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U. S. Legiono suvažiavime
priėmė karingas rezoliucijas

Sprogimai švedų
trijuose laivuose

DAUG KAS PAGERĖJO
Amerikos Katalikų
uni
versiteto
prokuratorius
kun. dr. J. A. Magner nese
niai grįžo aplankęs Guate
mala ir Meksikos respubli
STOCKHOLMAS, rugsėjo
kas. Jis pareiškia, kad tuo
se
kraštuose
generalinis 17 d. — Šiandie į pietus
Stockholmo
išsprogo
Bažnyčios stovis
praeitais nuo
destrojeriai,
metais
žymiai
pagerėjo, trys Švedijos
abiejų kraštų
vyriausybės kurių du tuojau nuskendo
pripažįsta, kad kova prieš nusinešdami į dugną gausų
ir
sužeistųjų
Bažnyčią padarė daug
ža žuvusiųjų
los visuomenei
ir
valsty skaičių.
bėms.
Švedijos oficialieji sluogą
Meksikoj daugumas baž-, njai
i5kia ko, ka8
ny&ų aUdafyta pamaldoms.'ne^ nu8tatyti
Pašaukimai

me.

pačiam

Katalikiškoji

zydeji-'

akcija

plačiai veikia. Leista funkci
juoti ltai kurioms katalikiš
koma
švietimo
įstaigoms.
Guatemala
prezidentas
Ubico»yra draugingas Baž
nyčiai. ,

BET DAR DAUG
KO REIKIA
Tačiau nei
Guatemaloj,
nei Meksikoj Bažnyčia ne
gali vykdyti religinių pro
gramų, sako kun. dr. Mag
ner. Abiejų šalių seniau iš
leisti
įstatymai
draudžia
katalikams religinę
švieti
mą ir išteisėję ordinus
ir
bendruomenes.
Meksikos]
konstitucija vis dar numa
to, kad valstybinėse mokyk
lose būtų mokoma bedieviš
kojo socializmo. Iš užsienių
dvasiškija
neįsileidžiama.
Kadangi per eiles metų ku
nigų seminarijos
išnaikin
tos, tad vienur ir kitur ne
turima
pakankamo
skai
čiaus savųjų kunigų.
Kai visur suardytas reli-

BAŽNYČIOS AUGIMAS

riausybei. Nusistatymas prieš darbo

sekretorę
MILWAUKEE, rugsėjo 17
d. — Šiandie Amerikos Legijono 1,400 atstovų
priė
mė karingas rezoliucijas ir
savo nusistatymą
užsienio
politikoj pareiškė
pasaky-

mu: “Veskite karą
teritorijoj”.

priešo

Priimtojoje
rezoliucijoje
Amerikos Legionas pasisa
kė už bet kokią ekspedici
nę kariuomenę.

sprogimo

Pasitikėjimas Prezidentu

priežasties,
bet
matomai,
kad viename laive
įvykęs
sprogimas .susprogdino
ir
kitus du, stovėjusius šalia.
Visi trys žuvusieji laivai
buvo palyginami nauji.

Žuvo dalis laivyno
. . .
daro^nrkeMruZ

("Draugą*"
Ajcuib~teiephotoi
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.------—.------r-------Anglijos ir sąjungininkų kareiviai ir jūri ninkai špicbergo saloje degina sandėliuose
“krauta anglis ir žibalą. Tai visa turėjo tekti vokiečiams.

sų Švedijos destrojerių.
Smulkmenos apie sprogi
mus yra dar labaį neaiškios
ir, pavyzdžiui, iki šiol
ži
noma, jog esą žuvę bent 31
jūrininkas.

Lietuvon galima siųsti laiškus

CHICAGO, IU. rugsėjo 18
d. — Iš patikimų šaltinių
gauta
pranešimai, jog paš
Kai kurie išgelbėti jūri
ninkai gabenamai ambu- to susisiekimas su Lietuva
įįįįį. stockholman.
vėl yra galimas.

ginis organizuotumas, taip ’
nėra tvarkos
ir
valstybi
niam darbe. Siaučia ekono
minės krizės, daug
bedar
bių. Tik Bažnyčiai atgavus
vipišką laisvę ir teises ten
bus sulaukta gerovės,
pa
reiškia kun. dr. Magner.

Pilnas pritarimas Prezidentui ir vy-

li oro paštu siųsti Lietuvon
laiškus.

Britai, rusai
prie Persijos

sostinės vartų

Vakar pirmasis laiškas
SIMLA, Indija,
rugsėjo
iš Lietuvos Chicagon atvy
ko iš Klslųd s Dr. Vilei 16 d. — Šiandie anglų ir

Amerikos lietuviai vėl ga šiui.

Suomiai kaltina

švedus prorusiš-

Raudonoji armija atstūmė nacius
šešiasdešimt mylių - Maskva

rusų kariuomenės
pasiekė
Irano sostinės Teherano var
tus, bet
laikinai jnestaa
nežygiuoja, laukiamos įvy
kių eigos.

Anglų spauda
reikalauja Romą
bombarduoti
LONDONAS, rugsėjo .17 d
— Londono spaudai griež
tai reikalaujant, kad anglų
orlaiviai atsilygindami ita
lams už bombardavimą Kai
ro,
pradėtų
bombarduoti
Romą,
Egipto vyriausybė
pasiuntė
protesto
notas
Berlynui ir Romai.
Ašies orlaiviai vakar pir
mą kartą nuo šio karo pra
džios
bombardavo Egipto
sostinę, kurios iki šiol, kaip
ir Romos, neliesta.

Vienoje priimtųjų rezoliu
cijų pareiškiama pilnas pa
sitikėjimas Prezidentu Roo
seveltu,
kur
pareiškiama,
jog “mes pasitikime ir pa
žadame pilną paramą mūsų
vyriausybei, mūsų Preziden
tui, mūsų karo departamen
tui ir mūsų laivyno depar
tamentui”.
/

Kitoje rezoliucijoje pažy
mima, jog Amerikos
tiks
las yra sunaikinti
Hitlerį
ir tam yra būtina naciona
lis vieningumas.

I

Apie naująją ekspedicinę
Amerikos kariuomenę
kovoms kur nors užjūryje lej gionieriai
pareiškė,
jog
I“mes norime tokios Ameri

Spauda griežta

TEHERANAS, rugsėjo 16
Šiandie Londono
spauda
d. — Sostinės gatvėse Ira
primine anglams balandžio
Vokiečiai veržiasi Kry man. Kovos no kariuomenė eina sargy
mėnesį padarytą ministerio
I
bą prieš bet kokias riaušes,
pirmininko Churchill pareis
HELSINKIS, rugsėjo 17 d.
prie Leningrado
kai anglų, ir rusų kariuo
kimą, kad anglai
pradėsią
.
Konservatyvus Suomimenės artinasi prie miesto
bombarduoti Romą, jei bus
jos laikraštis Uusi Suomi
pilnai okupacijai.
<
MASKVA, rugsėjo 17 d. niškose aštuonių dienų ko
ii
šiandie pareiškė, kad tam
Nors oficialieji žmonės ir bombarduojama Atėnai
—
Rusų
pranešimai
pareišvose
esą
milžiniški
ir
su

tikri
Švedijos
laikraščiai
nesitiki neramumų, bet gy-< Kairo.
dėl aklo antagonizmo Vokie, kia, jog po aršių kovų su žeistųjų ir žuvusiųjų skai ventojų tarpe jaučiasi įtem-J
Kai
kurie
laikraščiai
rijai prarado tikrą suprati- j mušę tris vokiečių divizijas čius siekiąs tūkstančių.
pimas ir daugelis
asmenų pareiškia, jog reikia
tikėmą savo interesų ir lošia raudonoji armija atmušusi
pabėgo
krašto
gilumon.
tis,
kad
vyriausybė
laikysis
nacius beveik nacius beveik Laimėjimai šiaurėj
rusų žaidimą.
Visi Irano karo orlaiviai savojo žodžio, nes
premješešiasdešimt mylių ir esanti
Kiti rusų pranešįinai sa išnyko iš aerodromų užmies ras ašį jau anksčiau yra įs
Švedijos
laikraščiai, pa pasirengusi apgulti Smolen
ko, jog Leningrado gynėjai tyj.
reiškia laikraštis, paskelbė
pėjęs. Jeigu bus
surasta,
ską.
šiaurės fronte atsiėmę iš vo
gandus,
kenksmingus suo
kad
Kairo
bombarduotas
Vokiečių nuostoliai milži kiečių strateginiai
svarbų
miams ir kitokiu būdu pa
sužiniai esą galima laukti,
kaimą.
kad netrukus bus bombar
laikė propagandą, kad
ga
Sakoma naciai
lėtų Rusijai.
duojama ir Roma.
Kitoje vietoje rusai pažy
1000 norvegų
mi, jog
raudonoji
armija pasirengę Turkijos
taip pat atsiėmusi iš suo
pasiųsta nacių
mių Ladogos ežero salą Ta invazijai
hmasaari.

kumu

žiniomis iš Pekingo, Ka
talikų Bažnyčios
pažanga
Kinijoje
yra
džiuginanti.
Taip yra dėka kunigų misi
onierių didvyriškoms
pas
tangoms ir pasiaukojimui.
Penkiuose apaštališkuose
vikarijatuose ir prefektūro
koncentracijoms
se praeitais metais daugiau
Vokiečiai Krymą n
kaip 28,000 asmenų apkrikš
STOCKHOLMAS, rugsėjo
tyta. Iš karo apimtų plotų
BERLYNAS, rugsėjo 17 d.
17
d. — Pranešimai iš Oslo
bėgliai
grupėmis susimeta
— Karo vadovybė
šiandie
sako,
jog
tūkstantis
su
ir prašo misionierių
supa
pareiškė, jog vokiečių inva
PARYŽIUS, rugsėjo 17 d. virš norvegų suimtų apgu
žindinti juos su Katalikų
zija
Rusijon
išsiplečianti
—
Šiandie ligoninėj
mirė los stovio metu šiandie nu
Bažnyčios mokslu.
plačiu naštabu.
žemesnio rango vokiečių ka teisti ir išsiųsti į koncentra
Komunikatas
nepažymi,
rininkas nuo žaizdų, kurias eijos stovyklas Vokietijoje
NETURI KUR DĖTI
kur šie plataus masto veik
padare nežinomas užpuoli ar Norvegijos giltunoje.
Šio karo metu suomių ka
amai vyksta — ar šiaurėje,
kas. Tai
antroji vokiečių
Suimtųjų
ir
nuteistųjų^ kur vokiečiai pareiškia apie
riuomenė yra laimėjusi
iš
auka į kelias savaites. Už
bolševikų nepaprastai dide
tarpe yra daugelis univer- naujus laimėjimus ar piešiuos užpuolimus vokiečiai
lius karo grobius: galybes
siteto profesorių ir darbo tuose, kur nacių kariuomeatsilygino sušaudydami de
įvairių rūšių patrankų, šau
vadų. Darbo Federacijos va nė žygiuojanti Rusijos stešinas prancūzų įkaitų.
tuvų ir tankų. Visi ginklai
das Jens Tangen pasiųstas pėmis į Krymą.
kud geriausiam stovy, žymi
Prancūzų ir vokiečių po- Į į
koncentracijos stovyklą
Iš Leningrado fronto vie
jų dalis visiškai nevartoti. licija veda plačius tyrinėji-, Vokietijoje,
nas vokiečių
koresponden
Tais ginklais galima aprū mus, kad surastų pasikesintas pareiškia, jog nacių .ka
pinti kelias divizijas.
tojus ir Manuel Herteaux,
riuomenė tėra tik per
ašSuomiams to per daug ir 20 metų amžiaus Įeit. kap.
tuonioliką mylių nuo mies
jie nežino, kas su tais gro Alfred Herteaux sūnaus pa
to centro.
Z
biais daryti. Suomijos vy- grobikus.
Kap.
Herteaux
Tuo tarpu vokiečių bom
Giedra ir pastovi tempera
’ riausybės sluoksniuose
iš yra
Prancūzijos veteranų
banešiai bombarduoja Kry
tūra. Pietryčių vėjai.
kelta idėja tuos ginklus pa legijono, vienintelės politi
mą ir vokiečių apskaičiavi
siūlyti Amerikai. Sako, gal nės partijos Prancūzijoj va
Saulė teka 6:23 vai., sau mu esą sunaikinta 100 ru
ji priimtų vietoje skolų.
lė leidžias 6:57 vai.
das.
sų orlaivių.

