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Kaune Rasta Plajnai Lietuvos Naikinimui
J. čikaginis

GEROJO LATRO
BAŽNYČIA

!•

New Yorko valstijos šiau
rėje yra Clinton kalėjimas,
kartais, vadinamas USA Si
biru. Seniau čia pasmerktie
ji kaliniai dirbo geležies ka
syklose. Per paskutinius tre
jetą metų kaliniai, vadovau
jami kapeliono katalikų ku
nigo Hyland, pastatė bažny
čią šv. Dismo -r- gerojo lat
ro, kurs buvo su Kristum
nukryžiuotas ir prieš mirtį
daiė atgailą.
Šios kalinių
bažnyčios
statymą
daug
kas parėmė: net vargonus
padovanojo du žydai, o var
pą — metodistų bažnyčia.
Altoriuje bus išpieštas ge
rojo latro paveikslas.
Nesenai
bažnyčia
buvo
pašventinta. Iškilmių metu
47 kaliniai priėmė sutvirti
nimo sakramentą. Tėv. Hy
land pareiškė, kad į tą vyrų
kalėjimo bažnyčią
negalės
įeiti moterys ir per pamal
das iš kalinių nebus renka
mos aukos.

VOKIETIJA IR U. S.

Bolševikai planavo
visus neištikimus lietuvius

Gomelio apylinkėje žuvę
80,000 vokiečių - Maskva

Iki pavasario manyta ištremti apie

Leningradas ne visiškai apsuptas

1,500,000. Tesuspėjo išgabenti apie

Naciai užėmę Viazmg. Netoli Mas

200,000

kvos

BERLYNAS, rugsėjo 10 d.
— (Telegrama) —
Kaune
rasta bolševikų paliktas Lie
tuvos naikinimo planas, pa
gal kurį iki šių metų liepos
mėnesio pradžios visi gyven
tojai turėjo būti aprūpinti
Sovietų Rusijos pasais. Šie
pasai buvo jau išdavinėjami
su keturįų spalvų antspaudo
mis. Kaip iš atrastų doku
mentų dabar paaiškėjo kiek
viena spalvos antsauda ture
jo savo reikšmę.

Raudoni ištikimieji
Raudonos spalvos antspauda buvo taikoma ištiki
miesiems. Žalia spalva —
tiems kurie
nustatyta pa
likti Lietuvoje iki 1942 me
tų pavasario. Šviesiai viole
tinė — tiems, kurie turėjo
būti išgabenti iki šių metų
rugpiūčio mėnesio ir tam
siai violetinė — tiems, ku
rie turėjo būti išgabenti iki

Amerikos spaudos žinio
mis per porą metų 82 milijo
nams vokiečių pavyko savo
įtaką išplėsti, savo valdžion
paimti septynteiiką
kraštų4 &U metų spalio, mėaesio,iš viso užimančių 1,213,560
kvadratinių mylių ir turin- Būtų išgabenta 1,500,000
čių 210,167,000
gyventojų. J
Pagal tą planą iki kito
Jungtinės Valstybės apima pavasario buvo numatyta iš
3,026,789 kvadratines my gabenti iki 1,500,000 lietu
lias ir turi 131,409,881 gy vių, kurie būtų buvę pakeis
ventoją. Taigi Amerika val ti atgabentais iš kitų Rusi
do daugiau žemės, bet turi jos kraštų.
mažiau gyventojų.
Sumanymas pradėta vyk
•

JrASKVA, rugsėjo 10 d.'blaškyta dvidešimt devinto— Pirmieji rusų apskaičiavi' ji vokiečių pėstininkų divimai
skelbia, jog kovose Į zija, kuriai padaryta milži-

dyti birželio viduryje. Ka
ras nutraukė sumanymo vy
kdimą.
Tačiau
bolševikai
jau suspėjo išgabenti apie
60,000 lietuvių.
Nežiūrint šių aplinkybių,
ryšium su karu iš Lietuvos
išvežta apie 200,000 įvairių
tautybių žmonių.

prie Jelnjos žuvę apie 75,000 ar 80,000 vokiečių ka
reivių.
Rusų kariuomenės prane
šimai sako, jog Gomelio
apylinkėje smarkia aaka iš
O BBITISH BASES 1
("Draugas” Acme telephoto?

Amerikai gresia

Britų vadovaujamos kanadiečių ir norvegų tremti

nių kariuomenės įsiveržė į Norvegijos špicbergo salą

infliacija,

BOSTONAS,

Sulaikyta nacių ataka

Suomijos nusistatyr

mas pasilikęs

ir sulaikė ten kasamų anglių siuntimą Vokietijai.

Morfgenthau
rugsėjo

nepasikeitęs

T
10 ’

d. — Iždo sekretorius Morgenthau pabrėžia, jog Jung
tinėms Valstybėms gresia
infliacijos pavojus ir
kad
nuo jos išsigelbėti visuome
nė turi būti plačiau taksuojama, mažiau turi leisti pini
gų, skubiau taupyti ir pasi
duoti dar didesniems suvar
žymams.
Savo pareiškime 'sekreto
rius pabrėžia, jog svarbiau
sia yra pakelti taksus, sure
guliuoti išmokėjimo kredi
tus, sumažinti reikmenų pa
reikalavimą. Be to,
reikią
sukontroliuoti kainas palei
džiant apyvarton visų reiknienų perteklius, ypač ūkio
'produktų, kad tuo būdu bū
tų išvengta perstaigus kai
nus kilimas.

Anglų memorandumas dėl
gaunamų iš U. S. reikmenų
LONDONAS, rugsėjo 10 d.
— Susirūpinusi kaltinimais,
kad “lend-lease”
įstatymu
gaunami iš Jungtinių Vals
tybių reikmenys dažnai pa
vartojami eksportui kompeticiiai su Amerikos indus
trija/ Anglija šiandie pasi

tuo būdu užgrobti sau Ang
lijos užsienio marketus sa
vajam eksportui.

Reikmenys pakeliui
Anglijos vyriausybė me
morandume taip pat pažymi
ma, jog šiuo metu Jungti-

nes

Valstybes

niški nuostoliai ir tūkstančiau žuvusių vokiečių. Šioje
dalyje rusai skelbia atnrr.išę vokiečius ir atsiėmę
kvadratinių mylių žemės p >
tus.

HELSINKIS, rugsėjo 10 d.
— Suomijos didžiausios po
litinės partijos, socialdemo
kratų organas šiandie už
ginčija, kkd Suomijoj
yra
Quislingo typo vyriausybės
ir tvirtina, jog Suomija, ne
žiūrint karinės sąjungos su
Vokietija, vis dar tebestovi
už “politinę laisvę ir • pa
grindinį savo žmonių suve-

Užsienio
vicekomisaras
Lozovskis pareiškė, jog šio
se atakose esą galima įžiū
rėti vokiečių kariučmenės
laimėjimų galą.
Kariuomenės
pranešimai
sako, jog po nepavykusių
vokiečių atakų Gomelio apy
linkėje rusai pravedę
pla
čias kontratakas ir priver
tę vokiečius pasitraukti už
“N” upės.
Šioje- atakoje, pasak ko
munikato, “beveik 4,000 vo
kiečių karininkų ir kareivių
žuvo “N.” upės vandenyse.
Vien tik septynioliktoji di

at kurias r*nitetą”. -------- -------------- - vizija prarado 60 tankų/30

Laikraštis Sosiali Demožadėjo griežčiau
prižiūrėti nors Pietų Amerikos valsty J
pabūklų ir 1,600 vyrų”.
bės
gali
pasiekti
prekės,
kuį kraatii
griežtai
pasisakė
eksportą ir jį labiau suvar
Vokietijos aviacija vakar
rios šiuo metu jau neekspor prieš dabartinės nacių vyžyti.
pravedė dvi atakas ant Ma
Anglijos vyriausybė šalia tuojamos, nes esančios iš- riausybė Norvegijoje galvos skvos, bet oficialiai prane
Vidkun Quislingo pareiški
kitko pareiškė
susirūpini siųstos daug anksčiau.
šama, jog užpuolikai buvę
mą, jog Norvegija Suomija
mo, kad tokie reiškiniai yra
išvaikyti.
ir Danija turinčios susijung
labai vertinga propagandai
ti sudaryti naujajai tvarkai
medžiaga vokiečiams..
Marins badu
Japonijos - U. S.
Skandinavijoje.
Anglija paskelbė memoran
BERLYNAS, rugsėjo 10 d.
Dėl Quislingo kalbos lai
durną, kurio nuorašą su už santykiai gerėja
kraštis rašo, kad Suomija — Aukštieji vokiečių sluog
sienio sekretoriaus Edeno
KO VERTI PIRKTIEJI
Teatrai buvę
TOKIJO, rugsėjo 10 d. — priešingai prieš Quislingo sniai šiandie duoda supras
parašu pasiuntė Washingto
PATRIOTAI
Šiuo metu aiškiai pastebima pareiškimą, nė nemananti ti, jog naciai greičiausia ban
nan.
Memorandume pareiš
Oslo paskelbta
Tautininkų režimo metu priversti užsiimt
Japonijos spaudos pasisaky- drayti jokių pakaitų savo dysią Leningradą priversti
kiama, jog Anglijos vyriau
Bronius Dirmeikis tikrai bu
pasiduoti dėl bado, negu
kymų prieš Amerikos užsie vidaus gyvenime.
sybė prižiūrėsianti, kad gau
karo stovis
vo vienas stipriausių Sme propaganda
kad greitai jėga jį paimti.
nio politiką griežtumas pra
tieji iš Jungtinių Valstybių
tonos ramsčių, buvo pasta
Sakoma, jog pirmieji vo
OSLO, Norvegija, rugsė reikmenys nebūtų naudoja deda atslūgti, kai tuo pačiu Popiežius priėmė
WASHINGTONAS, rugsė
tyta oficiozo
(kuris buvo
kiečių
kariuomenės daliniai
laiku
pranešama,
jog
pasku

jo 10 d. — Vokiečių komi- mi privačiam pelnui, įsigyti.
ir partijos laikraštis) “Lie jo 10 d. — Senato subkpmiyra apie penkioliką
mylių
tiniąją savaitę Amerikos am
sįonierius Norvegijai
Jo
atstovą Taylor
tuvos Aido”
redaktorium, sijos pirmininkas šen. Clark seph Terboven šiandie pas Leidžiama eksportui
nuo niiesto.
basadorius Japonijai konfepurvais drabstė daugelį kri- šiandie pareiškė, jog komiVATIKANO
MIESTAS,
Autoritetingi
sluogsniai
stovį
Iš gautųjų iš Jungtinių ravo su Japonijos užsienio
kščionių ir liaudininkų ge- si3a’ tyrinėjanti karo propa- kelbė pilietinio karo
ministeriu apie dvyliką kar rugsėjo 10 d. — šiąnakt pareiškia, jog Leningradas
Oslo lr” apylinkei.
Valstybių reikmenų, kurių
riausių užmanymų, norėda- gandą Amerikoje, turinti ži
tų.
į i,(, j|4 Popiežius Pijus Xn priėmė nesąs atkirstas nuo Ladogos
Šis įsakymas, kaip ir ki trukumas jaučiamas pačioje
nias pasitarnauti tautininkų nių, kad daugelis nepriklau tose Norvegijos vietose an
jog
Anksčiau Japonijos spau privačioj audiencijoj asmenį ežero, bet jie pažymi,
Amerikoje,
eksportui
lei
somų
teatrų
savininkų
bu

labui.
vokiečių-rusų Prezidento Roosevelto pa susisiekimas Ladogos ežeru
ksčiau paskelbtieji karo sto džiama tik tiek ir tik tokie da rašė, jog
Dabar gi gauname žinių vę priversti rodyti filmas, vio
karas
tęsis
trumpai,
bet siuntinį Vatikanui Myron C. esąs menkos vertės.
įstatymai,
pareiškia, reikmenys, kurie (1) reika
apie Dirmeiko pareiškimus, kurias senatorius pavadina jog visi unsikaltusieji nuos
šiuo metu toji pat spauda Taylor.
lingi karo tęsimui užjūryje
kad Smetoną laiko mirusiu propagandinėmis.
Kiek anksčiau Taylor kon Kovos aršėja
pradeda
rašyti, jog esą ga
karo pačiai Anglijos kariuomenei
Vakar senatorius Nye pa tatams bus teisiami
lietuvių tautai visiems lai
feravo
su Vatikano vaisty
teismo ir vokiečiai galį pra ir sąjungininkams ir kurių lima laukti ilgai nusitęsian
Pranešimą! iš fronto duo
reiškė,
jog
jo
turimomis
ži

kams.
bės sekretorium
kardinolu, da
jog kovog prie
čio karo..
vesti
net
masines
bausmes,
tose
vietose
tiesioginiai
iš
vyriausybės
Visiškai suprantama — niomis vienas
Iš
pranešimų
paaiški,jog
Luigi
Maglione
nubausti nuteistuosius mir Amerikos gauti
Leningrado darosi kaskart
negalima,
seniau jam pinigus mokėjo agentas, kurio jis neįvardi ties bausme ar kalėjimu iki
Amerikos
ambasadorius
Manoma, jog Taylor įtei
aršesnės ir jog miesto gy
(2)
mažos
dalys
šių
reikme
Smetona, tai kiauksėjo apie no’ Pareikalavęs, kad judogyvos galvos ir kaltinamųjų nų, kurie būtini eksportui ir Grew tarėsi su užsienio mi kė Popiežiui svarbų Prezi nėjai tvirtai laikosi.
jo vežimėlį. Dabar gal mo-,
paveikalų studijos pa
nisteriu tuo metu, kai Ame dento Roosevelto asmenį pa
Tuo tarpu Berlyno radio
(3) taisymui anglų mašine
kęs kiti, tai tarnaus kipropagandinių fil- nuosavybes konfiskuoti.
Pasak vokiečių, šis įsaky rijos jau vartojamos arba rikos tankeriai plaukė Rusi reiškią.
paskelbė,
jog vidurio fronte
tiems. Gal nors dabar Sme mų.
jon Japonijos vandenimis ir
Kai kurie Romos sluogs nacių , kariuomenė
maS paskelbtas, nes komu mašinerijai jau
užėmusi
pradėtose
tona supras, ko verti samdy
kai Japonijos premjeras ren niai įsitikinę, kad Preziden
nistai
kėlę
riaušes
ir
nera

