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Motina
Europos ištremtosios ’jryriaiusybės

Prezidentas prie
motinos mirties
patalo

Pašauta 300 nacių
savaitę daugelį
nustebino Prezidento Roose
orlaivių - rusai
griežtas

BENDRIEJI METMENS

Pereitą

velto
pasisakymas
prieš nacius ir nė žodžiu ne
suminėjimas japonų. Kai ku
NEW YORKAS, rugsėjo
rie sluogsniai įsitikinę, jog 7 d. — Vichy radio skelbia,
Prezidentas tai padarė ty jog bet koks susisiekimas
čiomis, nes esą manoma, su Leningradu nutrauktas.
kad būsią galima su Japo
nais susitarti.
MASKVA, rugsėjo 7 d. —
Rusų
šaltiniai. skelbia, jog
Čia, primenama paskuti
šiuo
metu
prie Leningrado
nieji Prezidento pasitarimai
su Japonijos ambasadorium vyksta smarkios orlaivių ko
4r pagaliau Japonijos pralei vos, kurių metu Rusijos la
dimas Amerikos tankerio kūnai, taip vadinamieji “Sta
Vladivostokan, nors beveik lino skalai” sunaikinę 300
tuo pačiu laiku japonai iš- vokiečių orlaivių.
Tuo pačiu laiku, rusai
naujo pareiškė protestus.
praneša, jog panašios kovos
be jokio perstojo vyksta
prie Odesos ir Kievo. Rusų
DESTROJERIS IR .
pranešimai tvirtinai, jog ru
SUBMARINAS
sų
artilerija
sunaikinusi
Tačiau gal
daugiausia 15,000 vokiečių.
amerikiečius sukrėtė žinia,
jog nežinomos
valstybės Aviacija aktyvi
submarinas atakavo Ameri
šios dieno rusų komuni
kos destrojerį, vykstantį Is
katas
pareiškia, jog vyksta
landijon su pašto kroviniu.
Iš Prezidento pareiškimo kovos, bet smulkesnių pra
nešimų apie kovas nepaduo
spaudai paaiškėjo, jog ata
kos prieš šį laivą ir anksčiau da.
Komunikatas
pareiškia,
buvox pravestos, bet Ameri
kos visuomenei nežinomais jog:
“Pereitą naktį sovietų ka
sumetimais nebuvo anksčiau
riuomenė
tebetęsė
kovas
skelbiama.
Labai gali būti, kad šias prieš priešą visam fronte.
atakas pravedė Vokietijos Mūsų aviacija pietvakarinėj
submarinas, bet tikėti, kad dalyj buvo labai sėkminga
jis tai sužiniai ar su Berly savo atakose ant aerodrdmų
no įsakymu būtų tai pada ir motorizuotų kolonų”.
ręs šiandie sunku, nes abe
jotina, kad Vokietija noro Orlaivių pavojus
mis iššauktą Ameriką į ka
paskelbtas Romoj
rą.
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HYDE PARK, N. Y., rug
sėjo 7 d. — šiandie savo na
raųose Hyde Park mirė Pre
zidento Roosevelto motina,
ikrs Sara Delano Roosevelt.
Mrs Roosevelt šio mėnesio
21 d. būtų buvus 87 metų
amžiaus.
<"r>rauga»"

Acm. teiephnto*

Antrojo pasaulinio karo dviejų metų sukaktuvėmis, rugsėjo 1 d., iš Londono per radiją (Amerikoje girdė
ta Columbia Broadcasting sistemos tinadais) kalbėjo šie nacių užgrobtųjų valstybių tremtiniai ir jų bičiuliai.
Jie pareiškė, kad pasiryžę darbuotis u| savo kraštų išlaisvinimą. (Iš kairės pusės) Jan Masaryk, Čekoslo
vakijos užs. reikalų ministras; Charalambos Simopoulo s, graikų ministras Londone; Norvegijos karalius Haakonas; Edward R. Murrow, CBS europinio biuro viršin inkas; Hubert Pierlot, belgų premjeras; Anthony Biddle, U. S. ambasadorius; Brendan Bracken, britų inform acijų ministras; gen. Sikorski, lenkų premjeras; Pieter
Gerbrandy, Olandijos premjeras, ir Joseph Bech, Luxe mburgo užsienio reikalų ministras.

Mrs. Roosevelt
mirties
smulkmenos nebuvo patiek
tos, bet manoma kad jos
netrukus bus patiektos.
Prezidentas leido šios sa
vaitės pabaigą su savo mo
tina Hudson Valley.

Pereitą naktį Prezidentas
ir ponia praleido prie moti
Šiandie Cicero Vokiečiai
Paskutinę valandą pas
nos lovos ir buvo prie jos
jai mirštant. Ji buvo be są
neatlyžtamai
a. a. Kun. Dr. J. Navicką Ketvirtadienį į
monės per paskutiniąsias
dvyliką valandų po to kai,
Town of Lake
bombarduoja
pasak šeimos gydytojo, dėl
Toliau kalbėjo apie buvu
Atvykome penkiolika po
jos senyvo amžiaus įvyko vi
aštuntos. Kambaryje tyla sius Marianapolio studen
Leningradą
sos
cirkuliacijos suirimas.
Šiandien įvyksta pamal
tus, kurie prieš kelis dienas
—
šalia
lovos
lemputė
švie

BERLYNAS, rugsėjo 7 d.
apsivedė, ypač minėjo tas dos a. a. Kun. Jono Navicko
čia,
gi
a.
a.
kun.
dr.
Jonas
— Oficialusis karo komuni
vedybas, kuriose asmeniš intencija Aušros Vartų Pa
Navickas
rožančių
kalba.
Automobilio
katas, žadėdamas netrukus
kai lankėsi šeštadienį Water rapijoje ir Ciceroje.
Po
minutės
kitos
užklaupranešti apie
didžiuosius
Ketvirtadienį
Pamaldos
buiy, Conn.
įvykius, šiandie tepažymi, "ia. —-.“Htaiintmi JrerniuKun. Navicko sielos intenci nelaimei žuvo
futbolo klausimas vėl iš
jog Leningradas, Kievas ir kai, pasakė, kad aš čia?”
jai įvyksta Šv. Kryžias baž
kilo.
Matyt, kad šis dalykas
4 chicagiečiai
Odesa be perstojo bombor“Vėliausiame
dienraščio labai rūpino kun. Navicką. nyčioje. Bus ekzekvijos su
duojami.
giedotimis šv. Mišiomis, 9
leidinyje skaitėme, jog Ma
Kaip ir anksčiau karo va rianapolio rektorius, kun. Graudinosi, kad toks mažas vai. ryte. Kun. Dėksnys at CHICAGO, III., rugsėjo 7
dovybės pranešimas teparei dr. 'J. Navickas atvežtas į skaičius lietuvių futbolinin laikys šv. Mišias, o jaunasis d. — šiandie, automobiliui
škia, jog “veiksmai rytų Šv. Vincent’o ligoninę stai kų Marianapolyje.
Kun. A. Dėksnys pasakys susimušus su autobusu, ne
fronte vyksta pūgai nustaty giai susirgęs,” atsakėme. Tė
lo trumpo laiko ligo u už pamokslą.
Mišias užsakė toli Morroco, Ind. žuvo ketu
tuosius planus”.
klausėme,
“
kaip
tėveli
a
jau

kleb.
Kun.
A.
Linkus.
ri chicagiečiai.
velis pamostė ranka.
Laimėjimai netrukus
kiasi
?
”
Žuvusieji yra
Stanley
Tyla vėl
užviešpatavo
Tačiau
informuotieji
na

Woytysiak,
1539
S.
Ridgekambaryje.
ROMA, rugsėjo 7 d. —
“Kaip aš atrodau?' Atsa Anglai atakavo
cių
sluogsniai
pareiškia,
jog
ROMUNIJOS LIKIMAS
way, automobilip savinin
Šiandie pirmą kartą nuo
kyčio neturėjome.
Kolegijos rūpesniai
tretysis
kovų
su
rusais
mė

kas, Joseph Schwartz, 2242
nacių teritorijas
Paskutinieji pranešimai iš karo pradžios Italijos karo nuo netrukus baigsis didžiai
Paskutinės
“
Berniukai,
kada
jūs
grįž
S. California avė., Juozas
a
Europos sako, jog šiuo metu vadovybė paskelbė, jog Ro siais vokiečių laimėjimais.
Abromavičius, 22 metų am
tate į seminariją?” Tuo klau
Tėvelis patraukė pečiais,
Romunija
nugąstaujanti, moje buvę paskelbta priešLONDONAS, rugsėjo 7 d. žiaus 3465 Lituanica avė.
Vokietijos
kariniai
sluogs
simu
pakalbėjome
trumpu
I askui apsivertė ant deši
kad Vokietija galinti tiesio orlaivinis signalas ir prieš- niai pareiškia, jog daugelis
— Vakar Anglijos karališko ir B. R. Hurt, 2831 N. Fair
laiku.
Kun.
Navickas
toliau
orlaiviniai
pabūklai
buvę
pa
nio
šono. Neužilgo vėl keitė
giniai ar netiesioginiai pa
ji
aviacija pravedė plačias field avė.
Leningrado
daliu
esą
pas

tęsia kalbą užsimindamas, poziciją prabildamas sunkiu
reikalauti, kad romunai grą ruošti atsišaudymui.
atakas
nuo vakarinių Norve
kendusios liepsnose, ir gini- kad Marianapolio Kolegijos baitu. “Ak, Dieve, kaip man
žintų vengrams dar daugiau Pirmaisiais karo mėnesiais masis labai silpnėjąs.
gijos pajūrių iki Vokietijos,
futbolo ratelio lavintojas iš negerai!”
Romoje kelis kartus buvo
Transilvanijos.
šiandie anglų lakūnai pamė Nacių submarinas
Rusų
atakos
vyko į svetimą kolegiją su
Už tai Komunijai būsią paskleistas svetimųjų orlai
Po
valandėlės
pas
’
tutinį
tė
bombomis vakarinę Vo
Vokiečiai neužginčija ru
duota Rusijos žemių, bet tai viu pavojus, bet oficialiai sų kontratakų, ypač Ukrai keliais futbolininkais iš ank kartą prašneko.
kietiją, kai tuo pačiu laiku torpedavęs U. S.
sto gavusiais pilną stipendi
kartą
Romunijos nepatenkintų ir tepaskelbta pirmą
noje, bet pažymi, jog jos bu ja Marianapolyje. Prašo mū
‘ Commencerez-vous
la vokiečių bombanešiai prave
apie tai Bukareštas jau esąs šiandie.
dė atakas pietinėj ir pietri- laivą besigindamas
Anglai, pasak buletenio, vusios nepavykusios pastan sų suieškoti Marianapoliui pre.niere annee de tha.’logie
pranešęs Berlynui. Vokiečiai
nėj Anglijoj.
gos
išsigelbėti,
kurios
neįs

atsakė, jog sienų klausimas bombardavo Katanija, Cicili tengusios sulaikyti vokiečių. lošėjų, ypač lietuvių, ku — n’est-ce pas?”
riems Marianapolis duotų
Aviacijos ministerija pra
BERLYNAS, rugsėjo 7 d.
tebusiąs sprendžiamas tik joje ir Tripolį, kai italai ap
“Mais, oui, messieui”.
Pietiniame fronte Vokieti stipendiją.
metė
bombomis
Nicosia,
Ki
neša,
jog
anglų
lakūnai
ap

— Oficialus Vokietijos ko
po karo.
“Est-ce que seront dės lijos aviacija be atlaidos ata
mėtė
bombomis
sintetinės
munikatas šiandie pabrėžia
Tai romunų nepatenkino. pro saloje.
“Berniukai, gal galėtumė tuanies en philosophie? Nu
kuojanti Juodosios jūros uo
gumos
fabrikus
Hulls,
Rei

jog
torpedas į Jungtinių Vai
Ir jie galvoja, jog pasiunti
stą Odesa, kai tuo pačiu lai te mano valizoje surasti mal tilo.
no krašte. Vakarinėj Vokie stybių destrojerį paleido Vo
mas romunų kariuomenės į Prancūzijoj vyksta
ku viduriniam fronte į pie daknyge, kurioje turi būti
Vos
pradėjome
atsakyti
tijoj taip pat apmėtyta bom kietijos submarinas, kuris
pirmąsias fronto linijas, kur
tus ir pietryčius nuo Gome- Saldžiausios Širdies emble klausimus ir jį
sukrėtė
bomis
susisiekimo ir kiti ka tačiau tai padaręs apsigyni
jai padaryta dideli nuosto pasipriešinimas
lio Vokietijos . kariuomenė mas, nes prašiau kunigo įdė skausmas. Galva pasviro į
riniai taikiniai.
»
mo tikslais.
liai yra tik vokiečių noras
sudaranti pavojų Kievo gy ti”.
vieną
šoną.
Rankos
smar

Šiose
visose
atakose,
pa

Pasak vokiečių destrojeria
susilpninti romunus, kad jie
nėjams.
VICHY,
rugsėjo
7
d.
kiai
sudrebo.
Akys
įsmigo
į
,
‘
Tėveli,
.
nerandame
”
.
Nu

sak, anglų, težuvo tik aštuo piimasis pradėjęs atakas ir
paskui negalėtų pasipriešin
Paryžiaus
viršų.
Lūpos suvirpo, lyg ni bombanešiai.
tilo
jisai.
pirmasis paleidęs gilumos
ti vengrams. Kiek tie prane Pranešimai iš
Naciai atakavo
skelbia,
jog
paryžiečiai
už
maldas
kalbant.
Prišokome
bombas. Submarinas, nepas
Šimai yra tikslūs pamatysi
Klausimės kaip skambu
sušaudymą
trijų
prancūzų
prie
lovos,
“
Tėveli
”
—
nebu
tebėdamas destrojerio tauty
Suezo kanalą
me netolimoj ateityje.
tis šaukia vieną kitą asmenį
atsakę vokiečiams peršauda
vo jokio atsakymo, vien tik Vokiečiai skelbia
bes ir apsigynimo sumeti
BERLYNAS, rugsėjo 7 d. į cfisą arba į telefoną.
mi du vokiečius ir išsprogdi
merdančio žmogaus sunkus
mais paleidęs į karo laivą
“Tas skambutis skambina
ndami vokiečių industrinius — Informuotieji vokiečių
alsavimas. Pašaukėme kuni nuskandinę keturis tor pėdas.
KAUNO APVALYMAS
sluogsniai šiandie praneša, ir skambina, neduoda visiš gą. Jau buvo dešimts į de
reikmenis.
V ckiečių pareiškimai pa
anglų laivus
kai ramybės”,'prabilo kuni
Pagaliau įdomiausias ir
Po kelių valandų, kai va jog Vokietijos karo orlai
vynias.
Dar
kartą
ligonis
brėžia,
jog šiuo įvykiu Ame
sensacigniausias
praneši kar vokiečiai sušaudė pran viai pereitą naktį atakavo gas. Paskui klausia.
sunkiai atsiduso ir paskui
rika norėjusi sudaryti inci
mas yra iš Vokietijos, ku cūzų įkaitus už sužeidimą Suezo kanalo apylinkę. Tai Studentai
nuleidęs klajojančias rankas
BERLYNAS, rugsėjo 7 d. dentą, kad galėtų paskelbti
riame pareiškiama, jog vo vokiečių šeržanto, kitas vo- buvo trečiojn nakties ataka
kun.
dr.
Jonas
Navickas
pa—
Pereitą naktį vokiečių or f Vokietijai karą
“Ar jūs galėtute, berniu
kiečiai pasiuntę Lietuvon kiečių Seržantas buvo per- iš eilės, kurios metu numeskai, čia pernakvoti šį vaka skutinį kartą sumerkė nu- jaiviai nuskandino keturis
“žydų ekspertą” komisarą šautas beeinąs Rue Fontai- ta bombų Abu Suwer orlai
vargusias akis.
anglų laivus, viso 30,000 to
Eicman (Gestapo tarnauto-' ne. Beveik tuo pačiu laiku vių bazėje, ir pedagta han- rų. Yra gana vietos”. Tai
karinėje Vokietijoje. Šiose
nų ir vieną 5,000 tonų suža
buvo
tiesa, kadangi kamba
garai
ir
amunicijos
sandė

ją), kuriam pirmiausia bu- kitas civilis vokietis peršauatakose, pasak vokiečių, su
lojo prie Anglijos pakran
ryje matėsi dar dvi lovos
liai.
naikinta dešinas anglų orlai
vę pavesta išvalyti žydų ko tas.
čių,, pareiškia vokiečių ka
•Kodėl, tėveli?”
ORAS
loniją Kaune.
vių.
t
ro vadovybė.
Reikia manyti-, jog didžio je skaudžiai nukentėjo nuo paaiški, jog prieš Lietuvos
Vokietijos aviacija pravė
“Man galėsite būti “night-I Dalinai debesuota ir galiji Kauno žydų kolonija, naujojo “valytojo”. Bendrai žydus vokiečiai pravedė grie įnurses”. Neturėjome kaip ma lietaus po pietų irvaka-i Anglijos aviacija pravedė rusi sėkmingas atakas Angatakas vakarinėje ir šiaurva i lijoje
(atsakyti.
ypač Viliampolės priemiesty iš paskutiniųjų pranešimų1 žtus įstatymus.
įe.
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S.

