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MEKSIKA TVARKOSI
Nesenai Meksikoj lankėsi 

Los Angeles arkivyskupas 
J. J. Cantvvell. Jo Ekscelen
cija ten būdamas dalyvavo 
bažnytinėse iškilmėse gar
sioj meksikiečių Guadalupe 
šventovėj. Grįžęs namo ar
kivyskupas pareiškė:

“Mano lankymasis Mek
sikoj tai 20 metų turėtos 
vilties realizavimas. Politi
nės tos šalies vidaus sąly
gos neleido anksčiau įkūny
ti mano troškimą. Ir tik da
bartiniais laikais gauta pro
ga tas atlikti.

“ Meksika pergyveno di
delius Bažnyčios ir katalikų 
persekiojimus. Tas įvyko 
daugiausia dėka komunistų 
veiklai. Ir šiandie komuniz
mas dar nepadžiautas. Ta
čiau jo gyvayimo dienos 
jau trumpos. Bažnyčia jau 
laisvesnė. Yra vilties, kad 
komunistinis švietimas mo
kyklose taip pat greitai iš
nyks”.

SVARBIOS ATMAINOS
Meksikoje didžiai svar

bias atmainas Bažnyčios 
laisvės žvilgsniu pripažįsta 
ir Mexico City arkivysku
pas Martinez. Jis sako, kad 
Bažnyčiai visiška laisvė 
dar negrąžinta. Tačiau pa
laipsniui viskas vyksta ge- 
rojon pusėn. Taip yra, sako 
arkivyskupas, Meksikos pre
zidento Camacho dėka. Sis 
prezidentas yra katalikas 
tikintysis, ne koks šiaudi
nis. Anais metais jis užim
damas prezidento vietą pa
reiškė, kad jo pastangomis 
Bažnyčiai bus grąžinta lai
svė. Jis savo žodžio laikosi.

Jau šiandie matomos 
svarbios atmainos. Prez. 
Camacho vyriausybė nesta
tė jokių kliūčių į Guodalu- 
pe iškilmes suvykti visiems 
suvykti visiems Meksikos 
vyskupams. Ji dar prisiun
tė kariuomenės dalinį pa
garbos sargybai.

Reikia tikėtis, kad netoli
moj ateity bus panaikinti 
visi priešbažnytiniai ir 
priešreliginiai įstatymai.

KATALIKŲ VALANDA
Pradėjus ateinančiu sek

madieniu, lapkričio 2 d., per 
rdijo Katalikų Valandą kas 
sekmadienis iki gruodžio 14 
dienos kalbės kun. J. M. 
Gillis, C. S. P., “The Catho- 
lic World” redaktorius. Jo 
kalbų visa serija užvardin
ta “kas yra klaidinga ir 
kaip tai atitaisyti”, Katali
kų Valanda per radiją įvyk
sta sekmadienių vakarais 
nuo 6:00 iki 6:30 (E.S.T.) 
Kun. Gillis yra visoj Ame

rikoj žinomas ne tik kaip 
redaktorius, bet ir kaip au
torius. Jis yra parašęs eilę 
knygų, brošiūrų ir įvairių 
straipsnių į žurnalus. Aiš
kiai ir įtikinančiai kalba.

i
PETRAPILIO NELAIMES

Žiniomis iš Suomijos, na
cių apgultam Petrapily 
(Leningrade) siaučia badas 
ir įvairių rūšių ligos. Kas
dien miršta šimtai, jei ne 
tūkstančiai, asmenų — vy-
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F.D.R. Stumia J. A.Valstybes Karan: Taft
Sibiro kariai 
sulaikė nacius

LONDONAS, spalių 28 d.
— Rusijos kariuomenė, gi
nanti Maskvą, paskutiniuo
ju laiku žymiai sustiprinta 
naujais rezervais iš Sibiro. 
Informuotieji sluogsniai pa
reiškia, jog keliose vidurio 
fronto vietose vokiečiai bu
vę priversti pasitraukti net 
dešimtį mylių.

Vokiečiams sunkumų su
darančios ir blogos oro są
lygos. Nacių žygiai Rostovo 
linkui susilpnėję ir rusai 
rodą didesnį pasipriešinimą. 
Karkovas pavojuj

Pranešimai iš Kųibiševo 
skelbia, jog Karkovas esąs 
dideliam pavoju, nors vo
kiečių karo vadovybė jau 
anksčiau paskelbė, kad 
Karkovas užimtas.

Kalinino linkui rusai pra
vedė milžinišką tankų kon
trataką. Berlyne vokiečiai 
skelbia, jog Stalinas pagra
sinęs savo karo vadams 
mirties bausme, jei jie ne
įstengs Kalinino atsiimti. 
Kramatorskas paimtas

BERLYNAS, spalių 28 d.
— Šiandie Vokietijos karo 
vadovybė paskelbė, jog vo
kiečių kariuomenė paėmė 
Kramatorską, sovietų tankų 
gamybos centrą 100 mylių į 
pietryčius nuo Karkovo, kai 
tuo pačiu laiku pranešama, 
jog per paskutiniąsias 24 
valandas vokiečių artilerija 
be perstojo bombardavo Le
ningradą.

Paskutinysis vokiečių ko
munikatas pažymi, jog Ven
grijos kariuomenė užėmusi 
kitas svarbias vietas ir Do
no baseine vykstąs besi
traukiančio priešo vytis.

Sprogimas anglių
kasyklose
NORTONVILLE, Ky„ spa

lių 28 d. — Gelbėtojų bū
riai šiandie skubiai pom- 
puoja mirtingąsias dujas iš 
Daniel Boone anglies kasyk
lų, kuriose yra užgriūti skai 
čius angliakasių.

Šiandie gelbėtojams pa
vyko ištraukti penkioliką 
žuvusių sprogimo metu an
gliakasių kūnų.

rų, moterų ir vaikų. Pra
nešta, kad apgultiems ten 
gyventojams labiau reika
linga duona, negu vaistai. 
Bet stinga to ir kita. Taip 
pat ir šaltis vargšus ka
muoja.
Atbėgusieji Suomijon žmo
nės pasakoja, kad pirmiau 
čekos agentai kasdien iš 
miesto sunkvežimiais priva
lomai veždavo vyrus ir mo
teris į miesto, apylinkes 
stiprumas dirbti, , apkasus 
kasti. Dabar sunk vežimais 
išvežami vyrai ir moterys 
duobes kasti numirėliu lai
dojimui.

Suomija bijo masinio bė
glių supludimo. Nebus kuo 
juos maitinti.

Bankieto svečiai

(Dėka The Chicago Herald-American)
“Draugo” dienraščio sidabrinio jubiliejaus didžiojo bankieto garbingieji svečiai: Iš 

dešinės į kairę žiūrint: kun. I. Albavičius, Chicago majoras Ed. Kelly, adv. F. Mast, 
J. E. arkivyskupas Samuel A. Stritch, kuh. J. Mačiulionis, MIC., Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis, J. M. prelatas M. Krušas, L. šimutis.

Planuoja įstatymą
prieš streikus

Angliakasių streikas tebevyksta

VVASHINGTONAS, spalių 
28 d. — šiandie senatui se
natorius Bailey patiekė pri
dėti prie įstatymo, kuriuo

Maisto Amerikon
VATIKANO ' MIESTAS, 

spalių 28 d. — Vatikano ži
nių agentūra šiandie prane
šė, jog į Jungtines Valsty
bes išvyko Enrico Oaleazzi, 
buvęs Knights of Columbus 
atstovas, kad galėtų užpir
kti Amerikoje maisto 700 
700 Vatikano gyventojų.

Jugoslavijoj 
pasmerkė mirti 
penkioliką

BERLYNAS, spalių 28 d. 
— Pranešimai iš Belgrado 
skelbia, jog šiandie pasmer
kta mirti keturiolika jugo 
slavų vyrų ir viena studen
tė. Jie visi buvo kaltinami 
dalyvavę komunistiniam t ir 
priešvalstybiniam veikime.

Bosnijoj buvo pasmerkti 
mirti 24 Graikijos ortodok
sų bažnyčios nariai, kurių 
vienuolikai tačiau mirties 
bausmė pakeista kalėjimu 
penkeriems metams. Kita 
trylika sušaudyta.

ORAS
Dalinai debesuota ir gali

ma naktį lietaus.

darbininkų streikai ginklų 
dirbtuvėse būtų laikomi sa
botažu.

Senatoris ši pasiūlymą 
patiekė, kai Prezidentas 
Rooseveltas buvo priverstas 
tris kartus kreiptis į John
L. Lewis, kad atšauktų an
glies streiką. Prezidento 
prašymas, kuris buvo ulti
matumo pobūdžio, tai ir li
ko neišklausytas.

Pagal senatoriaus pasiū
lytąjį priedą streikų va
dams ir dalyviams būtų tai
koma sunkios bausmės.

Kai kurie Washingtono 
sluogsniai įsitikinę, kad Pre 
zidentas Rooseveltas galįs 
panaudoti kariuomenę, jei 
angliakasių streikas nebū
siąs nutrauktas.

Nadiai skelbiat

nuskandinę du 
anglų laivus

BERLYNAS, spalių 28 d. 
— Informuotieji nacių sluo
gsniai šiandie pareiškė, jog 
vakar naktį vokiečių bomba 
nėšiai pravedė ataką ant 
gerai ginamo anglų laivų 
būrio prie Yarmoutho ir 
nuskandino vieną 8,000 to
nų prekybinį laivą ir kitą 
5,000 tonų.

Kiti bombanešiai sunkiai 
sužaloję 5,000 tonų laivą 
netoli Bridlingtono, Angli
jos pajūryje.

LAIVYNAS JAU VEIKIA IR 
AMERIKA PASIRENGUS - F. D. R.
Hitlerio planai panaikint religijas ir 
užvaldyti Pietų Ameriką

VVASHINGTONAS, spalių 
28 d. — šiandie senate Ohio 
senatorius Taft pareiškė, 
jog “Prezidentas Roosevel
tas dabar viešai prisipažino 
su vy lio jęs Amerikos žmo
nes”.
Senatorius Taft savo kalbo-

Ašis nepatenkinta, 
britai džiaugiasi

Ašies valstybių sostinė
se karčiai pasmerkiama 
ir užginčijama Preziden
to Roosevelto pareiški
mai, Anglija, žinoma, aiš
kiai patenkinta, kai tuo 
tarpu Tokijo tyli.

BERLYNAS, spalių 28 d.,
— Informuotieji vokiečių 
sluogsniai pareiškė, jog 
Prezidento kalba galėjusi 
būti juokinga, jei ne fak
tai, kad “Prezidento politi
ka gali turėti skaudžiausių 
pasėkų”.

Laikraštis Hamburger
Fremdenblatt rašo, jog 
kalba yra “paskutinis žing
snis į nepaskelbtą karą 
prieš Vokietiją ir jos są
jungininkus”.
Iššaukimas Japonijai

ROMA, spalių 28 d. — 
i Italijos fašistai kalboje 
'įžiūri Amerikos karo laivų 
| lydėjimą prekybinių laivų 
ir dar vieną žingsnį į karą.-

Virginio Gayda, rašyda
mas Giornale D’Italia pa
reiškė, jog pasižadėjimas 
teikti paramą Kinijai yra 

j iššaukimas Japonijai ir Ja- 
. ponijos vyriausybė su savo 
žmonėmis pasirūpnsianti tai 
sutvarkyti.
Arčiau karo

LONDONAS, spalių 28 d.
— Anglijos spauda šiandie 
pirmose vietose rašo apie 
Frezidento kalbą, jog Ame
rika esanti jau arčiau karo, 
nors ji “eina karo linkui 
palengva, bet neišvengia
mai” (Evening Star).

I Tačiau oficialieji anglų 
sluogsniai šiandie dar savo 
žodžio netarė, nes tai, kaip 

; paprastai, paliekama Chur- 
chillui.

Suomiai toliau 
tęs karą

HELSINKIS, spalių 28 d. 
d. — Laikraštis Uusi Suo
mi, pažymėdamas, jog Rusi
ja dar turi bazių Suomijos 
teritorijoj, pareiškia, jog 
Suomija dar nelaimėjusi už
tenkamai kariniai, kad ga
lėtų rengtis nutraukti gyni
mosi karą prieš Sovietų Ru
siją. Suomija dar nesanti 
saugi.

Maisto administracija 
šiandie pranešė, jog suau
gusiems bus nutraukta kvie 
tinių miltų ir duonos teiki
mai per lapkričio mėnesį ii 
tik vaikams, dar nesulauku
siems 6 metų, bus leidžiama 
vartoti kviečius.

Tačiau savaitinė mėsos 
vartosena gyventojams pa 
didinta.

Turkų generolai
pas Hitlerį

BERLYNAS, spalių 28 d 
— Oficialiai pranešama, jog 
šiandie Hitleris priėmė rytų 
fronto štabe Turkijos gene
rolus Ali Fuad Erden ir 
Huesyn Erkilet.

Turkai generolai ką tik 
baigę rytų fronto inspekci
nį apžiūrėjimą, kuris jiems 
davęs suprasti vokiečių lai
mėjimų dydį.

Jie taip pat apsilankė pat 
feldmaršalą von Brauchitsch 
ir gen. Keitei.

PEIPINGAS, spalių 28 d.
— Šiandie anksti rytą ne
žinomas aziatas, apsirengęs 
civiliais drabužiais, paleido 
i Jungtinių Valstybių am
basados sargybinį keturis 
revolverio šūvius ir lengvai 
sužeidė.

Tokijo studijuoja
TOKIJO, spalių 28 d. — 

Japonai pareiškia, jog jų 
vyriausybė kalbą susidomė
jusi studijuojanti.

Tokijo laikraštis Hochi 
rašo, jog Prezidentas prisi
pažinęs, kad Jungtinės Val
stybės jau esančios kare jo 

nepaskelbusios.

je pažymėjo, jog prezidentas 
neturėjęs teisės duoti to
kių pasižadėjimų apie ku
riuos jis savo kalboje pažy
mėjęs. Tai esą prieš konsti
tuciją. Taip pat, pasak se
natoriaus, prieš konstituci
ją esąs ir įsakymas Ameri
kos laivynui apšaudyti ašies 
laivus. Tai galįs padaryti 
tik kongresas.

WASHINGTONAS, spalių 
28 d. — Šiandie visoje 
Amerikoje plačiai tebes
kamba Prezidento Roose
velto vakar dienos kalba, 
kurioje jis pareiškė, jog 
Jungtinių Valstybių karo 
laivynas jau veikia Atlante 
ir jog Amerika jau pasiren
gusi kovai.

“Mes norėjome išvengti 
susišaudymo, bet šaudymas 
prasidėjo. Ir istorijoje pa
žymėta, kas pirmąjį šūvį 
paleido. Tačiau laikui bė
gant svarbiausia bus, kas 
paleis paskutinį šūvį”, pa
reiškė Prezidentas.

Nacių planai
Tuo pačiu laiku Preziden

tas paskelbė Amerikos 
suomenei, kad Jungti: 
Valstybių rankose yra c 
slapti nacių planai, kurie 
nupiešia Hitlerio “naujosios 
pasaulio santvarkos pla
nus”.

Pagal pirmąjį planą na
ciai tikisi padalinti visą 
Pietų Ameriką į “penkias 
vasalines valstybes”, kurių 
tarpan įimama ‘ ‘Panamos 
respublika ir mūsų gyvybi
nė linija, Panamos kana
las”.

Antruoju planu, pasak 
Prezidento, naciai tikisi pa
naikinti visas esamas reli
gijas ir vieton šv. Rašto pa
tiekti Hitlerio “Mein 
Kampf” ir “vieton Kristaus 
kryžiaus bus patiekta du 
simboliai — svastika ir nuo
gas kalavijas”.

Hitleris gali būti sul&ikyias
Ir todėl šiandie Hitle.is 

turi būti sulaikytas. Čia 
daugiausiai pasitarnaus 
Amerikos produkcija ir 
“ant Amerikos produkcijos 
krenta milžiniškas uždavi
nys aprūpinti reikmenimis 
mūsų kariuomenę ir padėti 
aprūpinti Anglijos Rusijos 
ir Kinijos kariuomenes’*. 
Amerika negali to nepada
ryti.

