta 
J Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstam-us 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė), Sū
nus ir Giminias.

Iiaiilntiiviii direktorius: 
Ridikais tel. YARda 1419.

P.

PASKOLOS — namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

r-^7 l

—
Everybody (avės about your' 

salads, Peg.What’s the secret?J

MIRACLE WHIP! 
J Ils "different" flavor 

always makes a hit.

millions AOSil—Miracle Whip does work uomltrs 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America's favorite salad dressing.

* * * * * **-*-* *<*-*'*..*.* *-*-*.*

Tapkite Finansiniai NepriklausomilU

TAI IPYI/ITP ištaigoje. Jūsų indeliai rūpea-
■ AUl T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. •

MUSŲ PASITIKĖJIMO ik IŠTVERMES REKORDAS

Patarnavimo. Neuuabrteodilant Nei45 Metai Sėkmingo 
Vieno KlIJentol

Keistute Savings and Lo&a Aaaociatiou yra žymiausia. seniau- 
šia ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

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

J

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
laiMn Direktorius

AMBULANCE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radlo Programas — 10:00 vai. antradienio lr šeštadienio rytais 
iš Stoties WHIP (1520), su P. ftaltimleru.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8354 Soath Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St 

Visi Telefonai: YARds 1419

f
A

/

Y

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. Californla Avė. 

Tel. LAFayette 3572
_________

L J. ZOLP
Ifilfi We«t 46th Street 
TėL YARda 0781-0782

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Conrt 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenne

Tel. GROvehiU 0142

S. P. MAŽEIKA
3319 Litnanlca Avenne 
TeL YARds 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR RUNAI 
2314 West 28rd Place 

Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street 

TeL PULlman 1270
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DEMOKRATAS KANDIDATAS ATSAKO
GUBERNATORIUI GREEN

Praeitą savaitę guberna- ■ jams, kas turi būti renkami 
torius Green Chicagoj inau- teisėjais.

“Prieš praeitų metų rin
kimus gub. Green žadėjo pa 
naikinti “sales“ taksus už 
maistą. Matote, tas iki šio- 
liai neįvykdyta.

“Jis žadėjo sumažinti vai 
stybės valdžios išlaidas. 
Vietoje to pirmaisiais jo gu 
bernatoriavimo metais iš
laidos padidintos. Be to, 
jis nieko neveikia, kad se
niems žmonėms mėnesio 
pensijas padidinti iki 40 dol. 
Bet jis daug darbuojasi su
daryti respublikonų politinę 
mašiną valstybėje.”

guravo respublikonų parti
jos kampaniją ragindamas 
piliečius per ateinančius rin 
kimus balsuoti už respubli- 
konų kandidatus į teisėjus.

, Valstybės senatorius H.
G. Ward, demokratas, kurs 
kandidatuoja į vyresniojo 
teismo teisėjas Cook apskri 
ty, 42 warde kalbėdamas 
tarp kita pareiškė:

“Gubernatorius Green, pa 
siskelbęs diktatorium, daug 
laiko praleidžia Cook aps 
krity aiškindamas balsuoto-

Iš IGF skyriaus 
darbuotės

Bridgeport. — Nors pa
vėluotai, tačiau negaliu pra
leisti nepaminėjusi skyriaus 
darbuotės.

jehovah sekta 
yra kalta

Religinė Jehovah’s Wit- 
ness sekta kai kuriuose 
Illinois miestuose ir mieste
liuose žmonėms pardavinė-

Kada, sveikas, 
atvykai į Ameriką

lęada, sveikas, atvykai į 
Ameriką?

Šis klausimas yra nesma
gus kiekvieam nepiliečiui, 
kurs nežino, kokiais metais, 
kokią dieną ir kokiu laivu 
atvyko į Ameriką.

Tas gi būtinai reikalinga 
žinoti, jei norima gauti 
Amerikos pilietybės pupie- 
ras.