Amerikos lietuvių gyvenimas i ir veikimas
------------------------- ------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -ą?

BAŽNYČIOS KERTINIO AKMENS PAŠVENTINIMO tūkstan^ių

IŠKILMES ARGENTINOJ
Lietuvos

ministras Pietų bė.” Pašventinus kertinį ak-

P681!’ tai v^eto8 nepaisant visų priminimų Tamstos gerai žinote, kokios bės čia Tamstoms atpasakolietuviai gerai žino, kad be spaudoje, kaip ir sustojo, o pasibaisėtinos yra
pasek- ti, bet jų aprašymus rasite
Šiaurės Amerikos
lietuvių1 vietos vargšų pesomis nėra mės mūsų gimtajam krOš- “Pietų Amerikos Žiniose” ir
šiaurės Amerikos
paramos jie nebūtų
galėję galimybės statybos išlaidų tui to jų viešpatavimo. Vi-į visuose

Tačiau kunigai
kalbą, 'menį ir bažnyčios pamatus, nei svajoti apie aavo bažny-' padengti.
čios statybą. Dėlto, jie nie-' misijonieriai
nenusimena;
— Pamokslai
išpaniškai' sugiedota psalmė “JLaudakad negalės užmiršti to di- jie sako:
“Pati Dievo Apir lietuviškai. — Vietos te Dominum omnes gentes"
delio pagarbos ir dėkingu-1 vaizdą tą didelį darbą pralietuviai
pirmą
kartą (“Garbinkite Viešpaų visos mo jausmo, kurį jaučia savo' dėjo, tad jis sau žinomu bū
procesija
grjso
plačiai susidomėjo Bažny tautos”),
širdyse Amerikoje gyvenau-1 du ir užbaigs.
Vienaip, ar
čios varoma
veikla. — prie kryžiaus, kame Lietu
-»
tiems lietuviams, kurie davė kitaip, o Dievas atsiųs ge
Jo
Eksc.
Kad ne Amerikos lietuvių vos ministeris,
štai statybai galimybės už ros širdies žmonių tam š^en
pa
pagelba būtų niekad netu dr. Kazys Graužinis
tam darbui užbaigti. Mes gi
vesti.
rėję savos bažnyčios. — sakė įspūdingą kalbą, ir ta
darysime ką galime, ir pa
Statybos mūrai baigiami. po pasirašytas kertinio ak Prie Aušros Vartų
si vesime Dievo gailestingu
— Amerikiečių
paramai mens pašventinimo aktas. Paveikslo

Amerlkai

pasakė

sustojus, iškilo užbaigimui Pirmiausia pasirašė pamal
keblumai. — Aukštai ver doms

vadovavęs

monsigno-

mui.”

dalyviai

bus naudos ir svetingai Ar-

gentiani,

kurią

daug

tiek

sas kraštas liko apiplėštas, | lietuvių laikraščiuose.

Pa- lietuvių
pasirinko
savo
nuteriotas; daugybė nekal- skaitykite
Tamstos
kaip antrąja
tėvyne.
čio
tų lietuvių liko
nukankyti Į žvėriškai buvo žudomi ne nykščiai gi lietuviai liks vi*M

arba išgabenti į šaltus Si- kalti

biro laukus.

žmonės Praveniškiuo

sada dėkingi už šią brangią •

se, Panevėžyje ir palei Cer-

Paskutinės bolševikų vieš vinkos

miestą Gudijoj,

dienos Lietuvoje įsitikinsite

dovaną lietuviams ameri
ir kiečiams ir Tėvams Marijo

kokia

pabaisa nams.
aiškiai parodo, kad žmončą tampa žmogus netekęs tikė-

patarimo

netekę

tikėjimo,

tampa jimo. — Bažnyčia ir moky-

daug žiauresni ir pavojinge kla, kurių kertinį
sni už plėšriuosius

žvėris. šiandien šventiname,

akmenį

Laisvamaniai

aprašymai

visų tų baisių

■

-

blogo

be

nieko gera apie tikėjimą sa-^,

padės vo spaudoje nerašo.

Mane jau pasiekė smulkūs Argentinos lietuviams išlai-

užsibaigus,

Pamaldoms

kyti
tikėjimą ir susilaukt?
gražesnio rytojaus.
Iš to

-

■

---

Kun. K. Č.

-

-

■

susirinko į stato

Lietuvos Respublikos Minis- medžioklių, kurias bolševi- AMEkIKOS LIETUVIU MAKT ARU DKAUGIĮOS MARIA)
patalpas,' tro Argentinai,-dr. Kazlmie- kai darė ant nekaltų lietu
Ree. 6998 So. Talman Avė.
taL OANal 51ZS
Rugp. 17 d.,
Argentinos teris, dvasiškija, svečiai iš
prie sienoje Argentinos ir ro Graužinio, kalba Šventi rių prieš prasidėsiant karui Re*. TaL GROvehilI 0617
Office toL HBMlock 4848
sostinės Buenos Aires prie Lietuvos, ir bažnyčios kam
Lietuvos vėliavomis papuo-' nimo proga pirmosios toje tarp vokiečių ir rusų, kaip
miesty Vilią Porvenir, įvy pinio akmens pašventinimo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
što Gailestingumo Motinos šalyje lietuvių bažnyčlosvisoje Lietuvoje buvo ma
2201 West Cermak Rd.
ko iškilmingas
pašventini tėvai (kūmai),
kurie
^a* ■ Vilniuje paveikslo,
pasvei mokyklos kertinio akmens: siniai gaudomi žmonės ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
mas kampinio akmens ir pa šventinimo metu laikė nuo1
VaL: 2—4 ir 7-9 vak.
REZIDENCIJA:
kindami
savo globėją, Jai
grūdami
Rusijos
gilumon
Ketvirtad. ir Nedėliomis aasit&roa.
Nepaprastoms
iškilmėms
6631 S. California Avė.
matų pirmutinės toje šalyje akmens ištiestus kaspinus.
pasivesdami giesme “Mari
gaįrijiniuose vagonuose.
2423 W. Marąuette Road
Telefonas REPublic 7868
sukvietė mus čionai Tėvai
lietuvių
bažnyčios, kuriai
ja, Marija.”
Čia savo žodį
Kampinio akmens
Kilus gi karui, bolševikų
Ofiso teL VlRginia 0036
Marijonai
—
pašventyti
vardas yra duodama “GAI
Rezidencijos toL: BEVerL 8244
tarė garbės svečiai iš Lietu
pašventinimo tėvai:
žiaurumui tiesiog nebuvo ri
pirmos
lietuvių bažnyčios
LESTINGUMO
MOTINA
PHYSICIAN AMD SURGEON
Jo Eksc. Lietuvos minis vos, kurie išsilaisvino iš ko
bų. Tų įvykių nėra galimyArgentinoje ir lietuvių mo-,
AUŠROS VARTŲ VILNIU
4645 So. Ashland Avenue
teris dr. K. Graužinis ir po munistų verguvės, būtent—
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kyklos kertinį akmenį.
Tai
JE,” ipaniškai — “Madre de
OFISO VALANDOS:
Kazys Čibiras,
4157 Archer Avenue
nia Laimutė, Jonas ir Maria žurnaliątaa
Nno 2 iki 4 ir nno 0 iki 8 vaL vak.
yra labai reikšmingos iškil
Misericordia de Vilnius.”
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. H
Nedėliomis pagal sntartį.
Miliauskai, Barbora Mažau- Vilniaus socijalių kursų lek
Trečiadieniaia pagal autartį
mės
mūsų Tėvynei
taip
Šios istorinės
iškilmės
Office
teL YARda 4787
torė
Apolonija
Šereikytė,
skienė, Bronė Zutaitė, Ona
Namą tel. PROspect 1930
TeL OANal 0257
skausmingais laikais.
pirmą kart plačiai išjudino
Ras. tel.: PROspect 665.
gimnazijos mo
LIETUVIS
Šereikytė, Lietuvaičių Mer Panevėžio
TeL YARda 5921.
plačioj apielinkėj
pakriku
AKIŲ GYDYTOJAS
Šioji bažnyčia ir mokykla
kytoja
Felicija
Ragalskytė.
Res.: KENurood 5107
SPECIALISTAS
ginų
ir Moterų Draugija,
sias lietuvių minias, kurias
yra
tai
vertingiausia
Šiau

Gyvojo Ražančiaus Draugi Tėvų Marijonų vardu kalbė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
per daugelį metų išnaudojo
rės Amerikos lietuvių dova
1821 So. Halsted Street
ja, Rožė Kaziliūnienė, Juo jo kun. J. J. JJakaitis, įver
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
žydiško komunizmo agen
Reaidencija: 0600 So. Artesian Av*
na, tos seniausios ir turtin
tindamas
Šiaurės
Amerikos
Ofiso vaL nuo 1—3; nno 5:30—8:30
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popis
tai. Apskaitliuojama, kad zas ir Maria Ališauskai, ir vietos lietuvių nuopelnus. giausios lietuvių išeivių ko
756 Weat 35th Street
4 iki 9 vaL vakara
Pranas ir Elena Buzai, Ma
tą dieną katalikų statomąjį
lonijos
dovana,
vienai iš j
Kovotojai
už
išlaisvinimą
ria
Galgatavičiūtė,
Uršė
paminklą atlankė daugiau
LIETUVIAI DAKTARAI
buvo pagerbti su jauniausių lietuvių kolonijų
Galgatavičiūtė, Ona Griga- Tėvynės
Snvtrl 30 metą praktikavimo aklų
tūkstančio lietuvių, kad įsi
taisyme
lr
gydyme
—
Argentinoje,
nes
jos
sta

liūnaitė, Alfonsas ir Matil griausmingu "valio,” gi at
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
T«L YABds 3140
tikinti — “Ar ištiesų kataamerikiečių pataUye kreivas akla, trumpareryste
gimstanti Lietuvos Respub tomos lietuvių
VALANDOS: Nno 11 iki 12,
da
Galakosčiei,
Juozas
Jo

ir toilregysto;
likai pradėjo veikti?
2 iki 4 ir 7 iki 9
sudėtais
pinigais,
surinktais
i
DANTISTAS
palengvins aklą (tempimą. prakalbu,
visos mi
vaiša, Balys Juodis, Kazys lika pasveikinta
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
galvos
skaudėjimą,
svaigimą
lr
aklą
Iškilmių dalyviu buvo Jo
Tėvų Marijonų, o ypač Tė kartt(.
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
ir Valeria Kaminskas, Ksa- nios atgiedotu tautiniu him
Eksc. Lietuvos Respublikos
MODERN IMLIAUSI, TOBULIAUSI
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
vo
Jakaičio
pastangomis
ir
EGZAMINAVIMO BUDAI
ministeris
Pietų Amerikai,!vera
Telesforas ir nu.
ir Penktadieniais
pasišventimu.
Argentinos Speclalfi atyda atkreipiama | valką Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
dr. Kazimieras Graužinis, ir.
Mikaluskas,
Stasys Statyba daugiau negu
akto
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
lietuviai, žinoma, tinkamai Akiniai pritaikomi tiktai kada reikto 3147 S. Halsted St, Chicago
pasakė
rekšmingą
kalbą,1 ir Juz® Povilonis,
Vincas įpusėjus
Taipgi akinius pritaikau.
.VALANDOS:
Pirmadieniais, Trečiadieniais
įvertins šią dovaną ir padės
19tos
Iki
8-toe
valandoe
kaedlen.
ir
šeštadieniais
3343
So. Halsted Street
pabrėždamas įvykusio fakto | Ratkus> Petras
ir Maria
Hekmadlenkata pagal sutarti.
Valandoe: 3 — 8 popiet,
Nors rugpiūčio 17 d. buvo savo aukomis išbaigti šiuos
Tel. CANaI 5969
Telefonas; CICcro 427S
reikšmę, aukštai įvertinda šantaras, Cecilia Šereikytė, (iškilmės) tik kertinio ak pastatus, brangius kiekvie
Ona Seskytė, Veronika Žė
mas Šiaurės Amerikos lietu
mens ir bažnyčios
pamatų nam lietuviui.
kaitė, Maria Žigaitė, LauriTeL YABDS 1873
vių finansinę paramą
bei
Lietuvių mokykla*' padės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šventinimas, tačiau tikreny
PHYSICIAN AND SURGEON
ta ir Magdalena Llavallol,
Ofisas ir Rezidencija
Tėvų Marijonų
pasišventi
2158
VVest
Cermak
Road
vaikams
sukurti
bėje, jau statyba
išvaryta Tamstų
2155 West Cermak Road
Luisą, Matildė" ir Mercedes
Ofiso toL OAMai IM6
mą, ir primindamas religi
o sa
aukštai. Šoninių
navų sie skaistesnį gyvenimą,
OFISO VALANDOS
Oftos VaLl 1-4 ir 7-0
Vismara,
Elena
Dičiųtė,
ADVOKATAI
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
jos svarbą žmogaus gyveni
voji
bažnyčia
suteiks
vi

nos
jau
yra
užbaigtos
ANTRAS OFISAS
Antanas ir Emilia Čekanau
me, šviežiais Lietuvoj įvy
WHITNEY E. TARUTIS
siems tikintiesiems daug pa
2017 Si Western Avė.
ir
sparnai
uždėti
ZoApolonia
šemeška,
M. TARds B46
ADVOKATAS
kusiais pavyzdžiais nušvies skas,
Tel. Canal 7171
?
Kiek daug
žmo
kristijos jau uždengtos. Vi guodos.
CENTRINIS OFISAS:
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdieni
Veronika Stašaitienė, Bronė
damas, kaip “žmonės netekę
3133 SO. HALSTED ST.
durinės navos sienos jau iš gaus gyvenime turi tikėji
ir
Petras
Raudonikiai,
Ka

(LMtavIų Auditorijoje >tikėjimo, tampa daug žiau
tod. Tėti
DANTISTAS
Tamstos,
Brangūs VALANDO8: Nuo I-moe Iki 1-tOB
Ofiso TaL:
mūrytos ligi antrųjų langų. mas
rolis
ir
Domicėlė Šeškai,
vai.
vak.
PROspect 16M
4645
So.
Ashland
Avenue
resni lr pavojingesni už plė
įsitikinti
Gyvenamojo kunigų vienuo Tautiečiai, galite
Tel. CALumct 6877
arti 47tfe atrast
Kazimiera
Vileikytė,
Petras
šriuosius žvėris.”
134 NO. LA SALLE ST.,
lių namo ir mokyklos sie iš tų baisių vargų, kuriuos
vaL: ano 0 vaL ryto iki 8 vai. vak
ir
Petronėlė
Kuraičiai, Jo
Room
2014
TeL Stato 7972
Pamaldoms vadovavo ar
Seredoj pagal sutartį.
teko
iškentėti
mūsų
bro

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nos iš lauko
užbaigtos ir
REZIDENCIJA: —
S148 SO. HALSTED ST.
kivyskupijos vikar. genera- nas ir Salomėja Kojus, Pet jau dedamas stogas, bet Vi liams
1853 Weat S5th Street
Teleforaae:
Lietuvoje
paskuti
Tel.: Vlctory 2«78
ronėlė
Mačiulienė,
Konstan

LIGONIUS
PRIIMA i
lis monsignoras dr. Germiduriniai
darbai nei nepra- niais metais, o ypač pasku
Kasdien šuo 2:06 iki 8:00 vaL
ano
Esorto,
dalyvaujant cija Porilonytė.
tinio birželio mėnesio tragi
Trečiad. lr Sekmad. tik sualtariue.
GYDYTOJAS
H
CHIRURGAS
Pačioje Iškilmių dienoje
apielinkės dvasiskijai.
Iš
. Bažnyčios
ir mokyklos škomis dienomis.
6757 So. VVestern Avė.
lietuvių buvo kun. Jonas J. aukų priimta 700 pesos; tai statybos
Ofiso valandos:
Lietuvą juk buvo paver
užbaigti
ky
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki I
rinkliava
Jakaitis, kun. Kazys Veng- buvo didžiausia
DANTISTAS
Nedėliomis pagal sutarti
la
keblumai,
kadnngi gę Dievo nepripažįstantieji
lr Mun. Antanas And-ita”i* Wle kuomet vien* die‘
4143 South Archer Avenus
Amerikos lietuvių pagciba, “viešpačfai” bolševikai, ir
Telefonas LATayette 3660
rlušis. (Kun. J. Kamendulis, *>« »udeJ° ™tos
lietUTiai:
Telefonas OANal 7329
Antradieniais, Ketvu-tadieniais ix
gyvena
Montevideo ir dėl
vietos lietuvių tai labai
Penktadieni ais.
4631
So.
Ashland Avė.
tolimos kelionės
negalėjo dideU» Pini«“. bet kadangi
Didelis pasirinkimas laikrodėlių OYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TsL TARds 0994.
2202 VVest Cermak Road
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
atvykti). Lietuviškai pamok statyba su žeme ir įrengimu
__________ Šeėladieniaig.___________
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-0
kainuos
apie
tris
šimtus
slą pasakė kun. Kazys Ven
ir pagal sntartį.
Rea. tototenai SEEley 0484.
gras, išpaniškai — salezie
TaL Cicerą 1404
tis kun. Ludvikas PedemonGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bukite Malonus
te, nuoširdus lietuvių prie4729 So. Ashland Avė.
tina amerikiečių paramą.

ras, paskui Lietuvos minis

mos

mokyklos

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. STRIKOL’IS

OR. S. BIEŽIS

.