“1918 meti) faktai yra 
įrodymas, kad galingoji 
Vokietijos kariuomenė ir * 
pavarg- Vokietijos žmonės 
gali greitai sugriūti, kai 
prieš juos pasirodo sėkmin
gas pasipriešinimas”, pa
žymėjo Prezidentas.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Šlauniai veikia

Waterbury, Conn. — Fe
deracijos 22-jo skyriaus pas 
taram mėnesiniam susirin
kime, aptarus eilinius sky
riaus reikalus, svarstyta Lie 
tuvai Gelbėti Fondo aukų 
vajus. Čia tuojau susirinki
me nariais įsirašė sekantie
ji asmenys: Tretininkų drau 
gija $10.00, Stankevičių šei
ma $5.00, Petras Jakubaus
kas $3.00, Stefanija Dumša 
$2.00, Vladas Lušas $2.00, 
Monika Daugėla $1.00, Ieva 
Kinta $1.00, Zigmas Kara
lius $1.00 ir A. J. Aleksis 
$2.00. Su draugijų aukomis 
viso susirinkime suaukota 
$37.00. Valio U

Taip pat svarstytas Lie
tuvos buv. prezidento A. 
Smetonos į mūsų koloniją 
atsilankymas. Nutarta šioje 
tautininkų - laisvamanių 
puotoje nedalyvauti ir pa
linkėta, kad tautiečiai savo 
fondan surinktų apsčiai au
kų, nes iki šiam laikui tas 
jųjų fondas buvo tuščias.

Koresp.

Bažnyčia atnaujinta
Westfield, Mass. — šv. 

Kazimiero bažnyčios vidusį 
ir altoriai atnaujinti. Kai 
kurie paveikslai palikti, o 
visi kiti įdėti nauji. Tarp į- 
vairių dekoracijų bei papuo
šalų ypatingai metasi į akis 
turiningas ir gražus Jėzaus 
Kristaus Karaliaus paveiks
las. Viso to darbo pašven
tinimas įvyks 9 dieną lap
kričio, tai yra pirmą dieną 
keturdešimtės. Klebonas pa
skelbė praeitą sekmadienį, 
kad šventinimo apeigas at
liks pats vyskupas O’Leary, 
o jei v negalėtų tai atvyks 
jo įgaliotinis. Tad prašomi 
ne tik vietiniai lietuviai, bet 
ir apylinkės lietuviai atvyk
ti į tas gražias ir svarbias 
mūšų parapijos iškilmes.

Pratinkime vaikus patar
nauti ir padėti vyresniems 
ir si.pnesniems.

GOPHER POWER STOPS MICHIGAN, 7 TO 0

(••Draugai” Acme telephoto)

Tom Kuzma, Michigan back, halted in mid-air by Minnesota’s Bruce Smith after 
making first down in first ąuarter of Big Ten headliner. Smith’s 43-yard pass in next JQfton <aL noo Boo 1.30—8.90 
ąuarter netted the Gophers their 7 to 0 vietory over Michigan. 1 750 VVest 35th Street

Gražios lietuviškos 
vestuvės

Philadelphia, Pa. — Sek
madienį, spalių 19 d., šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčio
je tapo surišti Moterystės 
Sakramentu Antanas Nau 
jokas su Adele Mažeikiūte. 
Šliūbą suteikė kun. V. Vė
žys prieš pat sumą, o per 
sumą suteikė jaunavedžiams 
palaiminimą. Tam įvykiui 
altoriai buvo gražiai gėlė
mis papuošti.

Per pamokslą kun. V. Ve 
žys pabarė už negražią ma 
dą vestuvėse, kuomet per 
vakarienę esti skardžiausiais 
peiliais lėkščių barškinimas, 
iššaukiant, ir priverčiant, 
atsistot po kelis kartus ne 
tik vedusią porą, bet ir pa
brolius su pamergėmis, nors 
būtų visai jauno amžiaus, 
prieš publiką kabinėtis ir 
bučiuotis. Prašė, kad tokia 
mada katalikų vestuvėse vi
siškai' išnyktų.

Pamergėmis buvo: Suza- 
na Mažeikiūte, Aldona Biels 
kiūtė, Aldona Deltuvaitė ir 
Marie Dumont. Pabroliais: 
Antanas Naujokas, Alf. Ka-

VYČIĮJ 3 KUOPA 
AUGA NARIŲ SKAIČIUM

Spalio 14 d. Vyčių 3 kuo- 
valiauskas, Albinas Mažeika pa turėjo susirinkimą, ku-
ir Franas Mažeika.

Vestuvių graži puota įvy
ko namuose pas jaunojo dė
dę ir dėdienę Antaną ir Mor
tą Naujokus. Kai namas tu
ri apsčiai vietos, tai ir su
tilpo gražiai apie 200 kvies
tų svečių. Prie to ir oras 
pasitaikė labai gražus ir šil
tas. Tai dar ir antras die
nos vakare vėl suėjo veik 
pusė vestuvninkų. Prie ska
niausiai įvairiais valgiais ir 
gėrimais apkrautų stalų su
sodinti svečiai buvo ragina
mi ir prašomi valgyti ir už
sigerti. Tai daugelio lietu
vių ateivių paprotys elgtis 
savo vaikus apvesdinant ar 
kitose progose, ir kartu duo 
dant jiems gražų lietuvišką 
pavyzdį
svečiai linkėjo jaunai gra
žiai porelei linksmo ir lai
mingo vedybinio sugyveni
mo. Taipgi jaunieji dėkojo

Motery veikla
Toronto, Canada. — Lap

kričio 8 d. lietuvių parapi
jos svetainėje K. L. T. Mo
terų Sekcija rengia įdomų 
vakarą — šokius su paįvai

Besilinksmindami' rinimais. Jeigos bilietams 
irgi bus skirta dovana.

Rengėjos širdingai kviečia 
visus lietuvius ir jų drau 
gus atsilankyt, pasilinksmin

ANGLIAKASIAI STREIKUOJA

l'-Urauras'’ Acme teiepnot*

Vietoje eiti į darbą šie angliakasiai išsirikiavę atsiimti uždarbius iš U. S. Coal and 
Coke Co. arti Westville, III. Jie dalyvauja paskelbtam CIO 53,000 angliakasių streike 
dėl “elosed shop.”

visiems svečiams už atsilan
kymą ir už suteiktas dova 
nas. F. P.

riame dalyvavo daug narių. 
Susirinkimui vadovavo Vy
čių kuopos atgaivintojas 
kun. Stasys Raila, kuris de
da pastangų, kad kuopa 
augtų nariais, ir darytų pa
žangą veikime.

Garbė kun. S. Railaf. 
kuris pasišventusiai dar
buojasi jaunuomenės labui. 
Lai gyvuoja Vyčių 3 kuopa 
ir jos vadas, kun. S. Raila.

K. D.

I

ti ir kartu paremti labda
ringą darbą, nes Moterų Sek 
cijos visi parengimai skiria
mi labdarybei.

_ Moterų Sekcija 
Aušros Choro koncertas 
Hamiltone

Lapkričio 15 d. lenkų sve
tainėje, Edward St., Toron
to Aušros choras rengia pir
mą kartą Hamiltone gražų 
ir įdomų koncertą.

Dainuos žymūs choro so
listai solo, duetu ir t.t.

Po progfamoš seks Šokiai 
prie geros muzikos.

Aušros choras kviečia vi
sus lietuvius Hamiltone, To
ronte, ūkiuose, ir apylinkėj 
gyvenančius atsilankyti, iš
girsti ir susipažinti.

Genė Yokubynaite, 
choro sekretorė

Conn. vai. lietuvių 
bravoro alus 
parduodamas N. J.

New Britain, Conn. — 
Lietuvių bravoro Cremo vir
šininkai, pirm. Skritulskas, 
manadžierius Pinkevičius 
jau seniai mėgino gaut: 
žmogų New Yorko ir New 
Jersey valstybėse, per kurį 
galėtų parūpinti Cremo a- 
laus šių valstybių lietuviams. 
Iki šiam laikui Kralikaus-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
Ree 6958 So. Talman Ava 
Ras. TeL GROvehiU 0617 
Office taL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—9 vek. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis sueitame 
2423 W. Marąuette Road

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Noo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vėl vak. 
Nedaliomis pagal sutarti.

Office tel. YARda 4787 
Namų tol. PROspect 1930

TeL YARde 5921. 
Res.: KENuood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

kas parūpino New Jersey
bonkom Cremo alaus, dabar
galima gaut ir stiklais, nes
paskutinėmis dienomis Pin- *
kevičius atsilankė į Newar- 
ką ir padarė sutartį su But-

UNITED 
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kVINGS 
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ANO STAMPS

/

THANKS
and
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about l

y/HlP-
FAMILY] 

ITIMY V/HOLE
lOVES

.et OANal 6183

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

Valand.ie’ 1—3 popiet ir 7—8 v ■ 
REZTDrvci JA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

Ofiao tel.) VJRgbila 0036 
Rezidenci jo* tel.: REVerly 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.

Tel. OANal 0257
Rda. tol.: RROipect 665

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

ReaMenriJa: 8600 So. Arteaian Ar 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 Dopi*

• iki B vaL vekaiu

kum. Dabar Butkus parūpi
na visom užeigom New Jer- 
sey bačkom.

Kas ryžtasi laimėti, tas 
labai retai pralaimi. V. L.

Bukli*- M 
SAVO ATIMS

’ viena pora aklų vtaam (r y 
’ -ritmui Raukoklt lae leladaml 
<*-kaarnln>iot1 Jaa modemiSklaurts 
-neloda knria raekllmo mokalaa

rali apteikti 
na METAI PATYRIMO 

pririnkime akinta, korte daAbIIim 
rtaa akly įtempimą

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

OPTOMFTRISTAI 

1801 So Ashland Avenue
Kampaa tk-toa

Telefonai. CANAL/ 052S — Ohlcaco 
OFISO VALANDOS

Kasdien 9-00 a. m. iki 8.30 p. m 
Trei Ir fce.At: 9:90 & m Itrt

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka. 

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai, kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais. Trečiadieniais 
ir ŠeStadieniais 

Valandos: 3 — 8 popirt. 
Telefonas; CICero 4270

OR. F. G. WINSKUNAS
PHY8ICLAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso taL OANal 8845 
Ofiso Val.i 2—4 ir 7—« 
TrsčtoBlsnUlsnMai MtartA 
Bes. Tėti ■—luifr HM

TaL TARda 8948

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Streat

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

Telefofna*; HEMIock I4R49

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki >! Vak. 7 iki » 

Nedėliomis pairai a1 įtart)

Telefonas CANal 4796

DR. PETER j. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-fr
ir pagal sutartį. .

Res. telefonas 8EEley 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir aus 7—B vakare 

Taipgi
Ofiao Mieto

Taipgi pagal sutartį.
romas

ItchingforHeutr

Forquick relief from itcninr of ecacroa. pimplrc, 
athlele'a foot. se«b..s, i u.hes and other ex- 
tcmally caused skin trouhles, ūse world-lamoua 
cooling. antiseptic, Iiųuid D, D. D Prescription 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
quiekly siops intense itch.ng. SSc tiial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
dr^-'giat today for O. D. P. PrtCSCRIPTION.

■■■■■■MSAnaBai
LIETUVIS DAKTARAS “

OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius 

atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3409 S. Halsted St.
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3088

ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAIS:
3133 SO. HALSTED ST.

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

V8.1 Velk
Tel. CALumet 6877 

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

REZIDENCIJA: —
3140 SO. HALSTED ST.

Tel.: Vietory 207#

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė. 
Chicago, UI.

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 

šeštadieniais: 11—12 ir 7—9
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

Dr. Waller 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 Avė.

ToL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Ofieo TeL: Raaid. TeLi
VTRginia 1886 PROepaot 86*

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGAF1853 Weat 35th Street

LIGONIUS PRIIMA i
Kaedien ano 2:00 iki 8:00 «eL 
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

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

(2-troe labos)
TeL MIDw»y 8880 Ohica<o. OI.

OFISO VALANDOS- 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki t 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vek

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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

Tel. YARda 09B4 
Ruz. Tel. KENwood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vek 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vėl. dieną

TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524 
EMERGENCY: cail MIDway 0001 
Rea.: HKMIock 1643

DR. ALBERT J, VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 VVest 63rd Street



Trečiadienis, spalių 29, 1941 n

Lietuviai tremtiniai ir ju šelpimas Jr

(Spaudos Biuletinis)

h 1. Rusai monarchistai ar 
komunistai be Sibiro 
neapseina

Sąryšyje su prievarta de
portuotais į Sovietų Rusiją 
lietuviais, nelegalios Sovie
tų okupacijos laikotarpyje 
nuo 1940 m. birželio mėn. 
15 d. iki 1941 m. birželio 
mėn. antros pusės, sekanti 
informacija paeinanti iš Lie 
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
šaltinių pasiekė ir šią Pa
siuntinybę:

Pirmas deportuotų lietu
vių sąrašas pavadintas: “Da 
linis sąrašas deportuotų ir 
nužudytų lietuvių.” Kad tas 
sąrašas yra autentiškas do
kumentas matosi iš Sibiri- 
jos gaunamų telegramų. Iš
karto metasi į akis, kad 
tremtinių šeimynos išardy
tos, vaikai atskirti nuo tė
vų, lyg būtų kidnapinti. Vel
tui tad lietuviški bolševikai 
bando ištrėmimus pateisin
ti karo sumetimais, istorija 
nepateisins laukinio okupan 
tų žiaurumo. Bolševikai ir 
naciai vien dėl tų jų žiau
rumų negali pretenduoti 
prie jokios vadovaujamos 
rolės žmonijos gyvenime. 
Kalbamas sąrašas buvo su
darytas iš į Lietuvos Rau
donąjį Kryžių Kaune suplau
kusių žinių, gal būt iki rug
sėjo 1 d., priežiūroje dr. Gar 
maus, energingo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninko, kuris tą svarbią vie
tą perėmė Sovietų okupaci
jos metu. Dr. Garmus tu
rėjo geros progos matyti G 
PU veiklą Lietuvoje. Kad 
patirti padėtį perpildytuose 
kalėjimuose, koncenrracijoa 
stovyklose, gelžkelio stoty
se, — nelaimingi tremtiniai 
buvo grūdami į galvijinius 
vagonus — Lietuvos Raudo
nasis Kryžius suorganizavo 
keletą informacinių kelionių. 
Kryžiaus apskaitliuojama,

kad skaičius prievarta de
portuotų lietuvių siekia bent 
60,000. Sovietų okupacinio 
režimo metu buvo nelengva 
užduotis surinkti informaci
jų apie suimtuosius asme
nis; nelengvas dalykas tai 
padaryti ir dabartiniu vo
kiečių okupacijos metu, kai 
žmonių judėjimas kariškais 
patvarkymais griežtai su
varžytas. Pirmas, tokiu bū
du sudarytas 604 numerių 
sąrašas, apima apie 750 as
menis. Amerikos lietuvius 
yra pasiekusios žinios apie 
ištrėmimą asmenų, kurie ne
įtraukti į kalbamą sąrašą 
Nr. 1. Arčiau su minimu są
rašu susipažinus, yra galimi 
sekantys pastebėjimai:

a) Sąrašas nurodo vieto
ves iš kurių asmenys paim
ti deportavimui arba nužu
dymui. Didžiuma jų paimta 
iš Vilniaus bei Kauno kalė
jimų.

b) Rasta nepilnas sąra
šas kalinių nelaimingo Lu
kiškių kalėjimo, kuris api
ma šio Nr. 1- sąrašo nume
rius 110 iki nr. 401. Tačiau 
dr. Mykolo Devenio pavar
dė, kuris ten buvo kalina
mas, šiame sąraše nepasi
rodė. Betgi žiniomis iš pa
tikimų privatiškų šaltinių, 
dr. Devenis vis tik buvo de
portuotas į Europos šiaurę.

c) Sąrašas apima nužudy
tų asmenų — 119, abejoti
nų atsitikimų — 30 ir de
portuotų — 601. Moterys ir 
vaikai sudaro 27 nuoš. de
portuotų asmenų.

d) Sulyg užsiėmimo, są
raše suminėti 750 asmenys, 
šitaip skirstomi:

Darbininkai — 283 arba 
apie 38 nuoš.