Vyazmą, kuri yra apie
90
statyti dirbtuvėse.
ti patriotai ir ar vertėja’
“““velto ir Churchiar
gėsi paskelbti Japonijos van tas Rooseveltas savo pareiš mylių į rytus nuo Smolens
mumas
darbininkų
tarpe.
Be šių nuostatų esą gali
persekioti tvirtus, įsitikini-1“0 konferencijoje
paskelbkime norįs įtikinti Popie
denų saugumo zoną.
ko ir tik 130 mylių nuo Ma
ma eksportuoti tokius reik
tus punktus, kurių antrasis
muš
turinčius
lietuvius,
Kitas ženklas, kad Atneri- žių,
griežtai
pasisakyti
Argentinoj
tiria
skvos. Vyazma yra 60 m,
menis, kurių trukumo Ame
sako, jog nebus daroma jo
nors jie buvo krikščionys ar
kos-Japonijos santykiai ge prieš nacius.
nuo Jelnos, kur pasak rusų
rikoje nejaučiama.
kių teritorinių pakeitimų,
liaudininkai.
rėja, yra Amerikos ambasa
nacių veikimą
vokiečiai sumušti.
kurie nesutiktų su ten gyve
dos nebesirūpinimas iškrau
Propaganda
čiams,
esantiems
Anglijoje
BUENOS AIRES, rugsėjo
nančios tautos norais.
Leningrade, vokiečių aps
styti amerikiečių iš Japoni
ir norintiems grįžti , namo,
Informuotieji anglus šiuo
GALI NULEMT
Spauda pažymi, kad nu 10 d. — Bijodamas, kad su
kaičiavimu,
yra apie 1,000,jos.
vykti kovojančių valstybių
matoma, jog ir daugiau tau teikta Argentinos kongreso gsniai pareiškia, jog vokieLIETUVOS LIKIMĄ
000 rusų kariuomenės, kuri
laivais.
“Chicagos Tribūne” rug tų padarys panašius pareiš investigacinei komisijai in-1 čių propaganda pasiekė ne
neišvengiamai turėsianti pa
Leis grįžti anglų
Iki šiol Amerikon grįžtan
sėjo 3 dieną buvo įdėjusi kimus. Esą gal dėl to dar formacija gali pakenkti Pie tik Jungtines Valstybes, bet
siduoti ar bus sunaikinta.
tiems amerikiečiams vienin
veiki ir Anglijoje jau esą galima
nedidelę, bet svarbią žinelę: atidema sąjungininkų kon- tų Amerikos nacių
Kiek ilgai Leningradas gali
laivais
telis kelias buvo tik orlai
Latvijos, Lietuvos ir Esti ferepcija, kuri buvo numa mui, kap. Fritz Wiedemann, pastebėti nesutarimo sėklų.
laikytis vyriausybės sluogs
viais
Lisabonon, Portugali
LONDONAS,
rugsėjo
10
d.
Anglijoje,
pasak
jų,
šiuo
konsulas
jos ministeriai Londone įtei tyta Londone paskutinę sa buvęs generalis
niai nepažymi.
skleidžiama — Pranešama, jog Jungti jon ir iš ten per Atlantą tik
San Franciske, atsisakė vyk metu pamažu
ke britų vyriausybei raštus, vaitę.
Tačiau šiuo metu Leninkuriuose “pasmerkia nacių
Sužiba naujos viltys pil ti į Buenos Aiers pareiškė Į gandai, būk Amerika, pasi- nių Valstybių valstybės de Amerikos ar kitos kurios ne
*
gradas
smarkiai
bombar
kovojančios
valstybės
lai

Janeiro naudoma teikiamais reikme partamentas panaikino kai
okupaciją ir prašo politinės nai Lietuvos laisvei ir nepri pasiliekąs Rio de
laisvės po karo”. Savo raš- priklausomybei, nes Ameri dar dviems ar trims savai- nimis, norinti sulaikyti bet kuriuos suvaržymus ir su vais arba transatlantiniais duojamas iš žemyno ir iš
oro.
pilie orlaiviais. *
kokį Anglijos eksportą, kad tiko leisti Amerikos
tuose ministeriai primena kos ir britų balsas svarbus. tems.
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gyvenimas
IR APYLINKĖSE
RAULAS: Aiškinai man,
Jonai, kad be gero daktaro
negali pasveikti; be laips
niuoto inžinieriaus gero na
mo nepastatysi; be tikro
kunigo ir Šv. Katalikų Baž
nyčios negali į dangų įeiti.
JONAS: Tiesa, tiktai virš
minėti profesionalai privalo
būti tie, kas jie yra, ir po
valdžios priežiūra ir su val
džios leidimais.
RAULAS: Jonai, tas yra
man neaišku. Jeigu dakta
ras sykį gavo leidimą gydy
ti, tai jis visuomet gali bū
ti gydytoju; jeigu inžinie
rius sykį gavo diplomą, tai
jis yra tas pats inžinierius
per visą gyvenimą; jeigu
sykį kunigas tapo pašven
tintas, tai jis turi būti ku
nigu ant visados, ir tuo pa
čiu kartu jis yra vadas.
JONAS: O, Raulai, čia
labai klysti; taip negali bū
ti.

RAULAS: Jeigu ne, tai
įrodyk man pavyzdžiais?
JONAS: Daktaras, išlai
kęs kvotimus vienoj valsty
bėj gali praktikuoti toj val
stybėj per visą gyvenimą.
O kitoj valstybėj negali.
Jeigu jis norėtų persikelti į
kitą valstybę, privalėtų iš
laikyti kvotimus ir gauti
valdžios leidimą.
RAULAS: O kas gali jį
sulaikyti, jei jis yra geras
daktaras ?

JONAS: Valdžia. Ir jei
be valdžios leidimo gydys
pateks į kalėjimą. Raulai,
tas atsitinka su visomis pro
fesijomis: tiek daktaras,
tiek advokatas, tiek inžinie
rius be valdiško leidimo ne

gali praktikuoti savo pro
fesijos.
RAULAS: Kadangi val
džia kišasi į profesionalų
dalykus ir varžo jų teises,
o kas gi kunigus gali var
žyti? Jeigu jis yra pašven
tintas, tai yra kunigas ant
visados.

nigiskas teises, ta pati val
džia gali, ir turi pilną teisę,
atimti jam teises, jei prasi
žengs prieš tą valdžią, arba
prieš teises. Tada kunigas
nebegali atlikti jokio kuni
giško darbo: šv. Mišių lai
kyti, išpažinčių klausyti, sa
kramentų teikti, nes jis ne
turi nei valdžios, nei galės.
RAULAS: Jonai, aš pa
žinau kunigą, kuris buvo
katalikų kunigas, bet atsi
skyrė nuo katalikų vysku
po, prisidėjo prie nezaliež
ninkų ir sakė man: “Aš te
besu tas pats kunigas, kaip
ir buvau, tiktai nenoriu tar
nauti vyskupui.” Ar, ištik
rųjų, Jonai, jis yra tas pats,
kaip pirma buvo?
JONAS: Atsimink, Rau
lai, kad be vado toli neisi.
Katalikų Bažnyčios vadai yra vyskupai, vadovystėj Šv.
Tėvo Popiežiaus. O galva
yra pats Jėzus Kristus. Gi
kas tik sutrauko ryšius, ar
ba atsiskiria, nuo Jėzaus
Kristaus vado, tas atsiski
ria nuo paties Jėzaus Kris
taus. Pav., kada vokiečių
garsus kaizeris buvo ant
sosto, tada visi vokiečiai
klausė jo. Kuomet jis pa
metė sa vo sostą, išbėgo į
kitą kraštą, ar tada vokie
čiai klausė jo? Ar jis buvo
tas pats kaizeris?
RAULAS: Aišku, kaip
diena, kad buvo tas pats
žmogus, bet nebeturėjo jo
kios valdžios ant Vokieti
jos.

JONAS: Tikra tiesa, Rau
lai. Tas pats yra ir su ku
nigu, kuris atsiskiria n<uo
dvasiškos valdžios, sutrau
ko ryšius su Šv. Katalikų
Bažnyčia. Jis praranda vi
sas dvasiškas teises, nebe
gali teikti sakramentų, nes
tampa suspenduotas nuo
sakramentų. Ir, jei jis prisi
deda prie nezaliežninkų, jis
esti ekskomunikuotas; pa
lieka eretikas. Nes Jėzus
Kristus pasakė: “Kas ne
klauso Bažnyčios, tas tebūn
eretikas.”
J.V.S.

JONAS: Taip, Raulai, jis
yra kunigas ant amžių, bet
Gerą darbą artimui pada
jeigu jis prasižengia prieš rysi, jei prikalbinai jį užai
valdžią, kuri davė jam ku- sakyti “Draugą”.

metė šešiasdešimts šešis dolerius. Gera pradžia. “BinRugsėjo 2 d. Vyčių kuo go” vakaras bus paskutinį
pa laikė mėnesinį susirinki penktadienį šio mėnesio.
mą, kuriame apkalbėjo sa
Vietiniai džiaugiasi gavę
vo kuopos reikalus ir taipgi
nepamiršo parapijos reika “Lietuvių žinias” su Pitts
lų. Jaunimas vienbalsiai pa burgh žiniomis. Tikimės, kad
sižadėjo parengimais pasi redaktorius su nepaprastais
darbuoti parapijos labui. gabumais Stasys Gabaliaus
Jaunimas ką nors pasižada kas įvykdins tai, kad “Lie
tai ateityje ir išpildo.
tuvių Žinios” ir Clevelando,
Pittsburgh ir Detroit bus
Rugsėjo 4 d. šv. Vincen maloniai skaitomos.
Vietinis
to moterų klūbas laikė mė
nesinį susirinkimą, kuriame
plačiai apkalbėjo ruošiamos
kortavimo pramogos reika
lus. Rengėjos to vakaro pra
Rugsėjo 3 d. tapo palai
šė klūbiečių dovanų. Vienos dota Kotrina Stelmokįenė
pinigais, kitos daiktais, tre Šv. Filomenos kapuose, kur
čios kitko žadėjo paaukoti sūnus Jonas- įsigijo šeimy
tiek, kad, nieko nereikėtų nišką žemės sklypą. Atlai
pirkti it daugiau liktų pa kytos dvejos šv. Mišios. Kun.
rapijos labui. Klūbietės vi A. KaruŽiškis laikė Mišias
suomet savo parengimais prie šoninio altoriaus. Stel
daug pasidarbuoja. Be abe mokų šeima gyveno ilgus
jo, ir ši pramoga gerai pa metus North Side ir uolia*
vyks.
dalyvavo Dangun {žengimo

West End

North Side

Rugsėjo 7 d. moterėlės po
globa Šv. Marijos Nepersto
jančius Pagalbos ėjo wbendrai prie šv. Komunijos. Jų
skaitlingas būrelis daro ne
paprastą įspūdį šeimynoms.

DR. VAITUSH, OPT.

STAMPS

HERE
“Draugas” 2334 So. Oakley Ave., Chicago, III.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4649 $o. Ashland Avenue
OFISO VALANDO8:
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL TARda 4787
ii amų tel. PROspeet 1930

TųL YARda 6921.
Rea.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vaL nno I—3; nuo 6:30—8:30

758 West 35lta Street

DR. P. ATKOČIŪNAS

Jeigu su baime ant svie
to gyvensi, niekad ramumo
DANTISTAS
neturėsi.
1446 So. 49th Court, Cicero
Tas daiktas nėra sunkus,
kurį su noru dirba žmogus.

Niekados nesigailėjo tas,
kuris mažai valgė ir mažai
kalbėjo.

Bukite Malonus
SAVO AKIMS
DIDJUAUSIA8 PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojama namų pastatymų ai
pataisymų — Nieko įmokėti — I
metai limokėtt — Apkalnavlmas
dykaL
Lietuvis Pardavėjas
Stanley Litorinas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber
Company

e

Tik viena pora aklų vlaam gy.
venimui. Saugokit Jaa. leisdami
tiektam ln ttott Jas modernltklauaia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sutelkti.
32 MOTAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr,
Kampas 11-tee
CANAL #611 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki >.10 p. m.
Trefi. lr Beit: #:#• a.
i m. iki
7:10 pi m.

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
Telefonas;

CICcro 4276

Jeigu taip, —

2198 We»t Cermąk Road

TELEFONAI:
fflce: HEMlock 5524
MEROENCY: call MIDway 0001
Res.: HEMlock 1643

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 6091

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Residencija: 6600 So. Artesian Av>
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popia
8 iki 9 vaL vakare.

DAKTARAI
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

3343 So. Halsted Street
Tel. CANai 5969

S

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICJAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

2408 West 63rd Street

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4649 So. Ashland Avenue
arU 4Vth Street
vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal autartį.
Telefofnaa: HKMtoc* ft84»

PR. PETER T. BRAZIS

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 West Cermak ftoad

2017 S. Western Ave.

Tel. TARda 8848

Tel. Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien
Ofiao TaL:

VIRglnia 1888

taU. tai
FB0.PM MU
PRO.]

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR OHRURGAS

1853 We«t 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien auo 2:00 iki

8:00

vaL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Trefilad. lr Bekmad. tik susitari ua.

6757 So. VVestern Ave.

DR. V. E SIEDLINSKI

Ofiao valandoa:

Popiet — nuo 1 iki S! Tak. 7 Iki S
Nedėliomis pagal autart}

Telefonai CANai 7389

3409 S. Halsted St

DR, PETER J. BARTKUS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

GTDTTOJAS IR CHIRURGAS

DO. R, PALUTSIS

FACTORY REPRESENTATIVE

TeL CANai 0257
Rea. teL: PROspeet 666.

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS

TaL Cicerų 1484

ALEX ALESAUSKAS & SONS

k

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal autartį.
Re«. Uletonąą SEĘĮųy 0434.

n

4197 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P.
Trečiadieniais pagal sutartį

3147 S. Halsted St, Chicago

PHYSICIAN AND SURGEON

WHDLESALE
FURNITURE
BROKER
M

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. Y. A. ŠIMKUS

2202 West Cermak Road

DINUKO ROOM SBTB — FAR*
LOK KETU — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — REFRIGERATORS — VA..RER8 —
MANGELS — STOVĖS,

DR. T. DUNDULIS

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

AR IEŠKOTE DARBO?

Ashland Avenne

Teief.

Ofiso teL VlRginia 0036
Residendjos teL: BEVarlį; 8244

DR. F. C. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips

OPTOMETRISTAI

1801

' DR, S. BIEŽIS

>

Skaitykite “Draugo”
“Help VVanted” skelbimus!

DEFENSE
jio

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGIČIU
Mėnesiniais atmokėjimals

4712 So. Ashland Ave,

J

SAVINGS

PASKOLOS

TeL YARDS 1373

3039 So. Halsted St
VIC. 1272

zfT?.

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos

LIETUVIAI

Sekmadieniais pagal sutart}.

MATYKITE MUŠI

DR. J, J. SIMONAITIS

EEN. J, KAZANAUSKAS, See.
Tortas virt 11,600,000.00

Suvirš 20 metų praktikavimo aklų
taisyme ir gydyme
GERAI PRITAlkUm AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegyett
ir tollregystę;
kamp
vakarėlyje da.lvva.vo
Paiensvtn8
akių įtempimų,
Kame vaKareiyje
ua.tyva.vu g(Uvog
8kaudWlmąt
baigimų prašalta*
ir akių
kartų.
apie du šimtai žmonių. Kle MODEKNIAKIAUSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
bonas paprašė dalyvių su
Specialė atyda atkreipiama 1 valkų
mesti po keletą centelių bū akla
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.
simam “bingo” vakarui. SuVALANDOS:
10-toų Iki 8-tos valandoa kasdien.

FIRM NEGU PIRKSITE

socialia parapijos veikimas
87 Sus-mo kuopa turėjo
yra apmiręs, draugijos ne kortų vakarą rugsėjo 7 d.
auga, bet mažėja. Parengi Žmonių mažai tesusirinko,
mų šįmet beveik nebuvo. tačiau nuostolių nebus. SusDuodama žmonėms pasilsė mo kuopa narių skaičiumi
ti, nes pora metų tam atgal gerai stovi.
čia buvo tikras ‘blitckrigas’.
ADVOKATAI
Tačiau jei per ilgai ilsėsiRugsėjo 7 d.'mūsų bažny
mės, tai tas mums pakenks. VVHITNEY E. TARUTIS
čioj vargonai kažkaip kitaip
ADVOKATAS
CENTRINIS OEI8AS:
prašneko, daug maloniau,
3133 SO. HALSTED ST.
Mūsų veiklusis moterų
daug švelniau. Juos mat val
(Lietuvių Auditorijoje)
klūbas šįmet ir truputį il VALANDOS: Nuo l-moe iki 8-tos
dė gabi muzikė sesuo Pius,
vai. vak.
sėjosi, bet nemirė. Ant ru
Tel. CALumet 6877
jai gelbėjo gražiu balseliu
134 NO. LA SALLE ST.,
dens mano sukrusti ir at
sesuo Felicia. Pirmas įspū
Room 2014
Tel. State 7572
gaivinti savo veiklą. Geriau
REZIDENCIJA: —
dis buvo labai geras. Žmo
3149 SO. HALSTED ST.
sios joms kloties.
Tel.: Victory 2679
nės ėjo iš bažnyčios paten
kinti. Vargonų garsai ne
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARlAf
kliudė, bet žadino prie mal
Rea 8968 So. Talman Ave.
reL OANal 0182
dos. Jei sesutėms pavyks Rei
Tet GROvehiU 0617
suorganizuoti vaikučių cho Office teL HEMlock 4848
ras, taį rūgojančių skaičius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VVest Cennak Rd.
dings. Seserims PranciškieGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
tėms čia yra plati darbo
VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
REZIDENCUA:
Ketvirtad
ir
Nedėliomis
ausi
tarus.
6631
S. Callfomia Ave.
dirva. Tai misijų kraštas —
2423 W. Marųuette Road
Telefonas REPubiic 7868

and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
2202 W. Cennak Rd.