DR. T. DUNDULIS s

DR. VAITUSH, OPT.

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS v

4712 So. Ashland Avė. DR. F. C. WIN8KUNAS Dr. VValter J. Phillips

DR. C. VEZEUS

DR. RAČKUS

DR. PETER T. BRAZIS

JOS. F. BUDRIK

DR. V. E. SIEDUNSKI

Furniture House

3409 S. Halsted SL

SAVO AKIMS

telis.
šv. Cecilijos Choras

Pamaldos
vieta skirta

prasidėjo

ties

didžiajam al

toriui, kame buvo pastaty

tas lietuviško stiliaus kry

žius.

Lietuvių šv. Cecili

jos Choras

sugiedojo Ar

gentinos ir Lietuvos himnus

gi užsibaigus

pamokslams

sugraudino giesme “Dievas
mūsų

prieglauda ir stipry

Tik vien* pora Aklą vienai nvenlmuL Seugektt Jke. letedi
tSekmmlnaotl Jae moderattklAi
metodą, kuria reglllmo moki
gali eatelktl.
U METAI PATYRIMO
kkne akinio, km*
vlaą aklą llemuim*.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
orroMimiimi
1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tOO
Telefoną* CANAL 9MS — CktrAgo
OFISO VALANDOS
Kaedlen 8:00 a. m. Iki t.80 p. m.
Tred. tr SeM: 8:00 a. m. Iki

WHOIE$ALE
FURNITURE
BROKER

DR. PETER J. BARTKUS

/N

DR. CHARLES SEGAL

DR. S. R. PALUTSIS

(2-troa luboe)
TeL MIDvay 2880
Chicago, ŪL
Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, uuo 2 iki. •
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vaL vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vnk.
ir pagal sutartį.
Dėl sąžiningo radijo pataisymo
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai, ryto.
Res.
1625
So.
50th
Avenue
pašaukite Yards 8088.
TeL Cicero 1484

Akiniai teisingai
prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

DINING ROOM SETS — PAR*
LOR SKYS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — RErRIOERATORS — WA.*,fl EHB —
■tANGKLS — NTOVBS.

ALEX ALESAUSKAS & SONS

Budriko Radijo Progoramai:

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAAF 980 K. TJavvaian — sekma
dienyje 4:80 po pietų.

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenf
Telefonas REPUBLIC 6051

7:88 0. m.

J

•9i

*9 '■ • ' I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—0 vakaru
ttnMi pagal sutartį.
,
Ofise tatofonM PKOspeet 07ST

DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI >

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994
Rea. Tel. KENwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną

PULTINK1TI "DRAUGĄ’1

1

Pirmadienis, rūgs. 8 d., 1941

draugas

Pragaras, kuriame buvo

kankinami lietuviai

'3

Sv. Pranciškaus

f

Vienuolyno Rėmėju

Sukinėta sąnariai. - Badyta panagės.

ti

< --i-*

- Garais šutinta. - "Prieš tai viena

seimas atidėtas iki

ir

spaliu mėn. 5 d.

ranka pakeldavau grūdų maišg, o da

Šv. Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjų seimas kasmet
įvykdavo paskutinį sekma
dienį rugsėjo mėnesio. Bet
teko sužinoti, kad savaitę
vėliau, tai yra spalių' 5 d.,
bus ekskursijos iš kai ku
rių miestų ir taip pat iš Chi
cago. Tat šio patogumo dė
liai tikimės susilaukti dau
giau ir svečių. Draugijos ir
rėmėjų skyriai prašomi de
legatus jau rinkti, o tiks
lesnių žinių prisiusime vė
liau.
Rengimo Komisija

bar vos kojas paveiku."
— “Ūkininko Patarėjas”
deda tokį aprašymą, pava
dintą
“Pragaras, kuriame
buvo kankinami lietuviai:’’

k

ne kalėjimas, o pirmos rū
šies bolševikiškas pragaras.
Mane suėmė už tai, kad bu
vau šaulys. Prieš tai aš pa
keldavau viena ranka grūdų
“Birželio 23 d. rytą Kau
maišą, o dabar vos bepano gatvėse pasirodė būre
velku kojas.
liai išblyškusiais, numirėliš
kais veidais žmonių, apsivil
Iš viso matyti, kad Juozo
kusių pilkomis apdriskusio Daugėlos būta stambaus
mis sermėgomis, apsiavusių vyro.
Bet dabar jis tik
Kunigų Vienybė? seimas, buvęs Marianapulyje, Thompson,
kun. dr. Jonas Navickas, kuris laidojamas šiandien.
medinėmis klumpėmis arba vieni, išblyškusia oda ap
visiškai' basų, apžėlusių bar traukti, kaulai.
mė, kad ta teisė pasinaudoti des negalėjo būti net kal
zdomis. Jie skubėjo pas sa
bos.
Prižiūrėtojai dažnai
Daugelį stebina nepapras mums neleisdavo.
vuosius, pas pažįstamus, į
Pasirodo, kad kaliniai ne atimdavo net čiužinį, kad
Raudonąjį Kryžių. Tai bu tas buvusių kalinių išblyš
tuo dar labiau parodyti sa
vo politiniai kaliniai, tą die kimas. Pasirodo, kad kalė gaudavo ne tik pasivaikš
vo neapykantą.
ną išsilaisvinę iš Kauno jimo kamerose jie buvo su čioti, bet negalėdavo net ko
Pagaliau — maistas. Po
kimšti net sausai - kartais jos iš kameros iškelti. Jie
sunkiųjų darbų kalėjimo.
litiniai kaliniai buvo maiti
Kokie buvo bolševikų ka penkeriopai daugiau, negu (turėjo būti kamerose ir nie
nami blogiau,
negu gyvulėjimai,
mes
neturėjome galėjo jose normaliai tilpti. ko neveikdami sėdėti, stomažiausio supratimo.
Kas O tyro oro nebuvo net vie vėti, vaikščioti iš kampo į bai.
Sėdėti ir stovėti j
kuv£ “ŪPU patieį juos patekdavo, jau neišei nam atsikvėpimui. Bolševi kampą.
— skaudžiai
dėsto
davo, ir niekas apie juos ne kai rastuosius Lietuvoje ka buvo galima tik visiškai tievas Jurkšaitis. —<• Mes
galėjo nė žodžio pasakyti. lėjimus pavadino poilsio na šiai. Už atsirėmimą į sieną
davome : pusryčiams —
Kad šitie kalėjimai buvo baudžiama karceriu. O
Tačiau dabar paaiškėjo vis mais.
vandens sū žiupsneliu
kas.
Susidaryti nuomonei būtų tikrais kalėjimais, jie vaikščiojimas kamerose ne
aus, pietums — pašari
nes negi
apie šias bolševiškas baus užmūrijo langus, palikdami buvo įmanomas,
nių
runkelių
sriubos, pacrai>
galima laipioti per žmones,
mės vietas užtenka vieno tik mažytes angas. Tų an
sausai prikimštose kemero- dintos keliais alyvos lašais,
žvilgterėjimo į buvusius po gų stiklai buvo įdėti neper
vakarienei — sėlenų sriu
matomi, kad kaliniai nega se.
litinius kalinius.
— Ir taip mes turėdavom bos. Visai dienai gaudavoDaugumas buvusių poli lėtų matyti net dangaus
Be to, langai sėdėti arba stovėti ištisas mė 400 gramų apyžalė3 duo
tinių kalinių išsėdėjo kalėji sklypelio.
nos.
Toks maistas būdavo
me palyginti nedaug laiko, buvo kietai užkalti ir juose dienas, — su kartumu kal
pats Daugėla, — kiekvieną dieną — vis tas
tačiau iš kalėjimo jie visi nebuvo palikta nė mažiau ba tas
pakeitimų.
įeiti orui.
darbo
jokio
neduodavo. pats, be jokių
mažai bepanašūs į žmones. šio plyšio
- Y 4 «£- r
Maisto gauti iš giminių ar
Taip iškankinti suimtuosius
— Tiesa, mes galėdavome Bolševikai žinojo, kad dar ba nusipirkti
buvo nelei
buvo galima tik ypatingose kiekvieną dieną eiti pasi bas kalėjime yra gera prie
ūžiama.
sąlygose.
vaikščioti, — pasakoja buv. monė sutrumpinti laikui,
Todėl visus,
Kitos gyvenimo kalėjime
— Iš tikrųjų, — pasakoja kalinys Antanas Jucevičius, išsiblaivyti.
buv. kalinys Juozas Daugė raseiniškis. — Turėjom tei net pačius lengviausius dar sąlygos taip pat buvo nela, šakietis, — Kauno sun sę pasivaikščioti kasdien po bus pavesdavo dirbti krimi-1 paken'darniausios. Gydytonusikaltėliams, jas buvo prisišaukiamas ne
kiųjų darbų kalėjimas buvo 20 minučių. Tik visa nelai- naliniams
nes bolševikų nuomone, jie paprastai sunkiai.
Į susirbuvo kur kas geresni už j gusius niekas nekreipė dėmus.
Tiesa, mes būtume mesio.
mėsio.
Medicinos pagalba
APSAUGOS
galėję laiką sunaudoti skai būdavo teikiama tik esenBONAI
tymui. Tačiau per viRą bol tiems jau visai arti mirties.
ševikų valdymo laiką nega Švaros reikalai taip pat
vo nė vienas politinis kali buvo liūdni.
Baltiniai bū
nys nė menkiausio spaus davo keičiami tik kartą per
dinto popiergalio.
Knyga 4—6 savaites. Barzdas gair laikraštis buvo
patys
draudžiamiausi kalėjime da
lykai.
j
Neturėjimas ką veikti su
r
imtuosius nepaprastai slė
gė.
Kiekvienas
laukdavo
nakties, kad galėtų užmigti.
jb,
Tačiau ir nakties poilsis ma
žai kuo tebuvo į poilsį pa
našus.
Daugeliui miegoti
tekdavo ant grindų, nes ant
N/R/NE,
narų ne visi tesutilpdavo.
Vo«a EVfeS
&
Pasikloti buvo duodamas
čiužinys, iš senumo mažai
Marina aoothes, clcaniei and refreshe#
irritatcd, reddencd membranes caused
bepanašūs į čiužinį, o užsi
by head colds, driving, winds, movies^
elose work, late hour*. Free dro pper
kloti — suplyšusi antklo
with each bottle. At all Drug Stores.
dė. Apie pagalves ir paklom
•• ’t

'
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*
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Conn., rugpiūčio 6 d. šiame seime aktyviai dalyvavo ir a. a.

Įima būdavo kirpti tik plau
kams kirpti mašinėle, bet
ir tai tik kartą per mėnesį.
Visa tai tačiau buvo tik
niekai, sulyginus su tuo, kį
kaliniams tekdavo
iškęsti
tardymų metu.
Visi kali
niai pastebi, kad jie visko
laukė iš bolševikų, tik nesi
tikėjo tų kankinimų, kurie
buvo praktikuojami tardy
mų metu. Daugelis kalinių
iš tardymo grįždavo išsu
kiotais sąnariais, subadyto
mis panagėmis, surėžyto
mis galvomis, šutinti garais
ir visaip kitaip
kankinti,
kad tik prisiimtų pačių tar
dytojų padiktuotus apkalti
nimus.
Nors bolševikai ir tvirti
no, kad jų valdžia bus amžiną, bet ji subyrėjo nuo
pirmųjų • lietuvių sukilėlių
smūgių. Kartu atėjo galas

ir tam terorui. Pradėjus pa
krikusiai bėgti raudonajai
Kančia — tai didvyrių
armijai, paspruko ir kalėji mokykla. — Maironis.
mo
sargai.
Politiniams
kaliniams niekas nebepasto-

jo kelio į laisvę.

Ali MAKIS - NIW *»• RIBUILT

Išsilaisvinusius iš kalėji
mo politinius kalinius glo
boja Raudonasis Kryžius.
Ligi susidarys kokį pragy
venimo šaltinį ar ligi sus’sieks su saviškiais, jei gau
na pastogę, maistą, medici
nos pagalbą.
Bet taip tik
silpnesnieji.
Stipresnieji
ėmėsi ginklų ir išėjo su par
tizanais.”

*

Kl. Kodėl visi amerikie
čiai dabar turi pirkti Ap
saugos Bonus ir Taupymo
Stampes?
Ats. Tarp daugelio prie
žasčių yra šios: 1) Tai grei
čiausias būdas, kuriuo kiek
vienas pilietis gali pasitar
nauti savo kraštui ir sutau
pyti savo uždarbius ir 2)
Pirkimas Bonų ir Stampių

salads, Peg.Whqt’s tKe secret?
r

MIRACLE WHIP!
Its "different” Flavor
always makes a hit.

L

MILLIONS AMU—Miracle Whip does work umdert

, auaasj* —

with salads! A unique combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America’s favorite salad dressing.

aCTAD TYPEWRITER

COMPANY

BOMrr C OOIMIATT. Mena**,

1»» W. MADKON ST.

Phone DEARBORN P444

■ lurruiB j UH.n!i.«'HiniiMii

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehiU 2242

KNYGOS! KNYGOS!
3 3

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimų lietuviškos
literatūros , ir poezijos rinkinių. Dabar komunistu valdžiai
užkirtus kelia lietuvišku knvgų spausdinimui. LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. |sigyldte savo kopijas, kol
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BTTJŪNO RASTAI Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ 11.00
ŽEMAITES RASTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, D t, surinko Dr. J.
Basanavičius. 260 pusi...................................................... EI .00
PRAGIEDRULIAI, m t., Vaižganto, 290 pusi................$1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................ $1.00
V. KREVfiS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA. Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ................................................................................. $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
<1914-1916 m.) .................................................................. 75e
MAŽTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, muštruota, 130 pust .................... 75©

\
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EILERA8CIAI

Everybody ravės about your
gelbsti ne vien finansuoti
Amerikos Apsigynimo dar
bus, bet teipgi prilaiko kai
nų kilimą ir pragyvenimo
pabrangimą.
ftl. Ar galima Saugumo
Boną vartoti kaipo užstatą,
imant paskolą iš banko?
Ats. Ne. Bonai yra re
gistruojami ir neperduodadami.
Jie išmokami tik
tam, keno vardas yra ant
Bono.