Tarnautojai — 117 arba 
apie 15 nuoš.

Kariškiai — 79 arba apie 
11 nuoš.

Intelektualai (profesiona
lai) — 144 arba apie 19%.

Die A CGAS

15 ŽUVO KASYKLOJE

C'Oruuffaa" Acme teiepnot*.

Minia stebi gelbėjimo darbus Daniel Boone anglių kasykloje, Nortonville, Ky., kur 
įvyko sprogimas. 33 angliakasiai išvaduota, o 15 rasti žuvę.

Kiti — 127 arba apie 17 
nuoš.

e) Iš intelektualų: kuni
gai, agronomai ir gydytojai 
daugiausia nukentėjo: Iš 24 
kunigų sąraše paminėtų — 
21 nužudytas, iš 39 agrono
mų — 5 nužudyti, iš 10 gy
dytojų — 3 nužudyti.

Iš kitų šalitinių žinome, 
kad skaitlius deportuotų in
teligentų, ypač liaudies mo
kytojų, yra daug didesnis

Stulginskas su šeima, ant
ras Lietuvos Respublikos 
prezidentas, Konstantinas 
Šakenis, paskutinis Lietuvos 
Seimo pirmininkas su šei
ma, Kazys Bizauskas, mi
nistro pirmininko Merkio pa 
vaduotojas. Dar nežinoma 
kur nugabenti gen. St. Raš
tikio vaikai.

Kyla svarbus klausimas: 
ar gali bent kas pasaulyje 
išgelbėti gyvastis visų de-

negu kad sąrašas Nr. 1 pa- portuotų lietuvių ypač tų, 
sako. i kurie yra mirtinam pavo-

pinigų. Laiškai neatėjo dar,

2. Sekant Lietuvos Raudo 
nojo Kryžiaus daviniais bei 
paaiškinimais pasirodė, kad 
tiktai 1941 m. birželio mėn. 
bėgyje 871 prekiniai vago
nai, prigrūsti iki troškulio 
nekaltų vaikų, moterų, sene
lių ir vyrų, buvo ištremti iš 
Lietuvos į Sibirą ir kitur.

Iš to pačio Liet. Raud. 
Kryžiaus šaltinio patirta a- 
pie buvusius Lietuvos Res
publikos pareigūnus: Anta
nas Merkys, ministras pir
mininkas, Juozas Urbšys, 
užsienių reikalų ministras, 
pulk. Skučas, vidaus reika
lų ministras, Povilaitis, sau-

juje Solovetzki Saloje? 
Sovietų Rusija, dabar be-

sikaujanti dėl savos gyvy-

tik telegramos ant kurių nė
ra rankos parašo, — tat ir 
sunku žinoti kas tas teleg
ramas rašo? — telegramos 
ateina anglų, prancūzų, net 
vokiečių kalbomis, bet ne
lietuvių — tat yra abejo
nėms pagrindo. Lietuviški 
bolševikai vietoje šaipytis iš 
tremtinių nelaimės, turėtų 
jiems gelbėti.

Vieninteliai kas, gal būt, 
galės tremtiniams padėti y- 
ra Amerikos Raud. Kryžius. 
Bet' ar sovietai sutiks, dar 
nėra žinios. Tuo tarpu “A- 
merican Express” priima ir

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.

Tarsimės labdarių 
seimo reikalais

Joks . darbas be tinkamo 
plano ir prisirengimo netu
ri pasekmių. Nepasiekia sa
vo tikslo nė organizacijų sei
mai, jei jų vadovybė išank- 
sto nepaplanuoja.

Labdarių Sąjunga, kuri 
veikia nuo 1914 metų, pui- 

; kiai žino gerai prirengtų 
I seimų vertę. Dėl to jos cent

ro valdyba ir visų kuopų at
stovai šį vakarą 8 valandą 
renkasi į savo reguliarinį 
mėnesinį susirinkimą Šv. 
Kryžiaus par. mokykloj, kad

pietavo naujai pertaisytame 
ūkio name ir daug dalykų 
aptarė.

Tenka pasakyti, kad pra
ėjusią vasarą daug tūkstan
čių lietuvių aplankė ir far- 
mą ir gražiuosius labdarių 
ūkio miškus. Daug draugijų 
čia atlaikė savo išvažiavi
mus. šv. šeimos vila darosi 
dideliu lietuvių centru, ypač 
vasaros metu. Kai pasista
tys prieglauda, suprantama, 
čia judėjimas pasidarys dar 
didesnis. K.

Sąjūdis 1-mo j kuopoj
Labdarių Sąjungos 1 kuo- 

smulkmeniškai apsvarstyti pos skait|ingas susirinkimas

kominga už Lietuvos žmo
nių vargą ir negali atsikra
tyti pareigos paliuosuoti, 
apsaugoti ir atlyginti vi
siems nukentėjusiems trem
tiniams; ir ji taipgi priva
lo atstatyti Lietuvos terito
riją. Grynai humanitariniu 
požiūriu, Sovietų Rusija kai
po gavėja pagalbos iš pa
saulio didžiųjų demokratijų, 
turėtų jausti pareigą apsau
goti gyvybes ir sveikatą vi
sų deportuotų ir atitaisyti

gurno departamento direk- 1 skriaudas padarytas Balti- 
torius, ir prof. Augustinas jog mažosioms demokrati-

bės, nežiūrint to, yra atsa<- Į Pasiunčia pinigus. Tat pini-
gų ir vertėtų pasiųsti nors 
truputį bent tiems tremti
niams, kurių adresai žinomi. 
Dėl baisiai aukštų sovietiš
kų muitų, su siuntimu mais
to, vaistų ir drabužių rei
kėtų tuo tarpu palaukti, bet 
pasiruošti.

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė. Tihamer Toth.

besiartinančio seimo reika
lus. Ir raginti, berods, ne
reikia, kad į šį priešseiminį 
susirinkimą gausingai susi
rinktų kaip centro valdybos 
nariai, direktoriai, taip kuo
pų valdybos ir jų išrinkti 
atstovai.

Ta pačia proga priminti- 
na, kad svarbus metinis lab
darių seimas bus sekmadie
nį, lapkričio 16 d., Šv. Kry
žiaus par. naujoj salėj. Į 
seimą yra užkviestos visos 
Chicagos ir apylinkės drau
gijos ir organizacijų kuo
pos, taip pat biznieriai, pro
fesionalai ir visi, kuriems 
tik rūpi dirbti kilnūs labda
rybės darbai ir remti lietu
vių senelių prieglaudos sta
tymą.

Girdisi, kad daug draugi
jų jau išrinko atstovus ir 
daugelis jų nesiunčia tuščio
mis rankomis, bet skiria

įvyko spalių 19 d. Buvo 
svarstomi einamieji reika
lai. J. Šiaudvitienė labdary
bei pridavė $5.00 iš Pitts
burgho nuo Onos Martinai
tienės. Pirm. M. Sudeikienė 
dėkojo visoms narėms, ku
rios prisidėjo prie parap. 
pikniko. Buvo skaitytas laiš
kas nuo Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų ir Mo
tinos Dovy dos. Dėkojo už 
seimo dovaną. Kalbėta apie 
labdarių seimą, kuris įvyks 
mūsų parap. svetainėj. Pie
tus pagaminti apsiėmė pa
sidarbuoti : Sudeikienė, O. 
Vaznienė, Eitutienė, Martu- 
šienė, B. Cicėnienė. Seimui 
dovana paskirta $25.00; at
stovauti apsiėmė: kleb. kun. 
A. Linkus, pirm. Sudeikie 
nė, Navickai, Vaznienė, Mar- 
tušienė, P. Dorša, B. Cicė
nienė. Nutarė užsimokėti 
klebonas kun. A. Linkus pla-

prieglaudos statybai dova- duoklę į Federaciją Ger0
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NEIGIA PREZIDENTO PASIŪLYMU

I

« AJi-augua’ Acme telepBotaf

United Mine Workers prezidentas John L. Lewis skaito 
prezidento Roosevelto laišką, kuriuo prezidentas jam siū
lo atšaukti paskelbtą 53,000 angliakasių streiką plieno 
kompanijų kasyklose ir visus nesusipratimus pavesti boar
do sprendimui. Lewis atmeta prez. Roosevelto siūlymą.

Voldemaras, prieš keletą me 
tų ministras pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministras. 
Jie yra tarp nelaimingų ka
linių Solovki salose, Balto

koms. To juk reikalauja At- 
lantiko Deklaracijos dvasia.

3. Kaip gi su tremtinių 
šelpimu? Iš šaltos Sibirijos 
platybių čion ateina teleg-

joj Juroj. Ši informacija at »
„ c T . ,ramų su prašymais maistoskleista pulk. S. Leono, bu-‘ v J

vusio vidaus reikalų minis
tro, kuris pats buvęs Solov
kų koncentracijos liogerio 
kalinys, bet buvęs atgaben
tas į Kauną teismui prieš 
pat sovietų-vokiečių karą. 
Pulk. Leonas beveik stebuk
lingai išvengė sušaudymo ir 
dabar yra Lietuvoje.

Nėra ligi šiol žinoma kur 
randasi sekantys buvę ankš
ti pareigūnai: Aleksandras

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT EUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES
(•rtamally cauaad)

No matter what You've trled adtheut 
succeee (or unalghtly aurface pimplaa, 
bleittlahea and aimilar ekin irritationa, 
here'a an amasingly succeaaful doc- 
tor’a formule—powerfully eoothinf 
LMd Žemo—whieh qulckly relievee 
Įtchlng aoreneea and starta risht in to 
nelp nature promota RAST nealing. 
80 years continuoua sueceaal Let 
Zemo's 10 dlfferent marveloualy effec
tive ineredlenta help YOUR akin. 
Also ointraent form. Severe cassa 
may need Eatra Strength Žemo. ,

A D D I N G MACHINES

— SMAll MONTHIT PATMINTI—

. RIMKIT* (AMT •Mf-TBA*

SOLO, RENTED 
AND REPAIRED

■ACIMNR •VARANTI!

+ CTAD typewriter 
COMPANY

BOMBT C. OOIMIATT,
IM W. MADISON ST.

Phone DEARBORN 8444

neles, kurias įteiks per sei 
mą.

Jau galima numanyti, kad 
šių metų seimas bus gau
singas, nes draugijose ro
doma didžiausio palankumo 
labdarių sąjungai, statan
čiai prieglaudą ir dirbančiai 
kitus labdarybės darbus, lb.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS
Nuo 0 ryto iki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. SSrd Place, 
Chicago, DI.

^UTIMATfA— FREE —demometaatiomJ

iBXiik^r
Ar kenčiate nietlejimą. V 
nudegimą, arba odos ligą? f 
FTekentėklt 1 Žemo per SO 
metų gelbėjo įmonėms. Pa
šalins eosema. išbėrimas, 
•pnogns ir kitokios odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visnose aptieko- 
m SRc. 60c. S1.00.žemo

FOH 5KIN IftRITATlONS

TBAO

There i« no ėstis charite for Vlramin A in 
Smith Brothers Cough Drops. Theae delicioua 
dropa tūli coat only )t. (Black or Menthol)
Smtth Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vltamln A (Caroceae) raitei tha retittance of 

nurout membranei of nose and throat to 
cold infcctiont, when lack of resist- 

aoca it due to Viutnia A dchciency.

Tvarko ūkį
Labdarių Sąjunga rūpina

si, kad tas ūkis, kur stato
ma senelių prieglauda, būtų 
tinkamai sutvarkytas, štai, 
aną sekmadienį labdarių far 
moj susirinko ūkio tvarky
mo komisija (K. Sriubienė, 
J. Motekaitis, M. šrupšie
nė, M. Sudeikienė, B. Ne- 
nartonis, A. Bacevičius), 
kad pasitarti įvairių ūkio 
pataisymų ir pagerinimų rei 
kalais. Komisijos nariai pa

čiai paaiškino apie statybos 
darbą, kad pinigai yra labai 
reikalingi statybai. Pirm. M. 
Sudeikienė priminė, kad su
eina 6 mėnesiai nuo mirties 
mūsų buvusio klebono a. a. 
kun. Skripkos. Labdarių 1 
kuopos nariai sudėjo šv. Mi
šioms užprašyti. Kun. A. 
Linkus pranešė, kad gavęs 
amžinų narių, kurie įmokė
jo po $100.00: Juoz. Ir Pet
ronėlė Schultz, Ieva Varpu- 
činskienė, Leonas ir Karoli
na Petkeliai, Domicėlė Bart
kienė. Būtų gerai, kad ir 
daugiau tokių narių atsiras
tų. Kas galite, tapkite am
žini nariai, kas neišgalite, 
tapkite nors metiniais na
riais.

Labdarių seimas įvyks lap 
kričio 16 d. mūsų salėje. 
Visi kuo skaitlingiausiai ma
lonėkite dalyvauti. Valdyba

miuions AOtii —Mlracle Whip does work tvonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip ia 
by far America'a favorite saled dressing.

Everybody ravės about your 
salads, Peg.What's the secret?

r

i t
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

rie per daug metų trukdė ir, pasirodo, dar ir dabar 
trukdo geriems dviejų kaimyninių tautų santykiams. 
Tasai įvykis kalba ir apie didelį reikalą tuojau suda
ryti Vyriausįjį Lietuvių Komitetą, kuris autoritetin
gai galėtų kalbėtis ir su lenkais, kad išsiaiškinti Vil
niaus klausimu, tartis su kitais kaimynais dėl santy
kių ir vadovauti darbams dėl atstatymo Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės.

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 29 d.)

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

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of Mareh 3, 1879.

Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo" rfimSjams ir akaltytojama 
siunčiu sveikinimus ir geriausius llnkSjlmusI

Jūsų dienraštis ne vien tik gaUrnauJa skaitytojams. Informuodamas 
apie {vairius katalikams {domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie. 
■aa gina Ir saugo Jas nuo amMnoJo išganymo priešu.

Daugartopai tapadaugSja JOsų katalikiško dienraščio skaitytojų akai* 
Stasį

* MILETO GIOVANN1 OKX>GXAN1. 
laodicea Arkivyskupas,
SpsUsHškas Deirsratss

Prezidento kalba
Praėjusio pirmadienio vakarą kalbėjo Prezidentas 

F. D. Rooseveltas. Kadangi Prezidentas kalbėjo laivy
no dienos iškilmėse, jo kalba lietė krašto gynimo prob
lemas ir karo eigą, primenant, kad pirmieji šūviai A- 
merikos link jau iššauti ir dėl to amerikiečiai esą pa
sirengę paimti jiems mestą pirštinę.

Prezidentas šavo kalboj iškėlė Hitlerio slaptus pla
nus. Anot jo, yra susektas slaptas nacių žemėlapis, 
kuris rodo naciškosios VolAetijos tikslus padalinti Pie
tų Ameriką į penkias vasalines valstybes ir taip pat 
užvaldyti Panamos kanalą.

Abejoti dėl Hitlerio slaptų planų ir jo užsimojimo 
jsistiprinti Pietų Amerikoj netenka. Kas bent kiek aky
liau seka šių dienų gyveriimą, tas ir iš spaudos pra
nešimų ir iš kitokių šaltinių galėjo pastebėti stiprią 
nacių penktosios kolonos veiklą tuose kraštuose. La
bai gerai, kad nacių planai yra žinomi, ir kad ren
giamasi jų vykdymui užkirsti kelią. Tam, juk, ir stip
rinamas krašto saugumas ir rengiamasi prie apsigy
nimo. Jungtinės Valstybės, aišku, negali sudėjus ran
kas ramiai sėdėti, kai Pietų Amerikos valstybėms yra 
statomos pinklės. Nesiruošimas sudarytų krašto sau
gumui rimčiausių pavojų.