Ieško Paryžiuje
pasikesintojų
prieš vokiečius

ORAS

Pasauly

LONDONAS, rugsėjo 17
d. — Londono spaudos pra
nešimai iš “Vokietijos pa
sienio” pareiškia, jog Tur
kijai gresia
invazija, nes
Vokietijai
netolimoj
atei
tyj reikalinga aliejaus.

Kovos užsienyj

WASHINGTONAS, rugsėjo
17 d. — Vienas darbininkų
atstovas senato komisijai
pareiškė, jog Raudonojoj
jūroj
atakuota
daugiau
Amerikos laivų, negu pa
skelbta. -

Tam tikslui, pasak lai
kraščių, Bulgarijoje esą su
traukta
didelis
skaičius
ašies kariuomenės.
LONDONAS, rugsėjo 17
_
,,
zt
j d. — Anglijos bombanešiai
Romos radio pranešimai
,. ,
5.,
naskelbė ioe sovietu oriai- smarkiai atakavo VokietipasaeiDe, jog sovietų oriai
o kraAto ,ndu8tri.
viai nuleidę Bulgarijoje še- J
hes vietas. Vokiečių orlai
šis parašutininkus, kurie ta
viai pravedė silpnas atakas
čiau tuojau buvo sunaikinti.
Anglijoje.
Tuo pačiu laiku iš Anka
ros pranešama, jog IstanSHANGHAJUS,
rugsėjo
bulin iš Sofijos atvyko 50
moterų ir vaikų — Rusijos 17 d. — Japonijos kontro
pasiuntinybės
Bulgarijoj liuojama muitinė Shanghašeimos. — Ir sąryšyj
su juj sulaikė Amerikos laivą
Lykes, kuris vežė
tuo spėliojama, kad Rusija Zoella
netrukus mananti paskelbti anksčiau skiriamą Japoni
jai aliejui Manilon.
Bulgarijai karą.

kos, kuri būtų užtenkamai
stipri sutikti bet kokias ga
limas atakas pirma
negu
jos atvyks ir atmušti prieąš, kad mūsų namai išliktų
nepaliesti ir mūsų
šeimos
saugios. Jei kovoti būtų bū
tina
Jungtinių
Valstybių
apgynimui, mes reikalauja
me, kad kovos
vyktų
už
Jungtinių Valstybių”.

Atsaukt neutralitetą
Tuo pat laiku legionierių
suvažiavimas pasisakė
už
neutraliteto atšaukimą.

Kitos rezoliucijos palie
čia streikus ir bendrai dar
bininkų judėjimą, kurių tar
pe viena rezoliucija
reika
lauja skuboto darbo sekre
torės
Perkins pašalinimo.
Šią
rezoliuciją
suvažiavi
mas pasveikino karštų šau
ksmu.

Rytoj bus renkamas naujasis Amerikos Legijono na
cionalis
viršininkas, kuris
užimtų
pernai
išrinktojo
viršininko Milo J. Warner.

SHANGHAJUS, rugsėjo
17 d. — Japonijos kariuo
menės laikraštis šiandie pa
reiškė, jog Vokietija ir An
gija stengiasi suardyt Ame
rikos-Japonijos
santykius,
bet nerūkus esą galimą lau
kti, kad Japonija ir Ameri
kai susitarsiančios.
✓

NEW YORK A S, rugsėjo
17 d. — The Committee to
Defend
America
šiandie
kreipės į vyriausybę, kad
tuojau būtų nutraukti san
tykiai su Vokietija.
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Amerikos lietuvių gyvenimas -i ir veikimas
PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
REMTI VIENUOLIJAS - TAI KIEKVIENO
KRIKŠČIONIES PAREIGA
Vienuolynų rėmėjai vai
dina svarbų vaidmenį Ka
talikų Bažnyčioje, ypač šiuo
se laikuose, kada ji yra prie
šų puolama, kada iš jauni
mo širdžių plėšiama jų bran
giausias turtas — tikėjimas,
kada materializmas laiko
pavergęs žmogaus sielą.

Šiuose audringuose
lai
kuose ypač dvigubai tenka
vienuolijoms skleisti savo
darbuotę, bet be finansinės
paramos iš savo- kilniųjų rė
mėjų tas darbas būtų neį
manomas. Vienas misijonie
rius yra pasakęs: “Ypač
daug turime nustoti, netu
rėdami rėmėjų mūsų dar
bams. Patys vieni mažai ką
galime padaryti”.

Rėmėjų draugijos duoda
progos veikti bendromis jė
gomis ir toks darbas visuo
met yra vaisingas. Sujung
tos žmonių jėgos daugiau
gali nuveikti negu pavienės.

Taip pat bendram darbui
yra užtikrinta ir Dievo pa
laima, nes Kristus yra pa
sakęs i “Kur du ar trys bus
susirinkę mano vardan, ir
aš būsiu Jų tarpe.”
Kiekvienas katalikas tu
ri jausti. pareigos padėti
vienuolijoms savo aukštų
tikslų siekti Dievo ir arti
mo labui. Tai galime pada
ryti šiais būdais:
1. prisirašant prie vienuo
lijos rėmėjų ir aktyviai da
lyvaujant jų darbuotėje.
2. Dažnai meldžianties už
vienuolius pr misijonierius
ir prašant daugiau darbi
ninkų Kristaus vynynui.
3. Remiant vienuolijų dar
buotę savo aukomis, o ypač
užrašant jiems dalį savo
turto testamente.
Kardinolas Manning yra
pasakęs: “Blogas yra tes
tamentas, kuris neturi var
do mūsų Viešpaties tarp
savo paveldėtojų.”

Jono pasikalbėjimas su Rautu
JONAS: Kas atsiskyręs
i- nuo vyskupo, tas atsiskyręs
RAULAS: Kodėl atsisky nuo Bažnyčios, nes Bažny
rėlis kunigas nebegali at čia teikia kunigams galią.
likti katalikų kunigo parei- Kas atsiskyręs nuo Bažny
čios, tas atsiskyręs nuo V.
gū?
Jėzaus Kristaus. Nes visa
JONAS: Kol tavo ranka
gale ir valdžia ateina Baž
yra prie tavo kūno, ji yra
nyčiai nuo V. Jėzaus Kris
sveika, greita ir gerai tar
taus. Kas atsiskyręs nuo
nauja. O kaip tik ji yra nu
vyskupo, tas atsiskyręs ir
plauta, ar ji tarnauja tau,
nuo Jėzaus Kristaus. Todėl
kaip pirmiau tarnavo?
atsiskyrėlis kunigas atska
RAULAS: Žinoma kad ne. lūnas. Kiekvienam yra aiš
Ir aišku, kaip diena, nes nu ku, atskalūnas negali laiky
plautos rankos nervai yra ti šv. Mišių, nei teikti Sa
Atskirti nuo centro smege kramentus.
nų, nebegali judinti pirštų,
RAULAS: Ar atsiskyrėlis
nebejaučia; trumpai sakant,
kunigas gali teikti žmonėms
yra mirusi. Mirusi ji prade
kitus Sakramentus?
da gesti (pūti) dėlto, kad
JONAS: Ne. Atsiskyrėlis
ji yra atskirta nuo širdies.
nuo Bažnyčios kunigas yra
Širdis nebegali kraujo va
miręs Bažnyčiai — dvasiš
rinėti — mainyti, todėl ran
kai. Kadangi Sakramentai
ka yra mirusi.
yra amžino gyvenimo šal
JONAS: Gerai pasakei, tiniai, o atsiskyrėlis kuni
Raulai. Panašiai atsiskyręs gas yra miręs dvasiškai, dėl
kunigas nuo vyskupo yra to, pats neturėdamas gyvy
miręs dvasiškai.
bės (dvasiškų teisių), nega
RAULAS: Kodėl?
li kitiems teikti. Ko pats

Be vado toli neisi

neturi, to kitam negali duo- tik Lietuvoj, bet ir AmeSeeptintoji metinė
ti. Sakramentams teikti reik rikoj, ypatingai daug Amedieviškos galės. Kas paeina brikos lietuvių gavo progos LlCf JVIU DlCfld
nuo Dievo, turi turėti die-' susipažinti su juo prieš ke- j
višką galią. Šv. Katalikų j liūs mėnesius, kuomet važi-} Youagstowa,
Ohio.
—
^Bažnyčia tiktai turi tą ga- nėjo po lietinių kolonijas Rugpiūčio 31 d.,
Hubbard
lę, nes Pats Kristus įsteigė su prakalbomis ir vėliau- j County Club buvo septinta
Bažnyčią ir davė jai visą siomis žiniomis iš Lietuvos, metinė šv. Pranciškaus Hegalę šiltis žodžiais:
“Man St. Gabaliauskas yra da- tl*vių parapijos
Lietuvių
Diena,
kuri
paliko
gražų
duota visa valdžia danguje bortinis
“Lietuvių Žinių”
įspūdį. Tarp daugybės pri
ir ant Jemės... ir mokydami redaktorius
juos laikykite visa, ką tik
St Gabaliausko lankiroo- važiavusių lietuvių iš įvai
esu jums įsakęs.” (Mato 28, si
tikslas
buvo
įkurti rių miestų ir miestelių, dau
19). O Jis įsakė: “Bus vie-, “Lietuvių Katalikų
Spau- giausia matėsi clevelandiena avidė ir vienas ganyto- j dai Remti” draugijos sky- čių ir pittsburgiečių. Nebu
jas,” t. y. Viena, Šventa Ka- rių ir praplatinti “Lietuvių vo laiko su visaip susieiti.
Programoj buvo pažymė
talikų Bažnyčia, kurios ne-' žinias,” tarpe pittsburgiematoma galva yra pats Jė- čių.
Iki šio laiko, Pitts- ta, kad bus kalbų ir antru
žus Kristus. Ant žemės ma- burgh’o lietuviai
neturėjo sykiu tikėtasi išgirsti S. Gatoma galva yra Šv. Tėvas savo kat. laikraščio,
Da- baliauską kalbant, tačiau
Popiežius. Popiežiaus pirma bar turės skyrių — “Lie- jis neatvyko į pikniką.
Piknike neapseita ir be
ranka yra vyskupai. Kas tuvių žiniose.”
(“Drauge”
priklauso prie vyskupo, Us Pittsburgh Žinių skyrius nelaimės: Kalendiene liko
priklauso prie J. Kristaus. jau genai įvestas. — red.) sužeista. Ji sėdėjo automoKas atsiskyręs nuo vysku Kaip teko patirti, “Lietu biliuje durimis atsidarius ir
po, tas atsiskyręs nuo J. vių Žinias” — norima pa kojas iškišus laukan. Kitas
KrisUus ir tas yra eretikas. versti į trijų didesnių lietu automobilius norėdamas iš
J. V. S. vių centrų-žinias, kaip tai: važiuoti per neatsargumą
duris.
Cleveland’o,
Detroit’o
ir užkliudė ir privėrė
P. Kalendienės viena koja
Pittsburgh’o.
Nauja dr-ja Švento
gerokai
Ta proga St. Gabaliaus sulaužyta, o kita
kas pasakė labai įdomią ir apdraskyta.
Kazimiero parapijoj
Rūgs. 1 d. pasimirė plau
Rugsėjo 12 d. lankės pas turiningą kalbą, apie kata
mus vienas lietuvių pabė likišką spaudą, jos tikslą ir čių uždegimu Gužauskų vieBe to, dar
gėlių iš
bolševikų “ro reikalingumą.
buvo
praneštos
vėliausios
jaus,” — adv. Stasys Gaba
liauskas, plačiai žinomas ne žinios iš Lietuvos.
Susirinkime
įsteigtas
draugijos skyrius.
Nariais
prisirašė apie 30 asmenų,
kurie ne tik užsimokėjo na
A
ITCHING
rio mokestį, bet ir užsisakė
“Lietuvių Žinias.” Valdyba
SKIN
išrinkta iš trijų
asmenų:
metiejiraą, V Simonas Aleliunas — pirm.,
ar
nudegimą, arba odos ligą? J
Vladas Alinskas — sekret.
TTekentčkitl Žemo per ŠO
metų gelbėjo žmonėms. Pair Vladas Cinikas — kasia
lalina ecaema. iibėrimns,
Kazimieras.
sprogus ir kitokius odos