Rugsėjo 7 d. parapijos
vyrai su “mushball” daug
pasidarbavo. Sheridainiečiai
šįmet supliekė espleniečius.
Ši pramoga sutraukė daug
žmonių. Po lošimo draugiš-

veikimas
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parapijos tvėrime 1906 metais ir a. a. Stelmokas, mi
ręs prieš 7 metus, buvo
"chatter member” seniau
sios Lietuvių draugijos “Sūnų Lietuvos klūbo”.

Mutual Federal
Savings

LIETUVIS
GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

"V

DANTISTAS

4143 South Archer Avenua
Telefonas LAFąyette 3660
Antradieniais, Ketvirtadieniais ic
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave.
TeL TARda 0004.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
__________ feeėtaAieniam___________

. DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS S OHIRURGAB

4729 So. Ashland Ave.

(2-tros lubeh)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Akiniai teisingai prirenkami
TeL MIDiray 8880
Chicago. IH
Kamp. 15tos gat, tr 49th Ct
per patyrus! lietuvi daktarą.
OFISO VALANDOS:

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAAF 050 K. Hawaian — sekma,
dienyje <:30 po pietų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal autartį.

Res. 1629 So. 50th Avenue
Tai. Oicaro 1484

DR, A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2900 VVest 63rd Street
0FI8O VALANDOS:

Nuo 1—4 ir uuu T—9 vakare
Taipųi pagal sutarti*
Ofieo

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki S
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iĮj< 12 vai, ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
TaL TARda 0004
Rea. TeL KEN w ood 4300
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dienų

PLATINKITE “DRAUGĄ"

•i

Ketvirtad., ruga. 11, 1941

DRATGAB

Lietuva sukilimo prieš bolševikus dienose

Lietuviai komunistai
atsidūrę baision
padėtin

Paplentėje grioviuose sovietų karo medžiaga. - Žydai Jonavos
centro liepsnose. - Padegti tiltai. - Kas iš Jonavos išvežta. Ou šūviai į sąžiningai ėjusią parei gas beginklę moterį.
Laikraštis “Į Laisvę” pa* sant kitos išeities, sunaikin tingai sunku buvo organi
sakoja, kaip Jonava pergy-'; ti per Nerį pastatytus tris zuotis, nes čia gyventojų
veno bolševizmo likvidavi tiltus. Tačiau nei viena, nei dauguma svetimtaučiai, ku
kita jiems atlikti nepavyko: rie kiekvieną lietuvių žings
mo dienas*:
“Tiesus kaip styga plen bolševikai buvo sunaikinti, nį sekė ir pranešinėjo savie
tas bėga Jonavon. Daug jau ir tiltai, be mažų sugadini siems. Turėjo jonaviškiai ir
visokių ir visokiausių įvy mų, kurie tuojau buvo pa aukų iš partizanių tarpo:
kių matė šis kelias. Bet šių taisyti, išliko sveiki. Sovie žuvo vienas mokytojas iš ametų birželio 22—27 dieno-', tų atkaklų priešinimąsi liu pylinkės ir vienas šaulys.
mis vykusius įvykius, tur-j dija apie Jonavą pilni grio Dabar gyvenimas jau šiek
būt, apylinkės gyventojai viai sudegintų ir sušaudytų I tiek apsitvarkė.
atsimins amžinai ir savo tankų bei šarvuočių ir ki
« Jonavos burmistro ir virtokios įvairiausios karo me šaičio pareigas perėmė An
vaikams pasakos.
Jau nuo Muravos kaimo, džiagos.
tanas Dovalga, anksčiau bu
Per šiuos mūšius Jonava vęs viršaičiu. Jis ir vado
tik išvykus iš Kauno, ma
tyti vienas po kito grioviuo pateko į baisią ugnį. Kilęs vauja dabartiniam mieste
se gulį sovietų
sunkveži gaisras išsvilino miestelio lio gyvenimui.
I
miai, tankai, šarvuočiai, centrą. Laimingu būdu išli
Iš Jonavos atmintinomis
sunkieji artilerijos pabūklai, ko baltoji Jonavos bažny
birželio 14-16 dienomis bu
vežimai ir kitoks įvairiau čia su dviem gražiais bokš
vo išvežta: mokytojai Balys
sias kariuomenės turtas. tais, mūrinė dviejų aukštų
Garmus ir Lunskis su šei
Daugelyje vietų išmėtyta į- mokykla, šaulių namai, paš
momis, ltn. Pukys su žmona
» vairių sovietų artilerijos tas ir degtukų šiaudelių fa
mokytoja, darbininkas Leo
’ sviedinių; kai kur net išti brikas stoties rajone. Jona
nas Bučinskas, mokytoja
sos stirtos sukrautos. Ma- viečiai tvirtina, kad per
Šidlauskienė, vidurinės mo
tyt, “nepavejamieji” nespė- gaisrą sudegė apie 100 Jo
kyklos mokytojas Vileniškis
\jo jų net iššauti. Žmonių ir navos gyventojų, daugiau
su šeima, pašto valdininkas
arklių lavonų nebematyti: sia žydų. Apie 60-70 iš jų
Stanišauskas ir daugelis ki
jie jau nurinkti nuo kelio sudegė viename rūsyje, ku
tų lietuvių. Iš netolimų Ska
ir užkasti. Pakelyje galima riame jie buvo pasislėpę nuo
rulių išvežtasis ūkininkas
užtikti ir vokiečių karių lai- aplink lakstančių kulkų ir
Stepas Nedzelskis ties Mo
kinių kapų. Vokiečiai ypa patrankų sviedinių.
Sako,
lodečnu iš ešaloninio trau
tingai gražiai palaidoti, kad kad čia žuvusių didelė dalis
kinio pabėgo ir pėsčias grį
ir laikinai.
buvę iš Kauno pabėgę žydai.
žo namo.
Vokiečių kariai ties Jona
Laimingu būdu nepalies
Tarp daugelio savo “kul
va pasirodė jau birželio 26 tas išliko Jonavos geležinke
d. Tačiau ties Jonava ap lio tiltas. Šalia jo esantis tūringų” antspaudų, sovie
suptos sovietų kariuomenės plento tiltas buvo sovietų tai Jonavoje paliko ir štai
dalys pasitraukė į aplinki karių apipiltas benzinu ir kokį* atminimą. Kovų metu
nius miškus ir įvairiais bū padegtas, tačiau vokiečių Jonavos pašte budėjo valdi
dais trukdė vokiečių kariams kariai gaisrą skubiai užge ninkė - telefoninkė Malevi' užimti Jonavą. Čia būta ir sino ir tiltas tuoj pataisy čienė. Budėjimas buvo pačių
didelio kiekio sovietų tankų tas. Per miestelį einąs til bolševikų įsakytas, ir ši te
•ir šarvuočių, kurių uždavi tas taip pat pabaigtas ties lefoninkė ėjo savo pareigas.
Tačiau pasitraukdami iš Jo
nys buvo, žūt būt, atlaiky ti.
ti vokiečių puolimą ir, nebe
Jonavos partizanams ypa- navos, bolševikai dviem šū
viais nukovė šią sąžiningai
savo pareigas ėjusią apie 40
metų amžiaus beginklę mo
APSAUGOS
terį ir pabėgo.”

BONAI

KAS REIKIA ŽINOTI

Iš meškos nagų į

vilko nasrus
Ženevos laikraštis “Jour
nal de Geneve” praneša iš
Berlyno: “Pagal žinias, gau
tas iš Kauno, reicho komi
saras Lohse pareiškė, kad
fuehreris dar nepadaręs ga
lutino sprendimo dėl Lietu
vos likimo, tačiau jis atrodo
jau sutvarkytas, bent karo
laikui. Kadangi derybos
prie nieko neprivedė, Lietu
vos tautinė vyriausybė bu
vo paleista. Jos paskutinis
veiksmas buvo vainiko pa<dėjimas ant Nežinomojo Ka
reivio kapo. Šios ceremoni
jos metu Lietuvos ministe
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(“Draugaa” Acme telephoto)

Marcei Gitton, buvęs pran
cūzų komunistų vadas ir
parlamento atstovas, Pary
žiuje nušautas.
riai paskutinį kartą sugie
dojo Tautos himną, taip pat
paskutinį kartą ant pamink
lo plevėsavo lietuvių vėlia
va, krašto nepriklausomybės
simbolis, kuris dabar vokie
čių įstaigų uždraustas. Lie
tuvos vyriausybė, paskelbu
si Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą, pasiuntė fuehreriui telegramą, prašyda
ma pripažinti Lietuvos ne
priklausomybę. Ta pat te
legrama minėta vyriausybė
pranešė reicho kanclerio ži
niai savo nqrą bendradar
biauti naujos tvarkos suda
ryme, bet nebuvo gauta jo
kio atsakymo.
Įvykdęs S. S. įsakymą,
kuriuo jam buvo liepta pa
sitraukti iš ministerijos, vy
riausybės galva įteikė p. Lo
hse oficialinę notą, kuria pa
reiškiama
pasigailėjimas
dėl negalėjimo bendradar
biauti, kaipo laisvai vyriau
sybei, su vokiečių tauta. Po
to generalinis komisaras su
darė vyriausiąją tarybą iš
8 žmonių. Tokiu būdu su
darytoji vokiečių adminis
tracija jau paėmė ąpie 330
ūkių, kurie anksčiau buvo
konfiskuoti sovietų, ir ten
įkurdino vokiečių adminis
tratorius. Didieji privatiniai

— Suomių šaltiniai infor
muoja, kad Talino srityje,
į kurią vokiečių kariuome
nė suvarė raudonąją armi
ją, atsidūrę apie 100,000
bolševikų karių ir daug lie-^
tuvių, latvių bei estų civili
nių komunistų. Šie asmenys
patekę Estijoje, bėgdami
nuo vokiečių kariuomenės.
Jie, nepasitikėdami Maskolijos apsauga, nutarę pasi
traukti į šiaurę ir ten iš
laukti karo audros galo.
Dabar šie bolševikų patai
kūnai atsidūrę baisiausion
padėtin, nes vokiečių kariuo
menė apšaudo visą šią ap
suptą teritoriją,
kurioje
siaučiančios epidemijos, be
to, labai Stingą maisto ir
beveik visai nebelikę pasto
gių-

— Iš dienraščio “Į Lais
vę” per radiją buvo perskai
tytas straipsnis apie “lėšų
taupymą” bolševikų laikais.
Buvo nurodyta, kokiomis
stambiomis sumomis švais
tėsi patys komisarai, bet
patys skelbė taupumą iki
kraštutinumo. Daug tūks
tančių išmesta rusiškam
laikraščiui “Truženik”, ku
rio joks lietuvis neskaitė.
Vien tik bolševikinės spalio
revoliucijos apvaikščiojimui
Lietuvoje buvo išleista pusė
milijono litų. Stambiausios
sumos išeikvotos komjauni
mo organizacijai, dienpini
giams agitatoriams, “rinki
mams” ir panašiems reika
lams.

— Aukštesniųjų mokyklų
departamentas Kaune pas
kelbė apie ruošiamus vokie
čių kalbos kursus aukštes
niųjų mokyklų mokytojams.
Į tuos kursus priimami jau
buvę vokiečių kalbos moky
tojai, o taip pat asmenys,
baigę gimnaziją su geru pa
žymėjimu iš vokiečių kalbos
brandos atestate. Be to,
priimami studentai, studi
juoją germanistiką. Kur
sai truks apie 5-6 savaites.
Baigusieji kursus gaus ati
tinkamus pažymėjimus ir
galės dėstyti vokiečių kal
bą mokyklose.

— Vilniaus radiofone, kiek
galima spręsti iš balso, pra
nešėjo vietą užima poetas
— Spaudos Žiniomis, “al- K. Inčiūra. Jis tas pareigas
ter Zimmermann persikėlęs ėjo ir iki bolševikų okupaį Kauną, kur jis prie vokie ęijoa.
čių reicho komisaro vado z- IF you sufter monthly
vausiąs spaudos darbui. Iki
šiol jis gyveno Liubecke ir
buvo vokiškosios Nordische
namai, kurie taip pat buvo Gesellschaft spaudos šefas.
sovietų nacionalizuoti, irgi
negrąžinami lietuvių savinin
Nervous
kams, o palikti reicho ko
— Miškų valdyba ragina
Bluemisaro dispozicijoje.
Visi savo įstaigas
pranešti jai
Start taking famoua Lydia E.
žydų privatiniai namai, o y- žinių apie miškų administra
Plnkham’a Vegetable Compound
at once. It'a one medlclne made
pač prekybos įmonės, kon cijos sąstatą 1941 m. birže
etpeciallv /or uiomen that helps re
lleve headache, backache, eramps,
fiskuoti vokiečių reicho ko lio 22 d. Taip pat reikalau
weakness, nervousness—due to
functlonal monthly dlsturbances—
misaro. Šios nuosavybės re jama žinių apie eigulius, žu
It’a helped hundredt of thousands
ot women to go “smlllng thru” dls
zervuojamos vokiečių ko vusius kare, ir apie sovietų
tress of such dlfflcult days.
Taken regularly—Lydia Plnk
mersantams, atvykusiems iš valdžios paleistus iš tarny
ham’a Compound helps bulld up
resistance against such tlred,
Rytų Prūsijos. Numatoma, bos tarnautojus.
eranky feellngs. Try itl
kad visa prekyba bus cen
tralizuota ir vedama dviejų
ar trijų didžiulių vokiečių
įmonių. Nors Kaune sako
ma, jog visų šių priemonių
RADIO LAIKRAŠČIO JO-.i METAI
imtasi tiktai laikinai, bet
APTARNAUJA CHICAGO8 ir APYLINKES UETUVUA
galima laukti, jog jos pasi
Vienintelis Vakarinis Lietuvių
liks galioje bent karo me
Programas Amerikoje —
tui.”
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.

mARGUTU

r

KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.
ALL MAKIS - NIW ... RIJU

TYPEWRITERS
ADDI >4 G

MACHINES

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

—SMAll MONTHIT PAYMINTS—

SOLO, RENTED
AND REPAIRED

•M

Rtoonn CAMV ONI-VIAO MIW.«ACNtMf ••MANTU

xCTAD

TYPEWRITER
COMPANY

KNYGOS! KNYGOS!

c. •Oiaatan. Mm.«r
IM W. MAMSON IT.

bomrt

Phone DEAR3ORN

P444

ISTIMATI1— PREE-DIMONSTRATIONJ

MIDDLE-AGED
PEOPLE
are common offenders

Marina soothes, cleanses and rcfreshea
irritated, reddened membranes caused
by head oolds, driving, winds, moviesį
etose work, late houra. Free dropper
with each bottle. At all Drag Stores.