Ta pačia proga Prezidentas priešininkus perspėja. 
Teneapsigauna. Karo reikmenų produkcija eina plačiu 
mastu, entuziazmas visuomenėj ginti savo kraštą ir 
visus jo interesus yra didelis.

Prezidentas savo energingoje kalboje iškėlė ir nacių 
planus sunaikinti krikščionybę ir jos vietoje įvesti pri
verstiną ttrptautinį nacizmą; vieton biblijos brukti 
žmonėms Hitlerio “Mein Kampf” ir vietoje Kristaus 
kryžiaus iškelti “swastiką ir nuogą kardą.”

Ir dėl šios Prezidento Roosevelto kalbos dalies abe
joti netenka, nes jau gerai žinome, kad ir Vokietijoj 
ir jos okupuotuose kraštuose religija yra įžūliai per
sekiojama.

Atsakys pati lietuvių tauta...
“Amerikos” bendradarbis p. Spectator tarp kitų da

lykų rašo:
“Tačiau iš nacionalsocialistinės Vokietijos negalima 

vaikiškai tikėtis kokios nors mums palankesnės išim
ties ar privilegijos. Kartą vienąs partijos pareigūnas 
pasakė: “Mes nesielgsime su Lietuva kitaip, kaip su 
visais tais kraštais, kuriuos atsikovoja mūsų “Pan- 
zerdivisionen” — šarvuotosios divizijos. Nuo pačių lie
tuvių savo laiku, priklausė pasistengt, kad jiems re
zervuotume geresnę ateitį”. Didvyrišką Lietuvos suki
lėlių auką, kuri netiesioginiu būdu tiek daug vokiečių 
kariuomenei padėjo, naciai perdaug jau kukliai nutyli.

“Buvęs žymus veikėjas, vienas iš pirmųjų artimes
niųjų Hitlerio bendradarbių, Hermann Rauschnlng (jau 
keletas metų nacionalsocializmo išsižadėjęs ir nuo jo 
pabėgęs) savo atsiminimuose rašo, kad kartą nedide
liame nacių būrelyje Hitleris, apibudindamas kaimyni
nes Vokietijos tautas apie mus pasakęs: “Lietuviai ge
ri darbininkai ir palankūs nutautėjimui. Jie Reichui 
problemos nesudarys...”

“Sudarys ar ne, tai dar klausimas, į kurį atsakys, 
žinoma, pati lietuvių tauta, kaip jau nekartą istori
joje ji yra atsakiusi lenkams caristinei ir raudonajai 
Rusijai.” _ ,

Ir keisti tie olandai...
J. Kruze “V-bėj” rašo:

“Olandai labai keisti žmonės. Vokiečiai jų niekaip 
negali suprasti. Kai Hitleris pasako gerą “spyčių”, 
kai jis veda derybas su kurios nors valstybės dide
liais vyrais ir kai paskelbia vokiečių laimėjimus 
rytų fronte ar kitur, tai vietoj apie tai rašyti, olan
dų laikraščiai pripildo savo lapus šunų paveikslais 
ir žmonių nusiskundimais, kad vokiškoji kava ne
turi kavos skonio. Vokiečiai yra kantrūs žmonės, bet 
galų gale olandai juos išvedė iš kantrybės. Neseniai 
naciai įspėjo olandus, kad jeigu ateityje pirmuose 
olandų laikraščių puslapiuose bus tik šunų paveiks
lai ir nusiskundimai apie kavos skonį, tai bus blo
gai. Mat, kai žmogus nori kovoti, tai jis randa ir 
ginklą.”
Ir ne tik olandai suranda priemonių kovai su oku

pantais. Suranda jas ir kitos nacių pavergtos tautos. 
Tik laukia tinkamo momento tas priemones išlaisvi
nimui panaudoti. Nė viena tauta nenori mirti ir jokia 
okupacija jų nepajėgs numarinti.

Iškelia svarbų reikalą
Vieno Chicagos lenkų dienraščio redakcija, sužino

jusi, kad dienraštis “Draugas” švenčia sidabrinį jubi
liejų, prisiuntė sveikinimą, dėl kurio keletą žodžių ten
ka pasakyti.

Pirmoje vietoje tasai sveikinimas prisiųstas lenkų 
kalba. Kodėl mes čia tą minim? Dėl to, kad tai yra 
iš vienos pusės jų, lenkų, didelis branginimas savo
sios kalbos, o iš kitos — davimas suprasti, kad lietu
viai lyg ir “turėtų” mokėti lenkų kalbą, nes juk dau
gelis ir įsivaizduoti negali, kad “broliai litvinai” len
kiškai nemoka.

Sveikinimo telegramoj, palinkint ir Lietuvai ir Len
kijai laisvės ir gerovės, sušunkama, kad tebūnie iške
liamos laisvės vėliavos ir “w Warszawie i w Kownie”... 
Kodėl ne Vilniuje? Juk senoji ir tikroji Lietuvos sos
tinė yra Vilnius! Juk lenkams jau, berods, turėtų būti 
žinoma, kad mūsų tauta siekia atstatyti savo valsty
bę su sostine Vilnium! Juk, esant šiandien patiems 
lenkams kitų pavergtiems, lyg ir nepatogu, ir netiks
lu, ir neteisinga būtų siekti pavergti kitas tautas...

Ta lenkų dienraščio telegrama “Draugui” ryškiai 
kalba apie didelį reikalą susitikti lietuvių ir lenkų 
veikėjams, išsiaiškinti ir išsurgsti tuos klausimus^ ku-

Bolševikai ir demokratija
“Darbininkas” rašo apie lietuvių bolševikų vergišką 

galvoseną ir savo rašinį taip baigia:
“Taip pat keista, kodėl bolševikai savinasi demo

kratijos iškabą. Gėdos jie neturi, tai neturi, bet vis 
gi nors menkiausiu smegenų Judėsiu galėtų bent tiek 
suvokti, kad nieks jų “demokratizmui” neįtikės. Ap
simetimas perdaug jau ciniškai juokingas. Jau nekal
bant apie dešiniųjų pažiūrų žmones, paklauskite bet 
kokio kairiojo socialisto, socialdemokrato, socialre- 
voliucijonieriajis ar net anarchisto, ką jie mano apie 
bolševikų demokratiją? Į tai jie gardžiai nusijuoks, 
nusispiaus ar nusikeiks, bet rimtai nė kalbėt neno
rės apie komunistų “demokratiškumą.” Reikėtų pa
rašyt ištisa knyga apie neįmanomą vieno žmogaus 
diktatūrą sovietų santvarkoj. Ar gi lietuviškieji bol- 
ševikėliai nesupranta, kad kalbėdami apie sovietų 
demokratiją, ant juoko save pastato?

Dėmesio svarbiam reikalui
Lietuvai šelpti fondai Chicagoj turės Tag Day lap

kričio 1 d. Tai yra gera priemonė gauti aukų ir iš ki
tataučių. Ir, suprantama, juo daugiau turėsime toj die
noj darbininkų, juo daugiau galėsime surinkti aukų 
lietuviams tremtiniams sušelpti. Dėl to, pažiūrėkime į 
šį reikalą rimčiau, tvirčiau susiorganizuokime ir dau
giau padirbėkime. Chicagos lietuvaitės be didelių ra
ginimų turėtų pajusti savo pareigą įstoti į šį darbą, 
užsiregistruoti ir lapkričio 1 dieną padirbėti tikrai kli
šiam, krikščioniškam ir patriotiškam tikslui.

Lietuvos reikalai.... Lietu
vės, ar jūs žinote, kad Eu
ropoj treti metai kaip žiau
riai siaučia karas, kuris žu
do gyvybes, griauna mies
tus. Ir šis karas nepapras
tai Lietuvą nubiednino.

Moterys, ar jūs žinote, 
kad mūsų broliai ir seserys 
Lietuvoj pasilikę kenčia ne
apsakomą vargą.

Lietuvės mergaitės ir mo
terys, vardan milijonų ba
daujančių mūsų brolių Lie
tuvoje, nuoširdžiai prašome 
jūs neatsisakyti Lietuvių 
Dienoj rinkti aukas, kurios 
bus pasiųstos į Lietuvą

Lietuvių Diena lapkričio 
1 d. Prezidentas Wilsonas 
lapkričio 1 d. leido po visas 
valstybes rinkti Lietuvai nu
kentėjusiai nuo karo aukas. 
Todėl mes Amerikos lietu
vaitės, Lietuvos dukterys 
noriai su pasišventimu ei
kime, visos eikime rinkti 
Lietuvai aukų! Pačios eiki
me aukų rinkti ir . paprašy
kime talkon kitatautes, sa
vo pažįstamas ar drauges.

•
VVilsonas numato karą.... 

Amerikos prezidentas Wilso- 
nas vienoje savo kalboje pa
sakė, kad kai kurios valsty
bės nepatenkintos Jungtinių 
Amerikos Valstybių augimu 
ir plėtojimusi, todėl galimas 
dalykas, kad su tomis val
stybėmis Amerikai gali tek
ti kariauti.

• ,
Dideli angių nuostoliai jū

rose... Vokiečiai nuskandino 
tik ką 13 anglų laivų.

Vokiečiai nuskandino 1,- 
253 laivus.... Nuo pradžios 
karo ligi š. m. spalių 12 d. 
vokiečių povandeniniai lai
vai ir minos nuskandino 1,- 
253 laivus 2,569,501 tonų. 
Tame skaičiuje nuskandinta 
200 neutralių valstybių lai
vų, kurie vežė kariaujan
čioms valstybėms amunici
ją

Po svietą pasidairius
Brooklyn’o tautininkų ga 

zieta ‘V.” viena, n numery 
užklausė saviškių. “Ar blai
vė j am?” Gazieta išfige- 
riavo, kad pas tautininkus 
esama neblaivu'no, ba nėra 
“savitarpinės taikos ir su
gyvenimo” (kas esant ne
blaiviam stovy ir negali
ma).

Tautininkai dažnai ima 
drąsos kviesti katalikus į 
veikimo partnerius. Bet jei 
tavo partneris bus genero
las be armijos, ir dar ne
blaivus, kaip jis gali partne 
rystėj veikti? šita mano 
delnas neišfigeriuoja.

Kolumbo dieną vienoj 
vietoj balšavikai buvo pa
darę mitingą ir svarstė 
apie pagerbimą Kolumbo 
pasiunčiant delegaciją pa
dėti vainiką prie jo pamin
klo.

— Bet tavorščiaį, — sako 
vienas mitingiečių. — Ko
lumbas buvo fašistas, tad ar 
verta jis gerbti?

— šezap, jei i?;eko neiš
manai, — užkirtu jam mi
tingo prezidentas. — Jei Ko 
lumbus nebūtų Amerikos 
atradęs, kur mes šiandie bū
tumėm buvę?

Visi tam pritarė ir nutar
ta pagerbti didįjį fašistą.

Kada dar ant Rusijos 
švietė Stalino saulė, vienas 
geras balšavikas norėjo pa- 
simatyti su pačiu Stalinu. 
Ėjo vieną sykį, nepriėjo; 
ėjo kitą sykį, taip pat ne
priėjo. Stovinčiam arti 
Stalino komisarui nusibodo 
draugo lankymasis ir nuta
rė tuo draugu nusikratyti: 
įvedė į kambarį, pakvietė 
gerus čekistus, kurie drau
gui gerokai įkirto į sėdynę 
ir liepė nešdintis. Paraga
vęs čekistų bizūnų draugas 
pakėlė tokį riksmą, kad pa
siekė ir paties Stalino au

sis.. Tad komisaras buvo 
priverstas draugą nuvesti 
pas Staliną audijencijon.

— Ar tu esi Stalinas, bai
sa vizmo caras? — paklau
sė draugas kęsdamas dide
lius sopulius.

— Taip, aš, — atsakė Sta 
linas. — Ko draugas nori?

— Jei taip, — tarė drau
gas nusimaudamas kelnes 
ir rodydamas pamėlynavusį 

•užpakalį, — prašau pažiū
rėti, kas darosi tavo roju
je.

Prašau Nesijuokti
Iškilmingam bankiete pro 

gramos vedėjas kalba:
‘ ‘Gerbiamosios ir ger

biamieji! Turiu už garbę 
perstatyti jums vieną asme
nį, vieną mokyčiausių vi
sam pasauly, kurio vardas 
yra visiems žinomas — ne 
tik pas mus, ale ir užsieny 
. . . Tai yra profesorius . . . 
profesorius (tame tarpe pro 
gramos vedėjas lenkiasi 
prie to žmogaus asmens ir 
pakušdomis klausia: atsi
prašau, kaip tamstos pavar
dė?)

— Kuomet jau busiu mi
ręs visuomenė tik sužinos, 
kas aš buvau ir tik tada 
įvertins mano darbus, — gy 
rėsi tūlas didelis veikėjas.

— Taip, taip, — atsakė 
jam kolega. — Apie miru
sius niekas nekalba blogai.

žmona: — Ir kaip tau ne 
sarmata visą vakarą vien
am sėdėti!

Vyras: — Eik tu, kreize! 
Aš buvau šešiuose saliun*- 
uose, tai kokia čia gali būti 
sarmata ?

— Mano žmona nuolatos 
dreba. Ką tai reikštų!

— Paprastas dalykas: tu
rėsi pirkti naują furkotą.

PAVOJUS PLIENO GAMYBAI

Didelė krūva išdegintų anglių (koksų) Carnegie Illinois Steel Corporation fabri
kuose, Clairton, Pa. šios krūvos fabrikams užteks vos porai savaičių, kai apie 53,000 
angliakasių sustreikavo plieno kompanijų valdomose anglių kasyklose. Angliakasiai 
reikalauja kompanijų pripažinti “elosed shop.” Streiką paskelbė patsai angliakasių 

organizacijos prezidentas L* K
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Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)

Man pasirodė, lyg Ji man kūdikėlį Jėzų priešais tiesė 
maloniai, draugiškai nusišypsojus. . . Kūdikį, šeimą, žmo
gų, mane mylintį — duok man Dievo Motina!

Susijaudinus pabučiavau Madonos ranką, mano lūpų 
pėdsakai žibėjo iš dulkių, kurios buvo čia visa apkloju
sios. — Būk palaiminta, paimk stebuklą atėjusį į tavo 
gyvenimą.

Pamažu ėjau namo. Smulkus lietus pylė iš dangaus, 
permerkė mano plaukus ir per pečius sunkėsi žemyn. To
lumoje balavo pasinėręs vagonų miestas. Tai buvo toji 
gatvė, kur kiekvieną valandą purvyne įstrikdavo koks 
nors sodiečių vežimas, ir vėl kaip tik pataikiau tuo metu, 
kaip vienas mužikas veltui stengėsi savo kuiną laukiniu 
keiksmu priversti telegą (vežimą) patraukti iš vietos.

Vagonų miestas. Visur kabo skalbiniai ant virvių, iš
temptų tarp vagonų, suplyšę ir nuo nešvarumo pilki; ne
globojami, nešvarūs vaikai gainiojasi tarp bėgių aplin- , 
kui, kaišiodami kojas į krūvas pelenų ir anglių likučius; 
išbadėjusios, išblyškusios moterys slenka pamažu siau
romis gatvėmis, prislėgtos vandens kibirų naštos, kurią 
velka šniokšdamos. . . Vis labiau kiekvieną dieną, grįžus 
iš tarnybos, širdį užlieja naujas skausmas dėl šito paveik
slo neapsakomo vargo. . . .

- Ir vokietis, kuriam lyg būtų užginta sugrįžti į kultū
ringą šalį — turi pas mus pasilikti? Su pajais, iš kurių 
gyventi negalima? Visame šitame neribotame nešvaru
me? Ne, taip negali būti, tokios aukos aš neprivalau pri
imti. . . Tik nelengva taip padaryti! Aš turiu išsižadėti tų 
mielų akių ir jo? Ne, aš negaliu. . .

