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P. T.
SOVIETŲ STIPRUMAS

Bolševikai
pripažįsta
vokiečių

Kai kurie angliški lai
kraščiai reiškia nuostebą 
dėl raudonosios armijos ne- 

l paprasto atsparumo prieš 
▼ 4 vokiečius, kurie ilgas laikas 

kamuojasi ir neįstengia pa
imti Petrapilio, Maskvos, i Sovietų autoritetai pripažį- 
Kijevo ir kitų miestų. Jie ata, kad vokiečiai padarę 
pareiškia, kad seniau nebu- pažangą Maskvos ir Petra- 
vo kaip reikiant įvertintas pilio (Leningrado) krypti- 
bolševikų stiprumas. mis. O Ukrainos • klausimu

Žinovams nėra paslaptis pareiškia tik tiek, kad at- 
Jlk šis bolševikų “stiprumas”, kaklios kautynės vyksta 

Vokiečiai neįstengia veikiai Bielaja Cerkov apylinkėse, 
apsidirbti ne su raudonųjų už 50 mailių pietų link nuo 
stiprumu, bet su jų kareivių Kijevo.
gausingumu. Sovietai karo I Smolensko miesto klausi- 
frontan siuntė ir siunčia mu sovietai pareiškia, kad 

* gausingiausias neapmoky- bolševikai tą provincinį 
Us valstiečių minias. Ne miestą “vos tik prieš keletą 
'šimtus tūksUnčių, bet mili- dienų” apleidę.. Vokiečiai 

’^jonus. Vokiečiai neturi prie
monių juos visus greitai nu 
kauti, arba nelaisvėn paim
ti.

Neutraliniai stebėtojai 
tad ir tvirtina, kad iki šio
liai Maskva jau praradusi

pažangų
MASKVA, rugp. 14. —

pakartotinai pranešė, kad 
Smolenskas liepos 16 d. pa- 
imUs.

Sovietų kariuomenė kovo
ja su vokiečiais ties Stara- 
ja Russa, arti pietinių II- 
men ežero pakrančių, už’

Chicago, Illinois, Penktadienis. Rugpjūčio-Augusi, 15 d., 1941 m.

aruikaro tikslai

(‘•Draugas” Acme teiephoto)

Atstovas Andrew May (kairėje) reprezcfl ,uoja vieną balsą, kurs nulėmė kareiviavi
mo termino pailginimą. Atstovas Dewey SI irt, opozicijos vadas, neišrodo perdaug 
nusiminęs. j
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t

ikį keturių milijonų karei- f 140 mailių pietų link nuo 
vių nukautaisiais ir nelais- Petrapilio ir už 40 mailių 
vėn paimtaisiais. rytų link nuo Soltzi.

Suomių žygiavimas iš 
šiaurių šono sulaikytas Ka- 
kisalmi rajone, už 75 mailių

PAŠAUKTI VISI
Kai karo pradžioje pašto 

vi raudonoji armija gavo į nuo Petrapilio, 
kailį ir pradėjo-nešdintis iš ' Sovietų autoritetai dar 
okupuotų kraštų, vyriausy-rpraneša, kad Baltijos jūro- 
bė pašaukė visus nuo 18 iki 3e nuskandinti keli vokiečių
60 m. amž. vyrus ginti ko
munistų “tėvynę”. Ir pas
kelbė pasauliui, kad karo 
frontan siunčia ne vieną, 
arba keletą milijonų vyrų, 
bet keliolika milijonų.

Šiuo atveju Maskva ne
melavo. Siuntė ir siunčia 
frontan prieš vokiečius mi
lijonus vyžuotų kariniai ne
apmokytų valstiečių, aprū
pintų iš visur sugraibytais 
senaisiais ginklais. Juos ly- 
di eilės politinių komisarų 

k ir juos stumia į kautynes 
' su vokiečiais. Vokiečiai ne

spėja jų skersti net nau
jausiomis karo mašinomis. 
Patys vokiečiai negali su
prasti, kaip daug bolševikai
nesiskaito su žmonių gyvas 

V timis.
Tik išnaikinus milijonus 

tų bolševikų “kareivių” vo
kiečiai pradės sparčiau vi- 
sur žygiuoti. Raudonie
siems valdovams reikės at
sisveikinti su savo “tėvy
ne”.
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transportai su kariuomene 
ir karine medžiaga, taip pat 
keli vokiečių torpediniai lai
vai.

Visi šaukiamį 
tarnybon

NACIAI SAKO, RUMUNAI 
APSIAUTĘ ODESĄ į

v • 'Maskva praneša apie 
sovietų laimėjimus

BERLYNAS, rugp. 14. — 
Vokiečių vyriausioji “karo 
vadovybė šiandie pranešė, 
kad rumunų kariuomenė ap 
siautė Odesą. Rumunams 
padeda vokiečių, italų ir ven 
grų gausingi daliniai.

Vieni vokiečiai apsiaučia 
Nikolajevą ties Bugo upe. 
Tenai gausinga raudonųjų

Amerika ^adės

ir Turkijai
LONDONAS, rugp. 14. — 

Anglija ir sov. Rusija pa
žadėjo Turkijai reikalingą 
paramą, jei naciai vienaip, 
ar kitaip kėsintųsi atakuoti 
Turkiją. Pranešta, kad ir

armija jau pakliuvusi j spą Amerika yra pažadėjusi tur 
LONDONAS, rugp. 14. —jstus. kams paramą, jei Turkija

nūs-1 Vokiečiai okupavo Krivoi ne8u8lde8 8UAnglijos vyriausybė 
prendė suregimentuoti tar
nybon pašaukdama visus ci 
vilinius inžinierius ir staty
bos kontraktorius. Įsakyta

Rog, pietiniam Dniepro ba
seine. Krivoi Rog yra di
džiai svarbus geležies rūdos rimuose Rytuose britams 
kasyklų centras, kur per me pozicijos žymiai sustiprina- 

jiems įsiregistruoti iki rug- tus iškasama iki 19 milijonų mos.
sėjo 1 dienos. Vyriausybė tonų rūdos — apie 61 nuoš. Nepaisant to, Turkija jau

Diplomatiniai stebėtojai 
aiškina, kad tuo būdu vidu-

TAKSAI
J. A. Valstybių kongre

sas svarsto nepaprastai di
delių taksų klausimą. Bili
joninių pajamų reikalauja 
šalies vyriausybė Amerikos 
apsaugai. Jau ir be to šian
die apčiuopiamieji ir neap
čiuopiamieji taksai yra dide 
li. Norima juos dar daugiau 
didinti.

Kai kurie kongreso nariai 
stačiai pareiškia, kad vi
suomenė turi pajusti, ką 
reiškia šalies saugumas ir 
kaip tas yra surišta su 
milžiniškomis išlaidomis. Sa 
ko, visuomenė išlepus ir ne
turi supratimo, kas yra pa
vojus. Amerika turi apsi 
drausti nuo agresorių.

juos pastatys prie 
saugumo darbų.

Statys uostg
ekspėdicijai

NEW YORK, rugp. 14. — 
Nekilnojamų nuosavybių in
teresantai girdėję, kad ka
ro departamentas planuoja 
Jersey City statyti 6 milijo
nų dolerių vertės uostą, rei 
kalingą kariuomenės ekspe
dicijai ir ginklų sandėliams.

šalies visos Rusijoj iškasamos ge
ležies rūdos.

Vyriausioji vadovybė pa- būdu.ji galės išlikti ka- 
reiškia, kad dideli nuostoliai ro audros neištikta.

TAKSAI ANGLIJOJE
Didelių taksų iškėlėjai 

ramina visuomenę nurody
dami, kokie taksai šiandie 
mokami Anglijoje. Tik jie 
nepasako, kad Anglija yra 
karo liepsnose, o Amerika 
reikalinga tik apsidrausti.

Anglijoje yra įvesti pirki 
mo taksai. Už perkamus bū 
tinus gyvenimui daiktus mo 
lama 12 nuošimčių taksų, 
o už visus kitus — 24 nuo
šimčiai.

Už automobilio vartoji
mą laisniai yra 150 dol. per 
metus. Už gazolino galioną 
25 centai taksų. Iš įmonių

bolševikams sukeliami Juo
dosios jūros pakrantėmis ir

PASKELBTA BENDROJI 
DEKLARACIJA

Pažymima, kad nacfy tiranija 
turi būti sunaikinta. — Visos, di
džiosios ir mažosios palaužtos 
valstybės turi būti atstatytos

WASHINGTON, rugp. 14. t Sutarta visomis priemo- 
— Prezidentas Rooseveltas, nėmis remti ir sov. Rusiją, 
ir Anglijos ministras pirmi- j kuri pliekiasi su vokiečiais, 
ninkas Churchillis po slap- Sovietams yra labai reika- 
to pasitarimo jūroje išleido lingi ginklai ir visokia karo 
bendrą deklaraciją apie ka- medžiaga. Tai didelė proble 
ro tikslus ir pokarinius šie- ma gaminti ginklus ir karo 
kimus. Deklaracija šiandie ! medžiagą ir tai visa prista-

Pašautas japonų
vicepremjeras

TOKIJO, rugp. 14. —
Šiandie rytą pašautas į kak 
lą ministras be portfolijo 
baronas Kichiro Hiranuma, 
75 m. amž., savo namuose. 
Užpuolikas, kurs nežinia 
kaip įėjo į ministro namus, 
tuojau suimtas.

Baronas Hiranuma yra vi
cepremjeras naujam japonų 
ministrų kabinete, kurį lie
pos 18 dieną suorganizavo 
premjeras princas Fumina- 
ro Konoe. Prieš porą metų 
Hiranuma buvo premjeru.

Autoritetai tuojau ėmė 
tirti, kaip tas galėjo įvykti. 
Ieškoma priežasties.

Šovė jas sugautas.

Skolos persirito 
per 50 bilijonų

rytą vienu žygiu paskelbta 
per radiją iš Londono ir iš 
W.ashingtono. Deklaracijo-
i’e tarp kitko pažymima, 
tad nacių tiranija turi būti 

sunaikinta, nes be to taika 
neįmanoma. Po karo visos 
palaužtos valstybės (tau
tos), kaip didžiosios, taip 
mažosios, turi būti atstaty
tos savo buvusiose prieška 
rinėse ribose.

Deklaracija yra aštuonių

tyti sovietams.
Šią sunkią problemą sprę

sti į Washingtoną atvyksta 
karo medžiagos parūpinimo 
britų ministras lordas Bea- 
verbrook.

LONDONE DAUG 
DŽIAUGSMO

LONDONAS, rugp. 14. — 
Dėl paskelbtos prez, Roose
velto ir ministro pirmininko

posmų. J. A. Valstybės ir Churchillio bendros deklara 
Anglija pasižada po karo ! cijos Čia _ reiškiama daug 
sutvarkyti pasaulį taip, kad džiaugsmo. Tai dėl to, kad 
nė viena tauta nesijaustų J. A. Valstybių vardu prezi 
nuskriausta, arba skriau- Į dentas Rooseveltas pasižada 
džiama.

Štai kas sutarta:

WASHINGTON, rugp. 14. 
čiasi yra pakliuvusį tarp ku — J. A. Valstybių naciona- 
jo ir priekalo. Nežinia, ko- linės skolos kas sekundą au

1. Šios Šalys nesiekia įgy 
ti jokių teritorijų:

2. Jos nepageidauja jokių 
teritorinių pakeitimų, kas 
nebūtų suderinama su jų 
gyventojų reiškiamais no
rais;

3. Jos įvertina visiems 
žmonėms teisę skirti sau 
tinkamą valdžios formą; ir 
jos pageidauja, kad būtų 
grąžintos soverenės teisės 
ir savivalda visiems, iš ku
rių tas priverstinai atimta;

4. Jos toliau laikosi nusi
statymo, kad didžiosios ir 
mažosios valstybės, karą lai 
mėjusios, ar nukentėjusios, 
turėtų lygias sąlygas preky

ga po 277 dol. 50 c. Vakar “8«ti _ir gauti pasaulio ža- 
šios skolos jau persirito per

po karo ne tik padėti atsta
tyti Angliją fr Europą, bet 
dar tame atstatyme vado
vauti. Britai dar džiūgauja 
ir dėl to, kad Amerika pasi 
žada bendrai su Anglija su 
triuškinti nacių Uraniją.

čia pažymima, kad ne vis 
kas dar yra paskelbta ben
drąja deklaracija. Turėjo 
būt sutarta kas dąugiau. Tu 
rėjo būti paliesti ir japonų 
žygiai Tolimuosiuose Rytuo 
se. Tas ypač svarbu bri
tams. Ir jie žino, kad ir te
nai Amerika turi pirmybę, 
o Anglija turi užimti antrą
ją vietą.

Sov. Rusijos klausimas 
britams yra pirmaeilis. Jie 
norėtų, kad Amerika ir so-

Sužinota kad Turkija mie 
lai priima tuos visus Mas-

sausžemy — Ukrainoj. Skan k vos, Londono ir Amerikos 
dinami bolševikų transpor-
tai, naikinami traukiniai ir 
atakuojamos sovietų karei
vių koncentracijos.

MASKVA, rugp. 14. — 
Sovietų informacijų biuras 
šį kartą nutilęs — nepaduo
da jokių žinių. Laikraščiai 
Krasnaja Zviezda ir Pravda 
jį pavaduoja. Jie praneša, 
kad sovietų kariuomenė va
karinėj ir pietvakarinėj ka
ro fronto dalyse išblaškė vie 
ną vokiečių korpusą, 11 ki
tų divizijų ir 13 pulkų. Po 
to, pareiškia laikraščiai, vi
sam karo fronte veiksmai 
apsistoję.

Kiek anksčiau pranešta, 
kad vokiečiai bandė atakuo 
ti Maskvos Petrapilio gele
žinkelį. Bet tas žygis suko- 
neveiktas.

LONDONAS. — Liepos 
mėnesį Anglijoje nuo vokie

kai kuriais atvejais imama j čių atakų 501 civilinis žuvo 
taksų, net iki 100 nuoš. ir 447 sužeista.

50 bilijonų dolerių. Per pir 
mąjį pasaulinį karą nacio-

žadėjimus. Bet nežinia kas 8!°8 iki 26,596,701,648 dole
bus daroma, kai vokiečiai iš 
Turkijos pareikalaus laiky
tis su Vokietija padarytos 
sutarties — neturėti nieko 
bendra su Anglija ir Ameri
ka. Su sov. Rusija vokiečiai 
visiškai nesiskaito. Sako, so 
vietų Rusija yra lavonas, 
kurs greitai bus pakastas.