Mūaų knygyne dar galima gauti pasirinkimų lietuviškos
literatūros Ir poezijos rinkinių. Dabar komunistu valdžiai
užkirtus kelių lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite aavo kopijas, kol
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... $1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, H t., surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi.................................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI, m t., Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi............................... $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Paaakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ................................................................................ $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
(1914-1016 m.) ................................................................. 75o
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusL ................... T5e

EILERA8CIAI

Apie Saugumo Bonus
Klr 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

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

I

MIRACLE WHIP»
Its "different” flavor
alv/ays makes a hit.
MILLIONS AMU—Mindė Whip doet work toonders
wlth ulads! A uniųue combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaiae. Mindė Whip is
by far America’* favorite salad dressing.

If you’re past 40, the chancea are
that your breath will be offenaiva
oftener than that of a young peraon.
Fermentation of tiny food partidea
caught by partial platės and dentures freųuently cauae thia condition
which you youraelf may not detect
būt vrhich ia ao offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that ao many faatidioua peo
ple uae to halt this fermentation—
Listerine Antiseptic employed aa a
mouth rlnae. It immediately makes
the breath avreeter, purer, lesa likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louit, Mo.
Batoro Any Data Uao

LISTERINE ANTISEPTIC
Ta

Moko Your. Braoth Suteatar. •

SU BALTU NUOMETU — J. Auguataltytė-Vaičiūnienė,
225 pusi....................................................................................$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 230 pusi............................................................. $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi.............................. 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalasir Dasaitia,125 pusi................. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi .......................................................... .50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdaa Gira, 65 pusi....................... A5
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi............................... M
GAMTOS PRILYGINIMAI IJETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ................................................ .35
MEILE. M. Gustaičio, 1914 m. ................................................. 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ........................................ .25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, Ilk

Ketvirtad., nigs. 11, 1941

DRAUGAS
visų lietuvių reikalais. Daug padėjo studentams, eks

DRAUGAS
i

kursantams Romon. Kadangi kun. dr. Rėklaitis turėjo

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
MS4 Smith Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A metnber of tfre Catholic Press Association
• Subscrlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

labai plačias pažintis ir Romoj ir Vatikane, dėl to bu
vo lyg ir neoficialus ten mūsų tautos atstovas.
Pažymėtina, kad gerb. Provincijolo tėvas per daug

metų buvo Mariampolėe apskrities viršininko padėjė
jas. Trys broliai taip pat yra išėję aukštus mokslus
ir užima svarbias pozicijas Lietuvoje. Vienas yra gy

dytojas, kitas — inžinierius, trečias Lietuvos armijos
(“Draugas” 1916 m. rug

generolas. Vienas iš brolių buvo pakviestas Lietuvos

DRAUGAS

sėjo 11 d.)

ministru (Ambrazevičiaus) kabinetan.

įieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Maskvoje riaušės... Mask

voje

Spauda apie a. a. kun. Navicką

buvo kilusios

didelės

riaušės, daug žmonių sužeis

Veik visi Amerikos lietuvių laikraščiai gana plačiai

ta ir nemažai yra užmuštų.

ir gerai aprašė skaudųjį lietuvių katalikų gyvenime į-

Riaušės kilo* dėlto, kad su

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

vykį — a. a. kun. dr. J. Navicko mirtį. Rašė apie tai
anglų kalboj leidžiami katalikų laikraščiai ir kai ku

žeisti kareiviai buvo siun
čiami traukiniais be jokios

rių didmiesčių angliškieji dienraščiai. Ypač

žmoniškos priežiūros: nebu

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

bet ir velionies asmenį aukštai vertino, reikšdami už

Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo” rėmėjams lr skaitytojams
siunčiu sveikinimus tr geriausius llnkCjlmusl
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina tr saugo Jas nuo amtlnojo išganymo prl^ų.
Daugeriopai tspadaugeja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų akai-

* AMLETO GIOVANNI CIOOGNAN1.
Jbaodlcea Arkivyskupas,
AgMutatllAluta Delegatas

Naujajai Marijonu Viršininkas
Vakar trumpai pranešėm,

kad naujuoju Amerikos

Marijonų provincijos viršininku, vadu paskirtas gerb.

kun. dr. Kazimieras Rėklaitis, M.I.C. Tuo paskyrimu

džiaugiasi ne tik šios garbingos kongregacijos nariai,

daug

ir

plačiai rašė Marianapolio Kolegijos kaimyninių mies

vo

tų — Worcester, Mass., ir Providence, R. I., laikraš

patarnaujančių

čiai,

kurie

ne

tik laidotuves smulkmeniškai

nei vieno gydytojo, nei

“Veltui

viu:
ką.”

antgal-

lai

leidžiame

Staripsny

delegatai pradeda žiovaut ir

kalbama

Vokiečių įsakymai Lietu

Vokiečių

voje...

vių visuomenei.

įvairiais įsakymais smarkiai

vyriausybė

Per

žmonos.

telegramą

skaitęs

Džimis

tuojau baigė kalbą, o dele

gatai

ir balšavikus.

paplojo,

jau prisi

Ši telegrama bu*

vo Džimio

apie laisvamanius, cioilistus

nas senai rodė.

Tos klesos

žmonės visuomet leido vel

rankomis

smarkiai

ne Dži*

žinoma,

miui, ale jo žmonai.

vime

“S-ra” praneša, kad, pasi

jus.

vasaros

sezonui,

prez. A. Smetona

planuoja

baigus

se ir net politikų tarpe. Turėdavo artimesnių ryšių ir

Žuvę 3 milijonai kareivių.

su žymesniais žurnalistais. Velionies šviesi ir kilni as

Kai kurie; laikrąščiai teigia,

menybė visus prie savęs patraukdavo. Savo plačias

kad

pažintis ir draugus kitataučių tarpe velionis puikiai

mėnesių

sugebėdavo panaudoti savo vadovaujamos įstaigos ir,

Prancūzija ir Italija neteku

prezidentui

apskritai, visų lietuvių gerovei.

sios 3,000,000 kareivių. Į šį

met jis apsilankys, dar ne

skaičių įskaitomi sužeisti ir

žinia,

paimti belaisvėm
•

kaip prez. A.

Smetona at

vyko,

geriausį,

laike

pastarųjų

trijų
Rusija,

Anglija,

Spicpirvirvio Dumkos
Lietuviai sako: “Mes sto

tui laiką.

gyvento

Lietuvos

suvaržė

Amerikos dvasiškijoj, mokslinėse bei kultūrinėse sfero

Lietuviu kultūrinis institutas ir jo tikslai

snausti.”

pažįsta prie to, ką mano dėl

uojautą ir Marianapolio Kolegijos personalui ir lietu

kitataučių tarpe. Jis turėjo plačių pažinčių aukštoje

je” rašo straipsnį

ba

sutrumpink savo kalbą,

“Dr-

Julius Šveikauskas

Matot, patys

žmonių.

aprašė,

A. a. kum Jonas Navickas turėjo daug draugų ir

Iš nepagedusiu lapu

didesnius Ameri

aplankyti

kos miestus.
Ką kitų miestų

kuo

Chicago
parodė

tautiečiai,

reiš

V—Victory,

kia, demokratijos pergalę.

Komunistai sako:

“Mes

stovime už V—Vagis, kurie
Lietuvos laisvę buvo pavogę

ir jos gyventojus apiplėšę.”

lietuviai

parodys,

už

Prancūzų žodžiais

lietu

viškas eiles labai lengva ra
šyti. Jurgis Puspoetas duo

da šitą pavyzdį:

va-

Sužeidė Versaly

bet ir jų artimiausieji bendradarbiai, rėmėjai ir bičiu

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. veikia Lietuvių Kultūrinis Ins

liai. Džiaugiasi visa mūsų visuomenė, nes Marijonų vie

titutas, kurio direktorium pakviestas prof. dr. K. Pakš

beveik visose Jungt. Ameri

nuolija joj vaidina svarbų vaidmenį. Tuo labiau džiau

tas, žymus mokslininkas ir didelis visuomenės veikėjas.

kos

Valstybėse

administracijos

Lietuvio kultūrinio instituto tikslas supažindinti A-

kai

užderėjo

pensonalas, nes per praėjusius metus su naujuoju Pro-

meriką su lietuvių tautos kultūriniais ir jų politiniais

stigo

vincijolu teko drauge defrbuotis ir tikrai gerai susipa

troškimais. Institutas leis knygas apie Lietuvą, skai

močijo, kokio aukščio stul

žinti. Dėl to mes esame tikri, kad gerb. kun. dr. K.

tys paskaitas apie Lietuvą, ruoš Lituanistikos semina

karščiai.
•

Rėklaitis, vadovaudamas gausingai kongregacijos pro

rus studentams ir užmegs santykius su Lietuvos kai

Iš Verdūno fronto į Ru
muniją.... Iš Petrapilio pra

rių

nešama, kad Verdūno fronto

nių

vokiečių trys divizijos (54,-

vieną ant kito, stulpas bū

000 kareivių) atžygiavo Ru

tų pusantros mylios aukščio.

munijos frontffn.
•

Daraktorius sako kalbąs tai

sė, pasiskaitęs

iš patyrimo.

tariamas Anglijos - Vokie

giasi mūsų

dienraščio

redakcijos

ir

vincijai, sėkmingai tęs visus tuos didžiuosius ir kil

*al*aal

niuosius darbus, kuriuos pradėjo ir dirbo a. a. kun.

mynais.
' a t
Prof. K. Pakštas jau yra paruošęs spaudai keletą

dr.

veikalų, kurie greit išvys šį pasaulį.

Jonas Navickas, kurį jisai nepaprastai gerbė ir
giliai vertino visus velionies žygius.

Lietuvių kultūrinio instittuto tikslas supažindinti A-

Run. dr. K. Rėklaitis yra lietuvis patriotas, kuriam

Kenvyood Avė. Greitu laiku apie šio Lietuvių Kultūri

gyvai rūpi Lietuvos reikalai ir, apskritai, visos mūsų

nio Instituto tikslus ir planus plačiau pasisakys pats

tautos gerovė. Patsai būdamas mokslo vyru, šviesia

instituto direktorius prof. K: Pakštas.

si, kultūringa. Dėl to jam rūpi, kad Amerikos lietuvių

mokyklos būtų aukštai pastatytos, kad jos būtų gau

šiemet

labai

men

huvę -dideli ■

išvežta

į

užsienius

tais ir Jungt. Amerikos Val

stybių

į

užsienius

išvežta

singai lankomos, kad mūsų aukštesniosios mokyklos,

Paskutinėmis žiniomis patyrėm, kad į Rusijos gilu

ypač Marianapolio Kolegija ir Marijonų Kunigų Se

mą bolševikai išvežė apie 100,000 geriausių ir sąžinin

77,496 automobiliai už 97,-

minarija klestėtų.

giausių Lietuvos sūnų ir dukrų. Jie šiandien kenčia

464,381 dolerius.

Patsai buvęs laikraštininku,
gerai žino

nauj asai Provincijolas

lietuviškos katalikiškos spaudos

reikšmę.

Dėl to, neabejojam, kad jam rūpės dienraščio “Drau

go”

ir “Laivo” gerovė, kad ir toliau bus palaikomas
“Studentų Žodis”, kad lietuviškoji knyga nebūtų už

miršta, bet ji plistų.
Sėkmingai vesti katalikišką ir tautišką akciją, rei

kia,

kad mūsų organizacijos būtų gausingesnės ir gy

viau veiktų. Gerb. kun. dr. Rėklaitis, aiškiai žinome,
yra stipraus, organizuoto lietuvių veikimo šalininkas

ir

rėmėjas. Tai čia pastebim, nes Tėvų Marijonų veda

mos įstaigos yra glaudžiai susirišusios su visa Ameri

kos

Reikia neužmiršti, kad Tėvų Marijonų darbai apima
ne

tik Siaurės Ameriką (Jungtines Valstybes), bet ir

Pietų Ameriką (Argentiną). Provincijolui tenka ir ten

Smarkiai beaugančia vienuolijos šaka rūpintis.
ko pareigos, nors garbingos, tačiau sunkios lr atsa-

komingos. Dėl to su pasitenkinimu konstatuojame, kad
joms paskirtas žmogus,

kad gerai pasiruošęs,

tarųjų

keliai po 11 svarų, kurie apdedami dideliais muitais.

mija neteko 40,000 karinin

Nedidelis pakelis, 11 svarų vertės kaštuoja su muito

kų.

gerai

taikomos jokios išimtys. Taigi, dabar labai labai sun

būtent 276

bumaškų,

O iš sidabri

pėdų aukščio.

dolerių,

juos

sudėjus

Esą, kai jau

dėjo paskutinį

ant

dolerį

stulpo, jo pačiulė smarkiai

£J-J t-4—
Mokyklų
d’
Mokyklų du?ys
vėl

darė.

Vaikais būdami, mes

troškome,

kad jos niekad

nesivarstytų;
mės,

atsi

suaugę, gaili

kad jas neganėtinai

ilgai varstėme.
Jurgis

Diplomatas-ir-pužinių apie

tijos taikos galimybes,

ra

šo:

stuktelėjo jam į šoną, kad ne

krioktų per garsiai. “Baiga-

Anglas nespangas!

li,” sako, “gaila buvo pame

Pricas ir Britas

Anglijos

ar

atsibuvo

nai

Sumanys padarys
nese

draugovės

Moose seimas.

Direktorium

tos draugovės

yra James

Davis,

buvęs

iš

mokyklos...

viso

yra

219

legatus.

kuris

darbo

minis

daugiau

kai

kalbant,

kyklų.

šė

Jose

mokosi

virš

130,000 vaikų. Vaikai moko
mi prigimta kalba.

Jo šneka ėjo net

radio bangomis.

parapijinių katalikiškų mo

i

Yra vilčių, kad pasiseks.

Prašau Nesijuokti
.

šeimininkė

(svečiui): —

Gal tamstai paruošti arba
tos su romu?

štai,

telegramą,

garsiai

Jam be

vaikas

atne

kurią

Davis

visiems

“Džimi, tu kalbi

perskaitė:
perilgai,

Svečias: — Ačiū, bet til

vieną lašelį.
Šeimininkė:

— Tik

vieni

lašelį romo?
Svečias: — Ne, tik vien:
lašelį arbatos.

PLIKOS ARKTIKO SALOS

tt

Gaila muziko'

Tokia antrašte “V-be” įdėjo Pr. Lapienės rašinį apie

pianistą Bacevičių, kuriame sako:

“Kažin kas parašė referatą, kurį Bacevičius bol
šlykštybė melo tapo papilta muziko lūpomis.

Reiškia,

Kun. dr. Kazimieras yra kilęs iš šviesios, inteligen

“Kokiu tikslu? Vargu ir pats Bacevičius žino. Ro

tiškos Rėklaičių šeimos Suvalkijoj. Augo jr gimnazi

dos, iš bolševikų didelių malonių jis nebegali tikėtis.

jos mokslus ėjo Mariampolėj. Baigus Petrogrado ku
nigų seminariją," dvasiškoji vyriausybė jį išsiuntė į

Lietuvoj sostas irgi jo negali laukti. O ir iš kur jis

Romą siekti aukštųjų mokslų. Per šešerius metus gy

mą bolševikams Lietuvą užėmus?

sėmėsi tas žinias apie tą nepaprastą kultūros kili

veno Germanicum kolegijoj, lankė universitetą, jį bai

“Jei bolševikams okupavus Lietuvą, jis būtų se

gė su pasižymėjimais ir filosofijos ir teologijos dak• taratais. Grįžęs iš Romos, profesoriavo Petrogrado dva

kęs tenykštę spaudą, jis būtų matęs, kad ir patys
komflsarai skundėsi dėl visokio progreso sustojimo.

sinėj seminarijoj ir tuo metu įstojo į Marijo.ių kon

Jei jis būtų tenkinęsis savo tėvo laiškais, tai irgi

gregaciją. Netrukus po Pasaulinio Karo atvyko Ame

būtų supratęs, kad ten ne pyragai buvo, nes jam

rikon ir darbavosi prie Tėvų Marijonų leidžiamų laik

rašydavo nesiskubinti į namus.

jonų vienuolijos prokuratoriaus pareigas, bet rūpinosi

Parapijinės

ir prieinamesnių būdų sušelpti lietuviams tremtiniams.