Aš negaliu, bet pagaliau turi taip būti. Rytoj aš pas 
jį nueisiu ir pasakysiu, kad jis turi namo važiuoti. . .

Taip trumpa turėtų būti mano laimė? O, kaip ilgai 
aš nežinojau, kas yra laimė, kaip ilgai! Dabar ji yra čia, 
nejau ji tetruktų tik vieną valandėlę?

Taip, nors vieną valandėlę! O vis tik yra laimė ir 
už tai dėkoju, mano Dieve!

........ ..... . Rugsėjo 14 d.
Jau buvo visai vakaras, kaip šiandien atėjau į bib

lioteką. Buvau beveik įsitikinusi, kad vokietis atsiims 
savo pasižadėjimą, važiuot į savo tėvynę, ir mane paliks 
su mano pasakomis ir sapnais apie gyvenimą . . . Kaip 
galima apie pasakas galvoti tokiame varge?

Aš dariau tą pat, kaip visados, ten eidama: pakar
tojau sau kiekvieną vaizdą, kiekvieną žodį, su juo pra
kalbėtą, klausiausi kiekvieno tono, kurį jis kada- nors 
smuikavo, grojo . . .

Keista, kad lig šiol aš ta nežinojau: su juo taip ge
ra, paprasta, ramu, taip patikima. Ištikrųjų jis yra pir
mas žmogus, su kuriuo nė vienos valandėlės nejaučiau 
jokio nesmagumo, neturėjau niekados jokios sunkios aki
mirkos, kad mąstoma, lyg kažkas būtų išplėšiama gra
žaus, lyg nereikšmingo, bet vistiek ką niekados nesugrą
žinsi.

Biblioteka buvo pilna lankytojų, ypatingai skaityk
la. Priėjo Liuba ir pažnabždėjo:

— Pasaugokite Jūs tą vyrą tenai, jis tikrai vėl da
rys iškarpas iš knygų! Mes jau jį seniai stebime; šian
dien mes jį nutversime.

Aš pažiūrėjau, kur rodė jo žvilgsnis. Ten sėdėjo 
pagyvenęs vyras, senu nunešiotu apsiaustu, kuris kada bu
vęs juodas, dabar blizgėjo ypatingai sumišęs raudonum” 
ir žalumas. Senelis galėjo jau virš šešišdešimties metų 
būti, nes jos veidas turėjo vaikiško nepajėgumo išraišką 
kuri visada mane sujaudina iš sunykusių veidų tų žmo 
nių, kurie žengia į senatvės mirtį. Jo plaukai buvo se 
niai nekirpti, ilgi pluoštai kabojo per apykaklę jo šlapio 
apsiausto. Aš pamačiau, kaip jo kaulėtos, drebančios 
rankos šen ir ten vartė nervingai plonos knygo3 lapus, ii 
bailiai dairėsi į visas puses. Apie jį sėdėjo lankytoja 
nejudėdami, įsigilinę į savo knygas ir laikraščius.

— Ką jis skaito? — paklausiau.
— Kažkokią šventųjų istoriją. Greičiausia jis turė

jęs pirmiau būti dvasiškiu, — atsakė Liuba.
Šitame akimirksnyje senasis žmogus greitu judėsiu 

išsitraukė iš kišenės peiliuką, pasidėjo šalia savęs, ir 
paskui po valandėlės pradėjo jis pamažu ir atsargiai vie
ną puslapį pjauti. Prie jo priėjo direktoriaus pavaduo
tojas ir uždėjo ranką ant pečių. Toliau aš negalėjau ši
to vaizdo pakasti, greitai nuėjau pro spintų eilę atgal. Iš 
tolo girdėjau šaukiant geležinį balsą:

— Maskvoje jūs šildote krosnis šventomis knygomis; 
aš juos turiu išgelbėti, šventųjų paveikslus!

— Jūs esate areštcoti! — potraukė jį kitas balsas. ( 
(Tęsinys)

DRAUGAS

TORNADO AUKOS

t uruugua Acme icitunot..

Dardanelle, Ark., vienas tornado (viesulo) sugriautų namų. Tornado sunaikino tris 
Arkansas valstybės bendruomenes. Mažiau šia 17 asmenų žuvo ir daug sužeistųjų.

Kaip Lietuvos laisvamaniai išpardavinėjo savo tėvynę
Skambėki per amžius 

vaikams Lietuvos,
Tas laisvės nevertas, 

kas negina jos.

Jei šį tėvynės šauksmą, 
įrašytą mūsų laisvės varpe, 
reikia visada prisiminti, tai 
labiausia tada, kada tėvynė 
nelaisvėje. Kaip gaila, kad 
šalia ryžtingų patriotų tarp 
mūsų lietuvių atsiranda pa
taikūnų kiekvienai okupaci
jai, ir tai iš tarpo tų, kurie 
anksčiau kryžiavosi kovoją 
tiktai už laisvę. Turiu čia 
galvoje Lietuvos laisvama
nius. Teisybės vardan reikia 
pastebėti, kad nereikia mai
šyti laisvamanių su kairiai
siais. Turėjau progos sueiti 
į artimesnę pažintį su visa 
eile Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių kairiųjų vadų, ir ne
turiu pagrindo abejoti jų 
patriotingumu, jų tarpe ga
lima rasti net gi religingų 
žmonių. Net ir tarp Lietu
vos laisvamanių buvo žmo
nių, kurie geriau pasiliko 
nuošaly jų sąjūdžio, bet ne
prisidėjo prie Lietuvos grio
vimo. Tačiau tai buvo lyg 
išimtys, gi kur nukrypo visa 
laisvamanių sąjunga su sa
vo organu “Laisvaja Min
timi”, parodys sekantieji 
faktai.

Šiomis dienomis turėjau 
progos peržvelgti jų leisto 
laikraščio "Laisvoji Mintis” 
paskutiniausius numerius, 
iki bolševikų išvyjimo. Ra
dau tą, ko nesitikėjau. Tie 
laikraščiai dabar sunkiai 
prieinami, ir aš manau, kad

ai ką mes iš jų turime už
protokoluoti liūdnoje tautos 
istorijoje.

Laisvamaniai priesiekta 
kovoti už diktatūrą

Tik paėmęs į rankas lais 
vamanių laikraščio "Laisvo 
ji Mintis” šių metų pirmąjį 
numerį, aptinki pirmame 
puslapyje straipsnį, skirtą 
Lenino pagerbimui, su ant
rašte per visą puslapį: "Iš
tikimai pasižadame pildyti 
Lenino testamentą.” Straips 
nyje pirmoje kolonoje skai
tome:

— Skirdamasis su mumis, 
draugas Leninas įpareigojo 
mus saugoti ir stiprinti pro
letariato diktatūrą. Prisie

kiame tau, drauge Lenine,
kad mes nepasigailėsime sa
vo jėgų tam, kad garbingai 
išpildytume ir šitą tavo no-

i”

gą — komunistinį Inte r na 
cionalą.”

Vieton savos tėvynės — 
sovietai ir Maskva

KAS REIKIA ZINCIiAPSAUGOS
BONAI

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

PIRKITE APSAUGOS BONUS!
K. Ką turiu daryti, kad geležinkeliečių organizacijos 

pagelbėti savo sunui, kurs ir ir daug kitų darbo grupių

rą:

Laisvamaniai kovotojai 
už komunizmą

Kai rusai-bolševikai oku
pavo Lietuvą, jie uždarė vi
sas lietuviškas organizaci
jas ir nusavino visą spau
dą. Šalia komunistų paliko 
veikti tik laisvamanius, ma
tyt gerai nujausdami, kad 
šiuose ras sau neblogus tal
kininkus. Ir neapsivylė. Lais 
vamaniai komunistams pa
dėjo pravesti pačius netei
singiausius seimo rinkimus, 
kokius tik Lietuva kada tu
rėjo. Tik laisvamaniai su 
komunistais statė į seimą
kandidatus, kurie vėliau Lie- „ _ , _ v .„ v- , • T . i m. 1 Nr., pusi. 1 rašo: Sta-tuvą užraše Maskvai: Lie- __ 1;J _ . x v_|

įstojo kariuomenėn?
A. — Jūsų sūnus turi bū

ti aprūpintas drabužiais 
pirmine puslapyje Į maistu jr naujovine jSran.

‘Lais\osics Minties” š. m.
Nr. 1,
skaitome:

— Skirdamasis su mumis.
draugas Leninas įpareigoje 
mus stiprinti ir plėsti Ta
rybų Sąjungą (kitaip — so
vietų sąjungą. J. P.). Pri
siekiame tau, drauge Leni
ne, kad mes garbingai at
liksime ir šitą tavo norą.’-

Taigi... “garbingai” atliks 
negarbingą savosios tėvynės 
išpardavimą.

Stalino garbintojai 

O jau linkčiojimai Stali-

visoj šaly indorsavo P.o 
gramą.

Pastaba. įgyti Apsau
„ ......................gos Bonus ir ženklus kreipga. Tam reikalingi pinigai. ..... ....°.............. _ b i kites j artimiausį paštą,

banką, arba taupumo ir sko
, . . , linimo sąjungą: arba rašy-sybei, kad jūsų sūnūs butų ... TT » .... . , . .... , _ *! ktie U. S. iždininkui, Wa-viskuo aprūpintas. į , . . _ „ _ .. , shingtone. D. C. Taip patA. — Jis stipriai koope-' . ,, .. ~ ~ ~ Ansaugn^ ženklairuoja. A. F. of L., C. I. O., į

bė lietuvišką trispalvę ir i- Vykd. komitetui konkorda- 
ma versti garbinti kruvinai tas su Vatikanu, rodos, ne-

Pirkite Apsaugos Taupumo,, 
Bonus ir gelbėkite vyriau

raudoną bolševikų vėliavą. 
Štai pavyzdys: "L. Minties” 
š. m. Nr. 9, pusi. 11 skai
tome ;

— Gegužės Pirmajai Ma-». 
žeikių miestas buvo iškil
mingai pasipuošęs. Visos į- 

linas lietuvių tautai atnešė monės ir įstaigos pasipuošė

nui, tai mirga kone kiek
viename puslapyje. Pvz. š.

tuvių laisvamanių spauda .laisve ”tuojau stojo kominterno tar 
nybon. "Laisvoji Mintis”
pirmame puslapyje ėmė , .
H ,. .. ___/, , laisvamaniai “L. M.” Nr. 8, katais ir pan. Prie gyvena-spausdinti žinomą bolševikų ’ , ... ,
meškerės šūki- i pusi. 6 rašė: mųjų namų buvo įskeltos I

— Visu šalių proletarai,! ~ tebO- vėliavos (raudonosios.
na mūsų jėgų paradas. Te- papuošti langai. Tik naujo-' 
būna mūsų padėkos demon-; ji katalikų bažnyčia, esanti 
stracija didžiajai tautų tė- miesto centre, buvo visai 
vynei TSRS. (Tarybų Sočia-1 nepapuošta, net vėliava ne- 
listinių Respublikų Sąjun-' iškelta. O smetoniškojo vai 
gai, kitaip — Sovietų Rusi-' dymo laikais per buržuazi
jai. J. P.) ir jos vadui Sta- nes šventes (suprask — va-

vienykitės.
Prisiekia kovoti už 
marksizmo ir kominterno 
laimėjimą

Straipsniuose tuojau pasi
pylė agitacija už marksisti-

Į didžiųjų mūsų vadų (su
Gegužės pirmosios dienos prask — Stalino ir kitų. J- J g 

proga mūsiškiai lietuviai P-) paveikslais, šūkiais, pla-

nę bolševikų ideologiją. Ge- linui.” sario 16 ir kitas. J. P.) ku-
gužės pirmosios dienos pro-1 O gi Nr. 10, pusi. 2 atvi- nigai iškeldavo vėliavą ii 
ga “Laisvoji Mintis” šių me- rai ir iškilmingai pareiškia: bažnyčią papuošdavo.”
tų Nr. 8, pusi. 6 rašė:

.— Me3, bedieviai, demon 
struodami Gegužės Pirmo
sios dieną, demonstruojami 
už galutinį socializmo lai
mėjimą.”

Jie atvirai rašė, kad ji 
antireliginė propaganda tur 
vieną iš svarbiausių uždą 
vinių — visus suburti "pi 
Lcnii o-Stalino vėliava.”

O šių metų pirmame “Laiz 
vosios Minties” numery, pir 
mame puslapyje paskelbi 
priesaiką — kovoti už ko 
minterno laimėjimą:

— Skirdamasis su mumis, 
draugas Leninas įpareigoje 
mus likti ištikimiems komu
nistiniam Internacionalui. 
Prisiekiame tau, drauge Le 
nine, kad mes nepasigailė
sime savo gyvenimo tam, 
kad stiprinti ir plėsti viso 
pasaulio dirbančiųjų sąjun-

— Tarybų Lietuvos lais- Šitaip rašė "Laisvoji Min- 
vamaniai, vieningai susite]- tis”, puldama savuosius, lie-, 
sę po didingąja Lenino-Sta- tuvius ir pataikaudama oku-
ino vėliava...”

Savos vėliavos jicm3 ne-Į 
bereikia, Laisvamaniai pas
kui diktatorių Staliną bėga 
r jį tik smilko.

Įsiveda rusiškas raides 
ir kovoja prieš 
lietuvišką trispalvę

Pasklaidžius tą laisvama
nių organą matyti, kaip kas
kart labiau auga skaičius . . , , „ ..... ... . jų laisves, štai aiskus paskelbimų rusų raidėmis. Nuo , » ..........1 vyzdys: š. m. birželio mėn.šeštojo šių metų numerio 
jau ir kita antraštėlė teks- 
te dedama rusiškomis raidė
mis: "Svobodnaja Mysl.”

Kas nuostabiausia, kao 
"Laisvoji Mintis”, kuri pa
gal savo vardą turėtų už 
laisvę kovoti, ima pulti, į- 
skundinėti tuos, kurie ger-

pantams.
Reikalavo išgriauti Aušros 
Vartų Marijos koplyčią

Laisvamaniai vi3 dėjosi 
kovoją dėl sąžinės laisvės 
bet kada bolševikams oku 
pavus Lietuvą buvo uždary
tos visos tikinčiųjų organi
zacijos, o palikta laisvė tik 
vadinamiems laisvamaniams, 
jie ėmė nebepaisyti-tikinčių-

5 d. "Laisvosios Minties” 
Nr. 10 pusi. 8 dedamas 
straipsnis reikalaujant, kad 
būtų nugriauta visų lietuvių 
pamilta Aušros Vartų Ma
rijos šventovė. Girdi, ji su-

beprivalomas.” Bet ar nepri
valomas pagerbimas tikin
tiesiems brangios vietos, ar 
to nereikalauja žmonišku
mas.

Negana to, mūsų "laisva 
maniai” net ėmė kelti bai
są, kad būtų atimamos iš 
tikinčiųjų bažnyčios. Taip 
jie rašė net savo editoria- 

m. “L. M.” Nr. 3, pusi. 
1, ypač kėsindamiesi į Įgu
los bažnyčią Kaune.

Taip greit išnyko laisva
manių noras pagerbti sąži 
nės laisvę!

Taigi taip niekšingai bu
vo pasisakyta už savosios 
tėvynės išpardavimą. Teisin 
gai skelbė kard. Faulhabe- 
ris:

— Kas Kristų parduoda 
už 30 sidabrinių, tas tėvynę 
parduos už 20. •

K. J. Prunskis

Rheumatic Happy; 
Relieves Pai n Quick

Thousands who suflered from the tnrturing 
pains of rhenm.il įam. ecialica, lumbago, neu- 
ralgia and neuntie— are certamly happy oret 
their diecovery of NURITO. Now tney have 
found a quick-actin( formula which apeedily 
relievea thoae erhaueting muacular achea and 
paina. NURITO is truatworthy and dependabla
—containa no opiates. If you want to feel anin 
the joy of relief from pain—eo you can vvork in 
peace and sleep in comfort—be wiac and try 
NURITO under thla ironclad guarantee. If the 
very firat three doaea do not relieve Ihat cruel 
pain to your aatnfaction—your money will be 
refunded Doo't auffer. Aek your diuggi.i today 
for NURITO oo thie fuaranieo. (įT.N.C.)