•vt iisuhti c am v •Ma-vtAi miw-macnin« •saiantii

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

TA

Apie Saugumo Bonus

AND REPAIRED
»UMAA& TOA064M MWWAMCI*

Vienintelis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —

Nervous
Blue—

M

AU MAKH

SOLD, RENTED

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVU£

which makes you

are common offenders

MACHINES

—SMALL MONTHIT FATMIHTS—

RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

FEMALE FAIN
WEAK,CRANin

MIDDLE-AGED
PEOPLE

ANO

A D D I N G

ITIARCIITIZ

IF you suifer monthly

Start taklng famous Lydia E.
Pinkham’s Vegetable Compound
at once. It’s one mediclne made
espedallj/ for women that helps re
lieve headache, backache, eramps,
weakness, nenrousness—due to
functlonal monthly dlsturbanceslt’s helped hundreds of thousands
ot women to go "smlllng thru” dis
tress of sueh difficult days.
Taken regularly—Lydia Plnkham's Compound helps bulld up
resistance against sueh tired,
| eranky fcelings. Try it/

TYPEVVRITERS

If you’re past 40, the chances are
that yonr breath will bo offensiva
oftener than that of a ypung person.
Fermentation of tiny food particles
eaught by partial platės and dentures frcųuently cause this condition
vrhich you youraelf may not deteet
būt which is ao offenaive to othera.
Why not take the easy, pleaaant precaution that ao many fastidioua peo
ple ūse to halt thia fermentation—
Listerine Antiaeptic employed aa a
mouth rinae. It immediately makes
the breath aweeter, purer, lesa likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louit, Mo.

Before Any Date Ute

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your. Breath Sioeeter. '

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi.................................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi.............................................................. $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................... 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi................... 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. šlapelis. 90 pusi ................................................................. 50
TftVYNftS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi........................ A5
RUDENS ATDAI. A. Jakštas. 100 pusi................................ .55
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ................................................. .55
METTję. M. Gustaičio, 1914 m. ................................................... 15
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ......................................... M
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Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams _ $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
• Bendradarbiams tr korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
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aKaltytojama

Jūsų dlenraStis ne vien tik patarnauja Bkaltytojama, Informuodamas
apie Įvairius katalikams įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo ti*
ma, gina lr saugo Jas nuo imtinojo Uganymo prleių.
Daugeriopai tepadaugija JOsų katallkUko diennUčlo skaitytojų skaifltasl
* AMLKTO GIOVANNI CICOGNAN1,
JbaoOlcea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

Lietuva bus Laisva ir Nepriklausoma valstybė
Dr. P. Ancevičius rugsėjo 4 d. telegrama iš Berlyno
praneša, kad vokiečiai pertvarko Lietuvos žemės ūkį.
Lietuvoje paskelbti žemės ūkiui tvarkyti naujieji įsta
tymai. šių įstatymų nuostatai tilpo “Drauge”, š. m.
rugsėjo 5 d. numeryje. Taip pat dar kartą praneša,
kad Hitlerio komisaras von Renteln pasirinko lietuviš
kus patarėjus. Pirmuoju ir vidaus reikalams patarėju
yra generolas Kubiliūnas. Ūkiui generalratu yra prof.
Jurgutis^ finansams Matulionis, žemės ūkiui prof. Vit
kus, susisiekimui Germanas, švietimui dr. GermantasMeškauskas, darbui ir socialinei kontrolei majoras Puo
džius. Dar kita įdomi žinia, kad aktyvistai susijungė
su “Geležiniu Vilku” ir išėjo nacionalistų partija, ku
riai vadovauja majoras Puodžius. Taip pat charakte
ringa, kad vietoj Lietuvos kariuomenės dalinių, orga
nizuojami pagelbinės policijos tarnybos batalijonai, į
kuriuos priimami savanoriais puskarininkai, grandi
niai ir eiliniai iki 35 metų amžiaus ir karininkai iki
kapitono laipsnio. Kas šiandien dėl šių žinių galima
pasakyti ?
1. Dėl patarėjų, kuriuos pasikvietė Renteln, galima
tiek pasakyti, kadangi paskutinė išvada krašto tvarky
mo reikaluose priklauso Ostlando Reichkomisarui, tai
patarėjų vaidmuo pareis nuo to, kiek bus leista pasi
reikšti jų veiklumui ir sumanumui. Tik vieną ką gali
ma drąsiai tvirtinti, kad generolas Kubiliūnas, prof.
Jurgutis,) Matulionis ir Vitkus yra tokie žmonės, ku
rie nori kodaugiausiai padėti žmonėms išbristi iš skur
do ir vargo. Tai yra tikri lietuviai, kuriems rūpi Lietu
vos Laisvė ir Nepriklausomybė ir šitie žmonės niekados
nebus nacionalsocializmo aklus įrankiai, jų svarbiau
sias uždavinys: padėti komunizmo išvargintiems ir iš
kankintiems žmonėms, kad jie grįžtų į normalę būklę
ir daryti visa, kad Lietuva būtų laisva ir nepriklau
soma. Apie juos taip drąsiai kalbu, nes pažįstu kaip
tikrus lietuvius ir nefalšyvus žmones. Apie kitus pa
tarėjus sunku ką pasakyti, nes nepažįstu. Bet reikia
manyti, kad visiems jiems rūpi Lietuvos Laisvė ir Ne
priklausomybė ir to sieks ir nesigailės nei darbo, nei
kraujo.
2. Dėl nacionalistų partijos veiklos, kuriai vadovauja
majoras Puodžius, sunku bet ką pasakyti, nes mums
dar nežinomi jos tikslai ir uždaviniai. Bet dėl naciona
listų partijos, kuri gimė iš Aktyvistų ir “Geležinio
Vilko” ženatvės, turiu daug abejonių ir nerimo. Ši par
tija gali daugiau pasireikšti kaipo kopijuotoja ir pa
mėgdžiotoja svetimo mums nacionalizmo, kuris yra vi
sai svetimas lietuvio būdui ir jo dvasiniam ir medžia
giniam gyvenimui. Parodys ateitis.
3. Džiuginantis reiškinys, kad yra organizuojami pagelbinės policijos tarnybos batalijonai, kurie pavaduos
buvusius Lietuvos kariuomenės dalinius. Teko patirti
š m. rugsėjo 4 d. per radiją, kad pagelbinės policijos
tarnybos batalijonai yra organizuojami generolo Raš
tikio, kuris visame krašte turi didelį pasitikėjimą.
Skaudžios lietuviams yra dienos, nes neturi to, ko
tikrai trokšta — Laisvės ir Nepriklausomybės. Bet ii
visko sprendžiant, dabar lietuvių yra geresnės nuotai
kus negu buvo prie bolševikų okupantų. Vienas žino
mas lietuvis tuo reikalu rašo šitaip; “Jums, emigran
tams, sunku suprasti tą siaubą, kurį kraštas pergy
veno, — tuo labiau, kad esamais duomenimis turėjo
būti puse Lietuvos gyventojų išvežta Rusijon, o čia

(turėjo būt) atgabenta gruzinai, turkmėnai, armėnai
ir kiti mongoloidai.”
Kokius vargus beišvargtų lietuvių tauta, bet yra pil
na garantija, kad Lietuva bus Laisva ir Nepriklauso
ma, nes ateina tvirtų žinių iš Vašingtono, kad Jung
tinių Amerikos Valstybių vyriausybė tebėra griežtai
nusistačiusi už Laisvas ir nepriklausomas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos valstybes.
Todėl mūsų visų rūpestis — dėti visas pastangas,
kad lietuvis niekam nevergautų: nei raudonajam bol
ševikui nei rudajam nacizmui. Lietuvis turi būti lais
vas ir nepriklausomas. Jis to nori, jis tokiu buvo 22
metu; jis bus laisvas ir nepriklausomas ir po šio karo.

• K. B.
*

Lietuvos ministru pareiškimai
Nė vienas mūsų laikraščių nepastebėjo praėjusią sa
vaitę (rugsėjo mėn. 3 d.) Chicago Tribūne įdėtos iš
Londono žinios, kurioj pranešama apie Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos ministrų įteiktą Anglijos vyriausybei
svarbų memorandumą. Tame memorandume reiškia
ma protestas prieš Vokietiją, okupavusią Baltijos val
stybes. Prieš porą dienų sužinojome, kad ir Lietuvos
ministras Vašingtone įteikė Valstybės Departamentui
pareiškimą Lietuvos reikalais.
Tie pareiškimai padaromi vietoje ir jie būtinai yra
reikalingi. Kai Vokietija, nepripažinusi Lietuvos su
kilėlių (Škirpos-Ambrazevičiaus) vyriausybės, pasky
rė Lietuvai savo komisarus ir pasikvietė tautininkus
savo pagelbininkais, Lietuva laikoma okupuota. Prieš
okupaciją, ar ji bus iš Rytų ar Vakarų, kaip mes ne
kartą esame pabrėžę, lietuvių tauta visu griežtumu
priešinsis ir dės didžiausių pastangų Lietuvos laisvę
ir nepriklausomybę atsteigti.

K. Stašio, buvusio Vilniaus miesto burmistro ir pla
čiai žinomo mūsų tautos veikėjo, likimas tikrai yra
skaudus. Jisai buvo nežmoniškai persekiojamas tais
laikais, kai Vilnius buvo lenkų užgrobtas, jisai skau
džiai nukentėjo ir tada, kai bolševikai Vilnių ir visą
Lietuvą okupavo. Kaip jau buvo paskelbta, bolševikai
K. Stašį ir jo šeimą ištrėmė į tolimą Sibiro kraštą ir
ten jį laiko barakuose. Ir tos kančios tik vien dėl to,
kad K. Stasys, kaip ir daugelis jo bendraminčių, neiš
sižadėjo lietuvių tautos, savo kalbos ir savo krašto.

(“Draugas”, 1916 m. rug
sėjo 8 d.)
Blaivininkai bruzda... Pro
hibicionistų partija (blaivi
ninkų) ypač veikliai pasi
ruošusi šiemet dalyvauti Il
linois valstijos rinkimuose.
Jie balsuosią tik už tuos
kandidatus, kurie pasižadės
visoj valstijoj išnaikinti vi
sas girtuokliavimo įstaigas.
•
Nevy Yorke labai brangs
ta mėsa.. Šiomis dienomis
New Yorke jautiena ir aviena pabrango 2 centais už
svarą, o kiauliena — 3 cen
tais. Taip pat brangsta
paukštiena, konservai, mil
tai ir kt.
I

Baisūs mūšiai... Verdūno
fronte eina nepaprastai ar
šūs ir smarkūs mūšiai. Vo
kiečiai smarkiai
atakuoja
Verdūną, bet prancūzai sėk
mingai atmuša.
•
Arabai sukilo prieš Tur
kiją... Arabai sukilo prieš
Turkiją. Manoma, kad Ara
bija atsiskirs nuo Turkijos.
• \j A *
nepilname

Draudžiama

fabrikuose......

čiams dirbti

•

“Amerika” rašo:
“Ateina tvirtų žinių iš Vašingtono, kad Jungtinių
Amerikos Valstybių vyriausybė tebėra griežtai nu
sistačiusi už laisvas ir nepriklausomas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos valstybes. Prezidentas Roosevelt, val
stybės sekretorius Hull ir jo padėjėjas Welles aiškiai
stovi už laisvas Pabaltijo tautas.
“Šios žinios, patikrintos patikimuose šaltiniuose,
teikia daug džiaugsmo ir paguodos visiems, kuriems
rūpi minėtų valstybių šviesus likimas. Kadangi visų
trijų valstybių likimas drauge jungiamas, reiktų, kad
ir daugiau bendros veiklos būtų. Pavyzdžiui, šiuo
metu labai aktualus Pabaltijo žmonių šelpimo rei
kalas. Dirbant drauge, būtų galima apčiuopiamesnių
vaisių susilaukti.
“Ar nebūtų galima Lietuvos, Latvijos ir Estijos
artimiausiems draugams sudaryti vieningą įstaigą,
kuri šelpimo reikalais darytų bendrus žygius J. V.
vyriausybėje, Raudonajame Kryžiuje, Hooverio Ko

mitete lr kitur? Lauksime.”

Spicpirvirvio Dumkos

“The Philadelphla
Record” 23 d. rugpiučio rašo,
kad Sov. Rusijos bičiuliai
ruošia čia vienoj masonų
templėj didelį mitingą, tiks
lu apginti šiaurės mešką,
kuriai dabar prūselis me
džiotojas apkalpinėja ilgus
negus. Tarpe kalbėtojų bu
siąs ir A. Bimba. Dienraš
tis pažymi, kad į tą mitingą
pakviesti ir rusų stačiatikių
popai.
Taigi, Bimba jau su po
pais.

Balšavikai sako, Ancevi
čius iš Berlyno “melub’'
Amerikos lietuviams siunti
nėjęs. Turbut, “melas” ir
jo prisiųstoji
žinia
apie x
prof. Ambrozevičiaus vyriausybės pasitraukimą, Ge
ležinio Vilko legalizavimą,
ir Ostlandą su jo komisarėliais?

t

Jungtinių Valstybių prezi
dentas Wilsonas pasirašė
raštą, kuriuo draudžiama
nepilnamečiams dirbti fabri
Komunistų talkininkai
kuose.
•
St. Ga^baliauskas “Lietuvių Žiniose” daro pastabų, į
Nesutikimai japonų su ki
kurias reikia kreipti rimto dėmesio. Jisai, tarp kitko,
nais.... Mongolijoj prie mies
rašo:
į. *
čiuko Chaoyaugpo, vėl kilo
“Dalis mūsų visuomenės čia Amerikoje jau tapo
kinų su japonų kareiviais
atvirais mūsų tautos budelių bendradarbiais, o kiti
susirėmimas. Santykiai tarp
tyliai be protesto tam pritaria dėl šventos ramybės.
abiejų kaimynų kas kart la
“Taip ilgai negali tęstis, už visą tai bus bausmė ir
biau šiurkštėja. Tarp tų
bausmė didelė, kuri kaip palies mus pačius never
dviejų kaimynų gali kilti
kime ir nesiskųskime. Žmonės, kurie nebemoka pasi-.
karas.
priešinti piktiems darbams, lieka patys aukomis tų
piktybių.
•
Per 10 metų traukiniai
“Krikščionis, kuris bažnyčioje save ženklina kry
užmušė 103,452 žmones......
žiaus ženklu, o išėjęs iš bažnyčios vyksta į bolševikų
Nuo 1900 iki 1911 metų įsurengtą pikniką ir ten bolševikų propagandai auko
vairiose vietose Jungtinėse
ja stambias pinigų sumas arba prieš pačią bažnyčią
Amerikos Valstybėse trau
įrengtoje biznio įstaigoje išstato languose bolševikų
kiniai užmušė 103,452 žmo
parengimų plakatus,
yra piktesnis krikščionybės
nes.
priešas už evangelijoje pasmerktą farizejų.
•
“Tokiais ir panašiais žygiais kuriame sau praga
Vilniuje steigiamos lietu
rą jau čia žemėje ir vis dar •pretenduojame į Dievo
viškos mokyklos... “Dabar
gailestingumą ir maldaujame Jo nukreipti nuo mū
tis” praneša, kad Vilniuje
sų savo rūstybę. Veltui aušiname burną ir nuduolietuviai steigia savo mokyk
dam žmonių akyse maldingus Dievo vaikus, o dir
las.
bame šėtono karalystės naudai.”

Vašingtonas ir Baltijos valstybės

Po svietą pasidairius

“Man teko laikraščiuose
Štai, kodėl kacapų vadas
skaityti truputį iš Stalino
biografijos. Tarp kitko pa Stalinas nepasiskubino kon
sakyta, kad jis vargais ne ferencijos aštuonius punk-^
galais vos užbaigęs pradinę tus priimti ir pagirti — jis
mokyklą. Ant kiek yra ži vis dar tikisi “pabaliavoti”
noma, tai ir Hitleris tokį mažos Lietuvos ir kitų tau
pat mokslą turi. Nu jei du tų kūnais.
durniai mušasi, tai kuriems
galams
mokytiems
žmo
Bronius Taurupis
gerai
nėms
tpn , nosį- kišti?’) .vieną balšavikų > Uteratinę
*♦.. • •
1
(Margutis). " ‘
draugiją pavadino “litcradurna” draugija. Tos drauLietuviški
balšavikai la
jos vadai ir pagal literą ir
bai brangina carų pikčerius.
pagal dvasią.
• t t ’

1918 metais, tūlas Apanai-

a.

tis rašo gromatą išleistuvėm

prašydamas
“ Caro

I/sfsn ls

liniu

pikčerį.

stiklu ir branginsiu

daugiau,

kaip Mona Lisos

veidraštį.”