ševikų sušauktoj konferencijoj perskaitė.

Gyvendamas Romoje, ne tik ėjo atsakomingas Mari

būtų iš milijono dole

tiniams, bet dedamos visos pastangos rasti geresnių

kalus, visur turįs pasitikėjimą ir pagarbą.

iki vėl atvykstant į Dėdės Šamo žemę.

Saulės daraktorius 'įMtlu-' ‘ t

teris,

Chicagoje

sudariusi sutartį au rusų bolševikais, bet ir jiems nėra

Nugalabins Lavalį.

pusę valandos kalbėjo į de

Rusijos gilumoje šiuos siuntinius gauna tik po 3 ar

pažįstąs ir vienuolijos ir visos mūsų visuomenės rei

raščių. Rodos, 1925 m. grįžo Romon ir ten išgyveno

dienų

ir kitomis išlaidomis, apie 20 dolerių. Žmonės esantieji

tt

Iš šių trumpų pastabų aišku, kad Marijonų viršinin

karininkų....

didelės kliūtys. Į Sovietų Rusiją galima tik siųsti pa

ku padėti mūsų kenčiantiems broliams lietuviams trem

lietuvių katalikų visuomenės veikla.

40,000

Nuo karo pradžios iki pas

Nors lenkai ir turi savo valdžią užsieny, kuri yra

Prancūzai povaliai

kapus.

Indianapolis, Ind.,
Žuvo

visos pastangos jiems pagelbėti. Bet dar sutinkamos

•

Neaiškų Lavalį:

tautiškus

parodė

Taiką netaiką.

Dedamos

6 mėnesių.

ir

sti milijoną dolerių”.

ten skurdą ir vargą. Iš tremtinių gaunamos telegra
mos, kad Amerikos lietuviai juos gelbėtų.

vežė

pas

automobilių... Pereitais me

Reikia ieškoti būdu pagelbėti

lug jų figerių, dalyką; nu

Visur

javai.

lietaus,

Klek

9

asmenybe, trokšta, kad ir visa mūsų tauta būtų švie

Menkas derlius...

“Matyti, visą išmintį gavo iš Laisvės ir Vilnies.
Iš jų tas profesorius apsišvietė.

“Lietuvoj

Bacevičius

siekė meno aukštybių,

atvykęs — nuskendo dumble.”

čia

š*

įeįšf

............,

C'DruifU'1

Acme teieputus,

King’s Bay, špicbergo saloje viena gyvenamoji vieta, kurią britų vadovaujamos ka
nadiečių ir tremtinių norvegų kariuomenės okupavo ir paėmė savo žinion ten anglių
kasyklas, kad kasamos anglys netekty vokiečiams, kurie okupuoja Norvegiją.

Ketvirtad., rūgs. 11, 1941

DRAUGAS
Alia Rachmanova
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QUADRUPLE PURCHASE OF DEFENSE SAVINGS STAMPS

PASKOLOS

^Studentai, Meilė Ir teka

SAVF FOR

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

secuiuty

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

Išvertė Ant. Pauliukonlb
n. TOMAS

T Al IPJ1UBų

IfMSt
AVINES

(Tęsinys)

Vasario 11 d.
Su Vera Nikolajevna labai blogai. Ji negali atgauti
sąmonės ir klejodama pasakoja visus savo vargus. Ji
skundžiasi vyrais, kad jie nemoka mylėti, bet žino tik
imti, ir prikiša savo vyrui, kad jis anatomiją mylėjo la
biau, negu savo žmoną. “Dabar aš mirsiu, ir tu su savo
anatomija liksi vienas!” šaukia ji.
Jos žodžiai visoms
f mums daro labai sunkų įspūdį ir varo į nusiminimą.

statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Iftmokėjimo Planas.

, z\Ul

I M I L tingai

B
Jšaų indeliai rūpesglobojami ir ilgi $6,00(1 ap-

jrauaii per Federal Savings and Loan Corporation.
S H*, Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

■

Mokama

HflSV PASITIKĖJIMO IK ISTVERMfiS REKORDAS

*

4b Metai Sėkmingu Patarnavimo, Nentukrlaadiiaat Nei
♦ lenu Klljentol

-v Si

*• L

tkciMLuLu auvingt <uu i-a«ub Aokotisuun yra žymiausia, seniau>a u ivirčiausla lietuvių finansinė ištaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

Šiandien pas mus atvedė vieno pirklio žmoną; ji bu
/
Famous Morlok ųuadruplets of Lansing, Mich., do their Defense Stamp bying in a
vo su reikalais išvažiavusi į Omską ir ten, matyti, užsi
big way. They are shown visiting a Lansing store where each quad bought a whole
krėtė. Ją taip pat krečia smarkus karštis, ir ji nežino, i
k, šneka, tačiau ji kliedi ne apie tragišką savo meilės book of ^“g8 StamP8 from assistant manager Hovvard Wilson. Reading from left k
to right, as they are lined up for the important moment are Helen A., Wilma B., Sarah
istoriją, bet apie cukraus galvas, sviesto statinaites ir
C., and Edna D. The store is one of 22,000 in the State of Michigan making Defense
k rūkytas žuvis.
9avings Stamps available to their customers. Michigan pioneered in store sales of
Vasario 12 d. Stamps.

Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St.

Chicago* I1L

4os. M. Mozeris, Sec’y/
SS

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

Tąsią šiandien blogai nusiteikusi.
RAUDONA NOSIS
ta nosies raudoffumą pasimą.
Generalinis
komisaras
— Ach, ir kiek aš gerajam Dievuliui primelavau! KA MATĖ ŠVEDU KORESPONDENTAS LIETUVOJE
Raudona nosis žmogui y-l^yti. tik reikia kantrybės
Lietuvai von Renteln irgi
Melavaū tik ir melavau! — sako ji. — Aš niekuomet ne
ra nemalonus reiškinys. Pa- i!.^ting^mo;.Patari“ prau8
būsiu paprasta darbininkė ir neisiu į fabriką dirbti!
tis tik su karštu vandeniu ir
Bolševikai nuskurdino kraštą. - Kaune *judėjip“^8 lietuvius
atauaukim,.
raiudusi nosis jautresniųjų
*
ragindamas
padėti
Dabar ji vėl laistosi kūną kvepalais, o ant galvos
žmonių ūpą lahai slegia. Ki nusiprausus netrinti veido,
mas,
kaip
skruzdetlyne.
Žydams
draudžiama
jam
visomis
jėgomis
užgyužsidėjo koketiškai užrištą raudono šilko skarelę.
ypač nosies, su rankšluos
ti dėl to drovisi net su žmovi
<
•
■
««•
iv
.
,
d
j
v
.
fi
I
dyti
žaizdas
po
kruvino
bol— Ach, kad nors būčiau visai nusibaigusi! Pasitai
čiu. Geriausia šluostyti vei
' nėmis susieiti, jie vengia
salygatviais
eiti.
Išvartytos,
sudaužytos
Stalino
ševikų viešpatavimo.
syt aš negaliu,' o Dievo bausmės vistiek neišvengsiu.
viešumos, jiems ir geresnį dą su minkštu skuduru, kuo
Anksčiau ar vėliau, bet Jis vistiek iš manęs kada norsj statulos. Vokiečiai sotinasi maisto atsarga.
Toliau korespondentas Pa darbą sunkoka susirasti, žo- švelniausia, - ir palikti nosį
pareikalaus už viską ataskaitos - tarė ji, pasipurkštusi | _ Cia pate;kiame švedų vokiečių ir lietuvių kalbo- stebi- kad Lietuvoje ta* džlu/tokiems yra sunkiau podrėgnį, kad savaimi nu
žibučių perfiumu. Tas jos tikėjimas neišvengiama Die- ,aikraS{io Aftoubladet” ko mis apie uždraudimą žy- 8P*rėiai dirbama. Pasak 30,1
du0n09 ką3nį ir blo. džiūtų. Niekad nevartoti
veidui muilo ir niekad ne
vo bausmė man giliai įstrigo į sielą.
respondento,
atsilankiusio dams vaikščioti šaligatviais, esąs tvarkomas
susisieki- \ gįau 8eka8į gyventi.
vartoti kosmetinio “cleanLietuvoje, įspūdžių santrau-1 apie prievolę nešioti Siono mas; kuris es^s reikalingas
'*
• Ml T
Vasario 13 d.
krūtinės ir ne
karo metui, bet ir taiKažkodėl visuomenėje y- sing cream”. Einant gulti
ką. Kaip jau buvo pastebė- žvaigždę ant
Šiandien durys į koridorių buvo paliktos pusiau pra ta šis laikraštis savo misis- oan
kos laikais. Girdi, Pabalti- ra įgalėjusi pažiūra, Kad yra gerai dėti ant nosies
’ 8
88
p ■
.
. . . 1 io kraštai dabar Dasioksia kieno nosis yra raudona, tai karštus ramunėlių arbatos
viros, ir Bobyljeva man parodė ten sėdintį vieną karei ta
tatymu yra palankus vokieValdžia rūpinantis ir zy-.
a8^ dab _ p , 8 4 tas yra "baisus girtuoklis”,
vį, kuris šildėsi prieš saulę.
čiams. Korespondentas pra dų pragyvenimu. Žydams aukstesmo gyvenimo stan
aeteisinga. kompresus. Lietuvoje suži
— Jį netrukus baltieji sušaudys, — pastebėjo ji. i
,
‘
x . darto
nojau, kad tūli pasigydė sa
Kai tai ?
deda savo atpasakojimą nuo duodamas darbas ir jie taiNe kiekvienas girtuoklis vo. raudonas nosytes su se
■ar x • •• "i' 1
- '•-jj
• •
....
j- 1 to, kaip žydai kraustosi iš 1 są kelius. Seni barzdoti žy •1-------— Matai, jis tarnavo raudonojoj armijoj ir nude-i ’
\
I
Lietuvių didvyriškas pa turi raudoną nosį. Faktas kančiomis gyduolėmis:
. , v. , . .». . , v .
,T z j-i x
i
.
Kauno į Vilijampolės priė dai, vidutinio amžiaus ir
jo kažin kurj įs miesto burzųjų. Nu, ir del to ji netru. x. *
,
„
1 puskvortę saldaus pieno,
siryžimas, ištvermė, valia, yra, kad milijonai alkoho
,
»
,
T. .
,
x-- i i- i x
x- miestį. Pakeliui iki Kauno jaunuoliai dirbą su kastu
likų
turi
normalios
spalvos
kus susaudys. Jie jau buvo atėję kelis kartus jo vestis, , .
*
.
dvasios pakilimas, karžyfiš1 puskvortę virinto van
Lietuva autoriui atrodžiusi vais, basliais ir karučiais.
nosis.
Arabai
bei
turkai
vi

bet daktaras vis neleisdavo, nes, sako, jis dar nesąs kaip
.
.
’
' kas pasiaukojimas gražino
dens,
„1V1. ___
„„„.ii™
n. ™iz.i. «
.u, nuskurusi, ypač po bolševi- Daug esą darbo ir ghetto:.,
‘““"j’
siškai
negeria
snapso,
nes
reikia nuo tifo pasveikęs.
Jie galėsią jį pasiimti tik
Lietavai laisvę.
1 stiklinę liepos žiedų.
kų šeimininkavimo. Kai kur pritaikinti dešimtims tūksmahometonų
tikyba
griežtada, kai jis būsiąs visiškai sveikas.
Visa, tai sudėti į bonką,
P. Vaičiūnas
matėsi ir degėsiai.
Lietu-! tančių gyventojų,
tai
draudžia
gerti
svaiginan-1
gerai
užkimšti ir Iaikyti
Aš pastebėjau, kad Bobyljeva visa tai pasakoja ra
viai, pastebi autorius, savo
Išvartytos Lenino ir Stačius gėrimus, o turkų tar-|uip 5 diena8. Tuo mišiniū
mių ramiausiai; jos balse skambėjo net tam tikra geru
nepriklausomybės laikais pa lino stovylos Lietuvos miepe yra tūkstančiai su rau- vilgyti rosį ka8
jr
mo gaida.
Kai aš jos paklausiau, kodėl ji tokia rami
labai
didelę
pa- steliuose aiškiai
parodandarė
donomis nosimis. Tą labai ka8 vakarą Vcrta
ir ar nejaučia jam užuojautos, ji abejingai atsakė:
bet daug
nu- čios lietuvių neapykantą bol
žanga,
%
gerai žino gydytojai.
i^į
— Na, juk tai taip aišku: baltieji susiorganizavo
bolševikų okupaci- ševikų valdovams,
stojo
Nosies
oda
išburksta
ir
tam, kad šaudytų raudonuosius, raudonieji, — kad šau- "
Jei viršminėti būdai nepajos metu.
Kaune korė - Vokiečių kariai užtikę Lie
parausta, kuomet kraujo
dytų baltuosius!
gelbėtų, tuomet patartina
spondentas užtikęs didžiau- tuvoje daug maisto atsargų
gyslelės išsiplečia.
Nosies
kreiptis pas gydytoją, ku
Mūsų palatoj oras darosi vis kas kartas sunkesnis. šią judėjimą, kaip skruzdė- ir todėl jie gardžiai sotinąparaudimo priežasčių gali
UNITED
ris sistematingai gydyda
Vera Nikolajevna, taip pat pirklio žmona Ir vokietė lei lyne.
Visi labai skubėję: si didelėmis
“Metropolio”
būti įvairiausių, bet daž
STATES
mas gali daug naudos jūsų
džia tiesiog po savim, o seserų, kad nors retkarČiari kariniai automobiliai, am- porcijomis.
Karininkai tuSAVINGS
niausia yra šios:
vidurių
sveikatai suteikti. Kai no
mumis pasirūpintų, negalima prisišaukti.
Jos tik tu- bulansai ir civiliniai veži-jri savo ramovę “Versalio” į
/Bonds
virškinimo sukrikimas, persies raudonumo priežastis
. pinėja sau virtuvėje apie kampus ir riečia istorijas su mai. Visose gatvėse matė- viešbutyje. Vokiečiai valgą
AND STAMPS sišaldymas, perdidi. rukštin,
tinkama, pajaiinama,
baigiančiais sveikti kareiviais.
Kai kuri pašaukia, jos si stačiai kilometro ilgio ka- neskubėdami, nes karo fron
gumas skrandyje, kaspininė tai lengviau duodaai pagy_
atkerta, kad neturinčios jokio noro rūpintis “buržujais”: ravanai su baldais ir žydų tas jau seniai nutolo į rykirmėlė (solitera),
irituo- doma Gydantis botlna pri.
netrukus, sako, ateisią raudonarmiečiai, tai jie ir taip1 perpildytais vežimais. Mat, tus.
jančios dulkės bei dūmai, ‘8ilaikyti atitinkamų dietetil)\ <AIT \r VII P postoprcf
visus iššaudys, tad kam dar rūpintis?
vokiečių valdžios įsakymu
Tą pat dieną, kai korės-1
staigios oro atmainos, nu- kog dj8nlų_ „ tuo re|kalu
Aš šiandien mėginau atsistoti, bet vėl beregint su- žydai kraustėsi į Vilijampo- pondentas atvažiavęs auto- , AMERICA ON GUARD!
šalimas nosies speigų me- geriau„ia yra pa8itarti su
kritau į lovą.
, lę.
Ant tilto per Nerį mobiliu į Kauną, atvykęs
8kr°fu,a’ arteriosklero- gydytbju. Ligoni, ligoniui
Glaša šiandien i šmūs; visų atėmė skambučius ir triukšmas buvo neišpasaky- ir komisaras Lohse, kurio'
Savings Poster, «howinr an exact ze, neoplazmai, stiprus mui- nejygu taigi kas vienam yduplication of the original “Minute
įsakė, kad ją paliktume ramybėje. Iš visų sesučių mums tas» reikėję skubėti, nes ter- kompetencija apimanti EsMan” statue by famed sculptor las ir t.t. Neretai pasitaiko,, ra 8vejfca valgyti, kitam gaDaniel Chestei French. Defense
rūpinasi tik viena, būtent, latvė Mėta,, rami, kukli mer- m’nafl buvęs griežtai apri- tiją, Latviją ir Baltgudiją.
Bonds and Stamps, on sale at your kad nosies raudonumas yra li kenkti. Kas stengiasi, tam
bank or poBt offiee, are a vital part iš tėvų paveldėjimas.
gina; tik gaila, kad ji ateina kas antra diena.
botas.
Autorius matęs vo- Atvykęs Kaunan, Lohse iš•f Ainerica’a defenae preparattons.
dažniausia parvyksta ligą
kiečių valdžios skelbimus leidęs specialinį atsišaukiGydymas. Dažnai pavyks- nugalėti.
Vasario 14 d.
NUSKANDINTAS U. S.
PREKINIS LAIVAS
Verai Nikolapevnai einasi vis blogiau; jai nuo gulė
Daktaro atsakymai
jimo atsivėrė kūne sunkios žaizdos, šiandien sesuo Gla
Atsakymas M. G. — Ru
ša jai net sukirto — užtai, kad prišlapino lovą.
Aš
dos plėmos ant odos gali
pamačiau pirmą kartą savo gyvenime, kaip muša bėjėgį,
reikšti kokią nors kepenų
negalintį gintis, žmogų.
ligą,
gali reikšti ir kitokią
— Glaša! — surikau baisiausiai pasipiktinusi, — nr
š
vidujinę ligą. Tai nėra iš
pamišai!
viršinė liga, ir vien moste
— Taip, o kam ji man pridirba lovą? — atsakė ji
lės nieko čia nepagelbės.
ir dar kartą kirto jai smarkiai plaštaka per veidą. Ve
Atsakymas P. P. — Šien
ra Nikolajevna pravirko, kaip mažas vaikas.
ligė (hay fever) nėra lim
Vizito metu daktaras pranešė Tasiai, kad ji rytoj
panti liga, tad šienligė ser
jau galės iš ligoninės išeiti. Tačiau ji, užuot prasidžiu
gančių nėra reikalo bijoti.
gusi, kaip kad pradžiunga visi tos pasiilgtos dienos su
Atsakymas J. L. — Pa
laukę, kad pradės Žliumbti:
sukas (maslionkas)
gerti,
'z;''
— Tai kur man reikės dėtis?
Juk aš neturiu nei
ypač kuriems viduriai daž
r
« >
namų, nei tėvų ir jokių giminių. Prašau, pasilikite ma
nai
užsikietina, yra Labai
Ufo itihiAi i iMiUMiM
< <kiM>
< H ra u gitu" Acine t«i«ųnuu
ne čia nors ir tarnaitei
sveika.
Bet mažiems vai
...
Amerikoniškas prekinis laivas Steel Seafarer, kurį
nežinomos tautybės bombonešis nuskandino Raudono- kams pasukų duoti nepatar
joj jūroj. Britų karo laivas įgulą išvadavo. Matyt, nuak andintas laivas vežė karo reikmenis britams.
tina.
J Bus daugiau.)