Lenkų aukso

atsargos Kanadoj
WINDSOR, Ont., Kana

da, rugp. 14. — Kanadoje 
organizuojamas lenkų ka
riuomenės dalinys ir tas fi
nansuojama buvusios Lenki 
jos aukso atsargomis, ku
rių dalis iš Londono atkelta 
į Kanadą. Tuo auksu len
kams perkami visokie reika 
lingi ginklai ir visa apran
ga; Kadangi tų atsargų ga
li neužtekti, lenkai tikisi iš 
J. A. Valstybių finansinės 
paramos.

v i vietus remtų savo resur-liavų, kas reikalinga ių eko T ... . , , Ksaia ir viliasi, kad Ameri
ka kaip šiandie, taip pas
kiau visados bus pirmutinė.

nominei gerovei;
5. Jos siekia pilnai bendra

nalinča skolos buvo užaugu- darbiauti tarp visų tautų jų

nų.
Cenzo biuras nustatė, kad 

J. A. Valstybės turi 132,- 
633,000 gyventojų. Tad na
cionalinių skolų kiekvienam 
asmeniui šiandie tenka 376 
dol. centai.

Lenkų ir čekų'
atstovai Maskvoje

MASKVA, rugp. 14. — 
Čia atvyko lenkų ir čekų di
plomatai atnaujinti glau
džius santykius su sovietais 
ir tartis bendromis jėgomis 
kovoti prieš Vokietiją.

BERLYNAS. — Nacių 
spauda apie paskelbtą ben
drąją deklaraciją pamini tik 
trumpai, kad tas padaryta 
iš Baltųjų Rūmų Washing- 
tone.

ekonominėje plotmėje tikslu 
užtikrinti joms pagerintus 
darbo standartus, ekonomi
nę pažangą ir socialinę ap
draudą ;

6. Galutiniai sunaikinus 
nacių tironiją šios dvi šalys 
(U. S. ir Anglija) turi vil
ties sulaukti taikos, kuri vi 
soms tautoms užtikrintų ra 
mų gyvenimą nuosavose ri
bose.

7. Ta taika turi užtikrinti 
visiems laisvę jūrose;

8. — Visos tautos turi iš
sižadėti vartoti pajėgas ir 
kadangi taika negali būti 
patvari iki agresorinės tau
tos bus išginkluotos, tų tau 
tų išginklavimas yra būti
nas.

Deklaraciją pasirašo prez. 
Rooseveltas Ir p. Churchi
llis.

Prez. Roosevelto su minis 
tru pirmininku Churchilliu 
pasitarimuose dalyvavo abie 

Į jų šalių karo viršininkai irREMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. kiti reikalų žinovai.

WASHINGTON, rugp. 14. 
— Prez. Roosevelto adminis 
t racijos šalininkai kongreso 
nariai giliai įvertina paskei
btą karo tikslų deklaraciją.* •

Administracijos oponen 
tai tačiau yra kitokios nuo
monės. Jie sako, kad prez. 
Rooseveltas su p. Churchi
lliu pirm visako turėjo Iais 
vę užtikrinti Rusijos ir In
dijos gyventojams.

Yra dar ir kitokių priešin 
gų nuomonių. Suprantama 
deklaracijoje palįesti klausi 
mai bus kongrese svarsto
mi. ‘
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MEXICO CITY. — Politi
niuose sluoksniuose kalba
ma, kad Meksikos kariuome 
nė bus didinama konskripci 
jos keliu.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Iš dalies debesuo
ta, gali būti kiek lietaus; 
popiet vėsiau.

1
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
GAUSI MINIA KALVARIJŲ 
ŠVENTIMO IŠKILMĖSE
•Palaiminimą suteikė J. E. 
vyskupas O’Brien, D.D.

Kunigu įšventintas Antanas Sandys, M.I.C.

KOOSEVELT IR CHURCHILL kia biblijistai, spiritistai, 
i baptistai. Pirmuosius pini
giškai daug paremia Š. Ame 
rikos turtuoliai.

i Ten, kur skruzdelės ir gy
vates naktį lovon ateina, o 
nuotakos raitos joja šliū- 
ban.

(Bus daugiau)

1,00(5^

Sekmadienį, rugp. 10 d. 
Marianapolio kolegijoj, 
Thompson, Coan., įvyko is
torinės iškilmės. Ryte, 10 
vai. įšventintas kunigu dia
konas Antanas Sandys, M. 
I.C., nuoširdus ‘Darbininko’ 
bendradarbis, paeinąs iš Mt. 
Carmel, Pa. Kunigystės 
šventimus suteikė J. E. vys
kupas Henrikas O’Brien, D. 
D.

sijai einant visą laiką gie
dojo choras ir minia gies
mę — Kryžiaus Medi.

Palaiminimas
ŠŠ. Sakramentu

Pasibaigus procesijai, pa
laiminimą Švč. Sakramentu 
suteikė J. E. vyskupas O’
Brien, D.D. Asistavo kun. 
J. Valantiejus ir kun. K. 
Vasys.

Cenzo Biuro žiniomis, A- 
merikos fabrikai kas met 
pagamina muzikalių instru
mentų 40 milijonų dol. ver
tės. Ir taip: 110,000 pianų,

netoli 3,000 vargonų, 48, 
kornetų, 15,500 trombonų, 
15,600 saksafonų, 52,500 
klarnetų, 187,200 gitarų, 46,- 
000 ukulėlių, 52,300 drumų 
ir keliolika desėtkų tūkstan
čių kitokių instrumentų.

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

Kun. Antanas Sandys, M. Waterhui»o choras giedo- 
I.C., pirmąsias iškilmingas jo lietuviškai ir lotyniškai 
sv. Mišias laikys sekmadie- giesmes. Tikrai buvo jaudi
ni, rugpiūčio 17 d., Šv. Kry- nantis momentas, kada cho- 
žiaus lietuvių parapijos baž- ras ir visa tūkstantinė mi- 
nyčioje, Mt. Carmel, Pa., nia giedojo Šventas Dieve, 
kur klebonauja kun. dr. J. šventas Galingasis ir Mari-
Končius.

Šventimo į kunigus cere-
jos giesmę. Minioje mačiau 
labai daug giedančių, kurių

monijose ir šv. Mišiose da- skruostus vilgė ašaros. Gie- 
lyvavo daug pasaulionių ir t dojo pakeltu balsu iš gilu- 
dvasiškių. mos širdies, prašydami

Jaunas kunigas suteikė Aukščiausiojo pasigailėti 
visiems palaiminimą. tėvynės Lietuvos, ją gelbė-

Po šventimų ir šv. Mišių nuo karo- maro» ugnies ir
dalyviai pietavo vieni Ma
rianapolio kolegijos valgo
majame kambaryje, o kiti 
parke prie stalų, kur patar
navo valgiais ir gėrimais 
daugiausia vorcesteriečiai 
ir sobostoniečiai.

Nuo pat ankstyvo ryto 
važiavo iš visų lietuvių ko
lonijų dalyvauti tos dienos 
iškilmėse. Bet daugiausia 
suvažiavo prieš 3 vai. po 
pietų.

Kalvarijų šventinimas
3:30 vai. po pietų prasi

dėjo Kalvarijų šventir/mo 
ceremonijos. Celebrantu bu
vo prelatas Jonas Ambotas,
Hartfordo lietuvių parap. 
klebonas. Asistavo kunigai 
— Jonas Vaitekūnas ir Vin
cas Puidokas. Patarnavo 
TT. Marijonai, kurių vyriau
siu buvo pats TT. Marijonų
Provincijolas kun. dr. Jonas giausia kalbų buvo apie tė- 
Navickas, MIC. Pamaldose vynę Lietuvą. Vienas kito 
ir Kalvarijų šventinimuose klausinėja — kaip dabar

kitų nelaimių.

Pamaldos priminė aidžiuo 
sius atlaidus Lietuvoje prieš 
bolševikų okupaciją.

J. E. vyskupas O’Brien, 
pasibaigus pamaldoms, su
teikė palaiminimą ir prabi

t "Drausas" Acme le.upnoioj

Atlantike ant laivo susitiko Jungtinių Valstybių prez. Roosevelt ir Anglijos pre
mieras Churchill. Sutarė kariauti iki Hitleris bus nugalėtas ir paskelbė pergalės ir 
pasaulio atsteigimo aštuonis punktus.

LIETUVIAI BRAZILIJOJ
Kun. Ragažinskus

Lietuviškas priemiestis

Sao Paulo mieste vienas, 
priemiestis, kur yra lietuvi
ška bažnyčia apie tūkstantį 
lietuviškų šeimų. Absoliuti
nė dauguma kautuvių yra 
lietuvių rankose. Patys 
brazilai sako, kad čia Lietu
va, nes gatvėse dauguma 
kalbama lietuviškai. O jau 
šeštadienio ir sekmadienio 
vakarais nebeatskirsi nuo 
lietuviško bažnytkaimio. Vi

jos. Jie papasakoja Stalino 
garbintojams labai gražiai

yra parapijų su dvidešimts 
ir daugiau tūkstančių dūšių, 
o tik su vienu kunigu. Kuni
gų darbas dėl žmonių nesą
moningumo, parapijų didu-

apie ‘‘draugų rojų.” Didelė; mo, tolimų distancijų yra la 
dauguma visuomenės aiš
kiai ir atvirai pasisako už 
nepriklausomą nuo visokių 
diktatorių malonės Lietuvą.

bai' sunkus. Kelių gerų nė
ra maža kas turi, todėl pa
rapijiečiams tenkiant įvai
rius patarnavimus tenka 
kelis desėtkus mailių joti 
raitiems. Tokia padėtis ko
ne visoj Brazilijoj, žinoma 
išskiriant didesnius mies-

Katalikybė Brazilijoj

Brazilijoj oficialiai dau
guma gyventojų yra katali
kai. Tačiau daugelis kataii-' tus. 
kais save vadina dėlto, kad Įvairus eretikai, atskalu-

PLATINKITE * DBAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rea. 6968 So. Talman Ava.
Raa. Tel. GROvehilI 0617
Oftice tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis snsitarua.

2423 VV. Marųuette Road

TaL OANal 6122

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ▼.
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
A

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vaL 

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso teL VIRginią 0036 
Rezidencijos taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS >. 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. 11. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANaI 0257
, Rea. tel.: PROepeet 665.

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

Reaidencija: 6600 So. Artesian An 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 popia*6 iki 9 vaL vakaro.

Tel. YARda 5921.
Res.: KENvvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3; uuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI y

lo į tūkstantinę minią tė- sos gatvės ir aikštės skam- j’i tėvai buvo katalikai. Vie- į naį, naudodamiesi žmonių 
dainų. na svarbiausių tokio nesą- [tamsumu įtraukia į įvairias 

sektas. Ypač stipriai vei-
višku raminimu, kad atsi
duotų Dievo valiai ir Jam 
būtų ištikimi. Pagyrė TT. 
Marijonus už pastatymą 
Kalvarijų, kurios senes
niems lietuviams primena 
Kristaus Kančios Kelius — 
Kalvarijas Lietuvoje, o jau
nimui visados primins tė
vynės Lietuvos Kalvarijas, 
kurių jie nėra matę.

Pasibaigus pamaldoms 
minia vėl suėjo į parką prie 
valgiais ir gėrimais apkrau- 

j tų stalų ir stiprina savo kū
nus, dalinosi įspūdžiais, at
naujina pažintis. Bet dau-

ba nuo lietuviškų
Brazilijos jaunimas dainuo- monmgumo priežasčių yra 
ti labai mėgsta. Ir jis tų kunigų šoka. Prie dabarti- 
dainų neužmiršta. Kur tik nio skaičiaus Brazilijoj rei- 
susirenka didesnis jaunimo k^ų trisdešimties tūkstančių 
būrelis, tai ten ir suskam- kuniSU> ° dabar yra tik pen- 
ba lietuviška daina žydrioj ki tūkstančiai. Daug kur 
dausų padangėje.

dalyvavo labai daug dvasiš
kių.

Giedojo Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos, Waterbury, 
Conn., choras, vadovaujant 
komp. Aleksiui. Pagelbėjo 
chorui dalyvavusieji vargo
nininkai ir kitų parapijų 
choristai.

Turiningą pamokslą apie 
Kryžiaus Kelius, priminda
mas Lietuvos kryžius bol
ševikų okupacijoje, pasakė 
kun. Jonas Balkūnas, Mas
petho lietuvių parapijos kle
bonas, Kunigų Vienybės sek 
retorius.

Po to prasidėjo Kryžiaus 
Kelių apėjimas — procesi
ja, vadovaujant prel. J. Am
botui, dvasiškijai, draugijų 
atstovybėms su vėliavomis 
(Worcesterio draugijos). 
Procesijoj dalyvavo ir veik

Lietuvoje gyvena mūsų bro
liai? Ar jie gali rinktis lais
vai į Kalvarijas? Bažny
čias? Ar gali laisvai suva
žiuoti? Ar daug lietuvių iš
vežta į Maskoliją? Skaitan
tieji laikraščius pasakoja 
kitiems, kurie neskaito, ži
nias iš Lietuvos. Daugiau
sia klausimų apie Lietuvą 
apiberia laikraščių redakto
rius, kurių tose Kalvarijų 
šventimo metu buvo nema
žai, būtent, “Draiugo", ‘Dar
bininko’, “Amerikos", “Lie
tuvių Žinių" ir kitų. Daly
vavo taip pat prof. dr. Ka
zys Pakštas, kun. K. Bar ausi 
kas, kun. dr. Matulaitis ir j 
kiti, kurie kasdien gauna, 
naujausių žinių iš viso pa
saulio.

Kalvarijų šventimo iškil
mėse dalyvavo Labai daug

Stalino klapčiukų
kaip visur taip ir Brazilijos 
lietuvių tarpe yra. Tačiau 
jie nesudaro didesnio skai
čiaus. Brazilijoj yra lietu
vių, kurie yra paragavę bol
ševikiško rojaus antrais 
trečiais metais po revoliuci-

glijos, ir atstovai iš tolimų
jų lietuvių kolonijų.

TT. Marijonams priklau
so garbė, kad jie įrengė to
kią lietuvio širdžiai malo
nią šventovę — Kalvarijas.

Taking your giri to tha 
movies?

WATCH OUT!
JRfetch out that your breath does net 

offend ... you voursclf probably don't 
fcnow whether itfcoffensive or otherwlse. 
lt you vant to make a hit ylth your 
giri frlend, thcre’s a Tay'to make your 
breath more agreeable. And It’s easy. 
Slmply rlnse the mouth Tlth Llsterlno 
Antiseptic before you start out. Listerlne 
halts food fermcntatlon ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord
ing to some authorltics, then over- 
comes the odors fermentatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Loult, Uo.

Batore Any Date Ūse

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moko Your Breath Sweeter

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui. Saugokit jaa. leladaml 
Ueksaminuotl jaa modernlfiklausla 
metodą, kuria rertjlmo mokalaa 

gali sutelkti.
Sa METAI PATYRIMO 

pririnkime akinio, korte pašalina 
▼te* aklų Įtempimo.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Telefonaa CANAL 0523 — Chltago 

OFISO VALANDOS 
Kaadlen #;00 a. m. lkl S.30 p. m. 