Tai buvo prieš dvidešimts

• * j'*

Amerikos automobilio dar
bininkų unija prieš metinį
savo seimą,
sako norinti
dasivaryti iki miliono narių.<
Tačiau, jei dalykai toliau
taip eis, tai jau delegatai f
turės pėsti seiman ateiti,
nes nebus nei automobilių
nei gezo.

tris metus. Šiandie visi žen
klai rodo apie

viški balšavikai neužilgo tu
rės

po

stiklu pasikabinę

ant sienos dviejų carų vie

nokioj uniformoj pikčerius:
Maikio II ir Stalino.

“Netikėkit,

skaitytojai,

gerbiamieji

būk Lietuvoje

esą kokie sukilimai. Tai fa

šistų išmislas.” (“L.” birže
lio 25, 1940).

Dabar net akliausias, balšavikas tiki, kad sukilimai

tikrai buvę.

e
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B pta autu. « Tw Duą

“nurėdimą”
Taigi, lietu

caro Stalino.

BatsrAay, 11)0 to 2iS0 PJL
Į

jam

Sako, “padėsiu jį po krišto

NUIDECH’J
TMOSUMMERICll
1*010 BROADCAST
A

atsiųsti

nurėdimo”

•

ėjusioj

Vienoj jų gazietoj,

Kaip per debesų nuolatinį
lietų amžiais net nolos paveikimą ir jų Įkūnijimą net
virsta į naudingą molį, taip
per nuolatln{ mokslą, idėjų
laukinės tautos virsta kul
tūrinėmis lr naudingomis
valstybėmis.

•

Kacapų “V.” sako, Roosevelto - Churchillo konferen
cija buvusi istorinė: ji nu
statė ir pabrėžė mažų tautų
apsisprendimo teisę.

į

* • iMtuteg a yragrasi W • ♦

Jonas: — Nenoriu belyvyti naziams. Jie sako, kad
paėmę į nevalę Sov. Rusijos
kareivių jų tarpe randa mo
terų.

Petras: — O aš

pilnai
belyvinu, ba tai nėra jokia
naujiena.
Ana, Bruklyno
lietuviškų balšavikų gazie
toj mačiau takį advertaizmentą: Dalyvauja Aido cho
ras .dalyvauja Vilijos cho
ras, dalyvauja Laisvės cho

ras — visi po vadovyste B.
Rasimavičiutės.

‘Z11

DEFENSE
h' SAVINGS
STAMPS

i z jf r i\
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lYugoalav Folk MusU
“Draugas” 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Pirmadienis, rūgs. 8 d., 1941

DRAUGAS

Alia Rachmanova

"ELIMINATE" ... THE SUBMARINE THAT ...

Studentai, Meilė Ir Čeką

RUGSĖJO

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

IŠPARDAVIMAS

Išvertė Ant. Pauliukonis

1 ♦*

C

n. TOMAS
(Tęsinys)

Pratęstas dviem savaitėm, kad visi turėtų progą
įsigyt Rakandus, Pečius, Lovas, Radios, šaldytu
vus už Žemas Kainas, nes Budriko užpirktas Milži
niškas Stakas kada kainos buvo žemos padaro tai
galima.

Sausio 29 d.
Mūsų palatoj guli šešios moterys. Iš jų vaikščioti
gali tik viena, būtent, daktarė Liubova Vasiljevna Korobelnikova.
Antra yra kaimietė Fekluša.
Norėdama
išsisukti iš raudonųjų nagų, ji persivilko vyriškais dra
bužiais. Kai susirgo tifu ir neteko sąmonės, ji jau buvo
baltųjų evakuacijos vagone, ir tik toli, pačiam užfro,ty, paaiškėjo, kad tai nebuvo joks vyras, bet moteris. Bot
netrukus pasirodė, kad ji besirgdama ne tik užmiršo vi
sus vardus ir pavardes, bet taip pat tą vietą, iš kurios
buvo pati kilusi ir kur gyveno.
Todėl ji dabar dau
giausiai ir rūpinasi, kaip turės surasti'savo vyrą, už ku
rio ištekėjo vos prieš pusę meti). Kas antras jos žodis
— tai tik dejavimai:
,
— Ach, tu Dieve, Dievuli, ir sukūlė mano moliu- 1
gą! Ir kaip dabar man reikės j J susirankioti’
(“Drausas” Acme te,epnoto)
Daktaras prižadėjo paskelbti apie ją laiaraščiuose,
Prez. Rooseveltas paskelbė, kad U. S. karo laivai ieško submarino, kurs atakavo U.
gal kas atsišauks, bet ji sako, kad iš to vargu bus ko S. laivą. Laivyno departamentas pareiškia, kad tas submarinas turi būti vokiečių,
kios naudos, nes iš jos pažįstamų niekas laikraščių ne arba italų.
4
skaito.
Trečioji ligonė yra prostitutė Tąsią.
Mergaitė ne
žemiško gražumo: raudonplaukė, bet su tamsiu auksi
niu atspalviu, kuris su jos baltu, tartum alabastro, veidu,
ir žalsvomis jūros akimis sudaro nuostabiai žavejančią
Lietuvių tauta, pavergta Bet jiems nebuvo maloni! reikšmę ir naudingumą ir j
harmoniją.
Aš žiūrėdavau ištisas "valandas į tą neju
galingesnių
kaimynų — vo svetima pastogė. Kur tik ja visuomet naudojosi, šią •
dantį veidą, ir juo ilgiau žiūrėdavau, juo daugiau žavė
kiečių ir rusų, neturėjo pro susidarė skaitlingesnis bū- mokyklą baigiant pastarus
davausi tuo tiesiog uždegančiu grožiu.
Paskum iš eilės Bobyljeva, maža, stora moterėlė gos siekti mokslo, vedančio relis lietuvių, organizavo mokslo metus, lankė 400 vai
su rūsiščia ir neįtikėtinai nuodinga mina. Ji visą laiką * šviesesnį, laimingesnį gy- draugijas, parapijas, steigė kų. Mokino 11 seserų moky
ant visų vis ūžia ir ūžia — mat, jau toks jos principas. venim4- Per ilgus laikus mokyklas. Ir iš čia susidarė tojų iš Šv. Kazimiero vie
Plūsta visas seseris, net daktarui ne kartą drėtelia tokį vergaudama svetimiems ne-' lietuvių kolonijos su savo nuolyno. Prie mokyklos ran
žodį, jog žmogus nežinai nė kur dėtis.
Ji mums kiek turėjo ir savo mokyklos. biznieriais ir profesionalais. dasi ir vaikų darželis, kur
vieną dieną pasakoja, kad naktį sapnavusi, kaip Itėjc Pavergėjų tikslas buvo — Kad šiandien lietuviai igirs- mažyčiai turi įvairius žais
visuotinas išnaikinimas lie ta ir atsiliepia į kiekvieną lus ir rengiami pirmam sky
raudonieji, ir , mus visas iš eilės pastatę prie sienos,
tuvių tautos. Vieni tą pra savo senos tėvynės balsą ir riui. Kurie mokiniai yra lin
sušaudė. Ji tvirtina, kad baltieji jos vyrą sušaudė dėl
1942 RADIOS: su visais pagerinimais vertės $95.00
gaištingą darbą varė švel- neištautėjo, tai dėka toms kę prie muzikos, gali nau
to, kad jis buvo raudonųjų vienos baudžiamosios ekspe
dabar už ...............
*5800
nesniu būdu, kiti žiauresniu. įstaigoms ir organizacijoms, dotis dykai mokyklas mu-Į
ir
senas
radio
į mainus
dicijos komendantas.
Galutinai burliokai lietuvius kurias jie sukūrė ir palai- zikaliais instrumentais. Vie
Penktoji yra Greta, iš Rygos vokietuke, kuri, kaip
1942 modelio RADIOS, 7 tūbų po----- $-| g gQ
taip buvo prispaudę, kad už ko. Yra ir tokių kolonijų, na seserų mokytojų duoda
ir gražioji Tąsią, dar vis tebeguli neatgaudama są
NEŠAMOS (Portable) RADIOS:
lietuvišką knygą didžiausio kur nemažai seniau gyveno muzikos pamokas. Mokykla
monės.
su baterijomis ir elektra po .... $”| 2-95
mis bausmėmis bausdavo. lietuvių, bet, neturėdami sa turi puikiai išlavintą orkes
Na, o šeštoji esu aš pati.
Daugelis iš jų rado kapus vo bažnyčios, ir mokyklos, trą iš bernaičių ir mergai.RADIOS ir VICTROLA kombinacijos $29-50
’*
Sausio 30 d.
Uralo kasyklose, o nemažai dingo svetimtaučių tarpe ; čių, kurie išpildo muzikalės į OIL BURNERS, geriausių išdirbysčių,
Šiandien prostitutei Tasiai buvo krizis.
Ji ėmė
ir šalto Sibiro tyruose. Bet ne tik jie patys, bet ir jų programas mokyklos parenp°............... *39.00. *59.00lr *79.00
balsu raudoti ir kaip pablūdusi daužytis po lovą.
.; lietuviai, nežiūrint visų kan jaunimas.
gimuose/
— Viešpatie Dieve! — šaukė ji, — jei mane paliksi
kynių ir pavojų, nenuleido
gyvą, tai aš spjausiu į visus vyrus ir pasidarysiu pa
Tėvy pareiga
rankų: kovoja su tamsybės Mokykla
prasta darbininkė! Ir niekuomet daugiau nesikvėpinsin
priešais. Galingi priešai ne
Šalis laisvės, šalis švie
Tėvų pareiga yra ne tik
perfiumais, nė karto, nė vieno vienintelio karto!
įveikė lietuvių tvirto nusi sos. Kur tik nepasisuksi, vi vaikus pavalgydinti, aprė
Ypač be perstojimo ji kartojo savo paskutinį įža
statymo —>■ kovoti už savo sur rasi mokyklą. Mokyklą dyti, bet kad jie būtų geri
FURNITURE HOUSE
dą.
Paskum vėl imdavo karčiai skųstis, kad gyvenime
teises ir laisvę. Mainėsi lai lanko visų tautų ir rasių katalikai, pažintų Dievą.
nieko gero nesutikusi, kad visi ją laikę šuns vietoje ir
kai, griuvo carų sostai, lie vaikai. Bet lietuviai, naudo Dėl to reikia vaikus siųsti į
3409 So. Halsted Street
tik niekinę.
.
,
. . tuviai pasijuto laisvais pi- damies šalies laisve, beveik tokią mokyklą, kurioje bus
Mes turėjome nenoromis vargšes Tąsęs klausytis .r ' ,ieiįai8 sav0
ir
Tel. YARDS 3088
prie kiekvienos parapijos į ne tik mokinama mokslo danegalėjome užmigti visą naktį.
tu laiku viga Lietuva buvo
steigė savo vaikams para-1 lykai, bet ir tikėjimo paži
Žymus Radio Programas Sekmadienio Vakare 6:30
Sausio 31 d. •
.
.
, ,,
K
. apjuosta mokyklomis.
pijinę mokyklą, nes, kaip nimas. Tokia mokykla yra
vai. vak. WCFL, 1000 k.
Mūsų geriausioji sesutė, Lenočka Skorogliadova, i
jiems, atkeliavus į šią šalį, — parapijinė mokykla. Pa
dabar pati susirgo dėmėtąją šiltine.
Ji yra vieno gy
buvo nejauki svetima pasto rapijos mokyklą lanko vai
dytojo duktė; vos baigusi gimnaziją, norėdama padėti
Persekiojami ir spaudžia gė; jie stengėsi sukurti sa
kai lietuvių katalikų. Joj
Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina
artimui, pati sąvo noru pasirinko šį sunkų ir nedėkin mi lietuviai svajojo apie lai
pauioKad dėsto sesuo muzyvąją.
gą darbą.
Tai labai rami, kukli ir gera mergytė. Jos mingesnį gyvenimą, kad ir
Savo Biznius “Drauge”
Prie kiekvienos lietuvių Į toja, tam tikslui išauiciėta
veidas nėra gražus, akys tokios didelės ir liūdnos. Taip svetimoje šalyje ir dėl to katalikų parapijos yra įsteig ir išmokslinta. Parapijos
ji dirbo visą laiką savęs nepaisydama ir atsižadėdama, Lietuvos jaunimas atsisvei ta ir parapijos mokykla tu mokykloje yra dėstoma ir Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge**
jog žmogus nenori tikėti, kad viso tokių žmonių galėtų kindavo su savo mylima tė visomis valstybinėmis teisė lietuvių kalba, kad jaunoji
būti; ji pati pasiimdavo nudirbti kaip tik sunkiausius vyne ir keliaudavo į Ame mis, taip kad mokiniai, bai karta ne tik būtų tikinti,
riką. Iš to lietuviško jauni
ir nemaloniausius darbus.
D A C |Z
I
C ~ namams statyti, remontuoti ar
gę parapijinę mokyklą ir i bet lietuviška. Parapijos
I AOI\\yLxzJ pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
mo, suėjusio į poras, susi
Dabar ji guli taip pat mūsų palatoj,
gavę liudijimą, be jokių mokyklą galima pavadinti
šiandien Bobyljeva suorganizavo utėlių medžioklę, darė gražios, pavyzdingos mokslo aukštesnėse mokyk lietuvybės tvirtove. PaeitaiVASARA JAU CIA — DABAR LAIKAS PIOIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
nes palatoje jų paskutiniu metu priviso
nepaprastai šeimos ir ištikimi šios ša kliūčių yra leidžiami siekti ko, kad svetimtaučių vaikai,
daug.
Kaip ji nepaprastai pūtėsi, dėdamosi, jog tą lies piliečiai. Lietuviai atei lose.
lankydami lietuvių katalikų
buvo dori,
teisingi,
Tapkite Finansiniai NepriklausomilII
darbą puikiai sugebanti, ir su kokiu pasitenkinimu ro viai
mokyklą, gražiai išmoksta
Nekalto
Prasidėjimo
sveiki
dvasia
ir
kūnu
žmo

dydavo mums kiekvieną sugautą utėlę!
lietuvių kalbą.
TAI
IDYKITP
Odeliai rūpeo— Ach', jūs, mergaitės, nieko neišmanot, — šaukė nės. Skriaudžiami pavergė- Pan- 8v. parapijinė
I
I 1X1 I C tingai globojami ir ilgi $5,000 apMokykla
ne
pelnai
jų
savo
tėvynėje
pinigų
ir
mokykla
ji mums. — Utėlę surasti reikia taip pat mokėti! Jų
iraustl per Federal Savings and Loan Corporation. Mokam*
daugiausia yra tose vietose, kur auga plaukai. Taigi,, kitokių brangenybių neturėŠiaurvakarinėje Chicagos
Mokyklos užlaikymas yra
Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
,nežiopsokite, bet padėkite ieškoti!
jo. bet buvo dori ir sveiki; miesto dalyje, 1914 m. tapo surištas su didelėmis išlai
MŪSŲ) PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
Taip ji užpuldinėjo kiekvienąligonį, jįpaskatinda-; tų dalykų nieks iš jų negaįdurta lietuvių katalikų po domis. Mokykla turi būti
vo ir su dideliu atsidėjimu padėdavojam dirbti tą ne- Įėjo atimti. Turėdami tas rapija. Pirmas rūpestis ir apžiūrėta, švariai užlaiko
40 Metai Sėkmingo Patarnavimo, NennskrlandŽlant Nei
Vieno Klljeotol
patrauklų darbą.
prigimtas Dievo dovanas, darbas buvo — statyba mo ma. Be to, visokie mokyklai
Ypač daug utėlių turėjo
vargšė Greta, ją utėlės surado laimingesnį gyveni- derniškos mokyklos ir lai i reikmenys daug kainuoja. O
Kemtuto Savings and Loaa Association yra tymiausia, seniau
sia
lr tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.
stačiai gyvą ėdė.
Mat, ji serga jau antras mėnuo ir m^kinos bažnyčios. Mokykla j kur dar apšildymas, šviesa,
per tą laiką visiškai nusigilėjo. Be to, prišlapina lovą, |
_
pastatyta tinkamoj vietoj, kasdieninis valymas, moky
o seserys neduoda jai naujos patalinės, todėl nuo jos‘ ve^ ma P^^ogė
ant kampo 44 gatvės ir tojų algos. Visa tai surišta
Tel. CALnmet 4118
eina į visas puses nepakenčiamas kvapas.
Seserys vi- j
Lietuviai ateiviai čia ra- Fairfield Ave., kad ateityje su didelėmis išlaidomis.
sai jos nežiūri, o kai kurios su ja elgiasi stačiai no- do įvairias įstaigas: bažny- neužstotų joks kitas triobe3236 So. Halsted St.
Chicago. III.
Pajamos už mokslą visų
leistinai.
čias, mokyklas, draugijas, sys. Brighton Parko lietu- išlaidų nepadengia. MokykJos. M. Mozeris, Sec’ykurtomi*
galėjo
naudotis. [ viai suprato savo mokyklos
(Tęsinys 6 pusi.)
IBiu 2Uugu».f