TNSE

BUY

\x
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TfiVAS PRIEŠ DUKTERS SUSITUOKIMĄ

T. Žižinskas iš Racine,^
Wis.
J. Zelaitė iš Waukegan,
III.
E. Klimovicz iš Chicago.
Apart Apsaugos, Turime
J. Navickas iš Thompson,
ATSARGOS FONDĄ ViH )jUU,VVU.UU
Conn.
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
V. Kasvelis iš Rockford,

Kaso Albina A. Poškiene
(Tęsinys)

Mount Vernon
Washingtdn’o ‘ privatūs
namai, žinomi kaip 'Mount
Vernon, randasi ant Potoraac upės kranto, 16 mylių
nuo sostinės mano — Capitol. Šią nuosavybę įsigijo
George Washingtono tėvas
Augustino nuo savo tėvuko
1735 m. Tėvui mirus, apsi
gyveno George Washington
su savo brolių Lawrence,
1747 m. Per pirmus 5 metus
jam reikėjo tarnauti ka
riuomenėj.
Tada retai ka
da jie tuos namus lankyda
vo. Bet po 3eptynių metų,
su kuras šeimos židinį su
našle Martha Custis, čia ap
sigyveno ir vedė ramų gy
venimą per 15 metų iki bu
vo išrinktas vykti į antrą
kontinentalį kongresą Piniadelphijoj. Tenai jį pasky
rus kariuomenės vadu, rei
kėjo ne tik šią malonią vie
tą apleisti, bet jos nematyti
per 6 metus. Tik pasitrau
kus iš kariuomenės vado
vietos, po 6 metų tarnybos,
vėl sugrįžo ir gyveno kol
buvo išrinktas prezidentu.
Pasitraukus iš šios tarny
bos, jis vėl sugrįžo prie ra
maus gyvenimo ir čia gyve
no iki savo mirties, gruo
džio 14 ČL, 1799.
Mount Vernont yra 475
skėriai žemės su įvairiais
namais bei gėlynais. Matė
me jo namiškių darbininku
bei
daržininkų
atskirus
kvartalus, įvairų daržą, le
daunės namelį, verpimo ir
audimo namą.
Tylinčios,
voratinkliais apsuptos stak
lės, premena
praeitį.
Ir
daug kitų įvairių namelių,
kaip pieninę, mėsos rūkymo,
drabužių skalbimo su seno
viniais kubilais bei Ieno
mis, karietos pastogę, orig nalę karietą bei gyvulių
tvartą.
Gyvenamas namas
pastatytas pačiame žemes
centre, dviejų ir pusės aukš
tų, su senoviškos medžiagos
Georgian stilium . Be kitų
kambarių yra didelė bankie-

vj salė ir muzikos kamba
lys.
Namas nepasikeitus,
bet,
mirus
IVashingtono
žmonai, jo baldus buvo iš
sidalinę giminės. Laikui bė
gant, jie betgi buvo vėl su
rankioti.
Pirmame aukšte
ir Washirjlono miegkambaryje balda* yra visi ir ori
ginalūs. M d ėme lovą, ku
rioje jis -niv> Lei mėgstą
lovatiesę, kurią žmona Ma.
i ha numezgė jo lovai ir do
vanojo atminčiai.
Apžiūrėjus šiuos rūmus,
pasileidom pakalnėn pama
tyti jo kapą ir pareikšti pa
garbą garbingam šios ša
lies didvyriui. Skaitome pa
rašus: “Prašoma susilaikyti
nuo kalbėjimo.” Kiek paė
jus, atradome atskirą plotą
žemės su paminklais ant
kapų. Randame ir WasLingtono bei jo Žmonos kapą.
< “Draugas” Acme telephoto*
Karstai sudėti į tam tikras,
Arthur E. Erickson, Jr., 23 m. amž., savo tėvo nalyg cementines, dėžes ir pa- muose, Independence Mo., padeda savo žmonai Anna
sUtyti tam tikram iš plytų May, 15 m. amž., išmokti mokyklos pamoką. Jis su ja
pastatytam namely,
apau- 1 susituokė slapta. Mergaitės tėvas darbuojasi Erickgusiam krūmais.
Tik ge- šoną areštuoti ir santuoką anuliuoti.
ležinė tvora, it durys, skiria__________________________________ .
nuo lankytojų. George WaA. Nenis iš Gary, Ind.
Visiems
ir
visoms
shingtono karstas stovi dau
J. Lietuvninkas iš Balti
giau į vidurį, Uip kad jį ga
more, Md.
tariame
nuoširdų,
lima matyti iš visų pusių,
M. Kalinauskas iš Kings
gi žmonos nuošaliau, ir po lietuviškų ačiū!
ton, Pa.
dešinei.
Viršuj parašas:
A. Siminas iš Wilsonville,
Taip, visiems ir visoms,
“Šiose paUlpose ilsisi Gene
III.
kurie
sugrąžino
Labor
Day
ral George Washington.”
A. Juodis iš Batavia, III.
piknko
knygutes
paštu,
ar
Yra sakoma, kad gyvas būK. Karnauskas iš Chicago
damas jis čia vietą pasirinper pikniką, ta
B. Jacobs įš Mushegon,
ko amžinam poilsiui ir kad riame nuoiird,»' lietuvišką
Mich. 'l
f
jam mirus, uždarius jo kar- aciu'
F. Zaluk, iš Chicago.
stą į tą cementinę dėžę. rak“Draugo” administracija
A. Merkei iš E. Chicago.
tas buvo įmestas į Potomac labai įvertina jūsų' pastan
A. Burnickienė iš Chicago
upę, kad jo palaikų niekas gas mūsų naudai. Piknikas
A. Jakubėnienė iš Mas
nejudintų.
ir laimėjimas pasisekė ir
peth, N. Y.
(Bus daugiau)
šiuo dėkojam visiems už pa
B. Petkus iš Chicago.
ramą Mašinų Fondo.
J. Žeuberis iš Chicago
Sekantieji sugrąžino po
A. Kazakaitis iš Chicago.
^oraiida pastogės
knygutę:
J. Gailius iš Waterbury,
*
Iš apartamentinių namų,
J. Jasinskas iš Chicago.
Conn.
6240 Kenmore avė., savinin
St. Petravičius iš Cicero.
A. Butkus iš Waukegan,
kė pašalina dvi šeimas: vie
J. Oksas iš Chicago.
UI.
na yra bedarbis tėvas su žmo
S. Krakonis iš Chicago.
C. Cibulskis iš Aurora, III.
na ir septyniais vaikais, ki
P. Pilitauskas iš Chicago.
K. Cirbulėnas iš Montello,
ta — divorsė motina su ke
M. Balčiūnas iš Chicago.
Mass.
turiais vaikais.
V. Tubutis iš Chicago.
J. Mačiuliai iš S. Boston,
Viena ir kita šeima “re
D. Slėnis iš Chicago.
Mass.
liefo” šelpiamos. Neranda ki
M. Vainauskienė iš Chi
A. Krikščiukaitis iš Chi
tos pastogės.
cago, III.
cago.
O. Balčiūnas iš Chicago.
A. Morris iš Norwcod,
Maus.
A. Petronis iš Chicago.
(Įsteigta 1889 m.).
V. Tubutis iš Chicago.
K. Petkus iš Waukegan,
m.
A. Blažis iš Detroit.
O. Kuketskis iš Chicago.
A. M. Phillips iš Chicago.

PETER TROOST
MONUMENT

SICK, NERVOUS

r

tI

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
' PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Si firma viri 50 m. tos pačios
Šeimynos rankose!

John W. Pachankis
PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI ISMOKfiJIMAI.

(IDA II If V “EVERY n
LKANIVI month ■

Then Read WHY
Lydia E. Plnkham’a
Vegetable Compound Is
Real" Woman’s Frlend”!
8om. ąaomen ■ūffrr aaaar. monthbr
paln ( rrampa, barkache. headacha I dua
to famala funrtional dtaordera whlle
other’a namaa tand to bnooma upaat and
they gat croaa, reatlaaa and moody.
* So why not taka Lydia R. Plnkham'a
Vegetable Compound mada a. pečiai/y
to halp tlrad, run-dovm. namoua woman to ro .miline thru "dlfllrult daya.”
Plnkham'a Compound eontalna no opi
au. or hablt-formln. Ingradiants. It

fa mada from natura’a own hanafleial
mota and herbo — aarh ari t h Ita own
apartai purpoae to HELP WOMEN.
Fa motis for ovar 80 yaa ra—Plnkham’a
Comnound fa tha baat knoavn and ona
of tha moat affarfioa "aroman’a" tonlca
obtainable. Trg UI
į

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. YVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPnblic 4298

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

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
. matote “Drauge”.

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

tCAft AHA IM

m.

E. Balsevičienė iš New
Boston, Mich.
A. Zalatoris iš Chicago.
O. Jankauskienė iš Hebron, Ind.
J. Poczulp iš Chicago.
S. Valiulis iš Chicago.
A. Geraitis iš E. Chicago.
Z. Kasper iš Chicago.
E. Blazdytė iš Chicago.
W. Smilgewich iš Cicero.
M. Capas iš Chicago.
V. Vosilius iš Worcester,
Mass.
K. Adomaitis iš Chicago.
J. Preibis iš Chicago.
S. Gilvidas iš Cicero.
S. Bukauskas iš Cicero.
B. Kazlauskas iš Cicero.
Laikas — tai nematomas

ir

vėjas,

negirdimas

kuris

negailestingai naikina mūsų
sodus,

blaškydamas

baltus

žiedu lapelius.

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

MNGS

Loan association ofCUcap
JUSTIN MACKIEVVICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VIRginią 1H1

•A1Y,

DfD.

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
OerlaoslM PaUnuvinuui — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

1

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS
Kvailys skundžia kitus,
pusgalvis skundžia save, iš
mintingas tyli visame.

Venetian Monument Co.
527 N. Westem Avė.

DOCTOR’S AMAZING LIŲUID

Tel. See. 6103

GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

.«•

VA

PASKUTINIS

PRAISED
FROM
COAST
TO
COAST!

PAGERBIMAS

No matter what you’ve tried witheut
succees for unsigntly surface pimples,
blemlshes and similar skin irritations,
here’s an amazingly succeasful doctor’s formula—powerfully soothing
Lioutd Žemo—which quickly relieves
itening sorenees and starta right in to
help nature promote FAST nealing.
80 years continuous success! Let
Zemo’s 10 different marvelouaiy effec
tive ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe cases
may need Extra Strength Žemo.

JOHN F. EUDEIKIS
WOLK STUDIO
1945 West 35* Street

Laidotnviu Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

ADVANCED PHOTOGRAI’H Y-

I OWEST POSSIBI.E VRM ES
phone

Lafayette

ar.3

4608-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tek LAFayette 0727
Radio Programas —- 10:00 vai. antradienio ir Refttadlento rytais,
ii Stoties WHIP (1520), su P. Saltimleru.

L KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
0812 So. Western Avenue
Tel. GROvehilI 0142

LACHAW1CZ IR SCNAI

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFsyette 3572

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

I. J. ZOLP
1616 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908

2314 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

Ketvirtad.,. rūgs.

DRAUGAS

11, 1041

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pamaldos už a. a.
kun. J. Navicką
Melrose Parke ir
Brighton Parke

tingas.