Transatlantic Ąrrivals, 
246 Fifth avė., New York 
City, išleido knygelę vardu 
“When did you come to 
America.” Toje knygelėje 
galima rasti visų į Ameri
ką atplaukusiųjų svt imi
grantais laivų vardus ii mė- 
ręsius, dienas ir metus. Ap
ima nuo 1899 iki 1929 metų 
laikotarpį.

Kas nori įsigyti tą kny
gutę, prašomas rašyti virš- 
minėtu adresu ir pažymėti 
atvykimo metus.

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

Dr. Petras Vileišis, žymus 
politikas ir kun. K. Baraus
kas, buvęs “Mūsų Laikraš
čio” redaktorius ir geras 
kalbėtojas apsilankys šiose lietuvių parapijos svetai 
kolonijose ir laikys prakal- ngje kus prakalbos 
bas svarbiais Lietuvos ir
detuvių tremtinių reikalais.

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

Cicero, šv. Antano baž
nyčioje kun. K. Barauskas 
š. m. spalių 26 d. pasakys

-4
Spalio 5 d. įvyko “bunco” 5° aavo raitu3’ kuriais Je‘ 

nuncijuojami katalikaivakaras lietuvių tremtinių 
į Sibirą sušelpimui.

Kad ši pramoga šimtą 
nuošimčių nusisekė, padėka 
priklauso darbščiai komisi
jai: M. Tamanauskienei, ir 
A. Bubnienei, kurios rūpes
tingai dirba, nesigailėdamos 
laiko, nei triūso. Be to, jos

ir
protestantai. Kai kurie 
šie “kupčiai” areštuoti ii 
teismai juos nubaudė.

Sektos vadai kreipės vy
riausią jin šalies teisman 
prašydami , “injunetion” 
prieš valstybės pareigū
nus, kad nevaržytų sektai

''Amžinoji Auka” 
šią savaitę

7

y

CLASSIFIED

pačios tukojo daug prizų ir veiklos. .' Vyriausiasis teis- 
rūpinosi gauti iš narių ir *tsnMS> sekto*' 'prašy 
šiaip draugų, pažįstamų, Į
kad nereiktų pirkti. Tas dar Tas Padaryta tuo pagrin-
bas joms gerai sekėsi. du; kad sekta užpuldinėja
« Džiugu pažymėti, religijas, , o pati sau
šuoftie'hė, suprasdama trem-l §aukias laisvės ir apsaugos 
tinių baisią padėtį, užgirdu-Į Ji Pati kalta ir bando kitus į 
si rengėjų balsą, ėjo ranka kaltinti

Garsinė filmą “Amžinoji 
Auka” (iškilmingosios mi
šios) šią savaitę Chicagos 
teatruose bus rodoma :

Spalio 22 d. Luna teatre, 
4? 5 7 Belmont avė.
, Spalio 23 ir 24 d. Manor 

avė. ir Covent teatre, 2653 
No. Clark gt.

Be to dar spalio 23 d. 
Southtown teatre, 610 W. G3 
gat.

Pavesta policijos

Brighton Park, Nekalto 
Prasidėjimo par. salėj, spa
lių 29 d., 8 vai. vakare.

So. Chicagoje, šv. Juoza-

s. m.
spalių 31 d. 8 vai. vakare.

West Pullman, šv. Petro 
ir Povilo lietuvių svetainėje 
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

pamokslus svarbiais šių die- Forester salėje.
nų klausimais. Rockford, š. m. lapkr. 23

Aurora, lapkričio 8 d. 7:30 d., 5 vai. vakare įvyks pra-
v. vakare Auroros lietuvių kaltos Šv. Antano par. sa- 
kolonijoj įvyks prakalbos. Įėję (1005 Ferguson St.).

Plėšikas nelaimėjo 
ligoninėje

Pirmadienio vakarą Pas- 
savant ligoninėn įsileitsas ne 
pažįstamas vyras. Pasiro
dė ginkluotas plėšikas.

Jis buvo pasiryžęs api
plėšti ligoninės kasininką1 
antrą jam aukšte. Tačiau' 
kasininkas inugirdo nepap-! 
rastą šlamėjimą ir staiga 
uždarė geležinę spintą.