b

negalavimus. Pirk Žemo
Kandies f Visuose aptiekė
te Sto. 66c. 01.60.

žemo

FOR

SK.NI

' R R I T ft T I Q N S

Mm Up Nighis
NakesManyFeelOld
Do
feel older than you are or suffer
from Oettlng Op Nights. Backache. Nervous8woi leo Aukle*,
Rhenmafle
ouent
passages?
ent pasai
___ lf so, remėmber that your
__
your health and that
Kidneys
eltai to your
dneys
are vii
— r be due to non-orgao
theae iymptoms may
______

Kidi
Idney and Bladder trou-

les—in such cases OVBTEZ (a physlclan's
prescription) usually gives promp* and Joyous relief by helplns the Kidneys fluah out
polaonoua eicess acids and vaates You have
everythlng to galo and nothtag to lem ln
trytng (5«*e«. An lron-clad guarantee
vrapped around each package assures a refund of yeur mansy on return of empty
package intass fully satlsfled. ItaB't taka
cbanees on any Kidney medMne that ls
not guaranteed. Don't delay. Oet Cystes
a
(Slss-tes) from your

Cystex

9lesto KMseti protccta you.

onl’

DR. VAITUSH, OPT.

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

1801 So. Ashland Avenue
Kampas lt-toa
Tetefonaa CANAL 05W — Gblcago
OFISO VALANROfl
Kasdien *:00 a. m. Iki I.SO p. m (
Trefi. lr Aeftt; »:»0 a. m. Iki
T:ta p. m.

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

2408 West 68rd Street

ČEKAI PKITAI&Urri ASINIAI

YbU PON T
care

FUTUP
LOOKS ŪKĘ

I WANTA BE
RPIU$CP !'

bIUb*

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikta.
VALANDOS:
10-toa Iki 8-tos valandoa kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Ave.
Tel. YARDS 1373

ADVOKATAS
Tel. PROspeet 3525

V. W. RUTKAUSKAS

lf

CENTRINIS OFISAS:

3133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moe iki
vai. vak.

8-toa

ADVOKATAS
6158 So. Talman Ave.
Chicago, III.

REZIDENCIJA: —
S14* SO. HALSTED ST.
Td.: Victory 2<J7»

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Hm. 6868 So. Talman Ava.
&ol TeL GROvehiU 0617
Office tet HEMlock 4848

r«L OANal 0133

DR. S. BIEŽIS

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IH OHIRURGAB

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nadėliomia susitarus.

6631 S. California Ave.

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

2201 West Cennak Rd.

Telefoną* RSPubUs 7168

Ofiso tel.: VIRglnia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

4157 Archer Avenue

OFISO VALANDOS:
Ofiso vaL: 1-3 ir 6-8:3Gf P. M.,
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namą tet PROapaet 1930
TeL OANal 0267
Rea. teL: PROapect 665;
Tel. YARda 6921.
Bea.: KEN wood 5107

DR. P. Z. ZALATORIS

LIETUVIAI

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

Furniture House

.1

TARUTIS

Tel. CALamet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
TeL Stato 7572

DANTISTAS

JOS. F. BUDRIK

VVHITNEY E.

ADVOKATAS

DR. ALBERT J. VALIBUS

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
Telefonas; CICero 4276

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Sa Halsted Street

Rmktondja: 6000 Ba. ArteMaa Ah
VALANDOS: II ▼. ryto iki 3 £opi<
6 iki 9 vat

DAKTARAI
TeL YARde 8146
VALANDOS: Nno U iki 12.
2 iki 4 ii 7 iki B
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki B
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. Y. I ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akiniua pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANai 5969

DR. F. 6. WIN$KDNA$

Dr. Watler J. Phillips

PHYSICIAN AND SURGEON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2158 VVest Cennak Road
Ofln ML ganai im*
Ofy VaL» 8-4 ir 7—•
^toa TeL? ■ MksTt'nH1

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS

Nuo 7 iki 8:90 ▼. vakarais
ANTRAS OFISAS
2017 S. We»terH Ave.

TaL YABds 8S46

Akiniai teisingai prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

DR. G. VEZEUS
DANTISTAIS

4645 So. Ashland Avenne
Dėl sąžiningo radijo pataisymo

pašaukite Yards 3088.

arti 47tk Streat
vaL: auo 9 vaL ryto iki 8 val. vak
Seredoj pagal sutartį.
Telefofnas* HEMlock BA4A

Budriko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakaro
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakaro.
WAAF 960 K. Havraian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. VVestem Ave.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki »1 Vak. T Iki •
Nedėliotais pagal autart]

Telefonas CANai 7389

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cennak Road

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
patalky r kreiva, akis, tnimparngyM*
lr toUregystg;
palengvina aklų įtempimą, prafeltn*
galvot tkaudOJlmg, svaigimu lr aklų
karttl.
MODERNI AKI AURI. TOBULIAUSI
EOZAMJNATIMO BOlkAl
Rpeclal# atyda atkreipiama | valkų

ADVOKATAS

756 VVest 35th Street

LIETUVIS
AKIU GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

Kuvlrl 20 m.-tų praktikavimo akly
taisyme lr gydyme

— Gaunama žinių, kad
Lietuvos Raudonasis Kry-

OR. A. J. BERTASH

Savo asmens apsaugai ir
finansinei nepriklausomybei Didefis paairiphhnas laikrodėlių
pirk šiandien Apsaugos Tau
pymo Bonus ir Ženklus!

Tik viena pora aklu vlaam gy
venimui. Saugokit Jaa leisdami
Mekaamlntton jaa moderaUktaaala
metodą, karia rertlimo mokalaa
(all suteikti.
M MORTAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, korte

žius įgaliojo Lietuvos Pilie
čių Sąjungą Berlyne atsto
vauti jo reikalams santy
kiuose au įvairiomis vokie
čių įstaigomis Berlyne.

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
GYDYTOJAS IH OHIRURGAB
EMERGENCY: call MIDway 0001 Ofiso vaL nao 1—3; nno 6:30—8:36
Kės.: HEMlock 1643

3409 S. Halsted St.

Bukite Malonus
SAVO AKIMS

nintėlis sūnus Jonas, pačioj
jaunystėj. Liūdi jo tėveliai,
seselės ir jauna žmona.
Koresp.

OFISO VALANDOS: 24 ii 7-9
«ir pagal sntartį.
. tolatonag SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

Tel Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kaadien

OflM TeLi
Raald. TeLi
TOatalfcUIB
PROtpeM

DR. RUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1858 Weet 8Mh StrMŽ
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien MM IM iki 8.-09 nL
Treėtad. tr 8ikta.d, Ok

DILY. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telafonaa LAFąyette 3650
Antradieniai#, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

4631 Sa Ashland Ave.
TeL YARda 6994
Pirmadieniaia, Trečiadieniaia ii
_______ 3«»dfW»IOT H,.

DR. 6NMKES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

4729 Sa Ashland Ava

(2-trog luboe)
Tai MIDiray 3880
Cbkago. UL
Kamp. I5tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
OFI80 VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki I
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. vai. popiet ir nuo 7 iki 8:36 vai. vak.
ir pagal sntartį.
Sekmad. aw 10 iki 12 vai. t jto.
GYDYTOJAS IR CHIRUROA8

DIN1N6 ROOM SfiTS — PAR.
LOK HATU — RKDKOOK SETS
— RUtiM — KAOIOA — KR
»'Rr»F.-RATOR.S — WASH KR8 —
MANOBLA — MTOVM.

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

MfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel YARda 0904
Rez. Tek K£Nwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryte; 2-3 ir 7-4 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

2500 West 63rd Street

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051
&

DR. MAURICE KAHN

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—9 va
Taipgi pa«al sutartį,
Oftee UelefoRM Fl

4631 Sa Ashland Ave.

PLATINKITE "DRAUGĄ n

r "’vgy.