Treč. Ir ftett; »:»0 a. m. lkl 
7:10 p m

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 šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

1—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARda 8146
VALANDOS: Nuo U iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS .
GYDYTOJAS IR 0HIRURGAB 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

r

f

visa minia žmonių. Proce- žmonių iš visos Naujos An

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTR1BUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

DR. F. C. VVINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road 
OflM taL OANal IMS 

Ofiso VaL: 2—4 ir 7—8 
Trečtadlanlals pagal sutarti. 
Rea. TeL: HMkOocfc HM

TaL TASda 2848

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

▼ai.: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

TeL CANaI 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roa ' , 
OFISO VALANDOS 

1 — d iz 1:80 — 8:80 vakaru 
iz pagal suurty

Ofiso TaL: Ratad. TaLi
VOgtala 1886 FBOapaot UU

DR. RAČKUS ?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest Sfith Street y
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. Ir Satanad. tik susitariua

JOS. F. BUDRIK
Fumiture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Telefofna.s: HEMloek &84S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vaL 
ir pagal sntartį.

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao taiafonaa PROspeet 1717

DR. V. L SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
* Telefonas LAFsyette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ic
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
fiečtadieniaia.

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

(2-troa luboe)
TeL MIDvray 9880 Chicago, IR 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vaL \

Sekmad. nuo 10 iki 12 Tai, ryto. 1

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 J 
4631 So. Ashland Avė.

Tai. YARda 0994 f' 

Rez. Tel. KENuood 4300 '■

VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vaL 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad eeame lai* 
vėe verta tentą.

Oai. Rkaropakla
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Parapijos piknikas
Šį sekmadienį, rugp. 17 

d., įvyksta antras ir pasku
tinis šių metų parapijos pik
nikas, Black Oak Springs 
darže, arti Ridge Road. Kle
bonas kun. Kaz. Bičkauskas 
nuoširdžiai kviečia visus vie 
tos ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti. Tikimės labai sek 
mingo pikniko, nes visi ju
da, kruta ir iš anksto ren
giasi. Visos draugijos daly
vaus su savo dovanėlėmis. 
Pikniko pirmininkės: Jurgu- 
tienė ir Merkelienė ir jų 
darbščios pagelbininkes au
kas renka, pikniką garsina 
ir bilietus pardavinėja. Pri
sidėjo prie pikniko darbuo
tojų sekančioms: Remenienė, 
Antulienė, Butrimienė, Da- 
nušienė, Zarankienė, Rudie
nė, Grimailiepė, Derkintie- 
nė ir jaunoji Beisinienė. 
Sveikiname jas.

Choras Šv. Cecilijos, ve
damas muz. L. šimučio, 
linksmins gražiomis daine
lėmis ir orkestrą grieš šo
kiams.

Kurie neturi savo auto
mobilių, kviečiami susirink
ti prie bažnyčios ir D. Mi
kalauskas maloniai patar
naus.

Lauksime visų atsilanky- 
4 mo. Iki tos dienos draugams 

sakykime: “Pasimatysime
piknike”.

Salės dažymas
Šią savaitę dažo mūsų sa

lę. Bus labai malonu turėti 
gražias aplinkybes parapi
jos įvairiems parengimams. 
Kleb. kun. K. Bičkauskas 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie teikia aukas šiam tiks 
lui. Kurie ar užmiršo, ir ne
suskubo su aukomis, malo
nėkite dabar paaukoti. 

Užsakai /
Praeitą sekmadienį buvo 

antras užsakąs Stepono Da- 
rrow su Albina Musteikyte, 
kurie rengiasi priimti Mo
terystės Sakramentą rugp. 
23 d. Taipgi buvo pirmas 
užsakąs Petro Stanukyno su 
Stefanija Goberyte, kurie 
priims Moterystės Sakra
mentą rugp. 30 d. Stefanija 
yra veikli parapijietė ir na-

Nesveikauja

Nesveikauja Jonas Ave
lis, 3717 Deodor gatvės. Ran 
dasi Šv. Katarinos ligoninė
je. Linkime greit pasveikti. 

Atostogauja

J. Masedonskiai ir duktė 
Patricija, 3527 Deodor gat
vė, sykiu su P. Masedons- 
kiais iš Chicago išvyko į 
South Haven, Mich., atos
togų. Linkime malonaus lai
ko.

•J
Klebonas iškilmėse

Šiandien kun. K. Bičkaus
kas dalyvavę šv. Kazimie
ro seserų vienuolyno kop
lyčioje, kur įvyko abitų pri
ėmimo ir profesijos iškil
mės. Sveikiname kazimierie- 
tes. Jos gražiai darbuojasi 
mūsų parapijoje. Tuojau su
grįš pradėti naujus mokslo 
metus parapijinėje mokyk
loje.

Katalikiškoji aukštesnė 
mokykla

Mūsų vyskupas, J. E. Jo
nas F. Noll, laiške į visus

Kun. K. Bičkauskas, šv. Pranciškaus pa
rapijos, Indiana Harbor, Ind., klebonas', 
kviečia į savo parapijos pikniką, ateinan
tį sekmadienį. Kun. Bičkauskas Chieagoj 
turi daug pažįstamų, su kuriais tikisi pik
nike pasimatyti.

V

50 VAGONŲ ŽEMAIČIŲ 15 TAURAGĖS Į SIBIRĄ
Vaiky kliksmas aidi pro vagonu duru grotas. - 
Čekistai neprileidžia nei stiklo vandens. - "Ar 
jau prasidėjo karas? - šaukia iš vagono moteris
— Laikraštis “Į Laisvę” 

deda tokį aprašymą apie su
sitikimą su lietuviais, ku
riuos bolševikai vežė sovie
tų Rusijon:

“Tai buvo gražią saulėtą 
dieną, kai Lietuvos marga-

gonų langus. Pravažiuojam 
pirmą stotį — Pavilnį; ant
roji bus Naujoji Vilnija. Ne
tenka ilgai laukti. Sušvilpia. 
Visi skuba į peroną.

Dairomės. Tuoj prieš mū
sų akis stoja visas miškas

gyvulinių vagonų. Vos ke
letą žingsnių žengę, atsidu
riame prie tų nelaimingųjų, 
laisvės ir tėvynės neteku
sių lietuvių, kurie smurtu 
išvežami į Kazachstaną, Si
birą, Kamčatką. Visi vago
nai uždaryti, tik aukštai 
pro mažutį, aptvertą preki
nio vagono langelį ir kai 
kur pro praviras duris ma
tyti galvos. Nė vieno veide 
nesimato “buržujo”, bet vi
suose labai lengva įskaityti 
liūdesys dėl pamintos žmd- 
gaus teisės laisvai gyventi, 
galvoti ir veikti. Kiekvieno 
akyse matyti žodžiais nenu
sakomas skausmas, o lūpo
se — neišreikštas skundas.

Pirmasis ešalonas, gal a- 
pie 50 vagonų, negailestin
gai prikimštas žemaičių. 
Klausiame, iš kur esą. Be
veik visi pro virbus atsa
ko: “Iš Tauragės, iš Tau
ragės”. šitokio atsakymo 
susilaukiame iš visos eilės 
vagonų. Kiek toliau rasei
niškiai. Vargšai žemaičiai... 
Mūsų akyse pasirodo aša
ros, tačiau jie neverkia: ir 
kentėdamas, žemaitis moka 
tylėti dantis sukandęs. Tik 
viena gyvenimo naštos pa
laužta senutė, žila, kaip 
pražydusi obelis, rankas 
laužydama rauda. Didelės 
ašaros rieda raukšlių išva
gotais veidais. šitaip jos 
skausmas išsiliejo, pama
čius stovintį prieš vagoną

sūnų, kuris neturi teisės nė 
rankos paspausti išvežamai 
motinai, nei stiklo vandens 
paduoti.

Einame toliau. Vėl kalbi
name, raminame savo seses 
ir brolius, Randame vago
nus iš Šiaulių ir iš Mariam- 
polės. Kiti jau išvažiavę to
liau į nežinią. Pamatę mus, 
išvežamieji susigrūda prie

žįstamų, pasigirsta du šū
viai. Sužinome, kad vienas 
liętuvis norėjo pabėgti. Rau
donarmietis tuoj iššovė ir 
sugavęs surištomis ranko
mis jį nusivedė į dar “sau? 
gesnę” vietą. Prikimštų va
gonų saugojimas dar paaš
trėja. Nebeprileidžia arčiau 
nė vieno žmogaus. Iš tolo 
dar matome pro langelių 
virbus iš vargusius suprakai-langelių, prie truputį pra-

vertų durų ir visu nuošir- tusius veidus, dar girdi- 
durnu nori mums patarnau
ti, klausdami, ko ieškome. 
Viename vagone matome 
jauną moteriškę su mažu 
vaikučiu ant rankų. Girdi
me jo prašymą: “Mama, 
duonos”. O ji pro ašaras 
pažvelgia į mus. Supranta
me jos skausmą. Su savimi 
turime pasiėmę barankučių, 
tik nežinome kaip juos pa- I
duoti. Moteriškė nuleidžia 
virvutę. Vos baigiame ant 
jos verti barankutes, girdi
me šaukiantį raudonarmie
tį. Nepaisome. Moteriškė iš 
langelio prislėgtu balsu 
klausia: “Ar dar neprasi
dėjo karas?” Iš kito vago
no kaimietis klausia pasku
tinių naujienų. Teiraujasi 
apie draugus ir pažįstamus. 
Bet jam rūpi svarbiausias 
dalykas: ‘*Ar galima ko ti
kėtis iš Vakarų?” Surami
name. O jie ir mažiausia 
viltimi patenkinti — širdi
mi ir lūpomis džiaugiasi.

Beieškant išvežtų ir pa-

me mažųjų verksmus, ta
čiau nebegalime su jais pa
sikeisti nė vienu kitu žode
liu. Pavaikščioję ir apverkę 
jų nedalią, skaudančia šir
dimi grįžtame į sostinę, sa
vyje klausdami, kada bus 
mūsų eilė.

Dėkui Dievui, mes to ne
besulaukėme. Ratas ėmė 
suktis į kitą pusę.”

Po šiuo aprašymu padė
tas parašas: Studentė.

/*• IF you suffer monthly -s

Nervous
Blue—

Start taklng famous Lydla E. 
Plnkham's Vegetable Compound 
at once. It’s one medlclne made 
especially for women that belps re
lieve headache, backache, eramps, 
weaknesa, nervousness—due to 
functlonal monthly dlsturbances— 
lt's helped hundreds of thousands 
of women to go ‘‘smillng thru” dls- 
tress of such difficult days.

Taken regularly-Lydla Plnk
ham's Compound helps bulld up 
reslstance against such tlred, 
eranky feellngs. Try itl

,, , . , , _ spalvėse pievose dūzgė bi-
klebonus ragino, kad teve- ... . v. , . -. tęs, o lietuvio širdyj slepe- 
liams butų priminta apie
siuntimą vaikų į aukštesnę 
katalikišką mokyklą. J. E. 
pareiškė, kad Katalikų Baž
nyčios mokyklos yra geriau
sios, kadangi Bažnyčia yra 
tiek daug patyrimo turėjus 
mokslo srityje, pradedant 
nuo apaštalų laikų. Bažny
čia su žmogaus prigimtim 
darbavosi per 19 šimtmečių 
ir todėl yra pasaulio ga
biausias jaunimo vadas. Jos 
kunigai gerai žino, kokios 
yra liūdnos pasękmės tų ka
talikų vaikų, kurie lankė ne
katalikiškas mokyklas.

Mūsų klebonas irgi labai 
skatina tėvelius, kad neap
sileistų šioje svarbioje pa
reigoje. Čia būtų gerai pri
siminti žodžius vieno prela
to iš Rytų, kurs sakydamas 
pamokslą apie šį dalyką, pa
klausė: “Jeigu Kristus pats 
šiandien čia stotų mūsų tar
pe ir Jo paklaustumėte, kur 
siųsti mano vaiką: ar į ka
talikišką, ar į nekatalikišką 
mokyklą? — atsakymas bū
tų: “Į katalikišką visados 
Taip ir jūs, tėveliai, atsa

si didžiulis skausmas. Va
žiuojam traukiniu iš Vil
niaus į Naująją Vilniją. Žmo 
nių veiduose nevilties šešė
liai. Girdėti dūsaujant. Akys 
neramiai žvilgčioja pro va-

■ - *» *• -

Di<ienrascio "Draugon

rė Vyčių valdybos. Sveiki- kykite: — į katalikišką vi 
name visus. sada.

Vyčiai ir CYO 
Vyskupijos katalikiško

jaunimo organizacijos va
das, kun. J. J. Hennes pra
neša, kad rūgs. 7 d. Šv. Juo
zapo kolegijoje, Rensselaer, 
Ind., įvyks penktas metfuig. 
suvažiavimas vyskupijos C 
YO. Kviečia kiekvieną pa
rapiją siųsti keturis dele
gatus ir kiek nori svečių. 
Užsirašymo laikas baigsis 
rugp. 28 d. • Bus įdomus 
svarstymai katalikiško vei
kimo klausimu. Teks pasi
linksminti ir susipažinti su 
jaunimu iš toli užarti, kurs 
seka aukštesnių tikslų gy
venime.

Vyčiai prašomi susirink
ti ateinančio pirmadienio 
vakarą, 7:30 vai., ir išrink
ti delegatus į šį svarbų su
važiavimą. Kun. J. J. Nau
džius sakė, kad jis irgi ban
dys dalyvauti su delegatais 
ir svečiais. Motiejus
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Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo” ršmSJams Ir skaitytojam*
Siunčiu sveikinimus Ir geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodama*
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo ti» 
sss. gina Ir saugo jas nuo amtlnojo Išganymo priešų.

Daugariopal tapadaugtja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų akai.Alnai
* AMLETO GIOVANN1 CICOGKANL 

Laodlcea Arkivyskupas,
Dešagasaa

Vokiečiu pianai
Šiandie jau ir Londono kariniai sluogsniai ir rusų 

šaltiniai pripažįsta, kad rusų padėtis Ukrainoje esanti 
nepavydėtina, nors jie pasiskubina pabrėžti, kad ji ne
santi desperatiška.

Kai kūne Washingtono šaltiniai tvirtina, jog pradė
dami karą prieš Rusiją vokiečiai turėję sudarę du pla
nus. Pagal pirmąjį planą buvo tikimasi bolševikus nu
galėti į tris ar šešias savaites. Tačiau tai buvęs tik 
spėliojimas ir juo pilnai nepasitikėta. Daugiausia dė
mesio buvę kreipiama į antrąjį planą esą nustatyta 
palengva supti paskirus Rusijos kariuomenės dalinius 
ir juos naikinti.

Iš paskutiniųjų pranešimų atrodytų, jog naciai vei
kia pagal paskutinįjį planą, nes Rusijos milžiniški plo
tai ir raudonosios armijos gausumas neleidžia praves
ti pragarsėjusį “žaibo” karą. Taip pat atrodo, jog pas
kutinysis planas vokiečiams vyksta.

Washingtono kariniai sluogsniai jau su nepasitikė
jimu pradeda žiūrėti į Rusijos laimėjimo galimybes. 
Sakoma, jog šie sluogsniai nebūtų perdaug nustebinti, 
jei iki ateinančio mėnesio pirmosios dienos vokiečių 
rankose jau būtų Leningradas, Kijevas, Odesa ir net 
Maskva. Tačiau esą galima tikėtis kokių nepaprastų 
staigmenų, kurios karo linkmę pakreiptų kiton pusėn.