Kam įsteigtos parapijinės mokyklos

JOS. F. BUDRIK

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

draugas

Pirmadienis, rūgs. 8 d., 1941

ĮSPŪDŽIAI B EKSKURSINĖS KELIONĖS
1 MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

Rašo Albina A. Poškiene

! atsivėrė’ platūs laukai, žali
miškai, tekančios upės bei
Sudiev Chicago!
gražūs vaizdai.
Traukiniui
Moterų Sąjungos seimas greitai bėgant, o saulutei,
atėjo ir praėjo, bet kelionė rodos, dar smarkiau leineišdildomus i žiantis,
prieblanda temdė
j jj paliko
įspūdžius,
kuriuos manau !ir mūs^ akis- Tamsiai nak
čia nors trumpai aprašyti.
visk$ užtemdžius, nie
ko daugiau nematėm, kaip
Nors seimas buvo šaukia tik kur-nekur žiburėlius.
mas pirmą sąvaitę rugpiū Miegas nelindo:
svajojau,
čio, bet man teko prie jo ką matysiu garsiame Washrengtis daug ankščiau dėl ington’e.
to, kad kilo mintis į seimą
šeštadieny, rugp. 2 d., išvažiuoti ekskursija ir pa
aplankyti įdomias ’aušus, pamatėme Washingkeliui
Čia prisiėjo daug ton’o apylinkės ir nekant
vietas.
pasidarbuoti gavimui dau- riai laukėme, kada traukigiau deelgačių bei viešnių,1 nYss pasieks mūsų laisvokad sudarius reikalingą gru si°s šalies sostinę.
Artėpę ir kad gavus nuolaidą1 Jant
prie
Washington’o,
gelžkelio kompanijos.
Po pasirodė Blue Ridge ir Allevargo ir triūso, tikslas at-: &^eny kalnai, kurie, rods,
siektas: surinkta keliaunin- (lyg
saugojo
Amerikos
kių grupė, kurią sudarė 12 Jungt. Valstybių širdį. Gadelegačių ir 4 viešnios. Už
Sale traukinys 8:30 vai.
tą mano triūsą jos pradžioje ryt° atvežė mus į Washingkelionės mane netikėtai nu-' ton’o miestą, į didžiąją ir
stebino įteikdamos brangią1 gražiąją Union stotį, kuri
yra dailiausia pasauly; šva
dovaną.
ri, visa balto granito.
Į
Rugpiūčio 1 dieną, 4 vai.
šią stotį įvažiuoja Baltimo
papiet, susirinkome į Bal
re and Ohio ir Pennsylvania
timore and Ohio Grand
traukiniai.
Išlipus radome
Central stotį, kur radome
iš anksto paruoštą didelį
-belaukiantį naują Streambusą, kuris mūsų laukė.
line
“Capitol
Limited”
traukinį. Suėjom į paskir VVashington, D. C.
tą mums švarų, vėsų vago
Taip, jau TVashington’e!
ną.
Besišnekučiuojant, be Čia valstybiniai rūmai, di
juokaujant,
nei nejutome, deli istoriniai namai, pa
kai traukinys, klegėdamas, minklai, istorinės liekaons
lyg pritardamas mūsų ge kurios liūdija garbingą šios
ram ūpui, paliko Chicago. šalies praeitį, čia šešėliuo
Reiškia, mūsų
ekskursinė se bei istoriniuose rūmuose,
kelionė Washingtonan, Bal- rodos, pasislėpę yra garbin
timorėn bei New Yorkan gų vyrų dvasios, kurios dar
prasidėjo.
tebevadovauja šiai šaliai.
Neužilgo prieš mūsų akis Kiekvienam ši vieta yra ži
noma ir jo vardas gailus ir
KAM ĮSTEIGTOS PARAPI trokšta ją pamatyti. Čia
platūs takai, dar platesnės
JINES MOKYKLOS
gatvės, nusodintos daugybe
(Atkelta iš 5 pusi.)
Čia eilių
los palaikymui prisieina ieš medžių bei gėlių.
koti pajamų iš kitų šaltinių. eilės gražių rūmų, marmuri
Gal kas pamanys: jeigu mo nių fasadų, čia visko yra,
kykla pati per save neužsi tik nėra didžiųjų dirbtuvių.
laiko, kam gi, ant galo, pi Čia beveik visi uždarbiauja
nigus mesti, kaip į kokią valdiškus darbus dirbdami.

balą. žiūrint bizniškai, tas
tiesa, bet katalikiška mokyk
la ne tam tikslui įsteigta
ir to tikslo nesiekia. Kata
likiška mokykla turi kilnes
nį tikslą — krikščionišką
išauklėjimą jaunosios kar
tos.
Kun. A. Briška

A.

+ A.

PETRAS PALILUNAS
Gyveno; 11 SAI

S. Emerald

Ave., teel. Pullman »I2S.
MlrS rugsėjo 4, 1941, 6:85
vai. vakare, sulaukęs pusės amt.
Gimė Lietuvoje. Kilo IA Pa
nevėžio apskr.. Ramygalos pa
rap., Giebauskų kaimo. Ameri
koje išgyveno apie 45 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
2 brolius: Kazimierą, jo mo
terj Oną lr Jų šeimą, Julių Ir
jo moterį Pauliną, Ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.
Lietuvoje paliko brol,
Pranciškų lr seser, Eleną.
Kūnas bus pašarvotas šian
dien. 2 vai. popiet namuose.
11801 Ro. Emerald Ave.
Laidotuvės (vyks pirmadie
ni, rugsėjo 8 d. IŠ namų 8:80
vai. ryto bus atlydėtas | Bv.
Petro r Povilo parap. bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos
pamaldos už velonlo sielą, o
po pamaldų bua nulydėtas ,
Sv. Kazmero kaplneu
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pat|stamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;

Broliai,

Kckiso

l.

Giminės.

Taid. direktorius Antanas B.
Petkus, tel. Cicero 2108.

Kaip sakiau, radome be
laukiant busą su vadu, ku
ris mua ir vežiojo bei aiški
no įdomybes per vsą dieną
nuo 8:30 vai. ryto iki 6:30 J|
vai. vakaro. Pirmiausia nu
važiavom į Supreme Court,
kurio vidus ir iš lauko pusės
yra balto marmuro.
Turė
jome vienos viską apžiūrėti,,!Į
nes vietos vadas atvyksta
tik 9-tą valandą.
Matėme
teisybės simbolį — Svarsty- ,|
klės, Pelėda, vaizduojančią
išmintį, o Žaltį — blogumą.
Čia išduodamas paskutinis
nuosprendis, liečiantns kon
stitucinius klausimus.

SESUO M. DOLOROSA
(Katarina O'Braltytė)

Po ilgos ir sunkios ligos mirė Sesuo M. Dolorosa rugsėjo
5 d., 1941 m., 9:00 vai. vakare.
A. a. Seselė gimė gegužės mėn. 18 d., 189i m., Cleveland,
Ohio. Duktė Mykolo ir Marijonos (Kazlauskaitės) O’Braičių.
įstojo į Vienuolyną 1911 m. iš šv. Marijos Darapijos Edwardsville, Pa. Profesijos Sidabrinį Jubiliejų iškilmingai' mi
nėjo rugpiūčio 16 d., 1938 m.

Paliko nuliūdusias bendradarbes Seseris,
myte. sesutes: — Marijoną Valibienę, Dr.
tls, Florence Kuzleikienę, Anelę. Theresę ir
Edwardsville, Pa., svainius, brolienę, tetas,

savo mylima Ma
Constance O'Bribrolį Edvardą —
dėdes i ir gimines.

Ar norite prisidėti
prie
tikro misijonieriško darbo!
Taupykite vartotus paštu
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės
1 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.

laidotuvės ivyks antradienį, rugsėjo 9 d. Gedulingos pa
maldos prasidės 9:00 vai., Šv. Kazimiero Seserų koplyčioje,
2601 W. Marąuette Road, Chicago, Illinois. Po pamaldų bus
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Paršome gimines ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir
pasimelsti už velionės sielą.
Sv. Kazimiero Seserys
ir
O’Braičių šeima
Antanas B. Petkus, Laidotuvių Direktorius
vehfll 0142.

Tel.: Gro-

tCAfl 000 ftft

Apart Apsaugos, Turime
ATSARGOS FONDĄ Virt

JwUU.UUU.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandoj*: Kitądien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

___

UUN ASSČČUnOMofGbieafS
JUSTIN MACKIZWICH. Frea.

4192 Archer Avenue
VlHylnia llil

MARIAN MISSION CLUB
Marian Hills Seminary,
Hinsdale, Illinois.

•AKT, m>. LAIDOTUVIŲ OIRBKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Otriausias Patarnavimas — Moteria patarnauja

Mokslas ir darbas tau
toms turtus krauna.

Phone 9000

Gražiausieji pasaulyje lan
gų vitražai yra Cartres,
Prancūzijoje, — kata
katedroje.
Rontgen, X spindulių
)radėjas, — buvo katalikas.

|| "Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save" |

PAMINKLAI
’V

1

1945 Weit 35

Reiškiame giliausią užuojau

MENIŠKAS DARBAS

M

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

#

MnsT

620 W. 15th Ave.

MOD E RN *

tą Motinai Juozapai ir Šv. Kazi

COMPI.FTE

miero

Seserų Kongregacijai,

■V’jk

AM \NCFI) PHOTOGKApHY^fin

IOVVEST POSSIBLE PRICES

,

z

PHONE LAFAYETTE 2M.3

~I

1

mirus Seselei M. Dolorosai

Tėvų Marijonų Kongregacija

1

-U
A. T

527

venetian Monument Co.

N. Western Ave.

TeL See. 6103

Lhbm

PASKUTINIS
JUOZAPAS AUGAITIS

Šioje liūdesio valandoje mirus Seserei M. Do
lorosai, Alumniečių. vedėjai, reiškiame mūsų
mokytojoms Šv. Kazimiero Seserims ir velio
nės mamytei, sesutėms, ir giminėms giliausią
užuojautą.

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS
ALUMNIETfiS

PAGERBIMAS

Mirė rugsėjo 5, 1941, 10:25
vai. ryte. sulaukęs pusės amž.
Ginęs Lietuvoje. Kilo IS Tau
ragės apąkr. ir parapijos, Papušinių kaimo..
Amerkoje Išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime
du brolius: Antaną Ir Jurgį,
keturis pusbrolius —
Kazi
mierą Joniką Ir jo Seimą, Jur
gJ, Joną Ir Juozapą ftatkus ir
kitas gimines, draugus ir pa
žjstamus.
Kūnas pašarvotas
Antano
M. Phillips koplyčioje, 3307
So. Lituanica Ave.
Laidotuvės (vyks antradien),
rugsėjo 9, Iš koplyčios 8:00
val. ryto bus atlydėtas J ftv.
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. I’o pamaldų
bus nulydėtas J ftv. Kazimiero
kapines.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotmiu Diitktiriiis

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažjsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Broliai,
ir Giminės.

A.

III

A..

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

Pusbroliai

Lodotuvlų Direktorius Anta
nas M. Phillips,
Tel. Yards
4908.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

Juozapas Abramavičius
Gyveno 3465 Lituanica Avenue.

REMKITE IR PLATINKITE

Mirė rūgs. 7, 1941, 2:45 ryte, sulaukęs 22 metų amžiaus.
Gimęs Chicago, Illinois.

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFąyette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais.
Iš Stoties WHIP (1520), su P. ftaltlmieru.

t

Paliko dideliame nuliūdime motiną Liudviką (po tėvais
Malinauskaitė), tėvą Mykolą, brolį Mykolą, brolienę Marijoną,
seserį Amiliją Zimney, vyrą James, dėdę Joną Abramavičių,
tetą Julią ir jų šeimą, pusbrolį kun. Edvardą Abramavičių,
tetą Oną Gilgardienę, vyrą Antaną, dėdę ir tetas Malinaus
kus ir jų šeimas ū* daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lachawičiaus koplyčioje, 2314 W. 23 PI.
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, rugsėjo-Sept. 11 d. Iš kop
lyčios 8-80 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėt&s į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžia kiviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Motina, Tėvas, Brolis, Brolienė, Seserys, Dėdė, Te
tos ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai
CANai 2515.

Lachawicz

ir

Sūnai,

Telefonas:

Kongresiniam
knygyne
matėme
origianalų Nepri
klausomybės
Paskelbimo , lįpyg trečio aukšto galerijon, prigertų padaryti daugiau
Dokument a bei pirmutinę i matgm« prie sienų lentyno- negu 50 mylių. Visur vieš
A. J. V. Konstituciją. Ma- ^ nuo
iki lubų pri,
patauja tyla.
Vienuolės,
tėme pirmojo
prezidento brautų knygų (o jų yra virš
kunigai, pasauliečiai pasiė
George VVashington dailų, 4,500,000), nes tai turtin
originalų rankraštį ir Abra- giausias knygynas šioje ša- mę reikalingas knygas skai
ham Lincoln parašą, šioje lyje
Jeigu reikėtų viRa8 to, studijuoja, žinias semia.
knygyno
dalyje
randasi knygyno lentynas pereiti,
(Bus daugiau.)
brangiausi Lincolno laiškai, ‘
kurių, sulyg jo sūnaus Robert Todd Lincoln
testą-1 Remk,te tuos biznierius, kūnų pagarsinimus
mento, negalima matyti nei i
“TV,,,™”
peržiūrėti iki 1947 metų. Už1
matote Drauge .