DRAUGAS

Ketvirtad., rūgs. 18, 1541

B

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Neseniai lietuviai dirbo
Gausime pirma sąrašą bolševikų ištremtų rusams, o dabar rusai
dirbs lietuviams
lietuvių Sibiran.
Lietuvos Informacijų Biu ministeris, su žmona; 13)
ras artimiausiomis
dieno Prof. Pranas
Dovydaitis,
mis tikisi gauti pirmą są buvęs ministeris pirminin
rašą asmenų, kuriuos bol-, kas, su šeima; 14) Aleksan
ševikai iš Lietuvos išvežė dras Stulginskis, buvęs Re
nežinia kur Maskolijos gi- spublikos prezidetnas, su
lumon. šiame sąraše būsią šeima; 15) Zigmas Starkus,
apie 700 pavardžių.
Koks buvęs valstybės kontrolie
yra šių
žmonių likimas, rius, vidaus reikalų minis
nieko nežinoma.
Taip pat teris, o iki bolševikų okupa
nežinia, ar jie dar yra gyvi. cijos Lietuvos Banko direk
Šiuo tarpu patirta šių iš torius; išvežtas kartu bu
vežtųjų pavardės:
šeima, bet Lietuvoje liko
1) Dr. Domas Cesevičius, dvi dukrelės; 16) Vytautas
Universiteto docentas, Lie Statkus, Lietuvos Banko
tuvos Tautininkų Sąjungos direktorius; 17) kun. Jonas
pirmininkas, savo laiku kai Vailokaitis; 18) žurnalistas
po Rockefellerio fondo sti Dr. Ignas Skrupskelis.
pendininkas studijavęs Ame
rikoje; 2) Prof. Vilkaitis; Atkastos bolševikų
’.) Adv. Benediktas Greb.
auskąs - Grėbliūnas, anks- aukos, kad tinkamai
iau buvęs Lietuvos jauni
mo sąjungos “Jaunoji Lie palaidojus
tuva” pirmininkas; 4) Prof.
Per Kaimo radiją buvo
Augustinas Voldemaras, bu paskelbta, kad rugpiūčio 28
vęs ministeris pirmininkas d. Petrašiūnų kapuose tu
ir užsienių reikalų ministe rėjo būti atkasti bolševikų
ris; 5) Pulk. Stepas Rus nužudyti žmonės. Nužudy
teika, buvęs vidaus reikalų tųjų šeinių nariai buvo kvie
ministeris ir Kauno
vice čiami nurodytą
dieną at
burmistras; 6) Kazys Bi vykti į Petrašiūnus atpa
zauskas, buvęs pasiuntinys žinti artimuosius ir pride
Vašingtone,
Londone
ir ramai palaidoti.
Rygoje; 7) Dr. Leonas Bis
tras, buv. ministeris pirmi
ninkas ir švietimo ministe Netinkami arkliai
ris; 8) Leonardas Maziliau
perkami maistui
skas, užsienių reikalų mini
sterijos
valdininkas;
9) i Akcinė bendrovė ^‘Mais
Dr. J. Pankauskas su šei tas” skelbia, kad supirkinės
ma; 10) Adv. J. Indrišiūnas, (mėsai arklius, netinkamus
buvęs finansų
ministeris; darbui ir dar galinčius pa
11) Jonas Masiliūnas, bu kelti kelionę į Kauną. Ar
vęs susisiekimo > ministeris kliai bus supirkinėjami tuo
su šeima; ’ 12) Dr. Kazys se pačiuose punktuose, kaip
Jokantas, buvęs
švietimo ir galvijai.

APSAUGOS
BONAI

KAS REIKIA ŽINOTI

— Lietuvoje ūkininkams
paskelbta, kad jie laukų dar
bams gali gauti rusų belai
svių.
Prašymai turi būti
paduodami per apskričių
agronomus .burmistro var
du
(darbo jėgos skyriui).
Karo belaisviai turi būti
laikomi
bendrabučiuose.
Tam tikslui gali būti pa
naudojamos daržinės su
ru užraktu; spygliuotų tvo
rų nereikia.
Prašymuose
reikalinga nurodyti bendra
bučių vietas ir darbininkų
skaičių.
K

msit

' mm.

ge

Nustatė bulvėms
kainas

'

— Kauno miesto srities
komisaras pakėlė kainas
bulvėms iki 50 kapeikų už
kilogramą.
Už nustatytų
kainų nesilaikymą grasina
ma bausme.
— Gaunama žinių, kad
nuo
rugsėjo 1 d. galima
laukti pašto susisiekimo at
naujinimo tarp Lietuvos ir
užsienio.
— Pat’rta, kad adv. Pra
nas - Viktoras Raulinaitis
esąs matytas .Kaune.
— Laukiama, kad nuo
rugsėjo 1 d. palengvėsiančios
sąlygos
Vokietijoje
gyvenantiems
lietuviams
grįžti į Lietuvą.

VUrauKas"

telepnoto,

New Yorko majoras La Guardia (kairėje) ir karo
laivyno departamento sekretorius Knox, kurie kalbėjo
legijonieriams atidarius Amerikos Legijono Buvažiavimą Milwaukee, Wis.

Roosevelt-CburchiH'o
susitikimo atgarsiai r
Kaune

1

Pirkimas Bonų

ir Stampių Bono.

rol Bruth Crayon. lt por*

Ing, and b tho perfect antwer to ln-between Karinga or
thoie distracting first gray hairt.

Ir a tmart "carry-every

whoro" cate that opona ln a tlffy roady for ute. |1 , • «

Iš Kauno gauta tikrų ži
nių, kad paskelbus Ameri
kos Jungtinių Valstybių Pre
zidento Roosevelto ir Di
džios Britanijos premjero
Churchillio sutartus aštuo
nis punktus apie karo tiks
lus, Kaune studentai suren
gė simpatijos šiai deklara
cijai demonstraciją. Studen
tai bandė nuvykti prie Ka
ro Muziejaus, kur yra Ne
žinomojo Kareivio, žuvusio
už Lietuvos laisvę, kapas.
Tačiau studentai buvo iš
sklaidyti.

Stamps

RofiUa 50c ... ln 12 natural-looking thadet.

Kanuolės saugo Amerikos
pakraščius nuo priešų. Pa
dėkite Dėdei Šamui. daug
tokių kanuolių pagaminti.
Pirkite
Defense
Bonds,
Stamps.
%

t Pirmas nltrplmaa an stebėtinu t
! ŽEMO—daktaro Išrauta*—tuojau
' sustabdo nepakenčiamų niežėjimų
galvon Ir tuojau prarieda wi|rU• mų Jautrio* orio*. Stebėtinai sekj minga* per virš SO metų! Gazina▼inoae vata__ ___

PILIETYBĖS PAMOKOS
VELTUI

Daina yra tartum vanduo,
kurs silpstančiam teikia jė
gos, stiprybes.
Vaidilutė

Prasidės

Ketv.

CirUtuir
ThuFisttoi

^Itčhinė!

EoMMnek reliaf taptnitehing oi eczema, pitnplea.
athlete's foot, ecabies, rashea and other extemally caused akin troublea, ūse world-famoua.
cooling, antiseptic. liquid D. D. D. Prescription
Greaseless. atainlesa. Soothes imtation and
ęuickly slope intense itch.ng. 33c trial bottle
provea it. oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PRCSCRimoM.
. •
*

Rugsėjo (Sept.) 18 d., 8:00 vai. vak.

JOSEPH J. GRISH

-trMaatrlKk

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

TEL. YARDS 1001
J

V
SUTAIKYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ.
GERIAUSIĄ IR 6TIPVTJT

RIAUSIĄ

ftIŲ

IiINK-BEIiT,

A

DIENŲ

Visiškai

ĮSIGYK

j

Automatiškas

ŠLEGAITIS
ALL MAKIS - NIW .... RIBUILT

TYPEVVRITERS

STOKER SALES
6921 So. Western Avė.
* ĮVEDU ŠILUMĄ

AODING

* BOILERIUS

REPublic 3713
* IR SUTAISAU SENUS

MACHINES

—SMAU MONTHIY PAYMINTS—

SOLD, RENTED
AND REPAIRED
•m imviits camt em-TSAa mw.bacmins •vasamvii

xCTAD
w3IHIv

lomi

TYPEWRITER
company

KNYGOS! KNYGOS1

C. OOtSSLATT.

lt* W. MADHON IT.

Phone DEARBORN P444
UTIM ATM—

RR 11 — OIMONSTR ATION
Mūsų knygyne dar galima ganti pasirinkimų lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunisto valdžiai
užkirtos kelia lietuvišku knygų spausdinimui. LIETUVIŠKA ln|
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol lyj
jų dar lieka.

LITERATŪRA

this cheese
fooJ that’s digestible

as milk itself I
SPREADSI StICES! TOASTSI
~ MELTS PERFECTLYI *

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

VIC. 1272

tafely with this new Clai-

Pirk Defense Bohds,

4 .ŽEMO

gelbsti ne viep finansuoti
Amerikos Apsigynimo dar
DIDMAUSIAS PASIRINKIMAS
bus, bet teipgi prilaiko kai
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
Kl. Kodėl visi amerikie
nų kilimą ir pragyvenimo
STATYBAI,
čiai dabar turi pirkti Ap
MEDŽIAGOS
STOGAMS
pabrangimą.
Finansuojama namų pastatymų ai
saugos Bonus ir Taupymo
pataisymų — Nieko Jmokltl — ■
Kl. Ar galima Saugumo metai Išmokėti — Apkalnaviniaa
Stam peš?
dykaL
įdėtasis Pardavėjas
Ats. Tarp daugelio prie Boną vartoti kaipo užstatą,
IJtsrinaa — Vedėjas
žasčių yra šios: 1) Tai grei imant paskolą iš banko?
Carr-Moody Lumber
Ats. Ne. Bonai yra re
čiausias būdas, kuriuo kiek
vienas pilietis gali pasitar gistruojami ir neperduoda
Company
Jie išmokami tik
nauti savo kraštui ir sutau darni.
3039 8n. Halsted St.
pyti savo uždarbius Ir 2) tam, keno vardas yra ant

your hairl Touch lt away

milt coloring from the root out without drlpplng or tmudg-

Promptly Relieves Torture!

Apie Saugumo Bonus

the color harmony of

rima.

ECZEMA

MATYKITE MUŠI

Ing flroy that to dlsturbi

, nei asmenį ligšiol dar netu

— Patiriama, kad Vilniu
— Švedų laikraščiai “Afje buvo matytas prof. My tobladet” ir “Stockholms
kolas Biržiška,
Vilniaus Tidningen” praneša, kad Vo
unversiteto rektorius.
kietijoje gyveną lietuviai
esą pastatyti po vokiečių
Latvijos "Paleckis” į policijos apsauga ir dalis jų
esą net internuoti. Berlyne
gyveną lietuviai turį kas
Paplentę
dien
melduotis
policijos
— Tenka patirti, kad so
prefektūroje.
vietų Latvijos aukščiausios
tarybos prezidiumo pirmi
— Švedų laikraštis “Sven
ninkas prof. A. Kirchenšteiska Dagbladet” buvo pra
nas (tas pareigas bolševikų
nešęs, kad Vokietijos gene
okupacijos metu Lietuvoje
ralinis komisaras Lietuvai
ėjp J. Paleckis) pasodintas
Dr. Renteln esąs kilęs iš
į Rygos kalėjimą. Jis kar
Lietuvos. Tuo tarpu iš ki
tu su kitais latvių bolševi
tų šaltinių tenka
patirti,
kais norėjęs bėgti Maskoli
kad Dr. Renteln esąs Esti
jon, bet pakeliui jį iš auto
jos vokietis.
Tikslių žinių
mobilio išmetė.
Girdi, aunei apie Dr. Renteln kilmę,
tomobilin esą svarbiau pa
imti jaunesnį ir tinkamesnį
RED-ITCH Y- SCALY
žmogų. Tokiu būdu Latvi
jos Paleckis
atsidūrė pa
plentėje, kur buvo suimtas
ir atvežtas į Rygą.
Effective Home Treatment
PIRM NEGU PIRKSITK

Why iolųrots that irrltafr

IHARCUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVUA
Vienintelis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —

8EKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. Ir &EATAD. 7 v. v.