Plėšikas reikalavo atida* 
ryti spintą, bet kasininkas 
ramiai atsakė, kad jis neži
no kaip spinta atidaroma ir 

, jam pasiūlė. spvo kelis do- 
| lerius. Piktadaris apsisuko 
ir pabėgo.

Jlekentekltl žemo per su 
metp gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eesema, išbėrimas, 
spuogas ir kitokias odos 
negalavimas. Pirk Žemu 
šiandieni Visuose aptieko 
se 35c. 60c. *1.00.žemo
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“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HEI P U’ANTED — VYRAI

LAIKRODĖLIŲ TAISYTOJAI — 
Nuolutini darbui, gera užmokestis. 
Kreipkitės prie

JOSEPHSON & CO.
1207 Mallers Ulvd 5 So. Wabasli

NAMAI — FARMOS
Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujų 
namą pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. 1*. Suromslds Compauy. 
Taipgi turime dideij pasirinkimų se-
nesnlų namų, 
Jlmų:

ant lengvų išmokė-

13 cottagiai nuo $2,500 ir aukfifi.
13 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6.500 ir aukšč.
» 3-fletų nuo $9.500 ir aukšč.
16 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
3 8-fletų nuo $16,500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22,600 ir aukšč.

Talpgi turime visokių bizniavų na
mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų, 
aiužų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie; —

CHARLES P. SCROMSKIS Jt CO., 
8921 So. VVestern Avenue,

Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

“LATHE HAND" — patyrę prie ar- 
taus ir eksperlmentalinių darbų. 
Turi turėt savo darbo jranklus. 
Nuolatinis darbas geram darbinin
kui.

HOOF PRODUCTS CO.
8513 So. Laramic Avė.

"SHAPER HAND" — pilnai patyru
sis prie parlor frėmų. Kreipkitės 
sekančiai:

HARTMAKN MALCO.M CO.
817 No. Troy Street

HEI.l* WANTED — MOTERYS

•MIL.LINERY MARKUS" — paty
rusios prie dirbimo “turbans.” Pri
imsime darbininkes per visų šių. 
savaitę.

CLARE LIMITED 
710 W. Jaekson Blvd.

"LAMP SHADE TAPERS,” taip pat 
ir “TRIMMERS” prie "parchment" 
ir “fabric" lempoms apdengalų.

CAROtINE BIHKE STl DIOR 
3003 Ootlagv Grove Avė., 3nl Fluor

MERGINŲ — dėl išmokinlmo tap
ti nursėin. Užlaikymas tr maža al
ga. Kreipkitės pašaukdamos tele
fonu:

OAKLAND 2550

HELP U’ANTED 
AD — DEPT 

127 No. Dcarborn St. 
Tel. Randolpb 9488—9489

ARTHRITIS
Don’t despair 
of relief lirom 
terribie Arthri- 
tia acbea or 
pains. The 
NEW Colloidal 
[odizedSulpbur 
capsules called 
5ULPHOKAPS 
often bringwel-

come relief in 
Arthritli dae
to Sulphur de- 
ficlency. £ 
daily cost. Ily cost. Mon
ey back if no 
relief after 30 
days’ dosage. 
Begin taking 
TODAY.

PARSIDUODA GERAS NAMAS 
Parsiduoda geras dvejų fletų medi
nis namas su mūriniu guradžiu. 
Randasi lietuvių apgyventoj 18-toJ 
kolonijoje. Kaina labai pigi. Kreip
kitės po adresu; 1810 so. Union 
Avenue, ant l-mo aukšto.

PARSIDUODA KEPYKLA
Kepykla mūriniame name parsiduo
da pigiai. Randasi lietuvių apgy
ventam krašte. Tik reikia mažo j- 
mokėjimo. Kreipkitės po adresu:

2317 Wfst 71st Street

NAMAS PARŠU) U ODA: 
šešių kambariu, geras medinis na
mas parsiduoda labai pigiai. Ran
dasi po adresu — 231 Swan St. j- 
rengtas su karšto vandens šiluma 
Ir “enerosed” porčiu. Pirkėjas gali 
tuojau ten apsigyventi. Apaainuo- 
tas dėl greito pardavimo. Kreipki
tės telefonu—pašaukite VINeeunes 
3784.