Geltas Up Nights
MataManyFeelOld

Do you feel older then you art or auffer 
from Oettlng Up fftghte. Backache. Nervoue- 
nesa, bes Paina, DlaJtness. SvoUen Anklea. 
Rheumatic Paina, Burnlng, acanty or fta- 
auent paeaages? If ao, retnemh'r that your 
Kldneya avė vital to your haalth and that 
theae eymptome may be due to non organlo 
and non-ayatamle lOdgey and Bladder trou- 
blea -to aucb oaeae CTVm (a phyalclan'a 
prescriptlon)
oua reili SM_ I__■_ UMtrulM. tol

nr to galn and nothln* to loea ln 
ttylng t retai. An irou-elad guaraatea 
.,.nf.TOral each package Beturte a re-

poteonous
averythlni

ef by helplna < 
ereeea aclda

Out 
ou have

sisiekimui trukdanti. Straips g- Sl/f S
nla baigiamas raginimu:!
"Kodėl delsiamą Vilniaus m.: V &uSVu:‘rint"

z

rhenm.il
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Dirmavonės puotaPavyzdinga

ssjungiečių
veikla

Brightonparkiečiy
dėmesiui

Cicero. — Moterų Sąjun
gos 48 kuopa nėra perdaug 
skaitlinga narėmis, tačiau 
kurios priklauso tai tikrai 
yra pasišventusios veikimui 
kuopos labui.

Rugsėjo mėnesį buvo su
ruošus keletą pramogų sa
vo atstovėms: Zakarienei, 
Statkienei ir centro rašt. M. 
Vaičūnienei pagerbtuves, 
paskui Marijonų vardinių 
vakarą, būtent, Česienės, 
Laurinaitienės, Juškienės ir 
Vaičūnienės ir Teklės Miko- 
laitienės ir Mikalinos Rau- 
bienės. Taip pat Liberty. 
Grove buvo suruošusios me
tinį pikniką, kur padaryta 
virš šimtas dolerių pelno. 
Pikniko komisijoj buvo šios 
sąjungietes: E. Brazauskie
nė, M. Česienė ir M. Vaičū- 
nienė. Darbininkės, kurios 
pagelbėjo: K. Barčienė, O. 
Rašinskienė, E. Braiunienė, 
P. Vaičulienė, A. Stašaitie- 
nė, J. Stankienė, Brazaus
kaitė ir Vaičiūnaitė. Para
pijos statybos fondui kuopa 
paaukojo $25.00. Parapijos 
bazare turėjo kioską (bū
dą ). Komisi j o j darbavosi: 
Zakarienė, Česienė, Vaičiū
nienė, pagelbėjo K. Barčie
nė ir O. Rašinskienė. Kitos 
dvi komisijos narės E. Bra
zauskienė ir A. Stašaitienė 
dirbo prie užkandžio. Viso, 
kiek teko girdėti, uždirbo 
$130.00. Girdėjau, kad kuo
pa aukojo $5.00 ir Lietuvai 
Gelbėti Fondui.

Praeitam susirinkime iš
rinko atstoves į Labdarių 
seimą ir aukų paskyrė $3.00. 
Gavus kvietimą dalyvauti 
dienraščio “Draugo” 25 me
tų jubiliejaus bankiete, irgi 
nusitarė pasiųsti pasveikini
mą su $5.00. Dabar yra už
sibrėžus didelį darbą — su
rengti didelį vakarą. Prog
ramą išpildys A. Vanagaičio 
grupė. Komisijoj darbuojas 
E. Brazauskienė, M. Česie
nė, K. Barčienė, P. Zakarie
nė ir M. Vaičiūnienė. Vaka
ras įvyks sausio 18 d., 1942, 
Šv. Antano parapijos salėj.

48 kuopos sąjungietes tik 
rai gražiai darbuojasi. Sa
koma: vienybėj galybė, vi
sos už vieną, viena už visas.

Ciceroj randasi dvi Mote- į 
rų Sąjungos kuopos: 2 ir 48 
Visom Cicero moterims ir 
merginoms naudinga prisi
rašyti.

Bravo 48 kuopos sąjun- 
gietės! Darbuokitės ir to
liau taip, kaip praeity, labui 
savo organizacijos, tautos ir 
Bažnyčios. Rėmėja

Federacijos skyrius ren
gia prakalbas vardu visų 
draugijų Lietuvai Gelbėti 
Fondui ir Lietuvos nepri
klausomybės atgavimui. Kai

Spalio 19 d. Kazimieros ir 
Roko Jurkšų namuose įvy
ko puiki puota. K. ir R.
Jurkšai augina gražią šei-
mą: 2 sūnus ir 2 dukerlcs, b4tojai „„„ kun A
is kurių Leonardas ir Dolo- 
res priėmė Dirmavonės Sa
kramentą sekmadienio va-

Ič mūdi farnn laikus, kviečiami atsilanky-
15 IT1U5Ų laipO susipažinti ir pamatyti,

Visą žinomas jaunikaitis, kas veikiama tarp Chicagos 
Leonardas Šimutis, tapo nau lietuvių katalikiško jauni- 
ju direktorium Lietuvos Vy- m0-
čių Chicagos apskrities cho

Sodaliečių pramoga •
Bridgeport. — šv. Jurgio 

parapijos mergaičių Sodali- 
cija rengia “bunco party” 
spalių 30 d., parapijos sa
lėje. Bus gerų dovanų lo
šėjams, taipgi ir “door” do
vanų. Po lošimo mergaitės 
svečius pavaišins kava. Pra
džia 7:30 vai. vak Įžanga 
35c. Sodalietės kviečia vi
sus atsilankyti ir smagiai 
praleisti vakarėlį.

kare, Gimimo Panelės Švč. 
bažnyčioj. Dirmavonės tė
vai buvo Juozapas Gedrai- 
tis ir Kastancija Zakaraus
kienė.

Į puotą atsilankė Jurkšų 
giminės: kun. A. Zakaraus
kas, šeimos: J. Mickų, F. 
Zakarauskų, J. Skelly, M. 
Zacker, P. Giedraičių ir J. 
Gedraičių, kuriems Jurk- 
šienė ir jos sesutė Albina 
Mickaitė pagamino skanus 
pietus ir vakarienę. R. Jurk- 
šas vaišino gimines skaniu 
gėrimu, o M. Aden pagelbė
jo į stalą paduoti.

Po vaišių visi linksmino
si iki pat vėlumos. Dainoms 
pianu pritarė kun. A. Zaka
rauskas ir varg. A. Gedrai- 
tis, o akordijonu — Jurkšų 
sūnelis Leonardas.

Briška, kun. K. Barauskas, 
dr. P. Vileišis. Kalbėtojai 
pasirengę patiekti įvairių ži
nių apie mūsų Tėvynę Lietu
vą ir jos padėtį.

Tad, brightonparkiečiai 
kviečiame visus į prakalbas. 
Bus ir graži programa, ku
rią išpildys parapijos cho
ras ir solistai, vad. varg. J. 
Kudirkai.

ro, kuris pradeda naują se
zoną.

Energingas, gabus muzi
kas turi daug naujų minčių 
choro pagerinimui ir yra pa
siryžęs dirbti ranka rankon 
su choristais. Nariai irgi jį 
džiaugsmingai priėmė savo 
tarpan ir išrodo, kad daug 
bus galima nuveikti su to
kia pradžia.

Nors pamokos prasidėjo 
vėliau šiais metais, negu pir 
mįau, bet jau choristai iš

Vieta ateinančio antradie
nio repeticijai bus paskelb
ta vėliau. “Filiutė”

tOAN ASSOdATlONofatoga 

JUSTIN MACKIEfnCH. Prea.

4192 Archer Avenue 
VIRginia 1111

INDIGESTION
may ezcite the Heart 

Gas trapped ln the stomach or gullet may act likę a
halr-trlicer on the heart aetlun. At the flrat altn of 
dlstreu smart men and woro«-n depend on Bell-ans 
Tablets to sėt gas free. No laiatlve būt made of the 
fasteat acting medicines known for aymptornatlc relief 
of gaatrlc hyperacldlty. If the FIRST TRIAL doean't 
prove Bell-ans better. return bottle to ua and receive 
DOUBLE Money Back. 25c. at all drug store*.

Tafcing your giri to the 
movies?

WATCH OUT!

TURTAS VIRS .. $6,000,000
APART APSAUGOS, TURIME <h C O C H HA
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ...................$UOU/UUU

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

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

•AAY. OTO. LAIDOTUVIŲ DOMTOKIAI

KELNER - PRUZIN
•enaoalM Patanuvtmaa — Moteris p ata manj a

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

moko kelias naujas dainas 
Kviečiame visus spalių 29 įp eina tolyn prie naujų dai- 
parapijos salėn. Į nų įr darbų.

Federacijos vadyba Dabar yra proga naujiems 
nariams prisirašyti ir daly- 

“Pradžioj randasi tikėji- vauti su šia smagia grupe, 
mo atšalimas, iš šio abejo Repeticijos įvyksta kas ant 
nės, vėliau prieštaravimas radienis 8-tą valandą vaka 
ir pagaliau neapykanta ir re- Kurie tik mėgsta lietu- 
pašaipa. Pusiau galvojimas viską žodį, dainas, ir gerus 
veda prie velnio, o pilnas
galvojimas veda prie Dievo*
— pasakė žymus poetas ir 
rašytojas F. W. Weberis.

DIENRAŠČIO “DRAUGO” SIDABRINIO JUBILIEJAUS 

BANKIETO GARBES NARIAI:

Kun. J. Paškauskas 

Kun. I. Albavičius 
Kun. K. Bičkauskas 
Kun. A. Baltutis 

Kun. J. Martis 

Kun. V. Černauskas 
Kun. P. Katauskas 

Kun. J. Dambrauskas 
Dr. ir Mrs. Atkočiūnas 

Mr. ir Mrs. A. Aleliu nas 
J. Auškalnis ir Sūnus 
C. Beacham 
J. Budrik 
M. Biago 

J. Balnis
Mr. ir Mrs. B. Belunskai 
Mr. ir Mrs. P. čižauskai 
Mr. ir Mrs. A. Cesnai 
B. Drake
V. Galnaitė
Mr. ir Mrs. A. Juškai 

P. Jusis «
Mr. ir Mrs. J. Juozaitis 
Jokantai — Broliai 
Mr. ir Mrs. A. Kaspučiai 
A. Kazlauskas 
Mr. ir Mrs. W. Kareiva 

Mr. ir Mrs. A, Kumskis 
Mr. ir Mrs. J. Rikiai 
J. Kisėlis
Mr. ir Mrs. V. Kubaičiai 
Kelner-Pruzin, Laid. direktoriai

Labdarių Są-ga, 1-oji kuopa iš 

Tovvn of Lake
A. Leščinskienė

t
Lietuvos Vyčiai — 14-ta kuopa 

J. Mozeris, Jr., ' 4.
Mr. ir Mrs. J. Mozeris 

Mr. ir Mrs. J. Mickeliūnas 
Mr. J. Mikėnas
B. Nenartonis
Mr. ir Mrs. A. Petkus 
J. Peterabas 
J.’ Puplėšis 

J. Petrauskas 

S. Piliackas
Dr. ir Mrs. J. Poška '
N. Poczulp
Mr. ir Mrs. Rutelionis 

S. Staniulis
A. švilpauskienė
D. Staniulis
Mr. ir Mrs. M. Sriubai 
P. Šaltimieras
B. , E. ir O. Sireikiai 
A. Skodžienė
Mr ir Mrs. .W. Sebastian

E. Vaišvilaitė

J. Vingelis

Mr. ir Mrs. J. Vilimas 

Dr. ir Mrs. A. Valibus 

Mr. ir Mrs. V. Yuknis 

Dr. ir Mrs. J. Zekas

Watch out that your breath does net 
offend . . . you yourself probably don’t 
know whether It’s off enslve or otherwlse. 
lf you want to make a hit with your 
giri friend, there’s a way to makt your 
breath more agreeable. And It’s easy. 
Slmply rlnse the mouth wlth Llsterlno 
Antlseptlc before you start out. Llsterlno 
halts food fermentatlon ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord
ing to some authorltles, then over- 
comes the odors fermentatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Before Any Date Ūse

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Svroetcr

Asfhma Mucus
Loosened First Day
For Thousands of Sufferers

Choklng. gasptng, wheezing spasms ot 
Bronchial Asthma ruln sleep and energy. In- 
gredlents ln the prescriptlon Mendaco quick- 
ly clrculate through the blood and common- 
ly help loosen the thlck strangllng mucus 
the flrst day, thus aldlng nature Tn paUlatlng 
the terrlble recurrlr.g choklng spasms. and 
ln promoting freer Dreathlng and restful 
sleep. Mendaco is not a smoke, dope, or In- 
Jectlon. Just pleasant. tasteless paUlatlng 
tablets that have helped thousands of suf
ferers. Prlnted guarantee wlth each package 
—money back unless completely satlstactory. 
Ask your druggist for Mendaco today. Only 60c.

Wive», mothers, sisters—fheyre often 

forced to point the way to haii 

health to their men folkl For wcmen 

know that a healthy head producei 

handsome hairl And that’s why 

women everywhere are pointing to | 

Fom-ol, the remarkable foaming oil 

ihampoo which first nourishes the 

scalp, then lokes the dūli, parched 
hair and brings it back lo glowing | 

health. Fom-ol is so economical; a 

little goes a long way. Ask your l| 

druggist for the regular 50c size.

Or, write for a generous Iriai bot

tle, enclosing 10c to cover pocking 

and postage.

FOM-OL „
More tfiM • Uismpoa 
—o treatmentl

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY«
Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Vnt. Labanauskai*

R. Rajewsld 
“Shorty”

5r>
MUSŲ

NAUJAM VARTOTŲ 
KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, EI.

MILDA BUICK SALES
vifntntw.p inmrvn.i rihck’o agfntora

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET. CHICAOO
Telefonas: I.AFavettr 202?

t

SALOMĖJA VERKETIENfi
(Gyv.: 3148 S. Litnanica Avė.)

Mirė spal. 25 d.. 1941, 9 vai. 
vak., snlaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių miesto.

Paliko dideliame nuliūdime:
2 dukteris, Estelle Ahern ir 
žentų Thomas. Leonore Wais- 
nor ir žentą Frank; 3 sūnus, 
Martin, Leo ir marčią Mary. 
Peter ir marčią Eleanor; 10 
anūkų, pusseserę ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų ir Apa&taiystės Maldos 
draugijų.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje. 331 s S. Ll- 
tuanica Avė.

Laidotuvės Įvyks trečiadienį, 
spal. 29 d. IS koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėta į Sv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę;— Dukterys. Hunai, 
Žentas, Marčios, Anūkai, Pus
seserė lr Giminės.

Lnld. direktorius 8. P. 
želka. tel. Yards 1138.