Komunizmas nepasikeitė
“Mes nežinome, kas išsivystys iš diktatorių susirė

mimo. Sulaužymas su Stalinu sudaryto pakto yra dar 
vienas Hitlerio vyliugingumo pasireiškimas. Mes reiš
kiame vilties, kad Stalinas turi užtenkamai pajėgų sa
vo valdžioje susilpninti nacių pavojų”, pareiškę Ame
rikos legijonieriams Iowoj jų vadas Milo Wamer.

Tačiau jis taip pat pabrėžė, jog komunizmas Ame
rikoje pasiliko koks buvęs ir nesimatą jokių žymių, 
kurios galėtų pateisinti nuomonės pasikeitimą, nes 
“mes pastebėjome komunistų partijos dominaciją So
vietų Sąjungoje savo pastangose kontroliuoti vyriau
sybę skleidimui pasaulinės revoliucijos. Mes pastebė
jome komunistų partijos veikimą Jungtinėse Valstybė
se, kad padidinti palankią poziciją sovietų revoliucijo- 
nistams dedant visas pastangas palaužti pasitikėjimą 
Amerikos valdymosi sistema”.

Savo kalboje Warner pažymėjo, jog Amerikoje yra 
kur kas daugiau komunistinio veikimo, negu viešai 
pastebima. Savo veikimą komunistai labiausia sukon
centravę darbo žmonių tarpe.

Legijonierių vado pareiškimo teisingumu abejoti ne
tenka. Pagaliau, tai jau ir ne kažkokia sensacija. Ko
munistinį veikimą visuomenė seniai jautė, komunistų 
užsimojimus pasaulinei revoliucijai seniai žinojo ir jų 
nešvarius darbelius gerai suprato. Negalima manyti, 
kad plačioji visuomenė būtų tokia naivi ir tikėtų, kad 
komunizmas savo esmėje į vieną dieną pasikeitė.

Parama bolševizmui
Rašydamas apie Harry Hopkins lankymąsi Maskvo

je ir pažadus Rusijai pilnos paramos, žurnalas pažy-
mi, jog:

“Mes galime suprasti kodėl Mr. Harry Hopkins 
tai gausus savo pažadais paremti diktatorių Staliną. 
Jis yra tas pat asmuo, kuris, sakoma, prieš kelis 
metus pareiškęs, kad siekiant nacionalių reformų 
yra leistina ‘taksuoti ir taksuoti, eikvoti ir eikvoti, 
rinkti ir rinkti’.

“Bes mes abejojame, kad Amerikos žmonės išrink
tų jį bet kokiai atsakingai vietai pasiremdami šia 
jo platforma’’....

Toliau žurnalas pažymi, kad amerikiečiai niekados ne
sigailės savo centų ir pasiaukojimo šio krašto reika
lams, bet

“kai jų ginklai perduodami vyriausybei, vadovauja
mai neabejotino niekšo, vadinamo Stalinu, jie turi 
teisės pareikalauti ir gauti paaiškinimą šiam nepa
prastam veiksmui”....

Susitikimas jūrose
Pagaliau gandai virto tikrenybe. Prezidentas Roose

veltas tarėsi su Anglijos ministeriu pirmininku Chur- 
chill. Pasitarimuose dalyvavo aukštieji abiejų valsty
bių žmonės ir karo atstovai.

Kaip ir buvo galima tikėtis Prezidento ir premjero 
pasitarimuose vyravo tikslesnės paramos Anglijai, ru
sų-vokiečių karo ir pokarinės Europos atstatymo klau
simai.

Baltieji Rūmai paskelbė oficialiai, jog pasitarime nu
statyta astuonių punktų susitarimas, pagal kuriuos abi 
valstybės užsibrėžia sunaikinti nacių tiraniją, atsta
tyti pokarinę Europą laisvų tautų apsisprendimu ir 
pabrėžia, jog po karo visos žmonijos gerovei turi būti 
įvestas nusiginklavimas ypač tų tautų ir valstybių, 
kurios gresia aiškia agresija kitoms.

Tačiau įdomu pažymėti, jog šioj deklaracijoj niekur 
nesuminėta Japonijos klausimas, bet negalima manyti, 
kad savo pasitarimuose Prezidentas su premjeru ne
būtų palietę Japonijos.

Po šių pasitarimų galima manyti ir laukti, kad Ame
rikos parama Rusijai dar labiau padidėtų. Galima, kad 
kai kurie dabar Anglijai skiriami reikmenys būtų siun
čiami Rusijai Galima, kad Amerikos, laivynas pasisku
bintų užimti Martiniką. Galima, kad būtų pradėta ko
kie nors žygiai prieš Dakarą, žinoma, tie visi žygiai, 
kaip ir suminėta deklaracijoj, nereiškia, kad Jungti
nės Valstybės ieškotų naujų žemių, bet tai gali būti 
vykdoma apsaugos ir nacizmo plitimo sulaikymo su
metimais.

Kaip visa tai, Europos rekonstrukciją ir galutiną 
nacių nugalėjimą manoma pravesti — nepasakyta. Pa
reikštoji deklaracija yra lahai plataus pobūdžio ir aiš
ku, visuomenė nežinos, kokių specifinių reikalavimų 
statė Churchillas ir ką detaliai pažadėjo Prezidentas 
Rooseveltas. Tai paaiškės tik tada, kai pradės vystytis 
nauji veiksmai.

Susitarimas jūrose dar nepasibaigė. Jis tik prasidė
jo. Iki šiol mes žinome tik tai, kas viešai skelbiama 
ir skelbiama ypač tam, kad paveiktų labiausiai į vo
kiečius. šių konferencijos pasėkas pastebėsime tik po 
keliolikos dienų, o gal ir savaičių.

Akla politika
Sąryšyj su Rusijos vestąja politika “N-os” rašo: jog, 

pasak Kerenskio, Stalino politika įteikusi Hitleriui la
bai aštrų politinį ginklą:

“Tas ginklas”, sako Kerenskis, “tai — neapykan
ta prieš bolševikų diktatūrą, troškimas numesti kad 
ir su ‘paties velnio’ pagalba nepakenčiamą jungą. 
Pavyzdžiui, Suomija.. Ar šita šalis būtų puolusi į 
naują (karo) avantiūrą, jeigu pernai metais Stali
nas nebūtų be jokios provokacijos jos užpuolęs? O 

Lietuva? šitą šalį Stalinas savo garbės žodžiu už
tikrino, prieš okupuosiant ją, kad jos vidaus san
tvarka nebus paliesta, o paskui ėmė ir tą visą san
tvarką sugriovė. Ir dabar buvusieji ‘maskvofilai’ su
darė pro-hitlerišką vyriausybę. O visa nepriklauso
mos Ukrainos istorija? Dar pereitame kare Ukrai
nos separatizmas buvo įkurtas Berlyne. Nepriklau
somos Ukrainos eksperimentas 1918 m. pasibaigė 
liūdnai. Bet nuo to laiko Ukrainoje išmirė milijonai 
badu, visur vyko religijos persekiojimai ir teroras; 
režimas Ukrainoje buvo toks pat, kaip ir visoje Ru
sijoje. Bet separatistinė propaganda Laipsniškai pa
keičia neapykantą prieš režimą neapykanta prieš 
Maskoliją, prieš Rusiją. Dabar Ukrainos separatiz
mas vėl — vienas iš triupų psichologinėje Hitlerio 
atakoje prieš Staliną.

“O pati Rusija? Juk tai tik laikinai nutilęs ugnia- 
kalnis. Verdančios neapykantos išsiveržimas gali ne 
šiandien-rytoj užlieti ugnies bangomis liaudies mūsų 
tautinę išmintį ir patri jotinę discipliną”.

Penktadienis, rugp. 15, 1941

(“Draugas”, rugpiūčio 15 
d., 1916 m.)

Rusai mušami Persijoje... 

Konstantinopoly] oficialiai 
paskelbta, kad turkai atsi
ėmė iš rusų svarbų Persi
jos miestą Hamadan... Gau
nama žinių, kad šiuo laiku 
Turkijos kariuomenė nuo
dugniai perorganizuota...

Pagrobtus laivus atiduo
da Anglijai.... Iš Lisabonos 
pranešama, kad Portugali
jos vyriausybė 50 užgrob
tų savo uostuose vokiečių 
prekybinių laivų atiduoda
nti Anglijai naudotis šiam 
kare....

Jungtinės Valstybės siun
čia “dumdnm” kulkas.... Jer- 
sey City policija peržiūrė
dama prekių vagonus užti
ko didelį rtansportą kulkų 
“dum-dum”. Tos kulkos 
siunčiamos ėuropon. Kulkų 
“dum-dum” vartojimą kare 
draudžiama....

Pabrangs duona visoj A- 
merikoj.... Amerikos duon
kepių konferencija nutarė 
duonos kainą pakelti iki 
dešimties centų už bandu

tę....
• 11- ‘

Uodai sustabdė traukinį... 

Iš Astrachaniaus ėjusį trau
klių sustabdė uodai. Netoli 
Buzamskojo tilto mašinis
tas pastebėjo labai tirštą, 
judantį debesį. Įvažiavus 
tan debesin jau ir tilto ne
besimatė, o traukinio ratai 
pradėjo suktis vietoje... 
Traukinys paleistas atgal...

•

Daug kandidatų į teisė

jus... Chicagos miesto kler
ko ofisan vakar įnešta net 
58 peticijos kandidatų į 
miesto teisėjus... Tai gera 
vieta ir duona...

Kiekviena valanda mums 

neša ir dangų ir pragarą: 

— mes laisvai pasirenkam 

vieną iš dviejų.

Po svietą pasidairius
Šiandie prašo mano delno 

tavorščius V. Vijeikis. Jia 
nori pašnekėti apie madas. 
Taigi, paklausykite, ką jis 
nori pasakyti.

Ne kiekvienas, turbūt su
pranta, kas tai mados. Kai 
kurie žmonės šitą žodį be 
jokio supratimo vartoja. Pa
vyzdžiui, mūsų gyventoja 
Elena taip tiesiai vyrą 
niūkso:

— Įvedę, sako, bjaurybė 
madą kiekvieną šeštadienį 
girtas namo pareiti!

— O kas čia. per madą,
sakykite? Jokios čia mados%
nėra. Ir ne Jonas šitą ma
dą įvedė: galbūt, iki Jono 
tūkstančiai žmonių gėrė!

Juokdarė!
Arba štai antrojo nume

rio duktė blogai valgo: to 
nenoriu, to negaliu!

Motina, žinoma, įsižeidžia:
— Netaisyk madų, sako, 

prašau! Ryk, kas išvirta!
Tai' jau visai kvaila! Ne

ėsti mados nėra: žmogus 
visados nori ėsti. 0 jeigu 
žmogus nenori ėsti, reiškia 
jis svečiuose pietavo, arba 
serga.

O ji: mada!
Žinoma: madų irgi viso

kių būva: kai kurios iš pai
kystės, o kai kurios galima 
sakyti iš reikalo.

Kartais ir nesuprasi, iš 
kur tokia mada atsirado ir 
bendrai ar tai mada.

Arba, plaukai kirpti. 
Anksčiau plaukus dėl tifo 
kirpo, o dabar nuo ko — 
nesuprasi.

Aš Marę klausiu:
— Kodėl, sakau, jūs nu

sikirpo te?
O ji juokiasi:
— Galbūt, sakau, jūsų 

plaukai slenka?
— Mada, — sako.
Aš tiesiog nusistebėjau.
— Jūs,sakau, nesigėdin- 

kite! Jūsų vyras išvažiavęs, 
sakau, jūs liūdite, o nuo liū

desio tai atsiranda. Tai, sa
kau, ne gėda, o nelaimė.

Aš jai, žinoma, švelniai 
apie perkūno oželius duodu 
suprasti, o ji lūpas papūtė:

— Kokius neskanius, sa
ko, niekus pasakojote!

Taip ir išėjo.

Žinoma, tokias madas ne 
kiekvienam suprasti. Kas 
turi pinigų, tam, žinoma, 
nusispiauti: išeis rytoj ma
da ilgus plaukus nešioti — 
nusipirkai kasą, kokios no
ri spalvos ir užsiverti. O 
kas neturi pinigų — lauk, 
kol plaukai užaugs. Plaukai 
vos spės užaugti, vėl išeis 
mada trumpus plaukus ne
šioti. Taip ir nepataikysi 
jokiu būdu.

Anksčiau būdavo poniu
tės ir panelės labai nudegi
mo saugojosikrautuvėse 
visokius tepalus nuo nude
gimo pirko ir dargi agurkų 
rašalu ir pienu prausėsi.

O dabar išėjo mada — 
nudegti.

Guli kokia fėja ant “by- 
čų” kranto ir kepa. Kita 
nusilupa visa, kriokia iš 
skausmo, bet visokias vie
tas prieš saulę išstatinėja. 
Todėl, kad mada.

Nudega kaip nigerka, o 
paskui kavalieriams nugarą 
rodo.

— Ach, žiūrėk Jonai, 
kaip mano nugara nudegu
si!

Na, tas žinoma, žiūri.
Kai kurios, turbūt nė ne- 

nudegė, bet niekad vonioj 
nesimaudo.

Ir nesuprasi: ar tai nuo 
nudegimo, ar nuo ko kito 
kaklas į aulą panašus. Gal 
jeigu pirštų paseilinsi ir 
per kaklą pervesi, tai ir nu
degimo jokio nebus. O ji 
giriasi!

Žinoma, madų irgi visokių 
būva: vienos lyg ir iš pa
siutimo, o kitos, galima sa
kyti, iš reikalo.

EKONOMINĖ APSAUGOS KOMISIJA

("Uraugm,' Acnie teiepnotov

Neseniai prezidento Roosevelto paskirtoji Apsaugos Komisija, susirinkusi Wash- 
ingtonę pirmam posėdžiui. Iš kairės dešinėn sėdi: Iždo sekr. Morgenthau, vice-prcz. 
Wallace, karo sekr. Stimson, agrikultūros sekr. Wickard; stovi: laivyno sekr. Knox, 
valstijos sekr. asistentas Acheson, komercijos sekr. Jonės ir solicitor-general Biddle.
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1918 m. rugpiūčio 1 d.

Lietuva sukilimo prieš bolševikus dienose
. t I

Visa eilė kunigų žūna nuo raudon armiečių. - Civilių skerdynės Pa
nevėžyje. - Gydytojams nupiaustyta ausys, išpjautos širdys. - Civi- Apsaugos bonai 
liai ligoniai metami iš ligoninių. - Mirštantieji j sunkvežimius. - K1 Ar vaikai e'1'1 p‘rkt,s

M Apsaugos Taupymo Stam-
Džiaugsmo rytas.

APSAUGOS
BONAI KAS REIKIA ŽINOTI

“Ūkininko Patarėjas” ra- žinti nukankintuosius gydy- įsakyta iš ligoninės nebeiš- 
žo: Nuo bolševikų rankų tojus.”

pių?
At. Taip. Šimtai tuks-

Ekaterinburgą paėmė baltieji! Kaip yra su mano Lietuvoje žuvo visa eilė ku-t Apie tą patį bolševikų

eiti, nes pastatytos visur tan{il» Amerikos vaikų per- 
sargybos. ka tokias 8tamP«8 regele-

dėdę? Ką beveikia teta? Mes apie juos negaunam jokių 
žinių.