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
8354 South Halsted Street

Visi Telefonai: YARda 1419

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestern Avenne
Tel. GROvehUl 0142

LACHAVVICZ IR SŪNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Ave.
Tel. LAFąyette 3572

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

I. J. ZOLP
1040 VVest 40th Street
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908

Skyrius: 710 VV. 18th St

• *\ •

Pirmadienis, rūgs. 8 d., IMI

draugas

LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE
OF ILLINOIS REIKALAI

keti nemažiau 10 nuoš. per
CLASSIFIED
Pranešta, kad du
kamos kainos: — namų rar
MARQETTE l’AKK IK APYLINKĖJ
REIKALINGI DARBININKAI
Farųuick reiki Irom itchanfi of coaena. izrapln.
kandai, neįskaitant mažų žudikai įkalinti
KAM MA TURITE MAINYTI VJUtA
athlete’s foot. scabies, rashsa and other nHKI.V BAMTIČD — VYRAI
NORIT PIGIAI PIRKIT:
t
emali
y
caused
ikm
troubles,
uae
atorld
fjmoua,
daiktų, kaip paveikslai, veid
couiing. antiseptic. liųtud O. D. D. Preaertption.
atainleas. Soothes Imtation and
68th ir 8. Campbell Avė. 5 kamReikia BttOWNE & 8HARPE OrE“Grand jury" įkaitino du Creaseleu*.
rodžiai, paklodės, firankos
ųukkly stopa i n tena* itehing. 35e trial bottle
(Šeštoji J. P. Varkalos, Liet. Prekybos Buto
RATORIO, taippat Ir DAVSNl’ORT barių mūrinis cottage kaina Iii.100,
provea lt, oryour money back. Aak your
dirbti naktimis. Turi (mokėti 1100.
žudikus M. Strombergą ir druggist today for D. D. O. PRUCRIPTION. OPERATORIO
ir kitos.
būti patyrę. Kreipkitės J
Ant Rockwell St. lr 64th 6 kam
WILSON-JONES CO., 3300 Trauk barių mūrinis bungalovv,
2 karų
sekr., kalba, pasakyta per radio iš stoties
Prie 5-tos kategorijos pri R. Bergą, kuriedu praeitą
liu Blvd., Ultlrsgo. m.
mūrinis garadžlus, kali-a 16,860.
6 kambarių medinis cottage —
klauso taisymas namų, ku pirmadienį plėšimo sumeti
reikia pataisyti, kuiną IK260.
J ALNI VYRAI
WGES, praeita ketvirtadienį)
4 fletų kampinis mūrinis namas
rių vertė neviršija $1000.00. mais nužudė garažo tarnau
Nuo 17 iki 28 metų senumo. Patyri po 4 kambarius, kaina I '•2,600.
mas
nereikalinga.
Taippat
reikalin

2 fletų po 0 kambarius — 2 boi
CONRAD
Darant kontraktą, nėra pri toją šiaurinėj miesto daly.
ga ir keli senesni vyrai. Alga flS.OO leriai — bungalow stogrs. kaina
presijai, arba bedarbei.
Įstatymas apribnoja
Fotografas
j
savaitę
pradžioje.
Nuolatini
dar

11.600. 4 fletų mūrinis Kinas po
Abudu įkaitintieji yra 22 Studija (rengta plrbai. Kreipkitės;
3. Kreditas apribuotas verstina jokius rankpinigius
5 kambarius, ant 2 lotų J astatytas,
lnstalmentus 18-ai mėnesių
(mokėti 11,000.
moB rūšies bu moCAPETERlA
toms prekėms, kurių gamy mokėti, bet $1000.00 turi m. amž.* ir phroliuoti Jš derulfihoinia užlai
Bizniavus namas, randasi tarp di
Kad pratęsti
naudingus
• t We»t Matlinon Street, Chicago
delių dirbtuvių —j tarsnio ir tuneli
būt sumokėti bėgiu 18 mė kalėjimo, kaipo “pasitaisę” domis lr Hollywood
ba naudoja tokią medžiagą,
biznis — 6 gyvenamieji kambariai.
šviesomis.
Darbas
pranešimus vardu šios orga
nesių.
Garantuota*.
VYRAI — nuo 18 iki 26 metų se Kaina &4,500_ Savininkas priims }
jaunuoliai.
kokios trūksta šalies ap
numo Išmokti rastauranto btznj ge mainus lotus arba didesni narni—
nizacijos, prezidentas Lietu
roj Įstaigoje. Matykite Mr. Wes< pridės pinigais.
Pataisymas namų, viršiginklavimui, pagelbėti An
. tarpe 9 Ir 12 valandos. PIXL1SYTaipgi turime dideli pasirinkimų
420
W.
63rd
Street
vių Prekybos Buto, John
aml EHLKHS, 334 W. Madlsmi St. visokių namų po visų Chicagų: prl— Lietuvos pilietis nese
glijai ir kitoms demokrati nantis $1000.00, arba staty
vatlškų ir bizniavų. farmų mažų lr
Pakel, apmoka iš savo kiše
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883 | JAUNI VYRAI — BERNIUKAI. didelių, galima pigiai pirkti arba
joms, pavyzdžiui: aluminum, mas naujų namų, darymas niai iš Europos atvykęs pie
reikalingi orderių pripildymui lr če- . mainyti,
Rez.: - ENGleuood 5840
nės už šio vakaro radio lai
kerių. Geros algos. Patyrimas neJeigu norite greitai parduoti armortgage nėra varžomi to šėjas Arhtblatas buvo iš
varis ir kitoks metalas.
relkallngas. Atsišaukite nuo 8:30 iki ba pitfal pirkti, Išmainyti bile kų
ką ir todėl gale šio praneši
statęs savo paveikslų rinki
11:30 rytais. A. C. McCIurg A Co., JQ» turite, kreipkitės pas;
įstatymo.
333 E. Ontarki St.
I___ ______
_
Prekes su apribavimu kre
mo man dera daugiau laiko
CHARITES p. SUROMSKIS & CO.,
gis įstatymas neinima dra nį New Yorke.
••21 K Weatern Avė.
STOCK MEN
pašvęsti apipasakojimui jo dito iki 18 mėnesių paskirs
Tel. Rep. >718 — Vak. Prod. 1111
WHOLESALE
bužių, spaudos darbų ir ki
Turintieji patyrimų elektros reik
biznio ir veiklos naudai lie tytos į 5 kategorijas.
menų jstetgose.
Atsišaukite tiktai
tų nesuminėtų prekių.
Ar jums reikalingas
LIQUOR
per laiškų, kuriame pažymėkite savo |
Jeigu su baime ant svie
tuviškų organizacijų, prie
Suminėjimui visų prekių
amžių, patyrimų ir kiek reikalauja
Taigi biznieriai, kurie par
ĮSTAIGA
te algos
to gyvensi, niekad ramumo
kurių jis priklauso ir ku neužtenka pusvalandžio. To- davinSjate
mln5tų darbas? Tėmykite
HYLAND ELECTRICAL SUPPLY neturėsi.
rioms jis darbuojasi.
dėl aš suminėsiu tik svar- penkių kategorijų_ gautite
CO., 700 W. Jacksuu Blvd., Chicagų
«
t
"Draugą" kas dieną
blausias: Pardavėjas jums
Tas daiktas nėra sunkus,
Praeitą ketvirtadienį aš
atatinkamus
patvarkymus
Uvežtojame'
MOLDERIAI
po visų
pasakys
prie kurios iš mi
kurį
su noru dirba žmogus.
“Bench — brass" patyrę vyrai pa
pavyzdžiais prirodžiau, ant
jūsų bizniui iš Federal Re
Praeitą savaitę su ketvir
Chicago
geidaujami.
Aukščiausios
algos.
Nuo

nėtų 5 kategorijų priklauso
latinis darbas. NATIONAL HEAKkiek žalingas yra pirkimas
serve Bank of Chicago. Kad tadienio numeriu, “Drauge”
Niekados nesigailėjo tas,
1NO METALO COHPn 5331 W. Mtii
perkamos prekės. Biznieriai
išvengti nesusipratimų su rasite skelbimus didelių
prekių ilgų metų pratęstam
Street.
ir
kuris mažai valgė ir mažai
tą surašą turi gauti iš Fe
REMKITE
kreditui ne tik tam, kuris
pirkėju po D/2 metų, prisi mažesnių biznio įstaigų, per
kalbėjo.
SENĄ
HĘLP VVANTED — MOTERYS
deral Reserve Bank of Chi taikykite prie įstatymo da
LIETUVIŲ
perka, bet ir tam, kuris par
kuriuos paieško visokios rū
DRAUGĄ
MERGINOS
reikalingos
siuvimui
M. KANTER. Sav.
Juostelių ant vyrų skrybėlių. *12.00
bar.
duoda, o sykiu ir plačiai vi cago.
šies darbiųinkų, vyrų, mote
( savaitę pradžioje. Kreipkitės prie:
Šia įstatymas bus keičia
MUTUAL LIQUOR CO.
Šiandien aš suminėsiu na rų ir merginų. Šie skelbi
OLEMENTS BROS., 32* So. Dtatrsuomenei, nes gimdo depre
butvi St., C iii cago.
4707 S. Halsted 8t
mas laika nuo laiko atsi rius Lithuanian Chamber of
siją.
mai
randasi “classified"
Tel. BOULEVARD 0014
OPERATORKOS
reikalingoB
siūti
žvelgiant :
Commerce of III., kurių šis skyriuje 7-tam puslapy kas
kamonus
(bathrobes).
Nuolatinis
Taipgi nurodžiau, kad nuo
darbus, gera alga. CHICAGO DUROa) į kainų
kilimą,
FINANCE AND LOANS
e
įstatymas nepaliečia. Tai dieną. Laikui bėgant šių
ROBE MFG. CO., 53# S. Franklin
1-mo rugsėjo šių metų įeina
Finansai
ir
Paskolos
b) į trūkumą medžiagos
St., 2-traine aukšte.
mūsų laikraštininkai ir na skelbimų skaičjus didės ir
į galę Federalės Valdžios į ginklams, lėktuvams arba
SALDAINIŲ pakerkos ir ‘Icellophamų statytojas John Pakel. tuomi duos musų skaityto PASKOLOS ne"
vyniot-ojos. Patyrusios.
Darbus
statymas, kuris draudžia laivų statybai.
malonus. Geros algos.
Mūsų organizacija yra be- jams geros progos iš ko
BOULEVARD CANDY CO.,
GREIT IR PIGIAI
pardavinėti tūlas prekes są
Prekės 1-mos kategorijos, didžiuojasi, kad žemiau su
1025 8o. Besteni Avė.
pasiskirti tinkamesnį ar ge
ANT 1-mų MORGIČIŲ
lyga išsimokėti per ilgesnį kurias perkant reikia sumo
minėti laikraščiai kooperuo resnį darbą pagal savo pa Mėnesiniais atmokėjimais
“BUS GIRLS”
laiką, negu 18 mėnesių (ar kėti nemažiau 33 nuoš., ar
IR “COFFEE G1RLS”
ja su veikimu Lietuvių Pre tyrimą ir pageidavimą.
Mutual Federal Nuolatinis
ba l’/2 metų).
darbas, trumpos valan
ba vieno trečdalio pirkimo kybos Buto ir talpina radio
dos: nuo 12-tos iki 3-člos vai. po
Jeigu jums yra reikalin
Atsakomybę įvykdinimui kainos yra: — automobiliai, pranešimus. Mums labai ma
pietų kąsdienų, išskiriant sekmadie
Savings
nius.
šio įstatymo neša pardavė motorcykliai, lėktuvai, mo lonu tą pabrėžti ir patariam gas darbas dabar, skaityki
MARSHALL FIELD & CO.
te šiandieninius garsinimus and LOAN ASSOCIATION
jas, o ne pirkėjas.
toriniai laivai ir motorai to šiuos laikraščius skaityti.
MERGINOS, kaipo vetterkos ir
OF CHICAGO
ir pasirinkite, kas jums geprie “fountam” darbų.
Patyrimas
Iki ateinančių naujų me kiems laivams.
Mūsų organzacija yra benereikalingas. Uniformos duodamos.
tų visi pirkliai be apribaviPrekės 2-ros kategorijos, partyvė ir todėl mūsų dapbą riausia patinka, šios dienos EEN j KAZANAUSKAS, Sec. W. T. G'RANT CO., 100 So. State Wiv«, mothers, sisters— they're often
St. Matykite Miss Rehagen lL3ftryforced to point the way to hair
Tąrtaa vlriU 31.000.>00.00
nutneryjeffW2nio įstaigos f6l
mo gali parduot ant išmo- kurias perkant reikia sumeč
te. ant 3-čio aukšto.
remia:
Health to their men folk! For women
kalaiuja mašinistų: ’screvv
kėjimo nurodytomis įstaty keti nemažiau 20 nuoš. pir
HELP WANTED
Lithuanian Daily Friend
know that a healthy hcad produces
AD — DEPT
maehine
”
operatorių,
paprame sąlygomis. Po sausio 1 kimo kainos: — refrigera- — išleidžia dienraštį “Drau
Jūsų Gražus
hondsome hoir! And that'j why
Tel. .Randolph 948S—948#
d. tik tie galės pardavinėti toriai namams
(didesnių gas" ir atlieka spaudos dar stų darbininkų, merginų ar
peomen everywhere are pointing to
moterų
saldainių
Apsirėdymas
Fom-of, the remarkoble foaming oi)
ant kredito 18-kos mėnesių kaip 12 kub. pėdų įstatymas i bus. Redakcija ir spaustuvė, jaunų
Laisvamaniai suburtomis ' phampoo vrhich first nourishes the
dirbtuvėje, siuvėjų prie dra
laikui, kurie gaus raštišką neįnima), skalbiamoms, pro- 2334 S. Oakley Avė.
-Mūsiį Specialybe ' eilėmis stumia tikėjimą iš Kaip, then takes the dūli, parched
bužių siuvimo ir t. t.
leidimą iš Federal Reserve sijimo, valymo, Indų mazgo
Lithuanian News Publishviešojo gyvenimo: mokyklų, hair and brings it back fo glowing
Bank of Chicago, 230 So. jimo, siuvamos mašinos; ra ing Co. išleidžia dienraštį
Atsišaukdami į šias fir
teismų, spaudos, šeimų, o heahh. Fom-ol » so economicaf; a
LaSalle St. Chicago, III. Kas dio, fonografai, šildomi ir “Naujienos" — ir atlieka mas, praneškite, kad jūs
katalikai ramiai žiūri ir lau HtHe goes a long way. Ask your į
druggist for the regufar 50c size.;
prasilenks su išdėstytomis virtuvės pečiai, muzikaliai spaudos darbus. Redakcija matėte jų garsinimą lietuvių
kia kas iš to bus. Kun. K. Č. Or, write for a generous triol bot-’
taisyklėmis,
negaus “lais- instrumentai padaryti iš ir spaustuvė, 1739 S. Hals- laikraštyje “Drauge."
Tas
Nesekime tų, kurie išsiža He, enclosing 10c to cover packing Į
nės”, arba leidimo, parda- metalo.
jums daug
gelbės gavime
ted St., Chicago, III.
da savo kalbos ir katalikų and pastoge.
vinėt ant kredito, arba iš
Prekės 3-čios kategorijos,
Lithuanian National Lea- darbo.
tikėjimo, nes ir Dievas jų
ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
duotas “laisnis” jam bus kurias perkant reikia sumo gue of America išleidžia saSUKNELIŲ
,
išsižadės paskutinę teismo Mere thee e
BLIUSKELIŲ
Dėl tolimesnių progų dar-’
atimtas.
kėti nemažiau 15 nuoš. pir vaitraštį “Sandara” ir at
PIRŠTINIŲ
dieną. — L Leščius
KOJINIŲ
Šis valdžios apribavimas kimo kainos: — pečiai (f.ur- lieka spaudos darbus - 840 bo gavime tėmykite kas die
POCKET'BOOK Ų
Pasisekimo paslaptis yra
KORSETŲ
ną “Draugo" darbų skelbi
pardavimo prekių ant kre nasai), s tok e riai, vandens W. 33rd St.
KfDIKIAMK DRABUŽIŲ
ne tame, kad niekad nesumus.
V. Ed. Pajaujis,
V. VILEUlENfi, SAV.
dito turi tris tikslus:
šildymo arba šaldymo siste
Vadu viso veikimo Lith
klydus,
arba neapsivylus,
1. Užbėgimui už akių grei ma, bendrai sakant “plumb uanian Chamber of Com
“Dr." Skelb. Vedėjas
GLAMOUR
bet tame, kad nennpuolns
tam kainų kilimui, arba in ing”.
merce of III. yra jos prezi
dvasia. — Aistis.
FROCK SHOP
fliacijai.
Prekės 4-tos kategorijos, dentas ir narys John Pakel,
Gerą darbą artimui pada
0922 W. Roosevelt Rd.
AR LAIKAS NAMUS
2. Užbėgimui už akių de- kurias perkant reikia sumo- kuris stato namus ir gauna
rysi, jei prikalbinsi jį užsi
Tel. AUSTIN 1175
PATAISYTI?
paskolas ir apdraudą na
(sakyti “Draugą".
Kreipkitės prie
mams.

^Scratchinm;

t

FOM-OL

» THAT’S LIFE

Visi, kuriems John Pakel
pastatė namus, labai paten
kinti jo planais ir prižiūrė
jimu. Visi dabar nori sutau
pytus pinigus įdėti į namą,
taigi pasinaudokite Jono Pa
kel ilgų metų patyrimu. Jo
raštinė — 6816 S. Western
Avė. Tel. Grovehill 0306. Jis
taipgi yra iždininkas Chi
cago Savings and Loan As
sociation, kuri randasi tuo
pačiu adresu.

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpenterys

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
IL Rajewskl
“Shorty”

MOŠŲ
NAUJAM VARTOTŲ
karų SKYRIUJE
935 West 35th Street
Chicago, Ui.

MILDA BUICK SALES

Iki ateinančio ketvirtadie
nio, vardu Lithuanian Cham
ber of Commerce of Illinois,
3241 S. Halsted St. Phone
Calumet 7358, linkiu geros
kloties.