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

.TONO BTLTONO RASTAI, T11H, 1913 m. 150 pusi......... 11.00
ŽEMAITES RASTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 nusi........ SI.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. H L, surinko Dr. J.
Basanavičius. 260 pusi........................ .......................... JI .00
PRAGIEDRULIAI. ITT t.. Valžsranto, 290 pusi................ $1.00
VAIŽGANTO RASTAI TV t., (Vilniaus ir Kauno laikotamis — 1913-1921 m.), 240 pusi................................ $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai .................................................................................. $1.00
DIDŽTOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis. I t.,
(1914-1916 m.) ................................................................... 75e
MAŽTOSTOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pust .................... 75e

EILERA8CIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienč,
225 pusi.......................................
$1.00
VAINIKAI. Naulesniosioe Poezijos Antologija, ParuoM
K. Binkis. 230 pusi............................................................... $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS. 130 pusi............................ 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi.............. M
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI. Sutaisė
J. šlapelis. 90 pusi ................................................................. 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdae Gira, 65 pusi........................ AK
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 nusi................................ M
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen .................................................. AK
METT.E. M. Gustaičio. 1914 m. ............................................. AK
BRĖKŠTA, M. Vaitkus. 1915 m. ......................................... A5
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visišką pritarimą. Jie tikisi, kad tiedu brutalūs antajo lašo. Kalbėti apie pagalbą bet kuriam kontestan-

tui, būtų Amerikos žmonių išdavystė. Jiedu abu yra

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dlenraičlo "Draugo” rBmCJami Ir skaitytojams
siunčiu sveikinimus ir geriausius llnkSJlmusl
JIlsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytoJama Informuodamas
apie {vairius katalikams {domius dalykua bet nurodo tikėjimo tl»

gu*a ir saugo Jas nuo amilnojo išganymo prletų.
Daugeriopai tepadaugtja Jūsų katsllkliko dienraščio skaitytojų gkalfitusl
$ AMLKTO GIOVANN1 OIOOG>AM],
LsuMUoea Arkivyskupas,
ApaMallAkas Delegatas

Čia daug teisybės pasakyta. Bet, šiuos žodžius per

skaitęs ne vienas užklaus, kodėl šio krašto vyriausybė

Universiteto sukaktis
Tėvų Jėzuitų vedamas garsusis Fordham Universi
tetas New Yorke mini šimto metų veikimo sukaktį.
Vakar įvyko paskutinės tų reikšmingų sukaktuvių mi
nėjimo iškilmės.
Ši aukštoji katalikų mokslo įstaiga per šimtmetį iš
varė plačią vagą šio krašto kultūros gyvenime. Jos
alumnų tarpe rasime vyskupų, mokslo vyrų, politikų,
pasižymėjusių profesijos žmonių. Kai Jo Šventenybė
Popiežius Pijus XII (dar būdamas kardinolu) lankėsi
Jungtinėse Valstybėse, Fordham Universitetas sutei
kė teisių garbės daktaratą. Dėl to Šventasis Tėvas,
sveikindamas tą universitetą sukakties proga, ir save
prisiskaito prie alumnų skaičiaus.
Katalikų vienuolijos yra nudirbusios didelius darbus
kultūros ir švietimo atžvilgiu Amerikoje. Ypač Tėvų
Jėzuitų kongregacija yra daug šioje srityje nuveikusi.

Žmonių neprieteliai
Chicago Tribūne savo vedamajame straipsnyje rašo
apie neapsakomai skaudžią Estijos padėtį. Per vienus
metus valdydami tą kraštą bolševikai nualino, sugrio
vė pramonę, prekybą, žemės ūkį; išžudė arba ištrėmė
inteligentiją; išardė daugybę šeimų; panaikino religi
jos ir visokią kitokią laisvę; sudegino estų mokyklų
rankvedžius ir jų vieton bruko mokiniams komunistiš
kus; atsisakiusius vesti komunistišką propagandą mo
kyklose mokytojus žudė. Pasitraukdami iš Estijos bol
ševikai, visai ją sugriovė.
Tai kruvinojo Juozo (Stalino) darbai.
Į tai atsižvelgiant, Tribūno redaktorius daro pastabą:

“Nacių-komunistų

karas

yra vienintėlis paakuti-

"lllįk

duoda pagalbą Rusijai, kurią' valdo komunistai?
Atsakant į

tą

klausimą

pirmoje

vietoje

turėkime

galvoje tą labai svarbų faktą, kad Jungtinių Valstybių

vyriausybė ir Prezidento Roosevelto ir p. Welles lū
pomis yra griežtai pasmerkusi komunizmą, žadamoji
parama tikrai nėra skinama kruvinajam komunizmui

ir kruvinajam Juozui, sunaikinusiam Estiją ir kitas
nuo naujo pavergėjo.

Siūlo misiją Rusijon
Anglų kalba leidžiamas katalikų dienraštis (Daily
Tribūne) stato tokį klausimą: Jungtinės Amerikos Val
stybės susilaukė ir kitos raudonųjų misijos iš Mask
vos. Kodėl esą, nepasiųsti amerikiečių misiją į Rusiją
ir patyrinėti, kas ten atsitiko su žmonių laisve?
Gerai, žinoma, tokius klausimus statyti, bet, reikia
žinoti, kad Stalinas tokių misijų į Sovietų Rusiją ne
įsileidžia. Nevalia pasauliui žinoti apie nelaimingųjų
komunistę kankinamųjų Rusijos žmonių vargus ir ne
laimes.

Aukso vertė
Jungtinėse Amerikos Valstybėse dabar yra labai
daug aukso. Ekonomininkai ginčijasi dėl aukso vertin
gumo. Kai kurie mano, kad toks pasaulio aukso surin
kimas krūvon šiais laikais yra bevertis. Jų manymu,
tasai geltonasis metalas Jungtinėms Valstybėms gali
pasidaryti be naudos.
Kiti ekonomininkai, vis dėlto, ne be pagrindo tvir
tina, kad auksas niekuomet nenustos savo vertės. Pa
siremdami istorijos faktais, jie pranašauja, kad tas
kraštas, kuris daugiausia turi aukso savo žinioj, atei
ty turės didelę pajėgą.
Vokietija tuo tarpu savo ekonomiką turinti pagrindusi kuo kitu, be aukso. Bet tai yra laikinas dalykas,
gyvo reikalo — defensyviaės’ programos iššauktas. Yra
faktas, kad Vokietijos nacių pareigūnai griebia auksą
su didžiausiu apetitu, kur tik turi progos jo prigriebti.
Kai pasaulis sugrįš į normalų, taikų gyvenimą, tu
rėjimas daug aukso duos didelę jėgą Jungtinėms Val
stybėms. Tik, žinoma, tai daug pareis nuo tinkamo
jo sunaudojimo. Dvidešimts du bilijonai vertės aukso,
esamo šiame krašte, gali būti nepaprastai stipriu pa
grindu pokarinei programai vykdyti, pakelti gyveni
mo standardą visuose kraštuose ir išplėsti Jungtinių
Valstybių prekybą su užsieniu.

A

lygūs mūsų priešai ir visų laisvų žmonių priešai.”

Baltijos valstybes, bet Rusijai ir jos žmonėms gintis
-Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, 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.

OF

’ gonistai abu užsispirs kariauti ligi paskutinio krau

Vis dar nepasimoko
Lenkų spauda ir net anglų kalboj leidžiami propa
gandos buleteniai reiškia nepasitenkinimą ir net pasi
piktinimą, kad ukrainų tautoj yra vedamas sąjūdis
dėl atstatymo laisvos ir nepriklausomos Ukrainos. Nors
patys lenkai dabar kenčia didelę priespaudą ir nori iš
jos išsilaisvinti, tačiau nesuprantama kodėl jie nervuojam, kuomet kitos tautos stengiasi numesti nuo
savęs vergijos pančius. Nejaugi tai jau tokia lenkų
prigimtis: tik sau linkėti laisvės ir gerovės, o džiaug
tis kitų nelaimėmis. Toks nusistatymas ne tik nėra
krikščioniškas, bet ir nežmoniškas. Rodos likimas juos
jau pakankamai j)amokėb ką jreiškia kitiems vergauti.

Suomiu knyga
Suomių išleistoj “Mėlynoj ir Baltoj knygoj” nuro
doma priežastys, kurios iššaukė jų karą su Sovietų
Rusija. “N-nose” paduodama tų priežasčių sutrauka:
“1. Sovietų valdžia nesilaikė 1940 m. kovo 12 d.
taikos sutarties sąlygų, bet visą laiką stengėsi iš
kreipti tos sutarties punktus savo naudai.
2. Maskva nuolatos kišosi į Suomijos vidaus reika
lus, bandydama padiktuoti suomiams, ką jie turi
rinkti savo respublikos prezidentu ir kokie ministeriai neprivalo būti ministerių kabinete. Sovietų kon
sulatų tarnautojai Suomijoje ėjo šnipų pareigas.
3. Bolševikai grasinimais privertė Suomiją leisti
sovietų kareiviams keliauti per Suomijos teritoriją
į Hango uostą (kurį Maskva atėmė iš suomių). Šita
koncesija Maskvai vėliau sudarė pagrindą Vokieti
jos reikalavimui, kad per Suomiją būtų leidžiama
keliauti ir Vokietijos kareiviams.
4. Rusų karo lėktuvai 85 kartus sulaužė Suomijos
neutralitetą, skrisdami virš jos teritorijos.
5. Prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Rusijos, bol
ševikai ėmė tuojau iš oro bombarduoti Suomijos
uostus ir miestus, o liepos 25 d. pradėjo generalinį
puolimą prieš Suomiją. Tokiu būdu Maskva privertė
suomius imti ginklą į rankas ir gintis.”