Rugpiūčio 3 d.

Steponas Petrovičius Pugovkinas dabar visą laiką 
vaikščioja su revolveriu pašonėj ir plūsta visus, ką tik 
pakeliui ligoninėje sutinka. Tėveliui jis kiekvieną dieną 
grasina:

— Jei aš tave (!) nustversiu ką nors darant, žinok, 
nudėsiu vietoje kaip pasiutusį šunį!

Tėvelis paskutiniu metu pasidarė nežmoniškai ner
vingas. Jam nepasisekė kelios operacijos, nes nebuvo 
galima priversti personalo, kad kiek reikiant žiūrėtų 
švaros.

\ Rugpiūčio 4 d.
Šiandien suėmė Zinaidą Vasiljevną Pesockają. Va

dimo teta ir sesuo dar vis tebėra areštuoto^, ir nuo jų 
negalima gauti nė menkiausios žinutės.

Ub t b Rugpiūčio 7 d.

Marusiai Bieliajevai pranešė, kad jos vyrą sušau
dė per apsirikimą: mat, jį supainiojo su kitu žmogum, 
turėjusiu tą pačią pavardę. Kai ji pareiškė dėl to savo

nepasitenkinimą, čekistas pastebėjo: <
/

— Kaip mes galime kiekvieno klausinėti ne tik pa
vardės, bet ir jo vardo! Antra vertus, lyg ne vistiek, ar 
tai bus Piotr Stepanovič, ar Piotr Andreič Lebedev!

nigų. Lankeliškiuose bolše- žiaurumą rašo “Į Laisvę ’: 
vikų nukankinti kunigai: “Trijų gydytojų tragedija 
Petrikas, Dabrila ir Balsys. Panevėžyje.” Pasakojo vie- 
Skaruliuose (prie Jonavos) nas iš gyvų likusiųjų, 
žuvo kun. Vitkevičius. Jį ru Birželio 22 d. po pirmojo 

bombardavimo Pajuostoje 
į Panevėžio apskr. ligoninę 
buvo atvežta 24 sužeisti

sai sušaudė prie švento
riaus. Kun. Vėgėlė ir vie
nas naujai įšventintas ku
nigas iš Vilniaus buvo kan
kinami prie Neries ir pa- ... . ... ., i "•r keletas civilių darbininkų ir
skui sušaudyti. Alytuje žu
vo kun. Paulavičius ir kun.

\ Rugpiūčio 10 d.

Areštuota ir Marusios motina, kad už tą padarytąją 
klaidą, kaštavusią nekaltam žmogui gyvybę, čekistus ap
rėkė.

Rugpiūčio 12 d.

Aš šiandien nunešiau Marusios motinai į kalėjimą 
valgyti, bet nepriėmė. Dabartiniais terminais šnekant, 
tai reiškia, kad ji “nėra tokia, kaip visi kiti,” bet kad 
ją, aiškiau tariant, jau “ sulikvdavo.” Gubčeka dabar tik 
ir sako “visiems kulką į kaktą!” Man taip baisiai gaila 
Marusios. Vadinasi, jai nepadėjo nei jos vargingas gy
venimas, nei proletariška kilmė.

’ \ Rugpiūčio 13 d.

Steponas Petrovičius Pugovkinas dabar nieko dau
giau nešneka, tik kas antras žodis “sušaudyt!” arba 
“pastatyti prie sienos!” Jo įsakymu buvo sušaudytas 
bernas, priimtas į jtą pačią vietą, kurioj jis pats anks
čiau tarnavo, tik dėl to, kad į tarnybą atėjo girtas. O 
ar seniai jį patį mano tėvelis išgelbėjo iš ‘bėdos, kada 
irgi girtas atėjo į tarnybą? Jis taip pat įsakė sušaudy
ti ir felčerę Martynovą tik dėl to, kad ji vienam ligo
niui vietoj aspirino įdavė chinino.

Vakare apie 10 vai. atbė- nai‘ 
r K1

go vienas komunistas į kie-1

do diktatoriams, kad Amc- 
į rika yra vieninga ir kad ji 
nesvyruoja savo laisvės iš
laikyme.

Kl. Kai vaikas priperka 
stampių tiek, kad jas gali 
išmainyti į boną, tai ar jo 
boną galima išrašyti ant jo 
vardo?

At. Taip. Nepilname-Kodel reikia vaikus
mų. pilną prisigrūdusį žydų. Para6inti Pirkti8 Taupymo' čiai galį turėti boną. Dau- 
nes grįžo iš stoties neberadę ' Stampių? gelis tėvų savo bonus užra-
traukinio, šaukdamas, kad At- D*“0’ kad 5ie >rašo io ant Vaikų vardų’ kad jia 
mergaičių gimnazijoje lietu- 8av0 vardus » 11011 of Honor vellau turetų kuo tę8tl 8av0 
viai šaudo. Bolševikų šnipės amerikiečių, kurie paro- mokslą.

pradėjo kelti paniką, skam-
, „ gindamos j miestą, kad at-1 )ums 10 minučių pagalvoti.

ua? lyty kariuomenės. Atvykę kur P88l6Pta Kanevičienė.” .
čekistai su kareiviais prade- Kadangi sesuo nebe pasi
jo šaudyti apie gimnaziją r°d©» tai liepė jiems iškelti 
ir saugumą, padegė mokyto-1 raQkas aukštyn iš išsivedė, 
jo Lyberio namą, o vėliauį iš ligoninės. Kiti čekistai,

kolchozininkų. Vakare sužei
, ... _ . stųjų jau buvo ar 67 ligo-

Mazurkevičius. Paluomeie . . - . . - . .„ , x - mai. Ligonines chirurgai
sušaudytas kun. Tutinas, j
Kaišiadoryse sušaudytas 
kun. A. Juknevičius, Merki-1 
nės klebonas ir dekanas.
Malėtuose subadytas kun.
M. Lajauskas. Atsitiktinai 
nuo kulkos Tabariškėse žu
vo diakonas Stalginskas. Ži
nios apie nužudytuosius ku
nigus gautos dar ne iš vi
sos Lietuvos. Dar trūksta 
žinių iš šiaurės Lietuvos,
Žemaitijos dalies ir Vilni
jos.

Vytautas Kasniūnas rašo 
“Ūkininko Patarėjuje”: “Iki 
vokiečių armijos atžygiavi- 
mo į Panevėžio miestą vie
tos svetimtaučiai bolševikai 
spėjo išžudyti gana didelį 
skaičių lietuvių. Didelė jų 
dauguma buvo žiauriai kan
kinami.

operavo visą dieną ir naktį. 
Ligoninės direktorius pasky
rė visiems atskiras parei
gas, įsakė 16 valandų dirbti, 
o 8 valandas ilsėtis. Atėjo į 
ligoninę politrukas Kasmov- 
ski ir pranešė, kad ligoninė 
kariška įstaiga, kad jis bū
siąs ligoninės viršininku ir 
įsakė civilių ligonių kiek 
galint daugiau išmesti iš li- 
gonnės. ,

Birželio 23 d. buvo veža
mi sužeistieji iš fronto, net 
iš Tauragės, ir visi kalbėjo, 
kad kaimuose juos užpuldi 
nė ja “kulackija bandy”
(buožių gaujos). Politrukas 
rinko žinais iš sužeistųjų ir 
telefonu pranešinėjo į NK
VD (saugumuiT, kuriose vie 
tose buvo apšaudomi raudon 
armiečiai.

Birželio 24 d. jau pradėjo 
vykti į ligoninę sužeisti mi- 
licininkrd ir kareiviai, basi, 
be šautuvų, patys į pirštus

Daktarą Gudonį ir Ma
čiulį bolševikai suėmė dėl 
to, kad kaltino juos paslė
pus gailestingąją sesutę Ka-
navičienę, kuri, mžinojuai, 8u8išaudę, kaitinda-
kad ją nori suimti, pabėgo. mi 8UŽei
Dr. žemgulį suėmė sakyda-, 8 Komunistei nebesi
mi, kad ligoninėje esanti di- orientavo_ kur fronta8, nce
dėlė netvarka ir, kad čia su
sidaręs partizanų lizdas. 
Juos išvežus į NKVD, 
(GPU), grįžo ir Kanavičie- 
nė. Sužinojusi, kad esą dėl 
jos kaltės suėmę gydytojus, 
ji pati nuėjo pas bolševikus, 
tikėdamosi savo pasirodymu 
išvaduoti suimtuosius gydy
tojus. Visa tai įvyko birže
lio 26 d., po pietų. Po to li
goninėje buvo pastatyta 
komjaunuolių sargyba ir jai

Birželio 29 d. Panevėžyje 
karių kapuose buyo palaido
ti komunistų-bolševikų žiau 
riai nukankinti lietuviai. To
ki iškilmingų ir kartu skau
džių laidotuvių Panevėžys

ligoninės sodyboje prieblan- susitikę dr. žemgulį korido- nėr8 matęs, šiose laidotuvė 
riuįe, pasakė, kad ji. nežiū-l“ Alyvavo visi Panevėžio

doje šaudė į kiekvieną kel
mą, sužeidė tris ligoninės 
nuo šaudymo pasislėpusius 
tarnautojus, kitus areštavo, 
suvarė į ligoninės raštinę ir

su užmiesčiu telefonas nebe
veikė. Ramino visus karei
vius ir ligoninėje esančius 
šnipus, kad per radiją suži
noję apie tariamuosius rau
donosios armijos laimėjimus 
Vokietijoje. Vakare buvo iš 
namų atvestas į saugumą 
(GPU) Dr. Gudonis, esą, jo 
name kažkas šaudęs. Jo 
žmona, gailestingoji sesuo, 
slaugiusi bolševikus, pradė-

rįs tvarkos, leidžiąs partiza
nus į ligoninę, liepė ir jam 
iškelti rankas aukštyn ir 
išsivedė iš ligoninės. Sanita-

neleido sužeistųjų perrišinė- r®s pradėjo prašyti dr. Di- 
ti. Atbėgo garnizono virsi- džiulio sūnų — komsomolcą, 
ninkas ir Panevėžio komu- j sėdintį prie telefono, kad 
nistų instruktorė Kruglova paskambintų tėveliui gydy
(ji lėmė mieste ir apskrity
je visą švietimo reikalą) su 
brauningais rankose; įsakė 
tuojau kareiviams bėgti į 
kiemo apkasus.

Čekistė Kruglova pareika
lavo iš ūkio vedėjo, kad tuo
jau būtų išduota 200 pa 
klodžių ir 200 antklodžių. 
Visa. tai krovėsi į sunkve
žimius ir bėgo.

Paaiškėjo, kad visi suim
tieji sužeisti ir nesužeisti 
“partizanai” yra ligoninės 
darbininkai, tik iš išgąsčio 
pasislėpę. Suvedė dar liku
sius rusus kareivius į pala
tas, ir viskas apie 12 vai. 
nakties nurimo. Pasilikusie
ji šnibždėjomės, jog visas 
tas triukšmas padarytas, 
kad apiplėšti ligoninę.

Be to, kai kurie naktį pa
sakojo, kad Kruglova ir po
litrukas ieškojo Dr. Mačiu
lio, kad galėtų išvežti kartu 
su ligoniais, nes jo visą pa
rą nebuvo, o operacinėje 
dirbo Dr. žemgulys.

Birželio 26 d. iš ryto vi
sai ramu. Atėjo dr. Mačiu
lis. Papasakojau jam nak 
ties įvykius ir stebėjaus,

tojams gelbėti. Bet šis atsa
kė, kad dėl areštuotųjų pa
žinčių nesą ir kalbėti nega
lima.

Paskui liepė 
dviems gydytojams ir trims 
seserims susirinkti į atski
rą kambarį, pasakė, kad jie

lietuviai — apie 7,000 žmo
nių palydėjo žuvusius bro
lius į amžino atilsio vietą. 
Kelios dešimtys gražiausių 
gėlių vainikų puošė jiems 
kelią į amžinybę. Po jų ėjo 
Jo Ekscelencija Panevėžio 
vyskupas Kazimieras Palta
rokas su dvasininkais. To
liau ilga juosta tęsėsi apy
linkių ūkininkai, gražiai pa
puošti vežimai, kuriuose bu
vo vežami žuvusiųjų brolių

likusiems

Atsisveikinimo su karžy
giais ir kankiniais kalbas

palikti slaugyti sužei.tuo-1 Pa8akS Panev6žio apsaugos 
sius bolševikus. Jei kas mč- štabo vardu mokytojas J. 
ginsiąs bėgti, tai atsaky- “icevičius, kupiškėnų vardu

prof. J. Elisonas.

Prasidėjus karui, bolševi
kų gaujos gaudė Panevėžio 
mieste ir apylinkėse tikruo
sius lietuvius, vežė juos į 
miškus ir, nukankinę, šau
dė. Panevėžyje buvo rasta 
ir atpažinta 32 kankinių la
vonai. Žuvusiųjų tarpe yra 
gydytojų, mokytojų, valdi
ninkų, gimnazistų, ūkininkų 
ir darbininkų, kurie buvo 
paimti tiesiog iš darbo ir 
nužudyti.

Žiūrėk kur eini. Eik kur 
žiūri. Saugokis nelaimės.

Visų mūsų bendri idealai 
turi būti Dievas ir Tėvynė.

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

siąs savo gyvybe. Po pirmos 
valandos pasirodė gydyto
jams sesuo Kanevičienė, ir 
pasakė, kad ji kalta dėl gy
dytojo arešto ir einanti pa
siduoti. Kareiviai ją išsive 
dė.

Vėliau atbėgo vėl girtas 
čekistas. Pradėjo bėgioti po 
koridorių, šaukdamas, kad 
čia šaudą, areštavo visus 12 
darbininkų ir išsivedė, bet 
visus vakare paleido. Išėjo 
pagaliau visi apsiginklavę 
komsomolcai. Nakčiai bolše
vikų sargyba pabėgo. Viskas 
nutilo. Sveikinomės, bučia
vomės iš džiaugsmo, bet 
penktadienio rytą pasiliku 
šieji išgirdo baisią žinią, 
kad mūsų gydytojai rasti 
žiauriai nužudyti taip, kad 
net savieji nebegali atpažin-jo prašyti politruką, kad ei- ___

buvo pavest! prižiūrėti, kad tų gelbgti jos pontru- kad jis dar nepabėgęs. Ope į ti.
niekas iš_ ligonines persona- į saugumą ir Dr., ruoti reikėjo 5 sužeistuosius
lo nepabėgtų. Vynausiuoju Gudonj isleldo # ya,
sargybos vĮršunnku buvo Biržclio 25 ± pr88id8jo B pradžjo kalbėt, kad atžję
pas irtas evi ams par- Ug0ninž8 kįemo bolševikų lietuviai ir iešką paltose 
Eidavęs letuvis a aro - kOmsomolcų, tarnautojų ir ginklų. Pasigirdo šūvis kori- 
džiulio sūnus. Kai į jį krei- guįeį8tų komandirų su poli- doriuje. Išbėgo dr. Mačiulis 
pėsi sanitarės, kad jis pa- Yrukais evakuacija; mirštan- į laukiamąjį ir prašė bolše-1 
skambintų telefonu savo tė- ftug dėjo į sunkvežimius, vikus, kad atsiųstų sargy- 
vui Dr. Didžiuliui ir praneš- kad tik niekaa įg vyresnių- I bą, ne3 nebegalima dirbti.