PARDAVIMUI ŪKIS
Parsiduoda 73 akrų ūkis, ar mai-

| no mas ant mūrinio namo ar bun- 
galow. Netoli Paw Paw, Michigan,

1 geras kelias; elektra ant vietos. 
Gražus sodus ir ukėje gražus te
kantis upelis. Galima pirkti įmo
kant tik $2,500, balansas lengvais 
išmokėjimais. Kreipkitės telefonu: 
VANburen 2089.

RENDUOJASI BIZNIO VIETA
Renduojasi Tavernas (su fixturlais,. 
4 kambariai gyvenimui ir svetainė 
parengimams. Renda nedidelė. Krei
pkitės prie savininko adresu 3259 
So. Union Avc. ant antro aukšto iš 
priešakio.

rankon ir dėlto buvo gražūs 
rezultatai. Pelnas pasiųstas 
vargšams į Sibirą. Mūsų 
nuoširdžiai ištiesta ranka ne 
vienam nušluostys ašaras.

Komisija dėkoja visiems 
prisidėjusiems. Taip pat Joe 
Slavickui, aukojusiam a- 
laus; Lilian TamanaUskaitei 
už stambią dovaną, kuri lai 
mėjimo būdu davė daug pel
no. Ir visiems kitiems, ku
riuos sunirti būtų išvardinti, 
nes šimtai buvo suneštų do
vanų. Dėkui visieftis. Te Die
vas atlygina už duosnumą.

Laima.

Illinois generalinis pro nria7111ra, 
Vuroras George F. Barrett 1 P> ■“ŽIU lul 

pareiškia, kad šalies konsti
tucija garantuoja religinę 
laisvę. Tas reiškia, kad 
žmonės turi respektuoti ki
tų žmonių įsitikini’nus.

Kuria šeimos židinį
Bruno Andriaskus — Ahn 

Yurkshot. '
Frank Vaznonis — Leda

4»«»S „St £»6i

nums

Peru viceprezidentas 
Chicagoj

Peru respublikos vice
prezidentas Rafael Larco- 
Herrara atvyko Chicagon. 
Jis vizituoja karinius pos
tus J. A. Valstybėse.

Mrs. Frances Kudelką, 23 j 
m. amž., valgomųjų daiktų 
krautuvėlės, 2958 N. Hcyne 
avė., savininkę, kari pat
raukta tieson už vogtų daik 
tų pirkinėjimą, teismas pa» 
vedė vienerių metų policijos 
priežiūrai (probacijai). Ji
nai teisme teisinosi nežino
jusi, kad jos perkami nuo 
vaikėzų visokie daiktai bū
tų vogti.

Murino soothes, cleznses and refreshey 
irritated, reddcned memhranes caused 
by head colds, driving, winds, movies, 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimals

Mutual Federai 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

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

TURTAS VIRŠ SI,100,000.

KAMBARYS RENDUOJASI
Kambarys renduojasi, su ar bo 

valgiais. Kambarys apšildomas ir 
gražiai ištaisytas. Kreipkitės po ad
resu: 1O10 WEST 8»th STREET,
arba pašaukite telefonu —
NORmal 5842.

RENDUOJASI FLETUKAS
Dviejų kambarių fletukas ren

duojasi pigiai. Dėl tolimesnių in
formacijų kreipkitės po adresu:

4417 SO. ARTES1AN AVĖ.

>

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI T 

Kreipkitės pri«
Charles Yushas

Lietuvis Kontrakvirius 
Ir Karpenterys

“Kiekvienas žmogus alk- 
Ko išmoksi — ant pečių sta Dievo”, — pasakė grai- 

nenešiosi. — 'Patarlė. ' kų rašytojas Homeras.