Linkiu jiems visų

tų gerybių.
------------ -

|'-190$ *11110$
V. •
. Rugsėjo 5 d. Lietuvių De| mokratų Lyga of Cook Coun

7

CLASSIFIED

Daug lietuviu gavo darbus per "Dr." skelbimus
Daug lietuvių per “Draugo” darbų skelbimus surado
sau gerus darbus. Džiaugdamies savo geros laimės,
daugumas iš jų kas dien
pranete rauma tai per tetafoną, laiškais ir asmeniškai

Jeigu daugumai pagelbėjo, “Draugas” pagelbės ir
Jums, kurie reikalaujate
darbo. Skaitykite “Draugą”
k.as dieną ir tėmykite dar-

REIKALINGI DARBININKAI

IMARQETTE PARK IR APYLINKEI
KAS KA TURITE MAINYTI ARBA

HELP U’ANTED — VYR^I

NORIT PIGIAI PIRKTIS

VAIKINAI, įvairiems spaustuvės dar
bams ofise, nuo 1( Iki 20 metų. Tutl bfit tvirti Ir v«g«a turėti tarpe
125 ir 150 svarų. J. M. BlNDbCHO,

luc., 65 E. South U’atcr St., R*u-

68th Ir S. Campbell Avė. 6 kam
barių mūriniu oottage kaina (4.500,
įmokėti (600.
Ant Rockwell St. ir 64th 8 kam
barių mūrinis bungalow. 2 karų
marinis garadžius, kalta (6,860.
6 kambarių medinis cottage —
reikia pataisyti, kaina (*.2 50.
4 fletų kampinis mūri uis namas
po 4 kambarius, kaina (**3.(00.
2 fletų po 8 kambarius — 2 boi
leriai — bungalow stogrs, kaina
(8,600. 4 fletų mūrinis lamas po
6 kambarius, ant 3 lotų j astatytae,
įmokėti (1,600.
Blznlavas namas, randasi tarp di
deliu dirbtuvių — taverna Ir lųnok
biznis — 5 gyvenamieji kkmbųrlai
Kaina (4,(00. Savininkas priims |
mainus lotus arba didesni namų—
pridės pinigais.
Taipgi turime didel} pasirinkimų
visokių namu po visa Cbicagų: prlv&tlėkų Ir bizniavų, farmų mažų Ir
didelių, galima Ilgiai pirkti arba
mainyti.
Jeigu norite greitai parduoti ar

Ir vėl vestuvės
Jaunas ty laikė mėnesinį susirinkidolpli 72»2. Matykite Mr. Kuilį.
Alb. Pupelis susituokė su mą, kuriame dalyvavo visa
bų 8keibimu,.
paraginkite BERNIUKAI, kaipo pasiuntiniai Ir
dėl šaimoktnlmo inekanlėkos dentlaHelen Bagavičiute. Jų ves- (Lygos valdyba ir ekzckuty-1
terijos. Geros algos, nuolatini. J. A.
DENTAL LAU., 5117 So.
tuvių puota buvo Sharaeto, viai iš įvairių klubų bei or- atsilankydami 1 musų rašti-. savo x draugus,. kaimynus ir FRANTĄ
patuen Avė.
.
..
_ . 'pažįstamus, kuriems šmote
A. a, kun. Jonas Navic svetainėj, pradėta šeštadie- ganizacijų. Iš įvairių rapor nę. Dėkojame jiems už jų (r
AUTOMATIŠKOS Sriubų masinos “sėt
up" vyrai. Kreipkitės prie Mr. Pratt.
kas turėjo daug prietelių ir nį. Ūžta dar ir sekmadie tų pasirodė, kad lyga gra gražius komplimentus ir dar^a8 >ia reikalingas, kad d.
J. TOLREK MFG. CO., 4701 W.
18Ui St.
Jaunieji čia augę ir žiai gyvuoja ir auga. Lygos “Draugui” linkėjimus ir ve- ir 3ie skaitytų “Draugą”.
geradarių visoj Amerikoje. nį.
•'INDUSTRIAL
SHEET
METAL"
Toji prietelystė dabar aiš mokslus ėję. Pupelio tėvas valdyba veikia lietuvių la Iij ame visiems geriausio
darbininkai, mekanikat Ir pagelhlV. Ed. Pajaujis,
bui
įvairiose
kolonijose.
Te

buvo biznierius, prieš ke
ninkai. Kreipkitės J: AMERICAN
pasisekimo naujuose dar
kiai matosi.
BLOW P1PE CO., 3549 W. Ccriuuk
ko
išgirsti
iš
pirm.
Kumskio,
lerius metus miręs, flūnus
“Dr.” Skelb. Vedėjas. .Road, Gliicago, III.
buose.
Melrose Parke bus atlai
augo prie motinos. P. Baga- kad lygos pastangomis jau
BERNIUKAI suvirS 17 metų amžiaus
kytos sudėtinės šv. Mišios
lengviems darbams dirbtuvėje. Nuo
keletas
lietuvių
gavo
val

vičiutės tėvas gyvas, taiplatini darbai. 38 centai J valandų. Aba pigiai pirkti, limalnytl bile kų
(suma) už a. a. kun. Joną
DAUGIAU
KAIP
ŠIMTAS
teiklte pasirengę stoti į darbų.
diškus
darbus
ir
kad
dar
jūs turite, kreipkitės pas:
pat turi seserį ir brolį. Lin
FLOWEH
PKODUCTS
CO„
536
E.
Navicką Mount Carmęl baž
35th
Street,
Chicago.
CHAR1.ES p. BUROMBK1B K OO.,
kiu laimingo gyvenimo ir iš porai lietuvių numatoma MILIJONU "SALES” TAKSU
nyčioje, sekmadienį, rugsėjo
6991 S. ĮVeetern Avė.
B.— G. FOOPS, INC.
proga.
TeL Rep. 3718 — Vak. Proe. (111
auklėti gražią šeimyną.
Nepaprasta proga Jauniems vyrame
14 d. Visi tos parapijos lie
Praeitais metais, kurie už
šiais
bėgamais
metais išmokti
šio susirinkimo tikslas bu
kaip pagaminti specialybes
i>\i?^i fii'nn a ..imii.',, m a,
tuviai nuoširdžiai prašomi
es
-T
°5°5!2?
daryta
valstybė
birž.
30
d.
“
sales
”
taksų
bus
mažiau
vo galutinai apsvarstyti ly
pradžia, pilno išmokini juo ręsta u ra ni atimi
Lu.ne Prie.
to.
tvarkos.
Proga
išsilavinti
ga5^
Jonas Samoška čia pla
susirinkti tą valandą ir pa
gos rengiamą pikniką (John IIL valstybė surinko 101,- surinkta, nes nuo liepos 1 d. biemp. Apllkantai nuo 19 iki 26 me kalauja laikų. KrolpkitėM sekančiai:
žinomas.
Priklauso
simelsti už a. a. kun. Jono čiai
tų amžiaus Ir gražaus būdo reika
South Kedzie Avė., Chicago
T. Zuris Day), kuris įvyks 760,954 dol. “sales” taksų, j3 centų taksai sumaiintf Gi laujami. Turi turėti nors dviejų me- _5718
__________________ _
__________ _
prie
draugijų,
keletą
metų
sielą. Velionis yra laikęs ne
tų
aukfitesnės
mokyklos
mokslo,
ši
,
. . ,
. , ., ,
Už vieno cento (steiga organizuota 20 metų atgal, 'PARSIDUODA,
Apie tai praneša valsty 2 centų.
rugsėjo 28 d. Liberty Grove.
6 kambarių stucco
yra iSsiplątlnus po visų Sųl]. PLt- I bungalojv. su apdengtu miegamu
Dabar pa
vienas (pamaldas * ir vedęs turėjo taverną.
gubernatoriaus tarimui
Lygos valdyba, įvairių bės finansų direktorius Ge- atskėliiz.ą
atvykite pirmadienių rytais, g®**“; Naujai ištaisyta iš lauao rr
misijas Melrose Parke. Dėl sitraukęs iš biznio. Praeitą
Misa Adams, 174 W. Randoli.li St., » vidaus Fumlso žiluma. Ranaasi
wardų pirmininkai ir ekze- orge B. McKKibbin. Jis sa pasidarbavimu taksai įvesti ant antro aukšto.
, Mayw«ood e
netoli naujų National
..........
i Defense dirbtuvių. Tikras bargenae
to šios apylinkės žmonės šeštadienį Demokratų kiūbo
už
cigaretus
ir
žymiai
padikutyvė komisija kviečia vi ko, kad tai rekordinis “sa*
GUMO FRESMANAI. Gero. algos, ^lan^ mokamas’ kaip rondS ’—
prisimena jį savo maldose. svetainėj minėjo 25 metų suomenę dalyvauti šiame iš les” taksų didumas
nuolatinis darbas. Tel. KEDzie 1033. ‘
mokamas kaip renda. —
šieidinti už alų ir degtinę,
JUDSEN RUBBER WORKS, 4107
£Ji
vedybinio gyvenimo sukak važiavime. Rengėjai užtik taksai padaro apie 40 nuoS
W
ARTZ
REAL
ESTATE
“Sales” taksus daugiau- West Klnzle Street.
Brighton Parke pamaldos
1104 St. Charles Kd., Maywood, III.
tį. Turėjo daug svečių.
Tch'phone: 'Maywood 69.
rina gerus laikus. Gera mu šimčių visų metinių valsty šia sumoka varguomenė, bernukai. Alga nuo »i6 iki 321
už a. a. kun. Joną Navicką
J
savaitę.
Nuolatini,
lengvi
dlrbtuLinkiu Samoškams dar zika. Dovanos. Įžanga dy bės pajamų, kurių praeitais
bus spalių 2 , per mėnesines
Prekėiai šiais taksais su-1 veje darbai. — Tei. kedzi« 1033.
J
„
.JUDSEN KIURER MURKS, 4107
gyventi 25 metus ir švęsti kai.
Lygos koresp. metais buvo 235,731,018 dol. renka nuo 2 iki 6 centų ir
jo mirties sukaktuves, šv.
Kinzic Street._____________
»
UjiSN to
50 metų laimingo vedybinio
Mišios užprašytos TT. Ma
daugiau, o valstybei grąži- j
gyvenimo sukaktį.
MLINOECH'I
rijonų Bendradarbių 35 sky
na tik 2 centus už kiekvieną
HELP U’ANTED — MOTERYS
Pranciškiečių naudai
riaus. Ir ši kolonija yra nedoleri.
TOIOSLIV-IMERICII
“FOUNTAIN” MERGINOS
Piknikai
dar
nepasibaigė,
sykj patyrus a. a. kun. Jo
Town of Lake. — Šv. Pran
Nuolatiniam, pilno laiko darbams.
IIDIO BROADCAST
no Navicko nuoširdumą, nes bet baigiasi. Tad nepralei ciškaus Vienuolyno Rėmėjų
Proga darbe išsidirbti aukštyn. Pa
tyrimas pageidaujamas, bet ne rei
ir čia velioniui teko vesti skite progos, šį sekmadie 3 sk. rengia “bunco party*'
kalingas. Alga pradedant — (16.00. Pvtry Batnrday, liM to 2(30 VJL
CONRAD
Atsišaukite
po adresu arčiausia jū
misijas ir vadovauti kitoms nį parapijos statybos pik rugsėjo 12 d„ 7 vai. vak.,
sų namų, ketvirtadieni, nuo* 8 Iki
Fotogrąfas
0TATION
11 vai. ryte.
,
Bū
Studija jrengta pir
pamaldoms. Dabar visi pra nikas Vytauto parke.
k
1480 kflttydM
j
Sudeikių namuose, 1632 W.
mos rūšies eu mo
YVALGREEN DRUG STORE I (Vtrat BUtUn ea T«a DUft ]
derniškomis užlai
šomi pasimelsti už kun. Jo rys moterų jau seniai tra 46th St.
jrekentėkitl Žento per
domis ir Hollywood
2600 So. CrauTnrd Avė.
metų
gelbėjo žmonėms. Pa
šviesomis.
Darbas
• ItžUarinf a pragnua e<
no sielą per mėnesinę mir sia ir yra užtikrinta, jog
Kviečiami visi atsilanky
6257 So. Ashland Avė.
Garantuotas.
laima eegema. iibėrimua,
Į
nieko
netruks.
O
kam
lai

Yugoolav Folk Mu»i«
ties sukaktį.
ti ir paremti seserų Pran■pnogna iz kitokius odoa
OPERATORKOS, patyrusios siuvime
mė teks, tai ir gerų dovanų
negalavimas.
Pirk Žemo
prie Singer siuvimo mašinų. Nuola
420 W. 63rd Street tini
ciškiečių reikalus. J. ir M
iiandienl Visuose ap tieko
darbai. PROTEUTION PRO
parsiveš.
DUCTS CO., 615 No. Abcrdeen, ant
Apie viską trumpai
se 36c. 60c. «1.00
Sudeikiai visus maloniai pri

ims ir pavaišins. Lauks svePaskutinis pik- Į gįų
kity^ kolonijų. 1 sk
Cicero. — pr.
J. Gus ~iL-fc/3irma8
sen, 4847 W. 14 St., iš* ilgosąpB?kas šįmet Lietuvių Liuo- pirm. Auksutienė ir rašt.
kelionės grįžo sveikas ir sybės Namo Bendrovės šį Pukelienė, 2 sk. pirm. Ge
tuojau pasinėrė į savo sekmadienį bus Shady Tree čienė su savo draugėm ir se
darbą; gydyti skaudančius grove, Archer Road, skersai serų prieteliais žada atva
Henry park, Willow žiuoti, taipgi iš So. Chica
pantis. O tas pasitaiko be Oh
:
'V«t go 3 sk. rašt. A. Snarskie
veik kiekvienam.
O dan- Springs.
Rengėjai deda pastangų, nė, H. Mažeikaitė, T. Miciūties skausmas ne bent kam
įsivaizduoti. Kas būtų, jei- kad atsilankiusieji būtų pa nienė. Žada ir gražių dova
neturėtumėm dantų gydy tenkinti. Dar duoda ir pi- nų atvežti. Visas pelnas bus
nigiškų dovanų.
Tikietas nuvežtas į seimą.
tojų?
tik
10c.
D.
Kurios rėmėjų turite lai
Dr. Gussen čia darbuojasi
mėjimo knygutes, malonėki
jau gana seniai, pacijentų
te grąžinti, nes tą vakarą
turi įvairių tautų.
Audra, perkūnijos
bus laimės traukimas.
3 sk. pirm. M. Sudeikienė
Antradinio pavakariu Chi
Katilio
ir
Anglickutės
vestuvės buvo tikrai šau cagą ištiko audra — lietus daug širdies yra įdėjusi į
nios.
Svečių buvo kupinos su perkūnijomis. Daug nuo rėmėjų veikimą. Kas met
dvi Community svetainės. stolių sukelta, užlieta patil- jos namuose įvyksta įvairūs
O valgio ir gėrimo niekam čiai, sulaikytas trafikas. parengmai seserų naudai.
M. Sudeikienė randa lai
netruko. Ot, kad ir jaunų Kai kur ir namų rūsys už-,
ko visur pasidarbuoti ge
jų gyvenimas būtų tokia tur lietos.
riems tikslams. Dieve duok
jai sveikatos.
Rėmėja

THA T'S LIFE

Skirti kareiviauti

Tel.: Biznio
Rez.:

žemo

FOR

SKINI

4-to aukšto.

.1

WHOLESALE
1

LIQUO8
(STAIGA

lte St.

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

VEITERKOS. patyrimas nereikalin
gas. Atsišaukite kas dien nuo 2:30
iki 4:30 vai. popiet.
CHILDB RESTAURANT,
165 W. Madison Bt. Chicago.

merginos išmokti prosymo darbų. **dry cleaning” Istelgoje. Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės į —
BI.RCK-FELLINGER CORP.,
200
Ea/^t Marųucttc Road, Chicago.

Išvežiokime
po vizų
Chicago

SENĄ

DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tel. BOULEVARD 0614

pasuunkimkjs

katedroje.

PARDAVĖJOS — MERGINOS
Gera proga tapti B. — G. "salesgirls”, po speciallo mokinimo vie
nos savaitės pradedančiam klase.
Regularė alga laike mokinimo, ratyrimas nereikalingas. Gražus bū
das ir gerų namų auklėjimas svar
bu. Vedusios ar ne. Pilnam laikui,
ar trumpoms valandoms. Amžius —
18 Iki 35 metų. Pasitarimui atvykit (pirmadienių rytais. Miss .Vdnm>,.