, tų apie esamą padėtį ligo- nepaliktų. Po pietų visos Tuojau atvyko kareiviai ir
lr i

žydės seserys ir žydai gydy- vietiniai komsomolcai su
notaro Vol- tėvas suimtųjų niekšų ne- tojai įg ligoninės su gipklais, atsisėdo prie tele-

užstosiąs ir nesą reikalo jų ngOnįaįg į 8totį, kad nepasi- fono, išstatė sargybas kie-
gelbėti. liktų, nuo paskutinio trauki- me ir prie gydytojų.

V Rugpiūčio 15 d.

Sušaudytas pirklys Kuročkinas, kadangi per kra
tą jo bute buvo rastos jo sūnaus, tarnavusio caro armi
joj karininku, sagos ir antpečiai. Jų sūnus krito nukau
tas vokiečių fronte.

\ » Rugpiūčio 16 d.
a

Dabar daug jaunų damų iš geresniųjų šeimų, tar
naujančių įvairiose įstaigose, teka už bolševikų komi
sarų, kurie jų įstaigose yra viršininkai. Taip Natočka
ištekėjo už etapų tarytos komisaro, inžinieriaus Meje- Įniėnje, tai jis atsakė,* seserys ir žydai gydy-| vietiniai komsomolcai
rio duktė už vieno geležinkelių komisaro, 
šinskio duktė už čekistb Teriochovo ir t. t. Vienos teka 
“savo noru,” kad nereikėtų mirti badu ar eiti elgetauti, 
kitos, kad tuo būdu išgelbėtų nuo sušaudymo savo gi
minės, trečios, kad pačios galėtų išsigelbėti. Komisarui ir bolievikai guimtie-

Tą pačią naktį komjaunuo nio. Pradėjo visur kalbėti, Čekistai nubėgo ieškoti se-

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

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! 11

TA| IPYtflTP :nCu,M įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpea- 
I I lxl I C tingai globojami Ir Ilgi $5,000 ap-

_ lrausti per Federal Savings and Loan Corporation.
Pinigai greitai Uhnokami ant pareikalavimo.

Mokame

HUSU PASITIKĖJIMO (R IŠTVERMES REKORDAS

atsakyti ir parodyti “arbūzą” reiškia tikriausiai tą 
pat, ką ir gauti į kaktą kulką.

Steponas Petrovičius Pugovkinas, išvijęs savo žmo
ną, tikrai susirado mokytoją, apie kurią seniau svajo
jo, būtent, antrosios mergaičių gimnazijos----- matema-

' tikos dėstytoją N. ____

|Bua žtauglauj

siems gydytojams nupiaus- 
tė ausis, išpiovė širdis, žiau
riai buvo nukankinta ir gai- 
lągtingoji sesutė Kanavičie-
r*

kad išvešią visus ligoninės i sers Kanevičienės, kuri įbė- 
tarnautojus. Lietuvės sese-I go į operacinę. Paklausė dr. 
rys ir sanitarės bėgo iš ligo- Mačiulį ir dr. Gudonį, ar 
ninė8. Politrukas su komu- Į jiems reikalinga sesuo. Jie 
nistais pradėjo raminti, kad atsakė, kad taip. Kai tik

Kai penktadienio rytą,1 tik norinčius tevešią. šit" s uždarė duris, tuojau sesuo 
birželio 27 d., nuėjome ap- 1 skelbimas ir pat raminamai Kanevičienė iššoko pro lar-
žiūrėti NKVD rūmų, tai nuteikė. Tuo tarpu pasijiku- 
vargu begalima buvo atpa- siems tarnautojams buvo

gą ir pabėgo. Atėjo vėl če 
kištai ir pasakė: “Duodame

45 Melai Sėkmingo Patarnavimo, Nenonkrlaudžiant Net 
Vieno KlijMrtol

Keistute Savings and Loaa Aseoclation yra tymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec'y.
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(Įspūdžiai iš kelionės j Vargonininko seimą)
Rašo Vincas Greičius 

(Tęsinys)

Bankietas

Trečiadienio vakare, lie
pos 30 dieną, sykiu su mu
zikais Janušauskais važia
vome į didelį bankietą, ku
ria buvo puošniame viešbu
tyje pagerbimui svečių de
legatų, o sykiu ir kai kiurių 
vietinių. Atvažiavorrie apie 
aštuntą vai. Jau daug sve-i 
čių delegatų, kunigų, var
gonininkų ir kitų vietos in-! 
teligentų ir vertelgų buvo 
susirinkę ir dalinosi minti
mis vieni su kitais pakraš
čiais puošnaus viešbučio. 
Tik, štai, ateina ir mane 
pasveikina Jonas šlyteris iš 
Cicero, III. Tai mano seno
vės dienų draugas iš Lietu
vos, Smukučių kaimo, su 
kuriuo j ari nebuvau matę
sis nuo to laiko, kaip aplei
dau Lietuvą, 1904 m. Pralei- 
dova drauge besišnekučiuo
dami apie praeitį beveik di
desnę dalį vakaro.

Susėdus prie stalų ir pa
sistiprinus kalbėjo trumpai 
prof. kun. Starkus ir muz. 
A. Aleksis. Paskui vakaro 
vedėjas muz. A. Pocius pa
kvietė dainuoti dainininkę 
Marijoną Janušauskienę, ku 
ri labai jautriai ir gražiai 
padainavo S. Šimkaus “Oi 
greičiau, greičiau” ir dar 
kitą. Už kiek laiko išeina 
dainuoti bar. muz. K. Sabo
nis, kuris taipgi savo skam
biu ir priimniu stipriu bal
su gražiai padainavo porą 
dainų, viena, rodos, Verdi, 
o kitos neteko sužinoti.

Nutraukta visų svečių at
vaizdas. Paveikslą imant J. 
Šlyteris pareiškė, stovėsiąs 
šalę savo draugo — Vinco 
Greičiaus.

Pasikėlus nuo stalo teko 
susipažinti su Piežais, dr. 
Stulga ir kitais inteligen
tais. Tai buvo maloni valan
da. Kol išsiskirstėme, atėjo 
vėlyva naktis. Kai kuriems, 
gal, sakiau kokia dešimt sy
kių “good-bye”.

Važiuojam namo
Ant galo, atėjo laikas va

žiuoti namo, į Clevelandą. 
Ketvirtadienį dar buvo var
gonininkų išmaudymo diena

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių’ 
Ar norit registruoti laišką, 
įpirkti “Money Order”, ad- 

urausti siuntinius? Kreipki- 
tės į “Draugo” raštinę!

Ar reik notaro parašo ar 
ba antspaudoa? Ar gavote 
iš valdžios kokias nors blan
kas, kurių visiškai nesu 
prantat? Kreipkitės į “Drau 
go” raštinę!

Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą 
2334 So. Oakley Avė., Chica 
go. UI. Canal 8010

Žmonėms jėgų netrūksta; 
jiems trūksta valios.

V. Hugo

net Wis. valstijos ežere, bet 
kadangi mano Dulkė norėjo 
užtrukti ilgiau Chicagoje, 
tai aš susitariau važiuoti 
namo su štaupais ketvirta
dienio rytą, nors aš irgi la
bai norėjau panardyti po 
VVisconsino ežerus. Ir taip, 
liepos 31 d. 8 vai. ryto atsi
sveikinę su Dulke, su Janu
šauskais leidomės į Cleve
landą su kitu vairuotoju K. 
Š taupu, kuris neprastesnis

. už Dulkę, nors, tiesa, pada
rė šešiolika bereikalingų my
lių, kol įstatė savo 1940 for- 
dą į tiesias vėžias, kelio No. 
6.

Pakeleivis t
Pakeliui, netoli Clevelan- 

do paėmėme pavėžyti kana
dietį kareivį, kuris, pasak 
jo, važiavo iš ligoninės į 
Clevelandą pas savo gimi
nes. Ligoninėj jam išėmė 
dvidešimt vieną kulką, o vie
nos negalėjo prieiti, nes la
bai pavojingoj vietoj. Jis 
kaip išvykęs iš Canada 1939 
m. nigs. mėn. su 1800 ka
reiviais į karo lauką, tai bu
vęs mūšiuose: Dunkirke, 
Crete saloj ir daugely kitų 
vietų. Iš tų 1800 išliko gy
vi jis ir jo draugas, kuriam 
buvo nupiauta viena koja. 
Paklausus ar jau jis užtek
tinai pasveiko, kad grįžti 
vėl į karo • lauką, atsakė, 
kad jis ten yra reikalinges
nis, negu šičia, o antra, sa
ko, aš tik su viena puse 
plaučių, tai nėra skirtumo, 
kur mirsiu ir kada. Užklau
sus, ar ten laidoja lavonus 
į duobes krūvomis ant syk, 
atsakė, ne, nes pervažiavus 
sunkiomis priešo • tankoniis, 
ne tik negali lavonų, bet nė

( IDON’T
NEGLECT 
A COLD

Krūtinė. (Uogos, korio* gali Mni 
vystyti | nelaimę, paprastai pa 
lengvv-ja pavartojus raminančią 
Kuriančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė Jinai yra “Ooin- 
rer-lrrltaMt." Milijonai yra varto
ję j* per m. Daktarai rekomen 
(Jonis Oallma minti aptiekoae

A. +A.

ANTANINA NOREIKIEN® 
(po tėvais KaSlnskalėė)

Mirė rugp. 13, 1941, 3:20 vai. 
ryte. sulaukus apie 90 metų.

OI mus Lietuvoje, Ailalės 
parap., Klaukių , kaimo.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterj Antaniną Juelklenę ir 
žentą Juozapą, sūnų Prancift- 
kų Noreiką, tris anukus: Vin
centą. PrancISkų Ir Stanislo
vą Juctkus; sesers dukterj Jo
sefą įkasęs, jos vyrą Povilą 
Ir jų Seimą; krikšto dukterj 
Josefą Sinkevičienę lr Jos Sei
mą Ir daug kitų giminių, drau
gų Ir paž,štamų.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų Ir ApaStalystės Mal
dos dr-Jų.

Kflnas pašarvotas namuose, 
4624 S. Mozart St.

Laidotuvės (vyks SeStadlenJ. 
rugp. 16 d. IS namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta J Nekalto 
Prasidėjimo ftvenč. Panelės 
parap. bažnyčią, kurioj* jvvks 
gedulingos pamaldos u2 velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta J Sv. Kazimiero ka
pines.

NuoAIrdžIal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Duktė, Sūnus, fceti- 
ta«. Sesers Duktė. KrlkSto- 
Duktė, Anūkai Ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. YARds 1741.

Visi ruošias prie 
parapijos pikniko

Brighton Park. — Rcig- 
piūčio 12 d., parapijos sa
lėje įvyko svarbus susirin
kimas reikale parapijos pik
niko, kuris įvyks rugpiūčio važiavimų dienos. Tadgi,
2rd.,“vytaito"parke.,''Klė”|bri«htonParkiečia1’ Prie Sioa Surblish- 

bonaa kun. A. Briška, kun.lProeos kvieiia ir klt,» k°- J' Johnson’ Bertha Pav” 
J. Stankevičius, trustisai. I lonW .,ietuviua dalyvauti

parapijos komitetas, drau. **w piknike, 
gijų atstovai ir darbuotojai
skaitlingai dalyvavo . susi
rinkime.

Kun. A. Briška atidarė 
susirinkimą malda. Išrink
ta darbininkai prie įvairių 
darbų. Visi darbuotojai pa- 
siketino stengtis patenicin 
ti visus svečius, atsilanku- 
sius į pikniką. Kadangi bri- 
ghtonparkiečiai turi nema
žai pažįstamų ir giminių ki
tose kolonijose, ketino juos 
užkviesti pas save pasisve
čiuoti ir linksmai sykiu pra
leisti laiką bendrame išva-; Kaltina cigaretą 

i žiavime. Kaip pirmiau, taip
ir dabar Apaštalystės Mal
dos dr-jos narės eis rinkti 
įvairių produktų virtuvės 
reikalams, o J. Brazauskas 
ir R. Milašius žadėjo pasi
rūpinti nesvaiginančiais gė
rimais.

Brighton Park biznieriai 
niekuomet neatsisakė remti

jų kūno dalelių, taip jie bū
na sutriuškinti. Išsišnekus, 
kas laimės kare, sako: vo
kiečiai sumuš rusus, o pa
vasarį Amerika ir Anglija 
puls vokiečius ir japonus 
išeis laimėtojais. Jis išlipo 
ant 40 ir Payne gat„ o mes 
laimingai parvažiavome į 
savo namus.

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS '

Ši firma virt 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose!

KREIPKITftS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

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

mARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKŽ8 LEETUVU4

Vienintėlls Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. lr ŠEATAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone; GROvehllI. 2242

savo parapijos reikalų. Pa
sitikime, kad ir šį kartą pa
rems parapijos pikniką, pri
sidėdami kuomi galės.

Vasara baigiasi, neužilgo 
ir vėl pradės pūsti šiaurės 
vėjas, baigsis piknikų ir iš-

Namiškis

Pasirinko prastą būdą
Slaugė Esther Rinker, 27, 

gyv. 1055 No. Mozart st., 
dirbo Western Electric kom
panijai. Bet sirgo reumatiz
mu. Kad pasigydyti iš tos 
varginančios ligos ji skus
tuvu perpjovė sau gerklę. 
Buvo nugabenta Washing- 
ton Blvd. ligoninę, 'kur dak
tarai rado, kad žaizda nc- 

į santi mirtina.

Ant iškelto geležinkelio 
prie 1316 So. Wabash avė. 
ištiko gaisras. Pašaukti 
ugnagesiai gaisrą greit už
gesino ir trafikas nebuvo 
sutrukdytas. Gaisrą pagim
dė, kaip spėjama, degantis 
cigaretas.

Rudens ženklai
Chicagos North Sidės gy 

ventojai prie Grace st. ir 
Pine Grove avė. buvo nuste- 

ijalbinti dideliu paukščių mi- 
ir i tingu laikytu ant telegrafo 

vielų. Spėjama, kad tai ru
dens laikas ir paukščiai ta
me susirinkime tarėsi apie 
kelionę į pietus.

(Įsteigta 1889 m,).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

kua, » * J 1 ;
Ed. Tomaszewski, Elea

nor Budkiewicz.
Jos. Janas, Helen Kaspr- •

zycki.
Žane D. Pozulp, Irene' 

Niedzialkowski.
Ed. S. Richkus, Martha

lonis.