AND ’H^SFo»'

M IOVESIT« WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

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

RreRnlsme 
po tin 
Ohlrago

REMKITB 
8ENĄ

LIETUVIŲ 
_ „ DRAUOAM. KANTER. Ha v.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St 
Tea. BOITLKVARn M14

CONRAD
Fotografas

Studija {rengta pir
mos rūšies su mo* 
dernlškomls užlai
domis ir Hollytvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - EN0lewood 5883 

Bez.: • ENGIewood 5840

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BLIUSKELIŲ
PIRATINIŲ

KOJINIŲ
FOCKET’ROOKŲ

KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tet AESTlN 1175

Rhenmatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffercd from the torturing 
pains of rheurnatism, sciatica, lumbago, neu- 
ralsia and ncuntis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they hava 
found a quick-acting formula which ipeedily 
relieves those czhausting muaęular adės and 
pains. NURITO is trustworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the j<»y of relief from pain—so you can work m 
neace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this irondad guarantee. Ii tbe 
very fmt three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded Don't suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.O.)

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, I1L 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

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

Tel. Canal 5014

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rei. Tel. VICTORY 3a»9

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajevrski 
“Shorty”

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, Dl.

MUŠA BIJICK SALES
VIENINTBLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 95TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



s

MINĖSIME "DRAUGO" - DIENRAŠČIO JUBILIEJŲ 
IŠKILMINGOMIS BAŽNYTINĖMIS PAMALDOMIS

Sekmadienio ryte, Aušros Vartų bažnyčioje 
bus laikomos iškilmingos šv. Mišios imu
Šį sekmadienį, “Draugas” 

dienraštis mini sidabrinį ju
biliejų. Tąją dieną bus du 
svarbūs įvykiai, kuriais iš
kilmingai minėsime šį jubi
liejų. Ryte, 10:30 vai. Auš
ros Vartų bažnyčioje bus 
iškilmingos šv. Mišios, ku
rias laikys Tėvų Marijonų 
vice provinciolas kun. Juo
zas Mačiulionis, MIC. Vaka
re iškilmingas bankietas 
Dariaus ir Girėno Auditori
joje.

Nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti iškilmingose pamal
dose, kuriose padėkosime 
Dievui už suteiktas gerybes, 
apsaugą, pasimelsime už 
“Draugo” mirusius priete- 
lius ir pasiprašysime ypa
tingos apsaugos ir palaimos 
ateičiai.
Eina paskutinieji
prisiruošimai

Savaitė greit bėga. Liko 
vos kelios dienos iki ban
kieto. Norime dar paragin
ti visus kuo greičiausia įsi
gyti bankieto bilietus. Tu
rime prieš laiką žinoti, kiek 
dalyvaus žmonių bankiete. 
Tad, kurie dar neįsigijote 
bilietų, nelaukite, bet kuo 
greičiausiai įsigykite.

Komitetas praneša, kad 
eina paskutinieji paruoši
mai. Viskas beveik paruoš
ta. Norime užtikrinti visrus 
dalyvaujančius, kad bankie
tas bus kuo iškilmingiau
siai prirengtas.
Naujas laikas

šį sekmadienį prasideda 
naujas laikas. Bankieto lai
kas, šešta valanda yra nau
juoju laiku — Standard 
Time. Įsidėmėkite tai. Ban
kieto laikas eis nauiuoiu 
laiku.
Garbės nariai *

Nuo pereitos savaitės, kuo 
met buvo patiektas ilgokas 
sąrašas garbės narių, nuo 
to laiko prisidėjo sekantie- 
ji:

•‘THAT LITTLE GAME” Inter-naflCartooiCo.,H.T^-Ky Link
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Mr. ir Mrs. J. Mickeliūnas, 
Chicago, III.

Mr. ir M?s. Čižauskas, 
Chicago, III.

Mr. J. Petrauskas, Chica
go, III.

Mr. S. Pileckas, Chicago,
III.,

Dr. ir Mrs. J. Poška, Chi
cago, III.

Mr. ir Mrs. A. Kasputis, 
Chicago, III.