Ma-

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

"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

LaMotuvio Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktj

4805-07 SOUTH HKRMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadtenio rytala 
1S Stoties WHTP (1520), su P. šaltlmieru.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

33.54 Sonth Halsted Street
Skyrius: 710 VY. 18th St. 

Visi Telefonai: YARds 1419

Ji

J. LIULEVICIUS 
4343 S. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572 

I. J. ZOLP
1346 VVest 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Conrt 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestem Avenne 

Tel. GROvehill 0142

S. P. MAŽEIKA 
3319 Litnanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenne 

Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East lORth Street 

Tel. PULlman 1270
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U. S. IŽDO DEPARTAMENTO NAUDINGI 
PATARIMAI TAKSŲ MOKĖTOJAMS

Ateinančiais meta'.3 J. A. $ 900
Valstybių tyventojai pra- $ 1,000 
dės mokėti didelius taksus $ 1,100 
už pajamas. Kai kuriais $ 1,200 
atvejais takiai bus dvigubi, $ 1,300 
arba triguti, palyginus su $ 1,400 
šiandie mok amais už pa j a- $ 1,500 
mas. $ 2,000

U. S. ižuo di parlementas $ 2,500 
tad te!.‘\žmon^kis gražių $ 3,000 
patarimu kaip yra geriau- $ 3,500 
šia ’s anksto sutaupyti $ 4,000 
tiems kosimiems taksams $ 5,000 
pinigus, nes antkart didelių $ 6,000 
sumų mokėjimas t'.ugeliui $ 7,000 
gali pa? 'yt' per Landus. $ 8,000

Iždo departamentai pa- $ 9,000 
geidauja kad žmones tiems $10,000 
taksams taupydami pinigus $11,000 
dabar imtų pirkti apsaugos $12,000 
taupumo bonus, arba taupu- $13,000 
mo ženklus. O kada atei- $14,000 
nąnčiais metais reikės mo- $15,000 
kėti taksus, vyri ausylo už' $16,000 
takaus priims tuos įsigytus $17,000 
bonus arba ženklus. $18,000

Tas patarimas tikrai gra- $19,000 
žus. $20,000

‘ Iždo departamentams pa- $21,000 
rūpino žmonėms apskaičiavi $22,000 
nj is, kiek kas turės mokėti. $23,000 
taksų už metines pajamas $24,000 
ir kiek kas mėnesį per me- $25,000 
tus galima šutau >>t;, kad 
tų sutaupų pakaktų tak
sams. ; i, ,♦ .

> Žemiau paduodamos len
telės. Pirmoje eilėje nužy
mėtos metinės namų galvos 
pajamos; antroje — kiek 
reikės mokėti taksų; trečio
je gi — kiek kas mėnesį 
reikia sutaupyti,. kad įgyti 
per vienerius metus taksams 
reikalingą sumą.

Lentelė nevedusiam as 
meniu!, neturint priklauso 
mųjų:
$ 750 ....
$ 800 $ 3 $ .25

11
21
31
40
50
59
69

117
165
221
284
347
483
649
825

1,031
1,247
1,493
1,749
2,035
2,331
2,657
2,994
3,354
3,722
4,112
4,509
4,929
5,357
5,807
6,264
6,744
7,224

1.00 Į 
2.00! 
3.00 
3.00 
4.00 
9.00 
6.00 

10.00 
14.00 
18.00
24.00
29.00
40.00
54.00
69.00
86.00

104.00
124.00
146.00
170.00
194.00
221.00
250.00
280.00
310.00
343.00
376.00
411.00
446.00
484.00
522.0C
562.00
602.0C

Vedusiam asmeniui 
priklausomųjų

$ 1,500 ‘ 
$ 1,600 
$1 1,700 
$ 1,800 
$ 1,900 
$ 2,000 
$ 2,100 
$ 2,200 
$ 2,300 
$ 2,400 
$ 2,500 
$ 3,000 
$ 3,500 
$ 4,000 
$ 4,500

$ 6
13
23
32
42
52
61
71
80
90

138
186
249
312

$

be

.56
1.0G
2.00
3.0C
4.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00

12.00
16.00
21.00
26.00

CHICAGO S OWN XMAS BENEFIT

Miss Grace O'Keefe holda an artnful of happin.ss ticket* for 
Mayer EdvearJ 'J. Kelly’* All-City Ch.mpionahip Foothall jame, fo 
be played in Soldier Field, Saturday, November 29. hetvreen the 
vrinnera of the Catholic and Public high school leaguea. Every ticket 
purchated mes ai that iome unfortanate youngiter ia going to receiva 
a Chriatmaa paekage ot new clethaa and aheaa. Siaee 1933, mora 
than a half-millioa under-privileped ohildrea kava been made happy 
during *be bolidą y aeaaon through the efforta of Chicago'a Own 
Xmaa Benefit. Tha ticketa veat on asla at all public achoola, Motu
gay, .Octpbar H. _ _____  ____„

Acmet "Uraugas

Montgomery-Birmingham keleivinis autobusas greitai važiuodamas ties Clanton, 
Ala., smogė į tilto atramą ir panėrė liepsnose. 15 keleivių žuvo ir 7 kiti sunkiai sužeisti.

PRAŠYSIME AUKŲ LIETUVIAMS TREMTINIAMS 
IS VISŲ CHICAGOS GYVENTOJŲ

Viešoji rinkliava lapkričio 1-m? diena

$ 5,000 
$ 6,000 
$ 7,000 
$ 8,000 
$ 9,000 
$10,000 
$11,000 
$12,000 
$13,000 
$14,000 
$15,000 
$16,000 
$17,000 
$18,000 
$19,000 
$20,000 
$21,000 
$22,000 
$23,000 
$24,000 
$25,000

375
521
687
873

1,079
1,305
1,551
1,817
2,103
2,409
2,739
3,084
3,444
3,819
4,209
4,614
5,034
5,469
5,919
6,384
6,864

Vedusiam asmeniui 
dviem priklausomais 
$ 1,500 to $2,300 ....
$ 2,400 
$ 2,500 
$ 3,000 
$ 3,500 
$ 4,000 
$ 4,000 
$5,000 
$ 6,000 
$ 7,000 
$ 8,000 

I $10,000 
' $11,000 
$12,000 
$13,000 
$14,000 
$15,000 
$17,000 
$18,000 
$19,000 
$20,000 
$21,000 
$22,000 
$23,000 
$24,000 
$25,000

$ 6 
12 
58 

106 
154 
208 
271 
397 
551 
911

1.117 
1,351 
1,597 
1,871 
2,157 
2,805 
3,156 
3,516 
3,897 
4,287 
4,698
5.118 
5,559 
6,009 
6,480

31.00 
43.00 
57.00 
73.00 
90.03 

109.00 I 
129.00 i 
151.00 | 
175.00, 
201.00 į 
228.00 
257.00 
287.00 
318.00 
251.00 
385.00 
420.00 
456.00 
493.00 
532.00 
572.00
su

$

Frank B. Zeuberis, Jr.— 
France^ A. Ros-:.

Joseph C. Urbanckas — 
Anele Degimas.

Anthmy v kf.as, Jr. — 
Bernice Kati us.

cagon ir vakare kalbėjo 
Orchestra Hali gausingam 
piliečių susirinkime.

Vis daugiau ir daugiau 
gauname prašymų pašalpos 
iš lietuvių tremtinių Sibi
ran. Jų sąrašas didėja. Mū
sų fondams tenka didesniu 
susirūpinimu padirbėti, kad 
kiek galima daugiau pašal
pos pasiųsti tiems nelaimin
giems mūsų broliams ir se
sutėms, kurie tolimuose Si
biro kraštuose ir badą ir 
šaltį kenčia.

Lietuvai Gelbėti Fondas 
ir Lietuvių Tautinis Fondas 
susitarė paprašyti aukų lie
tuviams tremtiniams iš vi
sų Chicagos miesto gyven

tojų. šeštadienį lapkričio 1 
d. vykdoma viešoji gatvėse 
rinkliava — Tag Day. Svar
bu, kad kuo daugiausiai su
sirastų rinkėjų ir darbinin- 
'kų. Visose parapijose šiomis 
dienomis eina rinkėjų regis
tracija. Visur turi susida
ryti to darbo centrai. Vei
kėjai prašomi į šį svarbų 
reikalą žiūrėti rimtai ir pa
sidarbuoti.

ūį vakarą 8 vai. Dariaus- 
Girėno salėj bus rinkėjų ir 
visų darbininkų susirinki
mas, į kurį yra prašoma 
gausingai susirinkti. Kom.

CLASSIFIED

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP WANTED — VYRAI

VAIKINAI — 16 metų ir suvirš
amžiaus reikalingi nuolatiniams 
sveikatingiems darbams. Patyrimas 
ne svarbu. Veltui untformos duo
damos. Atostogos su mokesčiu. At
sikreipkite j "employment offiee" 
pirm 11 vai. rytais.

WESTERN UNION 
TELEG.RAPH CO.

417 So. ItaSalle Su '

.50 
1.00 
5.0C 
9.00 

13.03 
17.00 
23.00 
33.00 
46.00 
76.00 
93.00 

113.00 
133.00 
156.00 
180.00 
234.00 
263.00 
293.00 
325.00 
357.00 
392.00 
427.00 
463.00 
501.00 
540.00

Prezidento žmona 
Chicagoj

Vakar Chicagoj minėta 
Civil Liberties Day. Šią 
dieną paskyrė miesto mayo
ras.

Prezidente Roosevelto 
žmona vakar atvyko Chi-

Mix Lemon Juice
AT HOME 

TO RELIEVE

RHEUMATIC PAINS
Back—If This Recipe Fails 

news travela faat—many oi tha thou-
aaads of follcs who now take lemon lulce 
for rbeumatle paln—have lound that by 
addlng two tablespoonfuls af Allenru to one 
tablespoonful of Lemon Julce in a giau of 
vater, they get faster reiief for the aches 
and palns caused by nteumatlsm, lumbago.

It's no surprtse etther, for AlUAru ta a 
15 year old formula to relieve rbeumatle 
aches and palos. In fact—lf lt does not help 
—your money back. What could be falrer? 
Oet Allenru today at " ‘ ‘
M centą—Do lt Mow.

žaviausiam pasirinkimam 
gUKUKUU

bjlii skeliu 
pirminiu

KOJINIŲ
POCKET’BOOKU

KORSETU
KCDIKIAMS DRABUŽIU 

V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1178

REIKALINGI B. and S. AUTOMA
TIC OPERATORIAI. Tiktai “lst 
ciass” patyrusieji vyrai lai atsikrei
pia;

EVERSHARP 
1800 Roncoe Street

NAMAI — PARMOS
Kas ką turit mainyti aj-ba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują 
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suromskts ( ompany. 
Taipgi turime dideli pasirinkimą se
nesnių namų, ant lengvų lšiuoka- 
jimų:

15 cottagiai nuo 12,500 lr aukšč.
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6,500 ir aukšč.
9 3-fletų nuo $9,600 ir aukšč.
16 4-fletų nuo $18,500 ir aukšč.
8 8-fletų nuo $16.500 lr aukšč.
T 10-fletų nuo $22,$00 ir aukšč.

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

CHARLES P. SUROMSKIS & COų 
•921 So. Wcsteni Avenue,

Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

PAIEŠKOMI AGENTAI
Reikalinga — gerų, teisingų vyrų,

"JEWELERS” — "ciass ring filers” | agentavime, laikračlų pardavinųji- 
ir brangių akmenų ‘setters”. Nuo- | me (vairiose kolonijose. Šaukite — 
latini darbai gertepis darbininkams CANal 8010 numatyti pasikalb&jimo
ir nebus paleidimo nuo darbo po Ka- laiką. , _______

Kreipkitės prie:lėdų švenčių.
GEORGE SPIES, INC., 

4140 No. Kolmar Avenue

“RIP SAWYERS”
’atyrę vyrai. Geras užmokestis. 

Kreipkitės prie:
OUURUANSKN COMPANY 

816 No. Kedzie Avenue

KAMBARYS 1ŠRENDUOJAMAS 
Gražus gyvenimui kambarys išren- 
duojamas pavieniui asmeniui ar po
rai. Galima ant vietos gaminti val
gius. Kambarys gerai apšildomas.

Reikalaujantieji pašaukite telefo
nu: VIRginla 1218.

FINANCE
Finansai

AND LOANS 
ir Paskolom

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

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

TURTAS VIRS $1,100,000.

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie
Charles Yushas

Lietuvis Kontraktorius 
Ir Karpenterys

HELP VVANTED — MOTERYS

oBUS GIRLS”
Nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Proga 
išidirbti aukštyn. Seniai (steigta fir
ma. Kreipkitės J;

356 NO. CLARK STREET

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, UI 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

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

Tel. Canal 5014

SALDAINIU PARDAVIMUI MER
GINOS. nuo 17 iki 27 metų. Nuola
tini darbai. Tik gražios merginos lai 
atsišaukia. Matykite Mr, Shapiro.

CONFECTION CABINET CORP. 
430 W. Erie Street

HELP WANTKD 
AD — DEPT

127 No. Dearborn Sz. 
Tel. Muulolpb 9488—9489

VVOLK STIDIO
<945 We«f 35* Sftetf

*4+ fčrd.&’nf

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

ENSE

yU! a: YOt K PO>: nmEORSAM^1

Kuria šeimos židinį
Edvvard Majeuski — ~Ie- 

len Uchnovich.
Edward Janicak — Jose

phine Račkauskas.
Caeimer Dybis — Isabel 

Zaremba.
Chester Bogucki — Vale

ria Petravičia.
Stanley Gražia — Marga

ret Edwards.
Anton Petrauskas — Lu- 

cille VaickauskAa.
Alex Špokas—Rose Rum

butis.
Francis Dorsey — Jose

phine Stulga.
Edwin Mazurek — Lcttie 

Kurkauski.
Frank Urbaytis — Mar- 

gery Kienzle.
Edward J. Sarkan — G?- 

nevieve Rentauakas.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
lUNINO ROOM SETS — fAH- 
LOK SETS — UEDROOM SETS 
— RUOŠ — RADIOS — KB- 
■■RHJERATORS — WASHERS — 

MANOEIjS — STOVĖK 
411 Nathmally Advertleed Itnma

ADVANCED PHOTl*CKAnHV 

M.VVEST POSSIBI.E PRK ES 

PMO.Nf i AKAVĘ! IT

America On Guard!
Above ia a reproduetion of tlt* 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poeter, showing an exac>. 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed eoulptoK 
Daniai Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post effice, are a vital part 
af America ’s defense preparationa.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

PASKOLOS

Doros keliu eidami, pri
eisime tikrosios laimės ži
burį.

— namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Ifanokėjimo Planaa.

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

TAI IDYI/ITC i*4*1*0*- JŪB1»I zavJI I Ivl I L. tingai globdami ir !
indeliai rOpea- 

tingai globojami ir ligi $5.000 ap- 
p«C FVderal Savings and Loan Corporation. Mokame 
Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKSIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

46 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennakriaudžiant Nei 
Vtoaa Kutentai

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 0091

, , —- . , ...... ———BJM——g

SUTAUPYSI PINIGU, DALO DARBO IR 

GERIAUSIA IR 8TTP-. CLTOKFRT 
MAUSIĄ «U DIENU M X j

LINK-BELT, VMMtal Aatnanafltkna

ŠLEGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. Western Avė.
* JVEDU ŠILUMĄ * BOILERIUS

Keistute Savlngs and Loaa Association yra 
ola Ir tvirčiausia lietuvių finansini

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St Chicago, IIL

Joa ML Mozeris, Sec’y.
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"DRAUGO" BANKIETAS - PIRMAS TOKS 
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOJE!

Kas sutraukė tiek žmonių į Bankietą?
Praėjo dien aščio “Drau

go” sidabrinio jubilejausl 
bankietas, bet tojo bankieto! 
įspūdžiai ilgai pasiliks. Pir
mą kartą Chicagos lietuvių 
istorijoj įvyko toks didelis 
svečiais gausus, savoj lietu
vių salėje didžiulis bankie
tas.

Visuomenė pirmiausia no
rėdama įvertnti dienraštį 
“Draugą,” ypač kai jis šven 
čia dvidešimties penkių 
metų jubiliejų, susirinko tai 
kuoiškilmingiausiai pada
ryti. Kai, sužinota, kad 
bankiete taipgi dalyvauja 
pats Chicago arkidiocezijos 
galva — Arkivyskupas Sa- 
muel A. Stritcu ir pats Chi
cagos miesto gaspadorius— 
majoras Edward J. Kelly, 
tuomet negalėki salė būti 
nepilna. K;er.viena kėdė 
buvo užimta Kurie turėjo 
kantrybės stovėjo prie salės 
durų, bet daugelis turėjo 
grįžti namo. Daugelis sa
kė: “kaip gi nedalyvauti,
lekie aukšti svečiai pas 
mus.” Mūsų tarpe ne tik 
dalyvavo, bet pasakė ilgo
kas ir gražias kalbas pats 
Arkivyskupas Samuel A. 
Stritch ir n.cjcras Edward 
Kelly.