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prit 
tikro misijonieriško darbo1. 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, • kurie 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4th Class Mail” šiuo 
adresu:

MARIAN MISSION CLUB 
Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

Viso dorovinio lavinimo 
ir viso blogo žmoguje pa- 
taisymb pagrindas — gerb
ti save. — Foerster.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

laidotuvių direktoriai
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehllI 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

y
Apart Apsaugos, Turime frAA Aftft AA 
ATSARGOS FONDĄ Viri JJUU.UUU.Ut)

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.

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

■J

5»I
LOAN ASSOCIATION ofCbIea<a 
JUSTEN MACK1EWICH, Fres.

4192 Archer Avenue
VIRginia iltį

ftAJLY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
OarianalM Pataniavlmaa — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'-A

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Yenetian Monumenf Co.
527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviii Direktorius
AMBULANCE Dieną ir NaktĮ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir Beėtadlenlo rytai., 
IS Stoties WHIP (1520). su P. Saltimieru.

J

* 5

Skyrius: 710 W. 18th St. 
Visi Telefonai: YARds 1419

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltuanica Avenue 

Tel. YARda 4908
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VISA CHICAGA SUJUDO; Į TALKA EINA 
"DRAUGUI" LABOR DAY PIKNIKE!

Kiekviena kolonija ka nors gali užsiimti!

| ji sugrąžino tikietukų ga Hari Viktoro Oso orkestrą. ĮJumatomi turkų 
lininio i.. .u-to... Turėdami didelę pažintį ’

“Draugo” agentas važiuo
ja per Chicago lietuvių pa
rapijas ir kviečia visus į 
talką “Draugui” Labor Day 
piknike, Vytauto parke. Ir 
malonu pranešti, kad visi 
pakviestieji noriai žada pa
siaukoti “Draugo” naudai. 
Kolonijų vadai, ką nori 
veikti piknike?

Štai, šiomis dienomis iš 
Roselando pasisiūlė trys 
veikėjai: Genys, Papšys ir 
Mikas Pavilonis. Jie pasiža
dėjo jsijuosę dirbti Rosc- 
lando garbei, o “Draugo” 
naudai.

Westpullmane K. Raila 
visuomet nuoširdžiai- remia 
“Draugą” ir jo parengimus. 
Ir dabar dalyvaus ir su ki
tais westpullmaniečiais dar
buosis, kad palaikyti Wesl 
Pullmano garbę.

Brighton Parke randasi 
uolusis “Draugo” veikėjas 
Gubista, kuris su savo pa- 
gelbininkais pasidarbavime 
“Draugo” naudai piknike ne 
mano pasiduoti kitoms ko
lonijoms.

Bridgeporto parapija tu
rės pikniką dieną prieš 
“Draugo” pikniką, bet bri- 
dgeportiečiaį vistiek sekan
čią dieną žada dalyvauti Vy
tauto parke dienraščio nau
dai. Bridgeporto skyriui va
dovaus Dimša ir kiti uolūs 
spaudos rėmėjai.

Chicago dalis, Cicero, vie
na stipriausių “Draugo“

bią užduotį Labor Day pik 
nike prie “Ice Cream Bar.” 
Tam skyriui vadovaus Vla
das šemetulskis, uolusis 
“Draugo” agentas ir visa 
eilė kitų nuoširdžių rėmėjų.

“Draugo” apsigyvenimo 
parapijoje taipgi randasi 
keletas nuoširdžių prieteliu, 
pasižadėjusių pasidarbuoti, 
kaip Longinas Jusevičius, J. 
Stumbris, Ribickas ir kiti. 
Laikas grąžinti tikietėlius!

Reik kiek galima greičiau 
grąžinti Labor Day Pikniko 
tikietėlių galiukus, nes la
bai svarbu, kad sugrįžtų 
prieš pikniką. Tą dieną yra 
begalo visokio darbo ir pri
ėmimas tikietų galiukų tik
rai apsunkina rengėjus.

Nors šiuo laiku sparčiau 
grįžta tikietų galiukai, bet 
vistiek matosi, kad pikniko 
dienoje bus begalo daug 
darbo, kąip ir praeitais me
tais, kol susirinko visi tikie- 
tukai. Nereik manyti, kad 
paskutinieji turės geresnę 
progą laimėti, nes pereitais 
metais 12 teisėjų paėmė vi
są dėžę tikietukų ir didelia
me blankete juos gerai iš
maišė ir vėl supylė atgal. 
Kiekvienas pirkėjas turėjo 
lygią progą laimėti: ar pir
mą, ar paskutinį tikietą pir
ko. Laimėtojas buvo Dievo 
paskirtas ir tas paskyrimas 
buvo reiškiamas per mažy 
tės mergaitės ištrauk'mą ti- 
kietėlio.

liukus ir jiems visiems 
“Draugo” administracija 
reiškia nuoširdų ačiū!

J. Railis iš Cicero, III.
O. Jagrainienė iš Brook- 

lyn, N. Y.
Ant. Maksvitis iš Cicero, 

m.
Joe Mukinwizc iš Chica

go, IU.
J. Saroškienė iš Chicago 
B. Navickas iš Chicago 
Elz. Rhody iš Chicago
K. Jonelis iš Chicago.
M. Paliukevičienė iš So. 

Boston, Mass.
P. Skirka iš Chicago.
J. Gedmint iš Chicago. 
Anna Pilipauskas iš Chi-

cago.
P. Jusi s iš Kenosha, Wis. 
P. Petraitis is Chicago.
O. Černiauskienė iš Chica

go.
J. Koncevičius iš Chicago

Chicagos ir apylinkių lietu
vių tarpe, Kuhaičiai suren
gė šį pikniką savo draugams 
kad galėtų su jais-jomis pa
simatyti tuo pačiu sykiu 
vienoje vietoje.

Nežiūrint kur būsite šį 
sekmadienį, neužmirškite 
užsukti Sunset parkan į 
“Kubaičių Dienos” pikniką. 
Tikrai smagiai praleisite 
laiką. X.X.

tvirtovių, atliks labai svdf- šioihis dienomis sekantie

TURIME DIDELIŲ BARGENŲ
Mažų ir didelių namų ir visokių biznių
Skaityk! Žiūrėk! ir Nepraleisk!

BRIGHTON PARKE:

1. 2 fletų po 6 kambarius medinis namas su “concrete” pa
matu. Rendos gaunama $52.00 j mėnesį. Kaina tiktai $3500. 
EXTRA SPECIAL BARGENAS!

2. 2 fletų po 5 kambarius mūrinis namas. Kaina $7500.00. 
Vienas f lėtas su karšto vandens šiluma. Lotas 40 pėdų.

5. Biznio propertė. Storas ir 4 kambariai užpakalyje, ant 
viršaus 6 gyvenamieji kambariai. Karšto vandens šiluma. 2 
karų garadžius. Kaina $8,000.

4. Kampinis mūro namas. 2 fletų 6 kambarių. Apačioje 
mažas biznis ir 4 kambariai. 3 karų garadžius. Karšto van
dens šiluma.

$. 2 fletų po 5 kambarius mūrinis namas. “Furnace” 
šiluma viename Gete. 2 karų garadžius. Kaina $0,000.

6. 2 fletų po 6 kambarius medinis namas. 2 karų gara
džius. Kaina $4,900.
BRIDGEPORTE:

7. 3 fletų po 6 kamb. mūrinis namas. 2 karų garadžius. 
Rendos atneša $53.00 į mėnesį. GERAS BARGENAS. Kaina 
$3,000.

8. 3 fletų po 0 kamb. mūrinis namas su karšto vandens 
šiluma. Lotas 50 pėdų. Arti 32nd ir Union Avė. Rendos atneša 
$154.00. Kaina $11,500.

9. 153rd St., Harvcy, III. — 19 kambarių “rooming house“. 
3 karų garadžius. Namas labai geras. “Furnace“ šiluma. Visi 
kambariai moderniškai ištaisyti. Rendos atneša $252.00 į mėnesį. 
Galima pirkti lengvais išmokėjimais arba priims į mainus.

10. COAL Y ARD: Randasi labai geroj vietoj, prie Archer 
Avenue į vakarus nuo Cicero Avė. Yra geležinkelio trekės, du 
trokai. namas gyvenimui ir visi kiti patogumai. Biznis išdirb
tas. Pardavimo priežastis — senatvė. Parduos už “cash” arba 
apsiims į mainus.

11. Minkštų gėrimų dirbtuvė ir alaus “distributor” biznis. 
Du trokai. Išdirbtas rautas. Biznis plačiai varomas. laibai 
gražus namas ir pagyvenimui. Viskas parsiduoda arba apsiims 
į mainus. Pardavimo priežastis — liga.

12. BRIGHTON PARK DUONKEPYKLA —
laibai geras biznis daromas ant vietos. Pardavimui ar mainais.

13. MARQUETTE PARK KEPYKLA —
Didelį biznį daro. $1,500 į savaite- 8 trokai. Pagyvenimas ant 
vietos. Parduos ar mainys.

KREIPKITĖS PRIE: —

PAUL M. SMITH 8c CO.
REAL ESTATE

4631 So. Ashland Avė. - Ant 2-ro Fleto

Kubaičiai prisirengę 

priimti svečius
Šį sekmadienį, rugpiūčio 

17 d., visi keliai iš Chica
gos ir apylinkių veda į Sun
set parką, kur Kubaičių šei
ma — tėvai Vincentas ir O- 
na ir sūnus ir duktė Eduar
das ir Frances — rengia di
džiulį pikniką savo skait-/
lingiems draugams, kostu
meriams ir pažįstamiems.

Šis piknikas bus, kaip vi
si piknikai Sunset parke, 
linksmas, įvairus ir smagus. 
Išlaimėjimui bus duodami 
šeši prizai — paršiukas, sū
ris, keli keisai alaus ir bu
telis geros degtinės. Išlai- 
mėjimo tikietai bus išdali
nami dykai per pikniką.

Kaip jau buvo pranešta, 
25 nuoš. šio pikniko pelno 
Kubaičiai skiria Lietuvos 
sušelpimui. Ši auka bus į- 
teikta tiesiai Lietuvos kon
sului.

Jauniems ir seniems pa
sišokti muziką gros popu-

Pateko bėdon
Ir sėkmingam plėšikui ne 

visada pavyko.

Negras Chester Calloway, 
32, 230 No. Western avė.,
įėjo į cleanėrs’ šapą, 3100 
Madison st., atstatė re vol 
verį ir pareikalavo pinigų. 
Kasierka, žvilgterėjus į re
volverį, suprato, kad tai ne
tikras revolveris ir atsisakė 
pinigus duoti. Negras grū
mojo ir sakė šausiąs. Mer
gina nenusigando. Tuo tar
pu įėjo kostumeris. Negras 
nusigando ir bėgo lauk. Bu
vo duota žinia policijai ir 
negras buvo suareštuotas.

Dabar išėjo aikštėn, kad 
toje apylinkėje kasdien 
cleanėrs šapose būdavo da
romi hold ūpai ir tą atlik
davo negrai. Spėjama, kad 
tai buvo darbas šio suimto
jo negro.

valdžioj pakeitimai
ANKARA, rugp. 12. —

Vietos politiniuose sluoks
niuose kilo gandų, kad tur
kų vyriausybėje įvyksian
čios žymios atmainos. Numa 
tomą, kad dabartinis užsie
nio reikalų ministras Sara- 
coglu užims premjero vietą. 
O turkų ambasadorius Lon
done Tevfik Rustu numaty
tas užsienio ministru.

Turkų spauda reikalauja, 
kad Turkijai yra reikalinga 
dinaminė vyriausybė.

MASKVA, rugp.. 13. —
Sovietų vyriausybė paskelbė 
amnestiją visiems Rusijoje 
įkalintiems lenkams. Pir
miausia išlaisvinami tie len
kai, kurie bendrai su bolše
vikais galės kariauti prieš 
Vokietiją.

Wilfred Westerlund, 1458 
Pensacola avė., pranešė po 
licijai, kad sugrįžęs namo 
neberado brangmenų. Įsi
laužę plėšikai jo brangmenų 
pavogę už $275.

Ką darome noriai, nuo to 
nesidaro sunku. — Baustas.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

TELEFONAS — YARDS 1001 
(Po 8-tes vai. vakare Saukite —- IVRGINIA IBfl?)

Mylėk savo 
pats sa\*e. — 
džiai.

artimą, kaų 
Kristaus žo

Murins sootbes, deanses and refreshes 
irritated, reddened membranų caused 
by head colds, driving, winds, movies* 
elose work, lite hours. Pree dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIU 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

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

Turtas virš $1,000,000.00

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

CONRAD
Fotografas

Studija Jrengta pir
mos rūėlea au mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

VVOLK STUDIO
IB45 VVest 35’*’ Street

J b for, tfodtljHO

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

Rez.: - ENGlewood 5840
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ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BLILbKKI.IU
PIRATINIŲ

KOJINIŲ
POCKET’BOOK Ų

KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

DM “Diamond Jim” Nava 
Stomach or Ulcar Pains?
It is hąrdly Ūkely that Diamond Jim 
Brady could have eaten so vora- 
cioualy if he auffered after-eating 
pains. Sufferera who have tu pay 
the penalty of stomach or ulcer 
pains, indlgeation, gas pains, heart- 
burn, burning sensation, bloat and 
other conditlons caused by excess 
acid ahould try a 25c box of Udga 
Tablets. They mušt help or money 
refuoded.

PLATINKITE “DRAUGĄ

PIRM NEGU KIRKSITE 
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą ai 
pataisymą — Nieko įmokėti — S 
metai temokėti — Apkainavimas 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Litwlnas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

N. KANTER, Sav.

Išvežiota nie 
po visą 
Chicago

REMKITE
8ENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 0014

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

CLASSIFIED

UAKŲETTE l’Uill IK APYLINKEI 
CVS KĄ TI KITE MAINYTI ARBA 

NORIT PIGIAI PIRKTI:'
68th Ir S. Campbell Avė. 5 kam

barių mūrinis cottage kaina $3,500, 
.mokėti >50U.

Ant Kockwcll St. ir 64th 6 kam
barių- mūrinis bungalow, 2 karų 
mūrinis garadžius, kaina $5.850.

5 kambarių medinis cottage — 
reikia pataisyti, kaina >1,250.

4 fletų kampinis hiūrinls naiuas 
po 4 kambarius, kaina > 12,500.

2 fletų po 6 kambarius — 2 hel
eriai — bungalow stogas, kaina 
>8,500. 4 l'letų mūrinis namas po
5 kambarius, ant 2 lutų pastatytas, 
įmokėti >1,000.

Bizniavus namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno ir lunch 
biznis — 5 gyvenamieji kambariai. 
Kalua >4 ,500. Savininkas priims , 
mainus lutus arba didesnį namą— 
pridės pinigais.

Taipgi turime didelį pasirinkimą 
visokių namų po visų Chicugų: pri- 
vatikkų ir biznlavų, farmų mažų ir 
didelių, galima pigiai pirkti arba 
mainyti.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile ką 
jūs turite, kreipkitės pas;
CHARLES P. SUROMSKIS & CO., 

0#21 S. Wastcm Avc.
Tel. Kep. 3713 —J V ak. l’ros. 111i

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

Kreipkitės:
2334 So. Oakley Avė. Chicago, UI.