Mr. ir Mrs. P. Juška.
Mr. ir Mrs. A. Aleliūnas,

Chicago, III.
Mrs. A. Leščinskienė, Chi

cago, III.
Mr. A. Kazlauskas, Chi

cago, III.
Mr. ir Mrs. J. Kvvainaus- 

kas, Chicago, III.
Mr. W. Kareiva, Chicago, 

III.
Mr. N. Poczulp, Chicago, 

III.
Kun. J. Paškauskas, Chi

cago, III.
Kun. P. Katauskas, Chi

cago, III.
Mr. ir Mrs. Rutelionis, 

Gary, Ind.
Kun. J. Martis, Gary, Ind. 
Mr. J. Aukškalnis ir sū

nus, Gary, Ind.
Kelner - Pruzin, Gary,

‘Ind.
Kun. K. Bičkauskas, In

diana Harbor, Ind.
Dominic Stanulis, Chica

go, UI.
Paul Šaltimieras, Chicago, 

III.

kovoti prieš uniją, kurios 
piketininkai einančius į dar
bą darbininkus sulaiko ir regt High School principa- 

“Draugo” jubiliejinio ban- reikalauja įrodyti, ar jie ^as- Lake apskrities Circuit 
kieto garbės nariai skaitosi priklausą unijai ir ar užsi- klerkas išdalijo certifika 
tie, kurie paaukoja penkis mokėję duokles. Nenorin- | tus.
dolerius. Už juos gauna du 
tikietus ir jų vardai minimi 
bankieto programos knygo
je. Jeigu kas dar nori tapti 
garbės nariais, dar gali. Bet 
tai padarykite kuo greičiau
sia.

Prancūzų maršais/, Foch 
(Fošas), žymus karo vadas,
Didž. karo metu, kas sekma
dienis, varpais skambinantį s^s^em^- 
eidavo į bažnyčią klausyti 
šv. Mišių.
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ŠEŠIAS MAILES Iš DAUSŲ

C\Draugus” Acme teiep&ocv,

Arthur H. Starnes, Chicagos parašiutininkas, aptaisomas specialiniais rekordiniais 
instrumentais (kairėje). Taip aptaisytas jis bus lėktuvu iškeltas 35,000 pėdų į dau
sas ir iš tos aukštumos iššoks žemyn. Kad gauti siekiamų rekordų, jis per 33,000 pė
dų kris kai akmuo ir parašiutą atidarys tik už 2,000 pėdų nuo žemės. Jis tai darys 
kariniais mokslo tikslais. Mokslininkai darbuojasi rasti saugumo priemonių skraidant 
aukštai dausose. Dešinėje Starnes yra lėkt uvo tarpdury, iš kur jis iššoks.

Grupė darbininkų 
Garyje prieš CIO

Carnegie Illinois Steel 
korporacijos Gary, Ind., 
grupė darbininkų pirmadie
nį turėjo susirinkimą ir nu
sprendė nepasiduoti Steel 
Workers Organizing Com-
mittee unijai (CIO), kuri. riai). Tuo tikslu buvo su 
stengiasi visus darbininkus į rengta patrijotinė progra- 
įtraukti unijon. j ma.

Susirinkusieji nusprendė Kalbėjo Waukeganu ma

tieji priklausyti unijai dar 
bininkai neturi būti varžo
mi. Grupė lokiu būdu pa
sisako už “open shop.”

Bet CIO vadai yra prie
šingos nuomonės. Jie pra
nešė, kad šiandie rytą pi- 
ketavimas bus atnaujitnas. 
Sako, unija turi iškovoti 
“closed shop” ir “checkcti”

PLATINKITE “DRAUGI’

AND'Dony SAV
"That'S Alų“.- 
You ouue ME 
One smackfr.- 

i Ainy Santa 
ClAOS "

eu»T fT OOT1

Plav! Plav!
You SĖT MY 

NANNY f 
C'M-ON — 

OJHO'S SAY-
CHlttP 1 

CNlRP 1

BSSVGSB

Al ■■ ■ va ■
Nauji piliečiai 
prieš karų

Amerikos Legijono posto 
Homer Dahringer salėje, 
Waukegane, pirmadienio va 
karą 233 naujiems pilie
čiams įteikti pilietybės cer- 
tifikatai (antrieji popie-

yoras Frank Wallin ir Ray- 
mord T. Moore, Lake Fo-

Kaip paprastai, taip nau
jų piliečių įsimaišė repor
teriai ir iškėlė karo klausi
mą. Iš 18 naujų piliečių 12 
griežtai pasisakė prieš Ame 
rikos įsikišimą karau.