Nesitikėta tiek žmonių

Rengėjai, pasiteiravę apie 
praėjusius bankietus, manė, 
kad jeigu bus keturi šim
tai žmonių, tai bus rekor
dinis bankietas. Bet kai 
pradėjo skaičius siekti pen
kis šimtus, paskui daėjo 
iki šešių šimtų, tuomet ren
gėjai pamatė, jog nebuvo 
pasiruošę tokią minią su
tikti. Esame tikri, visuo
menė pilnai supranta rengė
jų padėtį ir esu tikras mes 
visi atleisime, jeigu įvyko 
nesmagumų. Tiek žmonių 
priimti, tiek žmonių paval
gydinti buvo milžiniškas 
darbas.

Frank Mast vakaro 
vedėjas

Jubiliejinio vakaro pro
gramos vedėju pakviestas 
adv. Frank Mastauskas. Sta
lus palaimino J. M. prelatas 
Mykolas Krušas.

Sekė vakarienė. Vakarie
nės stalai buvo gražiai pa
puošti. Ant kiekvieno stalo 
buvo gražus papuošimas 
su dvidešimts penkių metų 
simboliniu numeriu. Greta 
dvi žvakės sidabru papuoš
tos. Prie kiekvienas lėkš
tės sidabrinis indelis pilnas 
saldainių. Be to, kiekvie
nas gavo gražią programop 
kopiją ir sidabrinį lapelį. 
Papuošimai buvo labai gra
žūs ir padirbėjome eina gra
žiausi sveikinimai.

Svečių iš visur

Bankiete dalyvavo svečių 
ne tik iš visų Chicago kolo
nijų, bet dar gi iš gretimų 
miestų ir miestelių. Būta ir 
svečių iš toliau, Cleveland, 
Ohio, Mt. Carmel, • Pa.,

Brooklyn, N. Y. Buvo gar
bingų dvasiškių, gerbiamų 
profesionalų ir pramoninin
kų. šie gerbiamieji klebo
nai dalyvavo: J. M. prelatas 
M. Krušas, kun. J. Paškaus
kas, kun. J. Dambrauskas ir 
A. Baltutis, kun. A. Bičkau
skas, kun. A. Briška, kun. 
A. Linkus, kun. P. Kataus- 
kas, kun. I. Albavičius, kun. 
dr. Končius, iš M o u n t, 
Carmel, Pa. Taipogi buvo: 
kunigai Deksniai ir kun. 
Ragažinskas. Taipogi da
lyvavo jaunųjų kunigų: 
kun. J. Grinius, kun. E. Ab
romavičius, kun. E. Grinius, 
kun. Adomaitis, kun. J. 
Naudžius. Buvo ir atvyku
siųjų iš Lietuvos kunigų: 
kun. Prunskis, kun. K. Ba
rauskas, kun. Liubauskas. 
Profesionalų būta labai 
daug: advokatai: Chesnulis, 
Petraitis; gydytojai: Poška, 
RaČkus, Atkočiūnas, Palut- 
sis, Žekas (iš Waukegan) 
su žmona. Įmonininkų 
tarpe teko pastebėt buvo: 
bankininkas Jonas Brenza, 
Mackevičius, Budrikas, Ale- 
šauskas, J. Kazakauakas, C. 
Žekas, J. Mozeris. Buvo ir 
“Amerikos” ir “Lietuvių 
Žinių” redaktoriai: Juozas 
Laučka ir Stasys Gabaliau- 
skas; palitikų būta 
daug: svetimtaučių ir lie
tuvių. Iš lietuvių buvo 
teisėjas Zuris, J. Juo
zaitis, A. Kumskis ir kiti. 
Kalba Arkivyskupas

Programa susidarė iš kal
bų ir dainų. Gražiai prave
dė programą adlakatas 
Frank Mast. Didelė minia, 
daug kas nori kalbėti Bet 
su dideliu pasisekimu vis
kas labai gražiai praėjo. 
Meninę programos dalį prof. 
A. Pociui vadovaujant atli
ko G. Kelvickaitė Lucija 
Piliponytė ir Šen. a Pipiriū- 
tė. šios lietuviškos dainos 
perstatytojos sužavėjo da
lyvius.

Programos svarbiausis 
kalbėtojas buvo pats Arki
vyskupas Samuel Stritch. 
Kai vakaro vedėjas persta
tė Chicagos katalikų galvą 
kalbėti, salėj užviešpatavo 
didžiausia tyla. Kiekvieno 
akys buvo nukręiptos į arki 
vyskupą. Ten tos akys ir 
pasiliko per pusvalandį. 
Kalbėjo anglų kalboj, bet 
veido išraiška, ka<bos lėtu
mas, gražumas rado kiekvie 
noj širdy atgarsį. Chica
gos katalikų tėvas prabilo 
į savo vaikus - • ir vaikai 
tyliai, sužavėti išklausė! 
Baigta J j

Po arkivyskupo kalb< 
sugiedota Amerikos ir Li< 
tuvos himnai. Po to ark 
vyskupas iškilmingai išb 
dėtas. Žmonė-j greit nes 
3kirstė, dalinosi įspūdžiai 
daugelis pasiliko pasilink 
minimui.

Taip, sekmadieni spalio 
26 dt, Dariaus Girėno au
ditorijoj įvyko pirmasis

Jo Ekscelencijos Samuel A. Stritch, D.D., Chicago Arkivyskupo, kalbos dalis
Pasakyta "Draugo" dienraščio sidabrinio jubiliejaus bankiete, praeitą 
sekmadienį, spalių 26 d., Darius-Girėnas salėje

“Mr. Toastmaster, Mr. Congressman, Monsignor, Rev- 
erend Fathers, and Friends:”

“Standing here this evening, and listening to your Lith
uanian language, and looking into your faces, particular- 
ly when the girls were singing your folk songs, I asked 
myself, why is it so especially sweet to them to hear their 
mother tongue. Is it especially sweet to you because it 
is the language in which your mothers sang lullabies? 
Būt as I was listening here, a thought came to me from 
a page of Lithuanian history; a powerful story of the 
preservation of your Lithuanian language. The Mothers 
of Lithuania saved it, saved it for their children, and 
they in turn to their children, and finally to you, to be 
resurrected, and to live on, because it is the šame as 
your mothers’. And I am glad to be with you this evening 
on this particular occasion to celebrate with you the 
publication of your Catholic daily, “Draugas”. You have 
done a big thing during the twenty-five years.

Did you ever stop to think that in this whole United 
States, where many languages are spoken, be it Hindus- 
tan or English, the English speaking people do not sup- 
port a single Catholic daily? We have Catholic weeklies, 
and our Catholic weeklies have large circulations in our 
families, būt we do not have a single Catholic daily in 
our United States. And you, a group, not of wealth, būt 
a group of good, working people, do support a Catholic 
daily. And when I look into the history of that support, 
it is all the more amazing to me. I see the sacrifices the 
priests and people extended to bring about this paper. 
I see the sacrifices of those good men who helped to 
make it live on. I see the sacrifices the editors and 
those other laymen are making.

It becomes more than a journalistic achievement. It 
i s the thing which has grown up through the sacrifices 
of your holy clergy and it has shown the world it has 
furthered its interests.

Now my dear friends, Pope Pius X once said: ‘In vain 
will you build your churches if you will not support 
an energetic Catholic press.’ It is a stnong statement. 
Let us look at these words and try to understand them. 
They are the most important of sayings of Popes in 
modern times. The influence of the printed work is in- 
calculable. There are themes for everybody to read, and 
themes for everybody to vvrite. The printed work contri- 
butes tremendously to the forming of opinions, and in 
the ūse of the printed work, there is no more better ūse 
of it than that of the journalist or that of the Catholic 
newspaper.

These newspapers come to our homes, and we read the 
news, and avė look atthe sports, and tffc read the edito- 
rials, and we look at the funnies. They go into the very 
depth of the world about us. As long as there is a free 
press, at least there is room in newspaperdom to make 
an attempt to counteract the avarice which springs from 
falše ideals.

When freedom of the press is taken away from the 
people, and when a dictatorial government tries to de- 
prive a nation of news, or of real news, and feeds to

We have thought that with the coming of universal 
education, such a thing would be impossible, and yet, 
we have seen the experiment work out, and there are 
countries today in which the people do not know what 
is going on. I knovv we are aware of the fact that there 
is chaos in other countries. That shows the nower of the i 
press. That shows what a tremendous influence it is.

Now, if the press is a power, a great power, does it 
not stand to reason that it should be used in spreading 
the word of Christ to all men? Wouldn’t the church be 
guilty of negligence if after it knew of this tremendous 
educative power, failed to be the exponent of Christ? 
You knovv the ansvver! And the church has been trying 
and trying to reach the human minds and the human 
hearts with the truth. It could not now degrade these 
human beings by denying them the truth given them 
through Jesus Christ in the Gospel.

Look about you in the vvorld today, and upon careful 
examination of the doetrines of history, vvhere in the 
Declaration of Independence, is a proclamation of man’s 
inalienable rights, which come from his Creator, and 
no one can debate that the highest authority in the 
United States is God, whom no government can take 
from us. And where did these rights come from? Do you 
f ind them in the old Greek Philosophy? They came from 
God, our God who died on the cross for each and every- 
one of us. These rights that we call our heritage are 
the rights that the Creator gavę to man.

Lithuania, on a historic day, accepted the Catholic 
religion. No Lithuanian blood was shed in martydom, 
to bring about the Catholic religion, būt Lithuanian blood 
has flown to preserve it!

We look out on the vvorld today, and vve see Atheistic 
Communism, vvhich attempts to rid all moral laws and 

i to build man’s life. on a foundation on vvhich there is 
* no God, vvhich never condemned the Russian people. 
Atheistic Communism has brought chaos and suffering 
to many lives, and we see the šame for the group vvhich 
is knovvn as the Nazis.

It is the duty of each priest to bring all the hearts 
to Christ our King. We do not likę the vvord ‘King’ for 
it has a ąueer intonation, būt vve ūse it lovingly when 
vve call our Creator our King. And it is particularly 
beautiful to commemorate, on this, the feast of Christ 
the King.

In a popular magazine of today, I saw a cartoon on 
vvhich vvas dravvn a huge church. A vvealthy looking 
gentleman vvith his spouse, bedecked in lavish furs, vvere 
shovvn going in. And in a corner vvere tvvo old vvomen 
in shavvls, and one looked up at the church, nudging 
the other and said, ‘Your ten cents, and my ten cents.’

Truly the support of anything worth-vvhile will alvvays 
come for the poor, and very seldom from the rich. Your 
Lithuanian “Draugas” is supported by the vvorking class.
I know there are many subscribers to “Draugas” būt 
many more Lithuanians oould go home and take a aub- 
scription to “Draugas.”

them in the forai of news, just the things a regime 
wants to, there is certain to be chaos.

The good way of Catholics is to try to widen the 
Kingdom of Jesus Christ in the cities of America.”

Apsaugos savaitės l 
programa

Mokytojas, trys 
studentai sužeisti

Suimtas įtariamas
plŠŠikaS Henry Fisher, 64 m. amž„

Chicago mayoras Kelly 
paskelbė programą Apsau
gos savaitei (Defense 
Week), kuri įvyks lapkričia 
11 iki 16 d. Lapkr. 11 d 
yra Paliaubų diena ir šią die 
ną įvyks didelis ginkluotų 
pajėgų paradas.

Kitos savaitės dienoa 
skirtos kitiems tikdama ii 
šūkiams. Geistina, kao 
visi piliečiai dalyvautų pa
rengimuose ir iškilmėse.

toks iškilmingas, gausingas 
ir garbingas svečiais pilnas 
bankietas. Tas dienraščio 
“Draugo” bankietas ilgai 
pasiliks visuomenės minty
je. {vykusis bankietas bu
vo ’ didžiausias užtvirtini
mas, kad dienraštis “Drau
gas” yra visuomenės ge
riausia draugas,

j mu im 4

X Brightonparkiečiai nuo 
širdžiai kviečiami šiandie, 
29 d. spal. 8 v. vak., skait
lingai susirinkti į par. salę, 
kur įvyks yakalbos, ir dau
giau išgirsti apie Lietuvą ir 
jos sunkią padėtį. Kalbėto
jai dr. P. Vileišis ir kun. K. 
Barauskas patieks daug į- 
domių žinių, ypatingai apie 
tremtinių padėtį Sibire.

X Town of Lake užvakar 
įvyko labai skaitlingas Fe
deracijos skyriaus susirin
kimas, kuriame itin gražią 
kalbą pasakė skyr. pirm. A. 
Dočkus, kleb. kun. A. Lin
kus ir k. Atrodo, kad sky
rius išaugs į didžiausių ir 
veikliausių skyrių visoj Chi
cagoj. Šiam sus-me ypatin
gai susirūpinta viešosios 
rinkliavos (tag day) lapkr. 
1 d. pasisekimu.

X Šv. Mykolo parapijos 
North Side bazano pirmoji 
diena, praeitą sekmadienį, 
buvo sėkminga. Kleb. kun. 
J. šaulinskas ir parapijos 
komitetas džiaugiasi para
pijonų atjautimu ir tikisi, 
kad bazaras pavyks 100 
nuoš.

X Kun. M. Karužiškis, 
šiuo metu padedąs žmonių 
dvasios reikaluose kun. M. 
Kazėnui, Šv. Kazimiero pa
rapijos, Pittsburgh, Pa., kle
bonui, užvakar lankėsi re
dakcijoj. Svečias buvo at
vykęs į Westville, III., dėdės 
laidotuves.

X Žymių North Side gy
ventojų — šerpecių dukre
lei Aldonai praeitą ketvir
tadienį buvo suruošta “sho- 
wer party”. Tuo pačiu me
tu Šv. Vardo draugija pa- 
gerbtuves iškėlė ir jos su
žieduotiniui V. Tuleckiui. 
Jaunosios tėvas yra mūs 
dienraščio agentas No. Side.

George Herbert Jonės 
chemikalų laboratorijo, 5747 
Ellis avė., Chicago universi
teto srity, ištiko chemikalų 
sprogimas. Sužeista chemi
jos instruktorius ir trys stu 
dentai.

Nedidelės laboratorijos 
kambarys suardytas. Kal
bama, kad nuostolių būsią 
iki 1,000 dolerų.

Policija suėmė James 
Mclnerney, 28 m. amž., 
kurs įtartas vieno Thomp- 
sono restorano apiplėšimu. 
Pas jį rasta apie 70 doL 
smulkiaisiais pinigais. Vie
nas asmuo jį indenfikavo.

miesto centre sąmoninga 
plytgaliu iždauže langą, kad 
policija į suimtų ir užtik
rintų šiltą vietą. Jis suim
tas ir, matyt, atgal bus pa
siųstas ton įstaigon.

X Antanas Povilaitis, per 
vasarą išbuvęs Alaskoj, par
vesta į Chicago pas giųii- 
nę Wm. Šidlauskus, 3400 S. 
Lituanica Avė. Jis parsive
ža daug įdomių žinių iš gy 
veninio Alaskoj.

X J- Laučka, savaitraš
čio “Amerika” redaktorius, 
po Federacijos Tarybos su
važiavimo, paviešėjęs Chi
cagoj, išvyko namo.

WHOLESALE

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rOAIes su mo- 
dernlikomla užlai
do m Ir ir Hollywood 
•viešomis. Dsrbss 
G*rantuotas.

LIQUOR
IŠTAIGA

nve&ojnme
P<*
Chicago

420 W. 63rd Street
TeL: Blmlo - ENGIewood 5888 

Bes.: • ENGIewood 5840

REMKITB 
SKNĄ

LiKTirvrŲ
W. IAMTKR. Sav. DRAUGA

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tet. BOnjTVARD 0014

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARCDTI^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VienintSlia Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehiU 2242