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
•

\

Nauja

Nesenai sugrįžęs iš Eilwod, III.
Ne žieve, bet vaisium valdžios darbų — dabar užsiima
visokiais namų darbais
brangus medis sodo. Ne rū
Turi 43 metų patyrimo

bai, bet darbai žmogaus ver
tę rodė.

Rez. Tel. VICTORY 2499

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

2223 West 23rd Place
IeL Canal 5014

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

DRAUGAS'

8

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Motery Są-gos 1 kp.
seimo atstovės
sutiktuvės

Šaunios vestuvės

CHICAGOS MIESTO CENTRE
IŠSTATYTAS ŠOVINIŲ RINKINYS

Įvairių rūšių šovinių ir
bombų, jjuo mažiausių iki
stambiųjų, rinkinys priklau
so
U.
S.
kariuomenės
Ordance departamentui. Iš
statytas
First
National
Bank namuose.
Tas suda
ryta ne kokiai parodai. Tai
tik pavyzdžiai
apžvalgyti
tų šovinių ir bombų gamin
tojams, kurių eilės kasdien
atvyksta gauti vienokių, ar
kitokių iš karo departmento darbų.
Išstatyti šovi
niai ir bombos yra neužtai
syti jokia sprogstančia me
džiagą. Tik metaliniai luk
štai.
Matę savo akimis
šiuos paąyzdžius gaminto
jai (dirbėjai
fabrikantai)
gali geriau
orientuotis jų
gamyba.
Karuomenės Ordance departmento ofisai Chicagoj
yra ruimingi. Jie prieš po
rą metų buvo maži ir visą
gražiai išpildė Aldona Kirs- personalą sudarė vos 6 as
tukaitė. Bažnyčia ir altoriai menys.
šiandie darbuoja
seserų Kazimieriečių buvo
išpuošti gyvomis gėlėmis.
Žmonių prisirinko pilna baž Garnys pas Kibelkius
nyčia.
So. Chicago. — Plačiai
Vestuvių puota buvo pa žinomus jaunesnės kartos
rapijos svetainėje, kur da veikėjus A. O. Kibelkius,
lyvavo ir klebonas kun. J. rugp. 29 d. garnys apdova
Šiaulinskas, vienuolis pran nojo dukrele. Motina ir duk
ciškonas Alfonsas Kazlaus relė randasi So. Shore ligo
kas, daug profesijonalų, biz- ninėj ir jaučiasi gerai.
nierių, jaunųjų giminės bei
Kibelkiai yra malonūs ir
draugai. Puotos metu sudė draugiški žmonės, gausiai
ta daug nuoširdžių linkėji- visuomet prisideda prie pa
mų. Puotos vedėju buvo A rapijos veikimo ir jos už
Bacevičius. Visi linksmino laikymo. A. Kibelkis yra
mės iki vėlumos.
Šv. Vardo Dr-jos narys ir
Ant. rytojaus ir vėl susi eina nut. rašt. pareigas,
rinkome į svetainę, kur jau taipgi parap. komiteto na
nieji visus dar pavaišino ir rys, O. Kibelkienė, buvusi
atsisveikinę leidosi kelionėn Grigalaičiūtė, yra veikli na
automobiliu porai savaičių. rė Šv. Teresės Sodalicijos,
Grįžę apsigyvens nuosavam visuomet gausiai aukoja drname. Tokiu būdu mūsų pa jai ir parapijai.
rapija padidėjo viena inte
Sveikiname A. O. Kibel
ligentiška šeima. Emilija M. kius ir dukrelę, linkime nau
jai pilietei .sveikai augti ir
pasekti tėvelių pėdomis. Rap.

North Side. — Kaip ki
tur, taip ir pas mus šiuo
laiku labai daug vestuvių.
Daug mūsų jaunuolių jau
Bridgeport. — Rugpiūčio anksčiau susituokė ir mes
31 d. M. S. 1 kps. iždininkės, j turėjome laimės jų vestu
B. Bitautienės, namuos įvy- vėse dalyvautį.
ko seimo atstovei V. GalBet, štai, rugpiūčio 30 d.
naitei priimtuvės. Dalyvavo buvo irgi labai šaunios ves
kuopos valdybos narės ir tuvės žymių jaunuolių: Juo
viešnios iš ARD centro; zo Valaičio, žinomo veikėjo
sveikino 1 kp. delegatę, pir A. Bacevičiaus sesers sū
mininkė Elena Nedvarienė, naus, su Elena Sutkiūte. Afin. sekr. A. Nausėdienė, A bu mūsų parapijoj gimę, au
RD fin. rašt. K. Garuckaitė, gę ir mokyklą baigę. Abu
ir, žinoma, pati šeimininkė, yra Šv. Mykolo parap. cho
B. Bitautienė. Po vaišių, iš ro nariai nuo pat jaunų die
klausėm seimo įspūdžių, ku nų; be to dalyvauja visame
riuos vaizdžiai atpasakojo naudingame veikime. J. Va
V. Galnaitė ir dėkodama už» jajįį8 jau kelinti metai yra
priimtuves, parvežė susirin-1
jjo8 komiteto „arys.
kusioms “lauktuvių" iš New Da t0 lr ve8tuvSs buv0 šau.
York City, dailių rankų dar- njo8 Jungtuvių apeiga8 at.
bo importuotų dovanėlių.
liko pats klebonas. Per šliūSulauktuves ir išleistuvės
bą solo “Avė Maria” labai
Pradėjome jaukų vakarėlį
rugpiūčio 31 d., o baigėm jį
jau rugsėjo 1 d., reiškia
“baliavojom” “visą mėnesį”
— nenorėjom skirtis, nes
tarp 1 kp. sąjungiečių vieš
patauja draugiškumas. Esa
me visos, taip sakant, “seasoned members”. V. Galnai
tė mūsų kp. išbuvo suvirš
10 metų, bet dabar 20 sei
mo įprašyta sustiprinti M.
S. 3 kp., kuri randasi, kaip,
tik toj parap., kurioj ji gy
vena
(Dievo Apvaizdos).
Tad ji, nors ir nenoromis,
keliasi į 3 kuopą, kur ant
vietos, lengviau bus pasidarbuot. Tikimės, kad V. Galnaitei
pasidarbavus,
toji
kuopa ne tik sustiprės, bet
bus viena uoliausių sąjun
goje, nes ten yra dar pačių
pirmųjų sąjungos narių, ku
rios organizacijai įsisteigus
įsirašė.
Dėkojame 1 kp. atstovei
V. Galnaitė, įpratusi idea
liam darbe, tad ir Mot. Sągos 20 seiman vyko savo
lėšomis. Mūsų kuopa jos tą
žygį įvertina ir jai dėkojam.
Taipgi esame patenkintos,
kad ji nors jau Mot. Są-gos
seimuos nedalyvavo per ke
lioliką metų, šiame seime
padarė gero įspūdžio ir lai
mėjo veik ketvirtadalį visų
seimo balsų, kandidatuoda
ma į vietą, į kurią ją statė
vienbalsiai 1 kp.
Tad, su Diev mūsų veikė
jai ir gero pasisekimo 3 kuo
P°j-

CYO boksininkų

pramogos
Soldier Field, Grant par
ke, rugsėjo 17 vakare įvyks
didelis boksininkų
pramo
gos, Catholic
Youth Or
ganization (CYO) rinktiniai
boksininkai persims su atvykstanča boksininkų čempijonų komanda iš Havajų
salų. šią komandą geležinkeloi stoty antradienį pasi
tiks komitetas, kurio prie
šaky hus J. E. vysk. Sheil.

VAFFY VRA MAS

Plieno kompanija
nupirko 91 akrų
Republic
Steel Corpora
tion ties savo fabrikais So.
Chicagoj nupirko 91 akrą
prerijų, matytš fabrikų pra
plėtimui. 109,000 dol. pirki
mo kaina.

Pirmadienio, rūgo. 8 d., 1941

Civiliniai tarnautojai
teisinami

Chicago miesto mayoras
Kelly išleido proklamaciją.
si jau net 1,050 asmenų.
Aną dieną Illinois gub Rugsėjo 10 d. skiria mieste
Daugiausia kvalifikuoti ka
Green pareiškė, kad valsty minėti
“Chicago Defense
ro technikai, įvairių planų ‘
bės civiliniai tarnautojai Day.”
braižėjai. Įvairių rūšių gin
aktyviai dalyvauja politiko
klų dalims jie pagamina
Mayoras tai padarė rem
je ir už tai jie galės būti
braižinius, pagal kurių dir
nubausti pašalinimu iš tar damasis miesto tarybos pribamos įvairiausios dalys, iŠ
nybos.
Gubernatorius pa pažitna šiam tikslui rezoliu
kurių paskiau sustatomos
žymėjo, kad tas liečia apie cija.
■•
į
reiaklingos vienatos. Pav.,
4,000
tarnautojų.
Sakė.
Rugsėjo
10 d. piliečiai
vieni fabrikantai gamina šo
kad civilinės tarnybos ko raginami prie savo
namų
viniams lukštus, kiti kitur
misija vykdo tardymus,
iškelti šalies vėliavą.
Tuo
jiems erikalingus dankčius,
Dabar tos civilinės tarny būdu bus pareikšta ištiki
dar kitur kitokias įvairias
bos tardymų boardas kurį mybė šaliai.
dalis.
sudaro du respublikonai ir
Ofiso
viršininkas
yra
vienas demokratas, nuspren
pulk.
Donald Armstrong.
dė .kad valstybė? departa Pranešimas
Jo pavaduotojais yra taip
mentų viršininkai turi įteik
pat karininkai.
Moterų Są-gos 1 kp. poti jam, boardui, smulkme
Chicagos Ordance distrik
niškus ir faktai3 paremtus seiminis susirinkimas įvyks
tui priklauso valstybės: No. t ieš kiekvieną tarnautoją rugsėjo 8 d., 7:30 vai. Šv.
ir So. Dakotos, Minnestota. Į akinimus, jei tie tarrauto- Jurgio parap. svet., ant 2
Iowa, W8iconsin, ir šiauri
>i aktyviai da’/vauj* poli lubų. Visų narių, prašom at
nės ,Michigan,
Illinois ir tikoje.
Masinis gi tarnau vykt susirinkiman ir išgirs
Indiana dalys.
tojų neįmanomas ir nega- ti detalų 20 seimo raportą
Ofisuose kasdien daromi lftnas, kaip to norėtų kai iš mūsų kps. atstovės V. Gal
ir pasirašomi įvairių rūšių kurie valstybės vyriausybės naitės.
Šis susirinkimas
kontraktai su fabrikantais. organai.
svarbus, prašome visų na
Viskas šalies saugumui.
rių jame dalyvauti. Valdyba

Pieno pabrangimo
priežastys
Paul
Potter, Associated
Milk Dealers of Chfcago
sekretorius paduoda šis dvi
pieno pabrangimo priežastisa
1. Chicagos morkete daug
pieno superka šalies vyriau
sybė
pieniniams produk
tams.
2. Sezoninis pieno pabran
gimas numatomas rugsėjo
mėnesį, nes šį mėnesį vy
riausybė planuoja padidinti
pieno supirkimą.
Toks aiškinimas vargiai
gali
įtikinti
šeimininkes,
kuros pieno pabrangime ma
to nuoskaudą.

leteA'

SEE THE BEAUTlfUL
STARS *.

Policistas laimėjo
500 dolerių
Plėšikas Ahtrur Durfk, 21
m. amž.
apiplėšė Western
Union Telegraph Co. ofisą,
5238 Blackston avė. Jam
bėgant su grobiu iš ofiso
policistas R. Hayes jį tarp
dury nušovė.
Kompanija policistą už
tai apdovanojo penkiais šim
tais dolerių.
Pasirodė, nušautasis Durk
prieš tai apiplėšęs kitas
įmones.
Jis užsiėmė piešikavimois.

Daug automobiliu
parduota

Per pirmutinius aštuonis
mėnesius šiais metais Cook
Joliet suimti 4
apskrityje parduota 120,702
jauni piktadariai
automobiliai.
f
Bureau of Motor Advice
Joliet
policija
suėmė:
James Bondarcuk, 19 m., praneša, kad tai rekordas.
Clarence Spisak, 18 m., Jamas Alessio, 17 m., ir Cur
tis Binzer, 16 metų amž.
Visi keturi kaltinami vipuos
moters, 22 m. amž., sumuši
mu ir išgėdinimu.
Policija praneša, kad are
UNITED
štuotieji prisipažino.
STATES
SAVINGS
BONDS
AND STAMPS

X
Dr. J. Simonaitis
džiaugiasi ir draugams dali
na cigarus: jo žmona Kotri
na šv. 'Kryžiaus ligor|inėj(
pagimdė sūnų. Motina jau
čiasi gerai, o naujas pilietis
auga.
Sveikiname daktarą
ir jo žmoną — DKK narę.

t

X Rekašienė, žymi Brigh
ton Park lietuvių darbuoto
ja, vakar parvežta namo iš
šv. Kryžiaus ligoninės kas
dien eina stipryn. Rekašiai
gyvena adresu: 4545 South
Fairfield avė.
X Ignatavičiai, ilgamečiai
North Side gyventojai, ne
seniai nusipirko namą Mar
guette Parke prie Washtenaw avė., priešais
bažny
čią.

X Town of Lake gyvuoja
organizacija, vardu Back of
Didžiausias pasaulyje me
the Yard Council, kuri Da
nininkas, paveikslų
piešėvis Sąuare parko salėj kas
jęs, Rafeal Santi, — buvo
dien duoda, nemokamai pie
katalikas.
tus neturtingiems mokyklų
(parapijinės ir viešųjų) vai
PIRM NEGU PIRKSITK
kams. Mokyklos dienomis
MATYKITE MUS!
kasdien išduodama nuo 800
iki 900 pietų.
Dabar toji
organizacija
tini
bazarą
prie W. 47 ir Damen avė.
Bazare iš lietuvių darbuosis
Mot. Sąpgos 21 kp. narės.
Lietuviai prašomi remti ba
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
zarą, nes visas pelnas eis
LENTŲ. MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
neturt. vaikų maitinimui.
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatymų ai
pataisymų — Nieko JmokBtl — S
metai Umokėtl — Apkainavimaa
dykaL

Lietuvis Pardavėjas •
Stanley Litvrtnae — Vedėjas

Carr-Moody Lumber
Company
3039 So. Halsted St
VIO. 1272

DM “Diamond Jim” Have
Stamach ar lllcer Pains T
Itin hard I y likely that Diamond Jim
Brady could have eaten ao voracioualy if he suffered after-eating
pains. Sufferers who have to pay
the penalty of sto m ach or uleer
pains, indigestlon, gas pains, heartburn, burnlng sensation, bloat and
other conditions caused by excess
acid should try a 25c box of Udga
Tablets. They mušt help or money
refunded.

ĮSpEFENSE

BUY

JUBILIEJAUS PROGA

BIIUSH

10 Savaičių Pienumerata Siūloma .

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
įEE THE DEAUT Ir U L,
ZAOON /T—

Chicago Defense Day

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!

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANaI 8010

' CRAYON.

< >\ s\| 1 \l Ydl K IltMOHK E ')U RASK

AMERICA ON GVARDl
Above la * reproduction of the
Treasury Department’s Defense
Savings Poeter, shonving an exact
duplication of the original “Minate
Man” statue by famed sculptor
Daniel Cheatei French. Defenee
Bonds and Stamps, on sale at yoar
bank or post office, are a vital part
af America’a defense preparations.

Vb/laas
--- ILwmmar
A laab^A
▼▼ny to imtut
trrira^

Ino gray that no dbturbe
the color harmony of

your hairl Touch lt away

Pirldte “Defense štam
pas” šiandien ir taupykite
rytojui! Stampos parsiduo
da po 10, 25 ir 50 centus.
Kiekvienas pirkėjas gauna
knygutę, kurioje gali tau
pyti “Defense Stamps”.
Sustokite “Draugo” ofi
se ir nusipirkite nors kele
tą “Defense Stamps”!

Būkite nuoširdūs ameri

konai!

•ofely wlth thla n«w Clolrol Brush Crayon. lt permitą coloring from the root out w*hout drlpping or smudg-

bg. and b tho perfect on«wer to ln-between tintlnga or
thoae dlatractlng drat gray hoirt. b a amort "corry-every

where" caae thot opena ln a Jlffy reody for we. >1 ,. ,

Befllls 90c ... b 12 naturoMooUftg ahadea.