Užsienių karų 
veteranai

J. A. Valstybių Užsienių 
Karų Veteranų (Veterans of 
Foreign Wars of U. S. A.) 
postas No. 1671 prašo pas
kelbti, kad jis rengia meti
nius šokius spalio 25 d. 
Marąuette Hali, 6903 So. 

1 Western avė.
į Jaunimas kviečiamas at- 
i silankyti. 4 
I Bus George “Red” Shea 
I Muzika. Bus ir užkandžių.

Plėšikai apiplėšė Natio
nal Bank of Hyde Park bo
ardo pirmininką I. L. Alts- 
chuler, jo žmoną ir kitą 
moterį. Pagrobė apie 21,500 
dol. pinigais ir brangeny
bėmis.

LMix Lemon Juice
_ AT HOME 

TO RELIEVE

RHEUMATIC PAIHS
Mony Back — If Thla Recipo Failo
?o\"

ipe 1
new, trav.la faat^many of th. thou 

da of folb. who now take lemon Juto.
rh.umaUo paln—hav. found that by 

addlng t«o table,poonfuls of Allenru to on. 
tabteapoonful of Lemon Jule. ln a (tau af 
water. th.y get faster relief for th. .che. 
and paine eaueed by rheumatl.m, lumbago.

lt'. no eurprlae elther, for Allenru lt a 
15 year old formula to r.ll.ve rheumatle 
achei and paine In faet—If lt doe. not help 
—your money back What eould be falrerf 
Oet Allenru today at any Ura druggltt Only 
•5 oente— Do lt Mov,

Sužeistos trys 
jaunos moterys

American ligoninės labo
ratorijoje susprogo eteras
ir sužeidė tris jaunas mo- leidusi Kunigų Vienybė, tu-
teris, vieną slaugę mokinę 
ir du technikus. Nė vienas 
jų nesužeistas sunkiai.

Menas pavydus. Jis reika-. 
lauja, kad žmogus pasiauko
tų visas.

Michael-Angel

X Gediminas Building 
and Loan Ass’n direktoriai 
“Draugo” — dienraščio ju
biliejaus bankiete dalyvaus 
“in corpore”. Tai.gražus at
sidėkojimas spaudai, kuri 
prie kiekvienos progos ra
gina savo skaitytojus remti 
tiktai savus biznius.

X Jonas Pakel, Marąuette 
Parko kontraktorius, užva
kar susižeidė kritęs nuo ant
ro aukšto vieno naujai sta
tomų namų. Jis manė at
vykti į “Draugo” jubiliejinį
bankietą sekmadienį su visa ėjusį penktadienį “Draugo” 
grupe savo prietelių iš Mar- redakcijoj. Jame dalyvavo
ąuette Park.

X P. Gapšys, 2141 W. 23 
Place, Aušros Vartų para
pijos komiteto narys džiau
giasi padidėjusia šeima: jo 
žmona Adelė (buv. Šlioge- 
riūtė) šv. Kryžiaus ligoni
nėj pagimdė dukrelę. Moti
na ir duktė jaučiasi gerai.

X Anglų kalba brošiūra 
apie Lietuvą^ kurią yra iš-

ri pasisekimą. Daug išpla
tinta lietuvių parapijose, ja 
pasinaudojo ir visa eilė laik
raščių ir pasiuntinybių. Ne
seniai gauta iš Londono pra
šymas atsiųsti 12 egz.