Gelfing Up Nlghls
MakesManyFeelOld

Do you tesi older than you are or suffer 
from Gettlng Up Nlghtj, Bsckache. Nervous- 

— 'ilaziness. 8w..................nesu, beg Pains, DI 
Rheumattc

____ ___________  _wollen Aukles,
Pains, Burning, seaniy or fre- 

remember that your
JAI ir uiliauc rastus,
ouent passages? lt so, remetnber that yoi 
Kldney* are vital to >ou.r health and that
these šymptoms may 6e due to non-organle 
and non-svstemlc Kldney and Bladder trou- 
bles—ln such cases CY8TSX (a physlclan'a 
prescrlption) usually glvesprompt and Joy- 
ous relief by helptng the Kldneye flush out 
polsonous ezcess aclds and wastes. You have
everythlng to galn and nothtng to lose ln 
trying Cy«'ystes. An Iron-clad guerantee
vrrepped around each package assures a re- 
fund of your money on return of empty 
package unless fully satlsfled Don't take 
chances on any Kldney medlclne that Is 
not guaranteed. Don’t delay. Get Cystei 

c <8tss-texi from your■ YZCTCtV druggist today. Only K - w a kV3S«. The guarantes 
<■«!*■ lįsti iismh proteets you.

Tėvas dabartinės ęhemi- 
jos, Lavoisei, buvo katali
kas.

Didžiausias pasaulyj gam 
tos mokslų žinovas Fabre, 
— buvo katalikas.

DINING ROOM RB5T8 — l’AR 
LOR «KTK — BEDROOM SETS 
— ltUUB — RADIOS — KE- 
nUGERA TORS — W ASHERS —

MANGELS — OTOVES.
AU NeUoauUly Advertleed

ALf X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenf
Telefonas REPUBUC 6051

J

DĖMESIO! 
Šeštad., Rugp.-Aug. 16 d., 1941

DIDELIS GRANO OPENING
ARCHER STOKER SALES
Siuomi nuofiirdžiai kviečiu visus savo prietelius ir pažįsta

mus atsilankyti į naują ARCHER STOKER SALES KRAU
TUVU! Laike “GRAND OPENING“ kiekvienas pirkėjas FREE- 
MAN STOKERIO gaus veltui Stewart Warner Radio. Tai at
vykite ir aplankykite mūsų krautuvę.

Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai. 
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.
Šalia Freeman Įrengiame dar kitų keturių 
išdirbysčių stokerius.

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius 

Radios
Plumbing Įrengimus 

Aliejinius Pečius 
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH BAGDON
— Savininkas —

4704-06 So. Western A v©., Chicago, III.
Tel.: LAFayette 3138

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekime Jūsų biznyje arba profesijoje.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rodinas 
Jonas Jasinskas 

Ant. Labanauskas 
II. Rajewskl 

“Shorty”

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

a t



Švento Kryžiaus Parapijos
GERA MUZIKA 

-ŠOKIAI- 

Gražus Programas

Town
Penktadienis, rugp. 15, 1941

Lake 8

VASARINIS PIKNIKAS-J-------------------------------------------------------

Visi kviečiami atvažiuoti ir kartu su mumis praleisti vieną tikrai Lietuviškų link
smybės dienų. KUN. A. LINKUS IR KOMITETAI

LAIMĖJIMAI 
-ŽAIDIMAI- 

Įvairios Linksmybės

VYTAUTO
PARKE

SEKMADIENĮ, 

AUGUST17,1941

Šiandien ir rytoj didelės iškilmės 
Sv. Kazimiero seserų vienuolyne

Septynios seserys švenčia sidabrinį jubiliejų

VOKIEČIAI ANT DNIEPRO

Šį rytą, rugp. 15 d., Šv. 
Kazimiero seserų motiniš
kojo namo Chicago, III., di
džioj, gražioj koplyčioj į- 
vyksta iškilmingos pamal
dos, per kurias esančios nau 
jokės sudės pirmuosius įža
dus, gi bandinės priims nau
jokės abitą, šiais metais 
šioms įspūdingoms pamal
doms vadovauja kun. dr. J. 
Končius, didžiosios Mt. Car
mel, Pa., lietuvių parapijos 
klebonas.

Rytoj, šeštadienyje, ata
tinkamomis iškilmėmis bus 
pagerbtos septynios seserys, 
kurios per dvidešimts pen
kis metus sąžiningai pildė 
padarytuosius pažadus tar
naudamos Dievui ir Tėvy
nei.
1 • Šis iškilmingas pagerbi
mas prasidės rytą šv. Mi
šiomis, kurias laikys kun.
J. Mačiulionis, TT. Marijo
nų kongregacijos vicepro- 
vinciolas, ir brolis ąesers 
Leokadijos, vienos jubilačių. 
Po Mišių bus privatūs pie
tūs su atatinkamais sveiki
nimais.

Šios septynios seserys dar 
yra priskaitomos prie pir
mųjų vienuolyno seserų, nes 
joms teko pergyventi daug 
sunkenybių, nešti sunkų kry 
žiu Šv. Kazimiero seserų 
vienuolynui besikuriant.

Trumpai paduosime kele
tą žinių apie šias gerbiamas 
jubiliates.

Sesuo M. Vincenta (Zup- 
kiūtė) iš Šv. Baltramiejaus 
parap., Waukegan, III. Ji 
darbavos įvairiose pareigo
se. Per devynius metus mo
kytojavo įvairiose mokyklo

“THAT LITTLE GAME” »— A Four-Flusher
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se. Nuo 1937 iki 1940 ėjo 
seserų kazimieriečių veda
mųjų mokyklų Rytinėse vai. 
prižiūrėtojos - direktorės 
pareigas. Buvo vyresnioji 
šiose parapijose: Šv. Alfon
so, Baltimore, Md.; Šv. Pran 
ciškaus, Indiana Harbor, In
diana; Šv. Petro ir Povilo, 
Chicagoj, Gįmimo Panelės 
Švč., Chicagoj. Seseriai Vin
centai vadovaujant, buvo į- 
rengta Šv. Kryžiaus ligoni
nė. Sėkmingai ėjo ekonomės 
pareigas vienuolyne 1922-28 
m., Viloje Juozapo Marijos 
1937-40. Dabar sesuo Vin
centa yra ekonomė Loretto 
ligoninėje ir trečioji Moti
nos Generalės patarėja.

Sesuo M. Justina (Dugi- 
naitė), kilusi iš Šv. Kryžiaus 
parapijos, Mt. Carmel, Pa. 
Šiai seseriai teko lavinti 
aukštesniuosius skyrius. Šis 
darbas jai sekėsi. Po dešim
ties metų darbo mokykloje, 
sesuo Justina jautė patrau
kimą paaukoti savo jėgas 
kenčiantiems ligoniams ligo
ninėse ir savo vyresniųjų 
buvo nusiųsta išeiti slaugės 
mokslus Springfield, III. Nuo 
1934 iki 1940 m. ji buvo 
viena a. a. Motinos Marijos 
patarėjų. Dabar ji yra Šv. 
Kryžiaus ligoninės vyresnio
ji. Jos sumanumas ir darbš
tumas nemaža pagerinimų 
bei naujų įtaisymų įvedė.

Sesuo M. Lucija (Kimu 
tytė) iš Šv. Kazimiero pa
rapijos, Philadelphia, Pa. ši 
pasišventusiai auklėjo vai
kelius aukštesniuose sky
riuose sekančiose parapijo
se: Dievo Apvaizdos, Chi
cagoj ; Šv. Baltramiejaus,

("Draugias” Acine telephoto)

Vokiečiai Ukrainoj, keldamiesi per Dniepro upę, pamatė priešą ir skubiai rengiasi 
jį atremti.

4-
Waukegan, Ilk; šv. Kry
žiaus, Mt. Carmel, Pa.; šv. 
Antano, Cicero, Ilk; Nekal
to Prasidėjimo, Chicagoj; 
Šv. Jurgio, Chicagoj. Kurį 
laiką buvo vyresnioji Šv. 
Kryžiaus parapijoje, Mount 
Carmel, Pa. 1930 metais bu
vo paskirta dėstyti istoriją 
Šv. Kazimiero akademijoje, 
Chicago, Ilk

Sesuo M. Leokadija (Ma- 
čiulionytė) iš Šv. Trejybės 
parap., Wilkes Barre, Pa. Ji 
rūpestingai ir su dideliu at
sidavimu mokė per dvide
šimts penkis metus žemes
niųjų skyrių vaikučius Chi
cagoje ir Rytinėse valsty
bėse. Nekartą jai teko ir 
vyresniosios sesers parei
gas eiti sekančiose mokyk
lose: Šv. Juozapo, So. Chi
cago, III.; Šv. Kazimiero, 
Gary, Ind.; šv. Andriejaus 
ir šv. Kazimiero, Philadel
phia, Pa.

Sesuo Gerina n (Leonytė)

iš Šv. Kazimiero parapijos, 
Worcester, Mass. Ji uoliai 
ir su pasisekimu mokė ma
žyčius vaikelius per dešimts 
metų. Iš priežasties nesvei
katos turėjo palikti moky
mo darbą. Darbavosi sekan
čiose parapijose: Šv. Myko
lo, Šv. Antano ir Nekalto 
Prasidėjimo Pan. Švenč., 
Chicagoj, gi Rytuose teko 
mokytojauti New Philadel
phia, Pa.; Baltimore, Md.; 
Šv. Kazimiero, Mt. Carmel, 
Pa.; ir Vilią Juozapo Mari
jos, Newtown, Pa.

Sesuo M. Uršulė (Ežers- 
kytė) iš Šilalės, Lietuvos. 
Jai teko mokyti mažyčius 
per visus dvidešimts penkis 
metus. Savo motiniška šir 
dimi patraukdavo mažyčius 
prie savęs ir sąžiningai mo
kė reikalingų dalykėlių. Ji 
ypatingu būdu ugdė mažy
čių širdyse meilę prie Sal
džiausios Jėzaus širdies. 
Chicagoje darbavosi sekan
čiose mokyklose: Šv. Kry- 

j žiaus, Nekalto Prasidėjimo? 
Šv. Antano, šv. Juozapo, 
Aušros Vartų ir Šv. Kazi
miero parap., Philadelphia, 
Pa.

Sesuo M. Liudvika (Bud- 
rifitė) iš Šv. Alfonso para
pijos, Baltimore, Md. Jai 
pradžioj teko dirbti sunkų
jį mokytojos darbą šiose 
pradžios mokyklose: Šv. Ka
zimiero, Philadelphia, Pa.; 
Šv. Kryžiaus, Mt. Carmel, 
Pa.; Šv. Juozapo, Scranton, 
Pa.; Šv. Andriejaus, Phila
delphia, Pa.; ir Chicagoje 
sekančiose: Dievo Apvaiz
dos, Aušros Vartų, Šv. Jur
gio, ir šv. Mykolo. 1931 me
tais buvo priskirta prie šv. 
Kazimiero akademijos mo 
kytojų personalo lotynų kal
bos dėstytoja.

Bevaikių darbas
Aštuoni Chicagos ir Illi

nois valstybės kongresmonai 
balsavo už pailginimą karei
viavimo termino.

Pagal pernykštį kongreso 
nutarimą, vyrai į armiją 
buvo imami tik vieniems 
metams. Dabar vyriausybė 
reikalavo terminą pailgyti 
ir kongresas turėjo perleis
ti naują parėdymą. Buvo pa 
siūlyta kareiviavimo termi
ną pailgyti iki pustrečių 
metų.

Už tokį pailginimą balsa
vo aštuoni Chicagos ir Illi
nois valstybės kongresmo
nai. Visi iš jų yra arba ne 
vedę, arba vedę ir bevaikiai, 
arba neturį sūnų. Va tie 
kongresmonai: Maciejewski 
— bevaikis, Barnes — be
vaikis, Schultz — turi vie
ną dukterį, Kocialkowski — 
nevedęs, Sabath — bevaikis, 
Arnold — turi vieną dukte
rį, Schaefer — turį du sū 
nūs, kurie turi valdiškus 
darbus, Mitchell, negras, — 
turi vieną sūnų, kurs turi 
valdžios darbą. Valdžios dar
bą turintieji nėra imami į 
kariuomenę.

Tai mat kokie kongres 
monai stoja už karinės tar 
nybos termino pailginimą

Negro godumas
Robert B. Johnson, 34 

metų amžiaus, gyv. 3946 
Wentworth avė., nuteistae 
kalėti 92 dienas. Jisai turė
jo darbą, o iš valdžios ėmė 
pašalpą. Teisėjas Newton 
buvo paskyręs piniginę pa
baudą iš $120 ir $18 lėšų. 
Negras sakė, kad tiek netu
rįs. Tai tada teisėjas pa
skyrė jam minėtą laiką bū
ti kalėjime.

mu
X Adv. J. Petraitis-Peters 

yra išvykęs į Liet. Vyčių 
seimą, Pittsburgh, Pa. Jis 
yra buvęs centro valdyboje 
ir “Vyties” red.

X Bernice Z^ura, Aušros 
Vartų parapijos choro na- 
rė-iždininkė grįžo iš atosto
gų, kurias praleido Green 
Bay, Wis. Ji dirba Metro
politan State banke.

X Aštuoniolikiečiai lietu
viai rengiasi labai skaitlin
gai dalyvauti “Draugo” La
bor Day piknike ir tikisi, 
kad vienam jų teks Buickas.

X Aušros Vartų bažnyčia 
juo tolyn tuo darosi gra
žesnė. Be gražaus išdažy- 

i mo, sienas dar papuoš nau
ji Kryžiaus Kelio vaizdai, 
kuriuos aukojo viena vest- 
saidietė.

X “Reaper”, McCormick 
dirbtuvės laikraštis skelbia,

kad dirbtuvės ligoninės (Mc
Cormick Works Hospital) 
štabe yra ir lietuvaitė — S. 
Janulis, taip pat mini žymų 
sportininką - golfininką 
John Stulges.

X Veronika Galnaitė lai
mingai grįžo iš Moterų Są
jungos* seimo. Sako, turėjo 
“good time”.

X Dievo Apvaizdos par. 
pikniko darbininkams rugp. 
11 d., parapijos salėj buvo 
suruošta padėkos puota, ku
rioj dalyvavo ir kunigai. Be- 
puotaujant nutarta “sočiai” 
parapijos salėj, rugsėjo 7 d.

X Teresė Kikienė, Dievo 
Apvaizdos parapijonka ir 
duosni rėmėja gerų darbų, 
jau antra savaitė kaip ser
ga. Gydo dr. S. Biežis.

X šv. Jurgio parapijos 
piknikas Vytauto parke į- 
vyks rugp. 31 d. Pastarame 
parapijos komiteto ir dar
buotojų susirinkime pasi
skirstyta darbais. Ir taip: 
ARD 2 skyr. vadovaus ais- 

i kriminėj, TT. Marijonų Ben- 
i dradarbių 10 skyr. — virtu
vėj, Kltibietės — prie įvai
rių žaidimų. Parap. komite
to nariai darbuosis už baro.

JUBILIEJAUS PROGA
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UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:
IM"DRAUGAS'

2334 So. Oakley Avė. Chicago. Illinois
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