(“Draugas”, 1916 m. rug
sėjo 18 d.)
Didvyriška mirtis kunigo
O kaip, vyre, aš išlošiu,
Po
svietą
pasidairius
Finn.... J. H. Pattersonas
tuojau namo bėgsiu,
rašo, kad mūšyje ant upės
Tarpe mano kampelio ta- jei norės kas sulaikyti —
Clyde kranto katalikų ku vorščių yra ir tokių, kurie visa gerkle rėksiu.
nigas Finn, pamatęs sužeis mėgsta ne tik pynaklį pa Alaus stiklu dar išgėr.au,
tus ir mirštančius, šoko juos kirsti, ale ir tūzą pažiūrėti kad bučiau drąsesnis.
gelbėti. Kelyje kulkos suar ir “Mauškį”
pačiupinėti. Nėr ko, vyrai besakyti,
dė jam ranką. Jis to nepai Šitiems savo
tavorščiams tuoj buvau smagesnis.
sė, ėjo per kulkas ir teikė padėsiu
šiandie ant savo Visą pėdę aš ant stalo
mirštantiems šventus sakra delno V. G. dainą apie vie tuojau pasidėjau.
mentus. Drąsus kunigas ei ną “maušininką.”
Prašau Na, tai brolau, dabar tiktai
na nuo vieno sužeistojo prie paklausyti.
lošti aš pradėjau.
kito ir teikia dvasinius pa
Lošiau naktį, ant rytojaus
Tegul eina po kvarabų
tarnavimus. Atrodo, kad
per nedėlios dieną.
kunigo kulkos vengia, bet tūzas ir karalius;
Žiūriu, nėr jau net ant mai
štai granatos skeveldra pa mažus ir didelius “patus”
sto
taiko į kunigą ir šis krinta teima paraliuB.
anei cento vieno.
Vieną kartą, subatoje,
ant smilčių. Šiek tiek atsi
Kalbu dabar: ką pradėsiu
gavęs, vėl teikia mirštan kai iš darbo ėjau,
ir kur pasidėsiu?
penkiasdešimts dolerukų
čiam kareiviui paskutinius
Bučernėj vėl nemokėta. . .
patarnavimus. Bet štai vėl kišenėj turėjau.
Nebent kitur bėgsiu.
kulka atzvimbia ir kunigas Gerti biskį lyg norėjau,
Ką gi dabar bedaryti
krinta negyvas; jau jis ne štai, į šalis dairaus,
be jokio skatiko?
begalėjo sužeistiems karei kad įsmukti į užeigą,
Palauk...Jonas nuo dėžutės
viams teikti dvasinių patar atsigerti alaus.
raktuką paliko
navimų šioje žemėje, bet jis Ogi žiūriu, aplink stalą
Griebęs pinigus aš sprukau
iš anojo pasaulio pavargu vaikinai stovėjo,
o kur — nežinojau.
sius stiprins savo maldose viens kaip mane tik pamatė Kaip nubėgau kelias mylias
ir tuojau priėjo.
pas Dievą.
krūmuose nakvojam
“Mielas drauge, mažu nori
Pinigėliu^ suskaičiavau —
“giliuko bandyti,
gana grašio buvo
Lietuvos reikalai...
Iš
“kelius centus į kišenių
Bet.„mano pėdomis vyrai
Washingtono praneša, kad
“savo įvaryti?”
'r
kaip velniai atkliuvo
lietuviams aukų rinkimo die
Kaip ledokas tas vaikinas
Tuojau visus dolerųkus
na paskirta lapkričio 1 die
mane pakušino,
nuo manęs atėmė
na. Ir pats prezidentas W.
tuoj ant kėdės šalę savęs
ir dar keletą žandinių
Wilsonas išleido atsišauki
mane pasodino.
visi man sužėrė.
mą, kviesdamas visus Jung.
Štai, kaleina jau atėjo,
Pasodino į belangę
Amerikos Valstybių pilie
stačiau kvoteruką,
ant pusantrų metų:
čius aukoti nuo karo audrų
kaip tik tąjį aš pralošiau,
Už ką—kaip tiktai pama
nukentėjusiai Lietuvai.
klojau doleruką.
nau —
“Draugas” ragina sudary
Gavau tūzą, kits turėjo
net šiurpas nukrato.
ti miestuose kuo skubiausiai
antrąjį karalių,
Lietuvių dienos komitetus
kai reikėjo kirtis imtiir taip pat prašo Lietuvių
Prašau Nesijuokti
viskas po paralių!
dieną garsinti ir angliškuo
Dolerukas tuoj prie kito
Seniau mirus žmogui pa
se laikraščiuose.
garsiai nuskambėjo,
našaus stono, kaip prez.
•
o jo vietoje dėl manęs
Roosevelt motina, lietuviš
Kiek atvežė cigarų iš Pi“skylė” padidėjo.
ki balšavikai taip paminė
lipinų~. Per pastaruosius še- Pamislijau, kad tau galas
davo:
šius mėnesius vien tik į J. reikia pasiliauti,
“Dar vienas iš kapitalistų
Amerikos Valstybes iš Fili stiklą alaus išsigėrus
klasės, darbininkų parazitų,
pinų atvežta 65,000,000 ci tuoj namo keliauti,
užvertė kojas.
Visuomenė
garų. Juos daugiausia dir Bet lie šelmiai pagundijo,
dėl to jo nesigaili.” O da
ba moterys ir vaikai.
kad daugiau statyčiau,
bar:
ir dar daugiau dolerukų
“Mirė prezidento motulė
Vokiečiai sumušti... Pran giliukui guldyčiau.
sengalvėlė.” Truko tik šalti
cūzų žinios praneša, kad Vėl dumoju savo dūšioj:
nio ašarų ir būtų subitinę
prie Sommes upės prancū dabar, gal, laimėsiu,
net kaikuriuos kapitalistus.
zai smarkiai supliekė vo- kaip dar kitą doleruką
Mat, ką reiškia US parama
giliukui padėsiu.
. kiečius.
Rusijos balšavikams.
SOVIETŲ KARINIAI GROBIAI

Tarnauja tik savo grupei
Lietuvių katalikų savaitraštis “Amerika” pastebi:
“Neseniai p. A. Smetona Chicagoje viešoje lietu
vių pramogoje sakė kalbą, kurioje kvietė rūpintis
liūdna lietuvių tremtinių dalia ir Lietuvos žmonių
paramos reikalu, ši jo kalba išsiuntinėta tik vadi
namiems tautininkiškiems laikraščiams.
“Nejau ilgametis Lietuvos prezidentas vis dar no
ri skirstyti ištikimus Lietuvai lietuvius į sūnus ir
posūnius? Ar via dar neišdilsta. nebegrįšiančio re
žimo atsiminimai? O gal čia sekretorių neapsižiū
rėjimas?”

NeužmirSkime, kad spalių mėn. 26-toji diena yra
didelė dienraščio “Draugo” diena. Skaitytojai, bendra
darbiai ir visi bičiuliai tą dieną rezervuoja dienraščio
sidabrinio jubiliejaus minėjimo

užbaigimo iškilmėms.

("Draugas" Aeme telepnow>

Vaizdas prisiųstas iš Maskvos. Sakoma, kad bolševikų kareiviai peržiūrinėja rau
donosios armijos ii vokiečių laimėtus dide liūs karo grobius: šalmus, ginklus, dujo
kaukes, vėliavas

ir kt.
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Alla Rachmanova

"Ką praeitą žiemą iškentėjo lietuviai,
i*rr
sunku ir atpasakoti1

Studentai, Meilė tr Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

(Prof. J. Ereto laiškas kunigui J. J. Jakaičiui)

Išvertė Ant. Pauliukonis
v

IL TOMAS

Tik padugnės laukė bolševikų. - Komunistai

(Tęsinys,

atnešė darbininkams ne rojų, o pragarų. -

Penki nuošimčiai terorizavo ramius

1919 m. gegužės 3 fi.
Šiandie skaičiau apie rusų literatūrą referatą Pro
fesorius mane labai pagyrė. Po Vadimo mirties tai bu-vo mano pirmoji džiaugsmingesnė valandėlė.

Demskiai, Polmanai, EI vi ai,
Ešiai, Mockevičiai, Lyderiai.
Kaip Jakaičiai ten gali jaus
tis?!...
Karo su bolševikais pra
džioje, vokiečiai pirmą karo
dieną užėmė Šakius, birž. 22
d. taip kad rusai daug nuos
tolių daryti nesuspėjo. Bet ;
savaitė prieš tai jie išvežė
' iš Lietuvos 17,000 lietuvių,
I jų tarpe daug ūkininkų.

Prieš pasitraukdami daug ir
I vietoje nušovė. Koks likimas
ištiko jūsiškius, . nežinome.
Katalikai bandymą išlaikė. — Lietuvybės
Liepos mėnesyje paštas vėl
Gegužės 5 d.
išnaikinimui griovė ūkininkus. - "Tai buvo
pradėjo eiti. Parašėm jiems,
Viskas aplinkui pradeda žaliuoti.
bet ar mūsų laiškas juos
baisioskovos, ir aš nenorėčiau jas antrą kartą rado?...
Baltieji paėmė Jelabūgą.
Tačiau armijoj siaučia
ligos ir beveik visi serga, nes užėjo dideli šalčiai, o iš
Jūsų brolis Pranas Šakiuo
pergyventi..." šiitų drabužių neturi nė pačių būtinųjų.
Baltoji armi
se visaip gynė savo namus,
ja tikrai daro stebuklus.
Bet užfrontis vis dėlto per ma
Galite įsivaizdinti kokį tuviai sunku ir atpasakoti, bet kadangi uždėjo labai dižai rūpinasi savo išvaduotojais.
Rinkliava, padaryta slegiantį įspūdį visoje Lie
Nebematydami
išeities, į delius mokesčius, tai begu
ligoninės reikalams, visai nenusisekė.
tuvoje padarė bolševikų į- pasiryžome išvykti su iške- pavyko apginti. Kiti gimi
siveržimas praeitais metais, i liamais vokiečiais iš to ne- nės, kaipo ir visi ūkininkai,
Gegužės 7 d. Visi jų nekentė, niekas jų laimingo krašto, kur nič nie- buvo skaitomi ‘‘buožėmis”
Šiandien į mus buvo užėjęs podporučikas Pavlovas, nelaukė, išskyrus padugnes,! ko nebuvo galima veikti. Pa- ir laukė išganymo nuo vo
kuris mokė atsarginius, kurie turės eiti į frontą. .Tis po valkatas, kurie nieko netu- • tys žmonės mus raginte ra- kiečių.
viso to, ką pats pamatė savo akimis, pasidarė didelis rėdami, dabar tikėjosi visko gino išvykti, nes galėjome
Vienuoliams marijonams
užėjo
labai sunkiąs dienos,
pesimistas ir labai skundžiasi destruktyviu eserų darbu, gausią.
būti suimti bile momentą.
nes jie kursto kareivius prieš karininkus; o tuo tarpu
Mano profesūros fakulte- Tačiau irisai mūsų dokumen bet kaip pridera — ramiai,
raudonieji, į kuriuos eserai visuomet mirkčioja akimis; tag universitete tuoj huvo tų atsisakė pripažinti. Teko kantriai, išmintingai, nors
ir kuriems jaučia simpatijos, įsivedė geležinę discipliną Į uždarytas. Aš persikėliau į ištisas šešias savaites su turėjo daug medžiaginių
— Kodėl, — kalbėjo jis, — pulkininkų Kapelio ir, pakorbūdžius, kurie buvo jais kovoti Sakiuose, Sintau nuostolių. Visi jų namai bu
Stepanovo dalys yra iš visų geriausios?
Kadangi jie imono8 nuosavybė. Negalint tuose, Naumiestyje, Mari- vo užimti, jie patys išguiti;
nepakenčia jokių eserų ir sako: “Kas yra baltasis, tai kartu turėti ūkį ir tarnybą, ampolėje ir pagaliau Kau- bet dėlto nenusiminė ir žmoeina eu mumis, kas yra raudonasis, — tarnauja raudon- žmona 'atsisakė nuo moky- ne, kur tik vokiečiams griež- nių buvo labai užjaučiami.
armiečiams, o kurie patys nežino, kas jie toki yra, tegu' tojavimo Šakių gimnazijo- tai įsikišus, gavome leidimą Dabar kare bolševikai Maeina sau po velnių!”
je> kad išgelbėjus tėvų pa- išvykti. Tai buvo baisios ko riampoleje smarkiai gynėsi,
vos, ir aš nenorėčiau, ypač dėl to galėjo nukentėti vie
Paskum jis nusiskundė gen. Gaida, kuris, kaip jia likimą,
sako, visai nieko nenusimano apie strategiją,
bet tik' Padėtis vis blogėjo, nes mano žmona, antrą kartą nuolyno ir gimnazijos rū
stengiasi įvykdyti savo kažin kokius neaiškius planus.
pašėlusi agitacija prieš in jas pergyventi. 1941 m. ko mai.
Koks pačių vienuolių li
vo 22 d. apleidome Lietuvą.
Tačiau kuo daugiausia piktinosi, tai, būtent, tuo, teligentus, patriotus, ūkinin
Galite suprasti kokiais jaus kimas, negaliu pasakyti, ta
kad Gaida begėdiškai visiems rodosi, lyg tik jis vienas kus ir katalikus sukėlė vi
mais... Bolševikai keršyda- čiau jaučiu kad jie smarviską geriausiai išmanytų, ir su Kolčaku elgiasi, tartum sus ant kojų. Nenaudėliai,
mi mums neleido nieko iš- kiai nukentėjo. Iš Kauno
jie, bet ne tas, būtų vyriausiasis regentas.
Gaida yra kurių vos koki 5 nuoš., puo
sivežti; išvykome kaip tikri mus pasiekė žinia, kad bol
visiškai įsit'kinęs, jog apie birželio vidurį tikriausiai įeis lė ramius gyventojus; gi
ševikai išžudė daug dvasiš
į Maskvą, ir tam reikalui jau dabar susidarė savo as-’®^ nuoš. GPU suterorizuoti vargšai...
Vokiečiai atjausdami lie kių Lietuvoje, taip kad mamens gvardiją. Jis kelis kareivius apvilko rusvais kaf turėjo susitraukti ir stebė
tuvių baisią padėtį, sudarė žai bus likę kunigų. Jie satanais,
išsiuvinėtais
čerkesiškai, ir dabar pasipūtęs ti kaip juos sistematingai
daugeliui ir nevokiečių są-' vo ištikimybę Kristui pavaikščioja su tais piemengaliais po miestą.
Pasakoja naikina...
Mano prieteliai, kaip dr. lygas išvykti. Tuo būdu daug , tvirtino karžygiškai, mirtima, kad jis tos fantastiškos eskortos reikalingumą gynęs
gerų žmonių išgelbėta nuo mi. Deja, Lietuva turės sa
tokiais argumentais:
‘‘Caras ir Nikolai Nikolajevičius Bistras, dr. Leimonas, Bivo <ankinių net perdaug.
tikros mirties.
turėjo eskortą iš kaukaziečių, tai ir aš noriu panašią tu-1 zaus^aa
kiti buvo suimti,
Kur vyskupai, nežinau.
Dabar esame Pomeranijo
rėti, kai įeisiu į Maskvą ...”
' Kodėl manęs nelietė, neži je, netoli Dancigo, kur lau- Gal išsigelbėjo slapstydanau. Tai tikras stebuklas,
—Viena labai liūdna, — kalbėjo podporušikas to nes mano veikla su organi kiame kas bus toliau. Esą- miesi? Duok Dieve!
I Kokia mūsų ateitis, nieliau, — kad Gaida vienas iš pirmųjų prisiplakė prie Kol- zuotu jaunimu buvo viešas me gerai globojami.
Iš to ką pasakiau aukS- ka8
““P'
čako ir šis beveik aklai jam įtikėjo.
Jis visai nemato, dalybas. Visi mums patarė
kad Gaida davinėja įsakymus ten, kur jis pats turėtų bėgti, bet nesiryžome, nes čiau galite įsivaizduoti ką simoka. Tik viena aišku:

gyventojus. - Parsidavėlių buvo maža. -

i

nenorėjome kitiems duoti pergyveno jūsų tėviškė — Jei išviso bus galima dirbti
blogą pavyzdį. Ir taip, ken- Bridžių Jakaičiai... Jie lai atstatymo darbas, turėsime
pradėti visai išaaujo; bū
Gegužės 10 d. tėme kartu su kitais.
kėsi labai atsargiai, norėda
tent,
ten kur 1918 m. pra
Pro atvirą langą girdėti, kaip verkia komisaro žmo
Dideliai džiaugėmės žmo mi išvengti aitrių susidūri
na.
Mat, jos vyrą sušaudė, kadangi jis buvo nužudęs nių sąmoningumu. Parsida mų su bolševikais. Komu dėjom.
arkivyskupą. Aš uždariau langą, bet jos širdį verianti vėlių buvo maža. Bolševi nistai iš jų atėmė kiek bu-: Gaila visų, ypač inteligenįsuda prasiskverbia ir pro stiklus.
Mano akys sustoja kams pritarė tik tie, kurie vo viriau, 30 hektarų; ale-1 “j0*- kuri baisiai P™«tinprie vargšo Vadimo fotografijos; nors jį bolševikai mir tikėjosi iš jų medžiagiškos mė ir butus. Į galą liko vi ta — išžudyta, išvežta, nu
tinai užkankino, bet aš vis dėlto komisaro žmonai jaučiu naudos. Bet ir tų daugumas sai vieni. Samdininkai buvo kamuota. Tačiau malonu pa
užuojautos, — taip, rodos, aš pati verkčiau su ja.
greit apsivylė, nes painatė paskirti komisarais į vokie stebėti, kad išskyrus kelius
Mano Dieve, argi jau būtinai reikia vieniems žmo kad ir darbininkams ne ro čių paliktus ūkius. Ūkinin nuošimčius, viaa Lietuva
nėms kankinti kitus?
kams pasirodė bloga. Gas vieningai kovojo su bolše
jų, o pragarą atgabeno.
Bažnyčios ne tik kad ne- padorius ne kartą pradėjo vizmu; vadinasi, neveltui
Gegužės 20 d. ištuštėjo, bet dar labiau pri- murmėti net viešai prieš buvo padirbėta.
Skausmo suspausta širdi
Gavom žinių, kad bolševikams Orenburgo fronte pa sipildė; nes ir drungnesnie- bolševikus; jis buvo laikosisekė pralaužti baltųjų liniją, ir dabar gresia pavojus ji dabar suprato, load baž-'mas priešvalstybiniu žmo- mi rašau šį Laišką. Bet Die
Ufai.
Visi plūsta baltuosius ir jiems prikiša, kad ne- ayčios tvirčiausdos lietuvy- gumi. Tad jis norėjo taip vas savo tikinčiųjų neapleis,
turėjo jokios disciplinos, kad svarbiausius planus ir už- bės tvirtovės. Renegatų ku-' pat išvykti į Vokietiją, ka- ypač po to kaip šie savo
davinius viešai diskusuodavo, ne tiek kariavo, kiek vai-'nigų tarpe buvo visai ne-'dangi giminėje buvusi vie- mirtimi ir kentėjimais įro
kiojosi etc. Girdėti vis daugiau kalbant, kad mūsų mic- daug; visoje Lietuvoje begu' na vokietė. Gal ir būtų pa-į dė savo Jam ištikimybę.
«tas netrukus vėl pateks į rankas raudoniesiems Nors jų buvo nors dešimts. Ka-i vykę, bet jo Marytė nesi- D®1 to nemanome nusiminvietos vyresnybė ir tvirtina, kad to niekuomet nebus, talikai bandymą išlaikė.
ryžo skirtis su gimtine,
tautų gyvenime pasi! Norėdami sunaikinti lie- Daug kartų tuo reikalu ta- t'tiko Didžiųjų Penktadietačiau ja pasitikėjimas kas kartas tirpsta.
tačiau po jų ateina Vetuvybės pagrindą, bolševikai rėmės, bet Marytė perkalGegužės 21 d. į žiemą ėmė spausti ūkinin- bėti nepavyko. Taip jie ir ty**08 •
Raudoniesiems pralaužus frontą, žuvo ir vienas mu- kus. Stuikoms bebuvo galo. liko....
eų pusbrolis. Ševčenkos dalyje kareiviai pakėlė, maištą, Mokesčius vis kėlė, dar gi
Palikome juos labai išner
išžudė karininkus ir perėjo į priešo pusę. Tai eserų nuo- už praeitus Laikus. Saradi- vintus, iškankytus. Komu
pclnas.
Vargšui Pavlovui šitas baltųjų pralaimėjimas niams liepė duoti neįmano nistai jiems tiesioginiai nie
taip krito į širdį, jog jis vos neverkia. Man rodosi, jis mas algas. Buvo aišku, kad ko nedrįso daryti, nes jie
eserų nekenčia labiau, negu bolševikų; tačiau ir gerai ir apsukriausias gaspado kaip ir anksčiau turėjo ge
caro, nea tokiais laikais pavojingiausi ir yra tie žmonės, rius turės bankrutyti. Kai rą vardą žmonėse; žmonės
kurie, užuot užėmę aiškią poziciją, svyruoja ir vieną kar muose desperacija augo, ir juos labai užjautė, bet ap
tą dedasi prie vienų, o kitą kartą prie kitų.
su ja augo troškimas nusi čiuopiamai negalėjo padėti.
kratyti taip baisių engėjų. Jų kaimynai beveik visi iš
Ką tą žiemą iškentėjo lie- vyko J Vokietiją,
J Bus daugiau.)
būtent;

klausyti

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

Daktaro atsakymai
Į klausimus

Atsakymas F. L. — Bal
Artinasi ruduo, ateina
darganotos dienos. Visi ži- tomis kirmėlaitėmis (pin
no, kad peršlapus kojas slo svorius, thread worms) daž
gos gali prikibti. Taigi, svei niausia užsikrečiama val
katos dėlei, kiekvienas pa gant žalias daržoves, jei jos
sirūpina nusipirkti atatin nėra nuplaunamos. Kad pa
kamus sezonui čeverykus.
sigydyti, patariu su pamui
Vyrai ne tiek mados, kiek lėmis lavatyvos būdu plau
patogumo paiso, tad avali tis grobis ir išsiplovus įnės problema jiems nėra ak leisti į mėšlinę vaistų vadi
tuali. Bet moterims tai jau namų “infusion of ųuassia”.
labai svarbus dalykas, kad Daryti tai kas antrą dieną
jų kojytės atrodytų mažos pirm eisiant gulti. Jei į de
ir gražios. Bepirkdamos če šimts dienų kirmėlaitės ne
verykus, moterys dažnai nu išnyktų, patartina kreiptis
siperka sau ligą.
pas gydytoją.
Kai čeverykai yra perma- - Atsakymas S. D. — Sciaži, tai ant pirštų atsiranda tikos gėla pasireiškia šlau
skaudžios užtrinos (corns nyje kuomet šlaunies ner
and bunions). Veržianti če vas irituojasi. Virš penkias
verykai stabdo kraujo cir dešimts priežasčių veikia į
kuliaciją kojose, užtai labai sciatiką. Reikia daug kant
daug moterų guodžiasi, kad rybės ir pastangų, kad tą
jų kojos nuolat yra šaltos; labai skaudžią ligą pagydy
o kitos guodžiasi, kad jų ti, ir tik gydytojas gali sėk
kojų tarppirščiai iššunta ir mingai jums pagelbėti. Iš
sutrūksta. Dėl veržiančių če vardintas linimentas, kuriuo
verykų, daug moterų ka tamsta šlaunį masažuoji,
muojasi, patampa nervin sciatikos nepagydys,
jei
gos, ilgainiui išblykšta, ant priežastis nebus tinkamai
kaktos pradeda raukšlės ras pašalinta.
tis... Netikę čeverykai yra
viena priežasčių, kad ant
kojų iššokėta varikosinės
gyslos, o kartais net ir at
aaay ifect tha Heart
Gu trapnod ln the at'tatrh or iuIIM n ir act liko ■
halr-lricur
on
beori. At the (Inu ulini nt rtletreeo
viros žaizdos atsiveria, ku era ori men nnd the
nomi-n depenrt on Bell-ano Tnbletn to
ut (SO fone. Na louttre būt mirta id the futeetrantlclnre known tm nrfcl tndlfeitlnn If the
rias nelengva yra pagydy oetlni
FIRST DOSE doean't proee Rell-onn better, return
bottle te u nmd rea.tr. imK'BLB Uomt Borfc. 25c.
ti.
Neigiamai į moterų svei
katą veikia ir aukštos če-|
Ar//er»
verykų kulnys. Nuo per- ^Scratchine ItchFatt
■rNwbk
aukštų avalinės .kalnų, mo Porquiekretiei t-oin itehin- of cczr.na. pimples,
athlete’s foo*. acabies. rashes and other eiteris gauna ligą vadinamą tcrnal’y caused skirt trouMea, u« soorld-fsmoos.
cooiina. antrarptic, liqutd D.D. D. Prescription.
slainless. Soothes irritation and
“pseudo talipes eųuinus”. Grcascless,
tjuickly stopa intense itching. 35c trial bottle
proves it. oryour money bant. Ask yoor
Kulkštimai susilpnėja. Ne druccist
today for B. O. B. FRUCaiFriOH
retai dėlto ir koją išsinari
nama. Be to, dar kai ku
rioms moterims pradeda
Did “Diamond Jim” Have
strėnas skaudėti. Nuo aukš
Stomach ar Ulcer Pains?
tų čeverykų kulnų nervai
■Tt bardly Ūkely that Diamond Jlm
Brady eould have eaten so voranuolat dilginasi, o kitoms cloualy
if he suffered after-e&ting
pains. Sufferers who have to >ay
nuo to net galvą skauda. the
penai ty of atomach or ulcer
lndlgestion, gas pains, heartTokiu būdu gaunama neu pains,
burn, burnlng aena&tlon, bkrat and
conditions caused by exce38
rasteniją ir kitokias chro other
acld shouM try a 28c box of Ūdra
Tablets. They mušt help or money
niško pobūdžio ligas.
refunded.
Kojų higiena yra labai
svrfrbus dalykas. Kas gi no
ri sirguliuoti ir perankstyvai susenti. Taigi perkant
sau čeverykus, reikia kreip
ti dėniesį, kad jie nebūtų
Thsnks to a Doctor’s prescription called
thousands nore palllate terrible reperankšti, kad kulnų kur- Mandato,
currlni attaeks ot ehoklna. kaspine. coughtna wheeeln« Bronchial Asthma tį hslplnjĮ
kos nebūtų peraukštos, kad
jos neardytų jūsų sveikatos. flittvs action conynonlThefps nsturs brink
-.upped around eaeh paekace ot
Kas savo sveikatą labiau
lnsurrs an lmi-edlate refund ot
the full cost unlesa you are complet.lv satYou bars errrythlna to gain and
vertina nei madą, tas nesi- lsftrd.
nothlng to loaa under t hts poslUva money
back suarantoa ao aet Mendaea from your
graudina.
Anicetai today for only dOc. *
*