X Adelės Yušas, dukters 
žinomo vestsaidiečio kon-

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų 
10-tasis Seimas

šiuo pranešame plačiajai lietuvių katalikų visuomenei, kad 
Spalių 26-tą dieną 1941 m., Kristaus Karaliaus šventėje, šaukia
mas Dešimtasis iš eilės Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Seimas.

Seimas bus laikomas Marianapolio Kolegijos patalpose.
10-tą valandą ryto bus iškilmingos šv. Mišios su pritai

kintu aplinkybei pamokslu. Po pamaldų — 12-tą vai. —bendri 
piptūs. I

Po pietų gi, 2-trą valandą Standard Time, prasidės Seimo 
posėdžiai.

A. a. Kun. Jonui Navickui mirus, Marianapolio Kolegija 
reikalinga ypatingo susirūpinimo iš pusės mūsų visuomenės. Vi
siems be abejo žinoma, kad a. a. Kun. J. Navickas buvo Kolegijos 
ne tik įkūrėjas, ne tik jos ilgametis Rektorius, bet ir lyg jos šir
dis, nes velioniu labiausiai rėmėsi Kolegijos gyvavimas. Jo ne
tekusi, ši vienintelė lietuviškojo jaunimo mokslinimo bei auklėji
mo aukštoji mokykla atsidūrė nepaprastai sunkioje padėtyje.

Dešimtasis tad Marianapolo Kolegijos Rėmėjų Seiimas tu
rės vispusiškai apsvarstyti susidariusią po a. a. Kun. J. Navic
ko mirties padėtį ir surasti tinkamų priemonių Kolegijai palai
kyti, kad a. a. Kolegijos įkūrėjo darbas nežūtų, bet kad augtų ir 
klestėtų.

Todelei nuoširdžiai kviečiame ir prašome visų Marianapo
lio Kolegijos Rėmėjų, Prietelių ir Pritarėjų kuoskaitlingiausiai 
dalyvauti šiame Dešimtame savo Seime, kurį teisingai pavadin
sime a. a. Kun. Jono Navicko atminimo pagerbimo ir jo darbų 
įamžinimo seimu.

KUN. K. RĖKLAITIS, M. I. C., 
Amerikos Marijonų Provincijo'as 

lr
MARIANAPOLIO KOLEGIJOS 
RĖMĖJŲ VALDYBA

Trečiadienis, spal. 22, 1941

traktorio, šaunios vestuvės 
su Louis Wolski įvyko pra
eitą šeštadienį, Aušros Var
tų parapijos salėj. Šliūbą 
davė pats kleb. kun. J. Dam
brauskas, M. I. C.

X V. Paukštis, turįs hard- 
ware krautuvę adr. 2714 W.
47 St., ir Jonas Kass, turįs 
didelę jewelry krautuv. ad
resu 4216 Archer Avė., or
ganizuoja porą stalų “Drau- 
go’ bankiete, spalio 26 d., 
Darius Girėnas salėj.

,X LGF yBiįghton Park 
skyriaus “bunco” vakaras į- 
vyks trečiadienį, spalio 22 
d., Vengeliausko salėj, 4500 
So. Talman Avė. Pelnas ski- / 
riamas šelpimui tremtinių.

X Amerikos Lietuvių Ta
rybos Chicagoj gyvenančių 
narių pasitarimas įvyko pra-

ir Lietuvių Kultūrinio Insti
tuto direktorius prof. Kaz. 
Pakštas.

X Min. žadeikis buvo pri
imtas Amerikos valdžios j- 
staigų, referavo apie Lietu
vos padėtį, ypač atkreipda
mas dėmesį į reikalą pagel
bėti ištremtiems lietuviams. 
Artimiausiu laiku įteiks dau 
giau medžiagos apie Lietu
vos pakeltus sunkumus oku
pacijoje.

X Cicero kolonijos drau
gijos dedasi prie “Draugo” 
sukakties minėjimo. .Priima
ma kvietimo laiškai ir nu
tariama ta proga nusiųsti 
“Draugui” sveikinimai. Taip 
pat ciceriečiai ruošiasi skait 
lingai dalyvauti bankiete.

v