KOJINIŲ

POCKET’BOOKŲ
KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ

V. VILEISIENft, SAV.

GLAMOUR
AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTI?
Kreipkitės prie

Pasisekimo paslaptis yra
ne tame, kad niekad nesuklydus,
arba neapsivylus,
...
.
.
,
bet tame, kad DenupUOlUS
dvasia. — Aistis.

Gražiausieji pasaulyje lan
e
/ F
J
Dienų ar naktims darbai. Nuoiati. gų vitražai yra Cartres,
nis darbas, geros algos. Matykite —
.
mžss Kauskinos. j. i. TOBiAs and Prancūzijoje.
— katalikų

LIETUVIŲ

W. KANTER, Sav.

Į

siuvimo mašinų operaterkos
prie siuvimo andarokų Ir bliuzių.

CO.. 1590-39 Mllwauk.ee Avė.

REMKITE

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

MERGINOS IR VAIKINAI generallema dirbtuvėje darbams. Turi būt
greiti. Geros algos. AMERICAN TOY
& FURNITURE CO., 725 Bo. LaSa-

IRRITnTlQNS

*

SKAITYKITE “DRAUGAI
PLATINKITE "DSAUaA '
HELP WANTED
AD — DEPT
Tel. .Kandolph 9488—9489

B.—G. FOODS, INO., 174 W. Randoipli Bt,, ant 2tro aukšto.

FROCK SHOP

MOTERYS, nuo 18 Iki 2b metų
amžiaus išmokti restauranto biznj
geroj istelgoje. Matykite Mr. West,

6922 W. Roosevelt Rd.
TsL AUSTIN 1175

ĮSU

AR IEŠKOTE DARBO?
Jeigu taip, —

Skaitykite “Draugo”
Wantod'*

skelbimus!

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpente?ys

Drafto boardas No. 109
(1908 Blue Island avė.) pas
kyrė kareiviauti šiuos vy
rus:
Le Roy Theodore Finn;
Michael Stanley Kutin, Jr.;
Fred Thomas Janik; Joseph
A. Seibert; Tony Boveik;
Frank Thomas Klelminski;
Teddy Joseph Wapiennik;
Mario Joseph Ricci;
William Nicholas
I.eydeckei*;
George Entvvick, ir Stanley
John Novak.
Jų indukci
ja bus rugsėjo 19.
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, III.
Vedimo leidimus gavo valdžios darbų — dabar užsiima
visokiais namų darbais
John Lesauskas — FloTuri
43 metų patyrimo
rence Ladgenski.
2223 West 23rd Plaee
Matthew
Poskonka
Tel. Canal 5014
Barbara Martimaitis.

ENGlevvood 5888
ENGlewood 5840

Rez. Tel. VICTORY 2499

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: ,
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewski
“Shorty”

MUSŲ
NAUJAM VARTOTI
KARŲ SKYRIUJE
935 West S5th Street
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vietas

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

DBIFGAB

TRAGINGA MOŠŲ LAIKAIS NELAIME, TAI
ŽMONIŲ NUSIGR1ŽIMAS NUO KRISTAUS.

Aplikacijos vaikų
šelpimui

Taip pareiškė Chicagos arkivysku
pas Stritch per radiją Šv. Vardo uni

jos nariams
Jo Eksc.
Arkivyskupas
S. A. Stritch, Chicagos ar
kivyskupijos
ganytojas,
praeitą pirmadienį per radi
ją kalbėjo Šv. Vardo unijos
daugiau kaip 200,000 marių
klausytojų.
Tas įvyko ry
šium su šios unijos sureng
ta šventąja Valanda, kuri
įvyksta ateinantį sekmadie
nį, rugsėjo 14 d.,
vakare
Soldier Fielde, Grant parke.
Traginga mūsų laikais
piktadarybė, kalbėjo Arki
vyskupas, tai žmonių apostazija nuo Kristaus. Žmo
nės imasi steigti savo innstitucijas ir savo gyvenimą
tvarkyti praktikinio ateiz
mo pagrindais. Ir šios pa
saulinės institucijos ir gy
venimas pasirodo neatitin
kami žmogaus vidiniams
siekimams.
Viskas aptuštėja ir griūva.
Pavieniai
žmonės ir tautos neigia mo
ralinį įstatymą.
Taip pat
nesąmoningas kraujo virše
nybės kėlimas ir nepažabo
tas nacionalizmas įstūmė
pasaulį negirdėtan sukrėtiman.

teisingą taiką žmonėse.”
Iškilmės Soldier Fielde tę
sis apie tris valandas. Bus
milžiniška Chicagos ir apy
linkių katalikų
parijotinė
demonstracija. Visos arkivy
skupijos 400 parapijų bus
atstovauj amos.

Šv. Vardo unija yra su
daryta iš to vardo draugijų,
kurios gyvuoja ir veikia
kiekvienoj parapijoj.
Anot
arkivyskupijos, Šv. Vardo
draugijos yra stipriausios
Katalikų Akcijos tvirtovės
tarp vyrų.
Taip yra ne
vien Chicagos arkivyskupi
joj, bet ir kitose visose ša
lies arkivyskupijose ir vys
kupijose.

Miestą mayorai tarsis
nedarbo klausimu
Šį penktadienį, rugsėjo 12
d., iš vienuolikos vidurinių
vakarinių
valstybių
600
miestų mayorai
suvažiuos
Chicagon, Morrison viešbu
tyje jie tarsis apie prade
dantį kilti naują
nedarbą
vyriausybei varžant
gauti
įvairią žaliavą mažesniems
fabrikams.
Kalbama, kad
dėl šio varžymo keletui mi
lijonų
darbininkų
gresia
naujas nedarbas.

Ekscelencija sako, kad
per didžiausias pasaulį iš
tinkančias katastrofas krik
ščionys visais amžiais apsi
rengia atgailos rūbais. Ir va
dovaujami savo
ganytojų
buriasi į didžias viešąsias
Tas yra nepaprastai gy
maldas permaldauti Dievą, vas reikalas. Mayorai nus
kad Jis pasigailėtų žmoni prendė tuo klausimu
pla
jos.
čiau pasitarti ir kreiptis į
šalies vyriausybę, kad ji ne
Taip ir šį kartą,
sako,
užmirštų mažųjų pramonių
arkivyskupas, Chicagos ar
ir įmonių.
kivyskupijos
Šv.
Vardo
Kaip žinoma, mažieji fa
draugijos rugsėjo 14 d. ren
gia šventąją Valandą
vie brikai yra ne tik didesniuo
šąsias maldas, į kurias su se miestuose, bet ir mažose
sirinks su savo šeimomis ir bendruomenėse. Jie negau
valdžios
draugais.- Jų priešaky bus na iš federalinės
šalies apsaugai užsakymų,
ganytojas ir kunigija.
negauna
žaliavos
civili
•
Tikimasi, kad ateinantį niams darbams
ir
todėl
sekmadienį vakare į Šven greitu laiku *bus
priversti
tąją Valandą susirinks iš užsidaryti.
Tas neturėtų
visos Chicagos arkivyskupi taip būti, pareiškia miestų
jos daugiau kaip 200,000 mayorai.
katalikų. Visi melsis šven
tojo Tėvo Pijaus XII inten
Mokslas ir darbas taucija už “veikiau grįžtančią toms turtus krauąa.

“THAT LITTLE GAME” — —
Viam: jomss is a rniEHD of
«b
To^d Rl Vov MAO a OakIE &OIH- vO
Hfcot A»e> Imat Von MFm MiOmt BS
UrftftBVtD ik fRrS INMtNTlOM OF Fmrft. —
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tlAUi KAdl,
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ONE,ME'S HAMiM* A
loti A TroublI
HEEPim* HtS
C MIRA SfAOOD
UP,

Ketvlrtad., rugį. 11, 1041

Valstybinių pensijų mo
kėj imo (public assiatance)
divizijos
superintendentas
Fletcher C. Kettle praneša,
kad nuo ateinančio
pir
madienio bus priimamos ap
likacijos priklausomų vaikų
šelpimui (Aid to Dependent
Children).
Aplikacijos Chicagoj reik
paduoti Cook apskrities vie
šosios gerovės biure.
Pirmenybė bus pripažinta
tiems asmenims, kurie iki
šioliai gaudavo vadinamas
motinų pensijas per apskri
ties teismus, ir tiems, kurie
gaudavo šelpimus (relief)
per lokalius šelpimo auto
ritetus.
Pirmenybė šioms grupėms
tenka dėl to, kad nutrau
J. E. S. A. Stritch, kuris vadovaus Šventai Valandai
kiamas motinų šelpimas ir
Soldier Field’e, rugsėjo 14 dieną.
kad legislatūra sumažino
fondus abelnąjam nepasiturinčiųjų šelpimui.
Dėl to,
bus rūpinamasi daugiau vai
kų šelpimu.

AME THAT
STiFF urs a
atcMitss
aUAAFAV,

iX Sudelkienė, Snarskienė, Antanaitienė, Pukelienė,
Auksutienė, Kazragienė, Z.
Jurgaitė ir daug kitų Šv.
Pranciškaus vienuolyno rė
mėjų ruošias vykti į Pitts
burgh, Pa., kur spalių 5 d.
X J* M. prelatas M. Kru
įvyks šv. Pranciškaus Aka
šas įvertindamas pastarojo demijos Rėmėjų Dr-jos me-

mu

Chicagos miesto mayoro
Kelly paskirtam komitetui
tirti mieste gyvenimo brangėjimą pieno prekiautojai
pareiškė, kad kaip tik pie
nas pabrangintas,
žmonės
staiga sumažino jo vartoji
mą.
Prekiautojai ir pieno pri
statytojai tvirtina, kad pie
no pabrangimo priežastis
dėl šalies vyriausybės nu
sistatymo. Vyriausybė daug
pieno superka, jį kondensuo
ja ir siunčia Anglijai.
Vadinasi, normalus prista
tomo pieno į Chicagą kiekis
sumažėjęs.
Bet ir to žmo
nės neturi noro pirkti ir var
toti, nes daugeliui jis yra
per brangus.

kų, taip pat automobilio ti
kietų platintojų pasidarba
vimą, užvakar buvo iškėlęs
visiems vaišes parapijos sa
lėj. Be prelato, vaišėse da
lyvavo ir visi jo pagelbininkai-kunigai. Vakaras pra
leistas tikrai smagiai ir
linksmai.

^Itčhin^

miy atfect the Heart

a

Ou trappad ln the itnmaeh or cullat na, act likę
helr-trtaarr on the heerL At the tint alga of dtatreas
•man man and aonrn depend on Hali-ana Tablata to
tet aat free. No laaattre bot mede of the faitaatactlng medlctnea knoem for ari d Indlgeetlnn. It the
FIRST DORE doean't prore Rrll-ana better. teturn
bottle to aa aod recelre DOCBLS Mona, Back. 23c.

SA*.Htort t«e
Btftt* 'foo
vJAki^A SEE
ovbg Htne.is.e£t>s
A eoMfh.fr
o? fneO

For quick relief from itching of eciema. pimpies,
athlete'a foot. acabies. raahea and other eitemally cauaed alcin troublea, uae world-famoue.
coding, antiaeptic, liquid D.D.D. Preacription
Greaoeleos, atainleaa. Soothes irritation and
ųuickly atopa intenae itch.ng. 35c trial bottle
proves it. oryour money back. Aak yoir
druggist today for D. O. D. PRUCIMFTtON.

Yo6<tHOF

IHAHEAUMY
COMDtTIOM

X Stellos Kiltis su Myk.
Visockiu jungtuvės bus se
kantį šeštadienį, rugsėjo 13
d., Šv. Jurgio bažnyčioj. Ves
tuvių puota įvyks Lietuvių
Auditorijoj.
REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

It is hardly Ilkely that Diamond Jim
Bradv could have eaten so voraclously If he suffered after-eatin<
paine. Sufferers who have to pay
the penalty of atoorrach or ulcer
Daina. indigesUon, gas pains, heartburn, burning sensation, bloat and
other conditions cauaed by excess
acld should try a 25c boa of Udga
Tablete. They mušt belp or money
refunded.

emu-

PROGA

10 Savaičių Pienumerata Siūloma

' CRAYOR.

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį*
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteliams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “suripažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

'

"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANal 8010
I

X Petras Leketas niuo ateinančio sekmadienio pra
dės trečius metus studijuo
ti teologiją Šv. Prokopijaus
seminarijoj. Visą atostogų
laiką praleido Ciceroje. Už
dviejų metų Cicero vėl tu
rės primicijas. Tai bus 15
ar 16 primicijos Šv. Anta
no parapijos istorijoj. Tik
rai laiminga parapija.

Oid “Diamond Jim” Have
Stomach or Ulcer Pains?

JUBILIEJAUS

N». »

HA'fE Ho ŪSE
FOR f/oTrtm'
AwTO»AATl«,ttNiESA iT's
a aEvoLNia1.
Cm MOAib
ru. HEEBOtfC

da anksčiau išvažiuoti ir
vienur kitur pasisvečiuoti.

X 40 vai. atlaidai Nekal
to Prasidėjimo Panelės švč.
bažnyčioj praeitą antradie
nį baigėsi begalo įspūdinga
procesija lauke. Procesijos
X TT. Marijonų Bendra
metu California bulvaro tro
fikas per vieną bloką buvo darbių 10 sk., Bridgeporte.
nukreiptas į kitą gatvę. Di ateinantį sekmadieni rengia
delio parap. choro giedama išvažiavimą į Labdarių ūkį.
“Garbė ir šlovė” aidėjo per I Trokas nuo Gudų krautuvės
keletą blokų. Tai vienatinė nuve^ ir parveš visus, kuChicagoj lietuvių parapija, rie neturi automobilių, o no
kurios Velykų, Dievo Kūno rės dalyvauti piknike.
ir 40 vai. atlaidų procesijos
X Sv. Kryžiaus parapijos
būna lauke.
salęs statyba eina prie bai
gos. Spalių vidury bus
X Juozas Kudirka, brolis
“grand opening”, kuriame
art. J. Kudirkos, Pittston,
dalyvaus visa parapija. Sa
Pa., lietuvių parapijos varg.
lė bus viena didžiausių ir
rimtai susirgo. Išvežtas į
moderniškai įrengta.
Philadelphia, Pa., pas spe
cialistus, kurie pripažino at
X Pas art. J. Kudirkai, 40
siradusį ant smegenų tume- vai. atlaidų Nekalto Prasi
rį. Reikėsią daryti operaci dėjimo P. š. bažnyčioje pro
ją. Juozas Kudirka yra bu ga, buvo sustoję svečių pa
vęs vargonininku Ciceroje. reikšti užuojautos dėl rim
tos brolio tigos.

gubai mokėti Anglijos pa
ramai, mokėdami taksus ir Amerikos Legijono
didesnes kainas už pieną
Kodėl vyriausybė užmiršta suvažiavimas
ir neigia savo šalies gyven
Ateinančią
savaitę Miltojų Reikalus? Jei vyriau waukee, Wis., įvyks Ameri
sybė daug pieno superka ir kos Legijono metinis suva
leidžia spekuliatoriams di žiavimas.
Visi įdomauja;
dinti kainas, tai tą kainų kaip šis suvažiavimas pasi
padidinimą ji pati turi pa sakys karo ir bolševistinės
dengti iš “lend lease” fondų, Rusijos
paramos
klausibet ne krauti visos naštos maįs.
Legijono pasisakyant gyventojų.
!mai šalies svarbiausiais reiKomiteto posėdyje pastebė kalais visados yra reikš
ta, kad tas pat yra ir su mingi,
kiaulienos pabrangimu.
X Sesuo Baptistą, Švento
Vakar vakarą Coliseume
Pranciškaus Seserų Kongre
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