INDIGESTION

Asthma Muciis

(oughing, Gasping

PASKOLOS

_ namama statyti, remontuoti ar
pirkti, Ilgameti* Išmokėjimo Planaa.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAUPYKITE

ištaigoje. Jfkaų Indeliai rūpes
tingai globojami Ir ligi $5,000 ap

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

Mokame

HfSV PASITIKBJIMO IR IŠTVKRMC8 REKORDAS

45 Metai
Vieno KUJeatoi

Net

Keistuto Savinga and Loaa Aaeoctatlon yra tymiauaia, seniauaia lr tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.

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

3236 So. Halsted St

Chicago, HL

Jos. ML Mozeris, Sec'y.

ac

DRAUGAS

6
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rožančiaus dalių: Linksmos, ka Marija" ir jau buvom
Sopulingos ir Garbingos ir visas įdomybes pamatę, pakad yra dar dvi koplytėlės sijutom esą pavargę. Tad
pridėtos: viena atminimui pasilsėjom truputį ir, busui
Šv. Pranciškaus 3 ordeno,’ Į atvažiavus susėdom ir nukita šv. Pranciškaus rožan-, važiavom pamatyti Wash
čiaus.
Tarpe
kiekvienos igtone žinoma Immaculau
rožančiauss paslapties kop- Conception Shrine.
iyvios yra 10 lankų kolonaAmerikos Valstybės Lai
da arba “arches," kurie re
vas niekados nunuskęs, jei
prezentuoja 10 “Sveika Ma
apsaugai turėsime pakanka
rija kiekvienai
paslapčiai.
mą skaičių karo laivų. Svei
Aukščiau skliautų randasi
kas gali padėti pastatyti
didelis parašas su “Hosan- tuos laivus reguliariai- pirk
na Dovydo Sūnui,” gi pa
damas Apsaugos Taupymo
čiam viršuj
pastogė yra
Bonus ir ženklus.
kryžius, reiškiantis šventu
mą šių patalpų.
Nors ir nežinodamos (nes
čia vadas nevedžiojo), bet
pradėjome šią kelionę nuo
VINCENTAS CEPAUSKAS
linksmos rožančiaus dalies,
(Gyveno- 928 W. 32nd Place)
MlrS rūgs. 16, 1941, 4:30
pirmosios paslapties ir skai
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoj. Kilo Iš Ra
tėme “Sveika Mariją” kuri
seinių apskr., Tytavėnlų par.
Theodore Schafer iš To- buvo visa iškalta ant akme
Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
nica, III., kurio farmoje į- ninių lentelių įvairių tautų
moterį Magdaleną, (po tėvais
Jocaitė), brol} Joną Čepausvyks komų lukštenimo kon- senoviška bei dabartine kalką lr jo šeimą, brolienę Zofi
ją Čepauskienę Ir Jos šeimą,
testai. Illinois valstybės kon ka ir kurios yra pakabintos
giminaičius — Albiną, Bronis
lovą ir Antaną Bagžius, ir daug
testas bus spalio 31 d., o na ant sienų. Jų viso esama
kitų giminių, draugų lr pažįs
tamų Amerikoje; taipgi Lie
cionalinis — lapkričio 3 d. virš 150.
tuvoje paliko 2 seseris — Zo
Jau
priėjome
fiją Černausklenę lr Oną Jokubaitienę, broli Stanislovą ir
prie trečios rožančiaus da
kitas gimines.
ypatingą bei įdomią Rožan lies ir buvom nusiminę, kad
Velionis priklausė prie Apaštaiystšs Maldos draugijos.
čiaus Paskliautę — Porti nematėm tos brangios mal
Kūnas pašarvotas Ant. M.
Phillips kopyčloje, 3307 Liką. Įžengiant į šią žmogus delės šioje svarbioje vietoje
tuanica Avė. Laidotuvės Jvyks
penktad., rūgs. 19 d. Iš ko
jautiesi lig atskirtas
nuo lietuvių kalba.
Bet štai.
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas J Šv. Jurgio par. baž
pasaulio ir prieš akis matai prie trečios paslapties žiū
nyčią, kurioj Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
įdomybes.
Pirmiausia
į rime, ir net akys nušvito,
pamaldų bus nulydėtas } šv.
Kazimiero kapines.
akis metasi herojiška Kris dvasia pakilo, kad atradome
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
tupo, keliauninkų
globėjo, ir lietuvių kalba
“Sveika
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: — Moteris, Krolis,
statula.
Jis neša ant savo Marija,” įsteigtą Prano ir
Brolterfe Ir Gimtais, o Lietu
voje Seserys. Brolis, Giminės.
pečių Kūdikėlį Jėzų. Po kai Onos Vasiliauskų iš Balti
Laidotuvių direktorius Ant.
M. Phillips, tel. Yards 4908.
rei, stovi
šv. Pranciškaus more, Md.
Vienos tos ak
Assiziečio statula prašanti meninės lentelės paveikslus
mažo berniuko, kad nepar ėmėm bei garsiai ją skaiPenkių Metų Mirties
duotų savo balandėlių nelai tėm. Kaip apsidžiaugėm su
svėn. Kitoje gi pusėje sto šia lietuviškai iškalta “Svei
Sukaktuvės
vi
Šv. Mykolo, Bažnyčios
globėjo,
statula.
Besido
mint šia gražia vieta, norisi
Don't deipair
geričiau pamatyti Rožan
come relief in
of relief from
Arthritia dae
MARTINAS
Don't
terrible
Arthrito Sulphur dečiaus Paskliautę. Sustojam
tis achea or
ficiency. Small
DAMANSRAS
daile coat. Mon
paina. The give
perskaityti užrašą, aiški
NEW Colloidal
ey back if no
lodized Sulpti ur
relief after 30
up
capsulea callrd
daya* doaage.
nantį kad šioje
pastogėje
Jau sukako penki metai, kai
SULFHO-KAPS
hope Begia ttakinng i
often brincirelnegailestinga mirtis atskyrė Iš
TODAY.
yra 15 koplytėlių, reprezen YourDrafftethMSU
mūsų tarpo mylimą vyrą Ir
LPHO-KAPS
tėvelĮ — Martiną Damanską.
tuojančių 15 paslapčių trijų

Rašo Albina A. Poškienė

(Tęsinys)
4 angelų ir klūpanti prieš SaIš šios koplyčios išėjus,1 v0 Sūnų, kuris ją vainikuovėl tęsėme kelionę po kata- ja Dangaus Karalienę. Kiek
kombas. Čia ant pilkų šie-' toliau paėjus pakalne, ma
nų yra du paveikslai pir- tėme Lourdo uolą, apaugumųjų kankinių, būtent: Šv. 8ią parstupais (ioy)
bei
Venančiaus
ir Šv. Teklės, medžiais, kur Panelė Šv. apkurie buvo įmesti į žvėrių sireiškė jaunai kaimo merge
areną.
Po kairei yra Šv. iei Bernadetai 1858 m. Pran
Cecilijos, muzikų globėjos, cūzijoj.
Pačioje pakalnėje
statula, arkosolijume po ai- yra įdomus skiepas vadinatorium. Ji yra tikra kopija mas Šv. šeimynos Namas,
tos, kuri puošia jos kapą kur būk Ji apsistojo Egipte
Romoj ir vaizduoja jos kū-( per Herodo persekiojimą
ną taip, kaip buvo rastas Viršuj šio skiepo yra Šv.
šimtmečiais vėliau po jos Onos, Panelės šv. motinos,
nukankinimo.
O jis buvo; koplytėlė.
Ant altoriaus
nei truputį nesugedęs. Sker yra jos statula laikanti sa
sai šios koplyčios yra Šv. vo palaimintą kūdikį ant
Sebastijono, kareivio - kan- rankų.
ši maža kaplytėlė
kinio koplyčia.
Toliau pa- stovi pačioje pakalnėje, ap
ėjus įeinama į uoloje pada-ĮSUpta labai gražios gamtos
rytą Betlėjaus koplytėlę. Ta įr priduoda tai vietai dar
koplytėlė įrengta taip, kaip daugiau gražumo bei vaiz
yra Betlėjuj. Kalėdų naktį dumo.
,
čia laikomos Mišios atmini
Lipant į kalną ir ant
mui Kristaus gimimo. \
viršaus Lourdo uolos, stovi
Apžiūrėjus
katakombas, Įžengimo Koplyčia, prime
lipome į viršų, kur tam tik nanti Kristaus atsisveikini
roje Keliauninkų
Knygoje mą su Apaštalais.
Viduje
ir mes pasirašėme. Apleidę šios koplyčios, yra keturkatakombas ir bažnyčią, iš kampinis, marmurinis alto
ėjome į puošnų bažnytkie- rius po kuriuo yra akmuo,
mį, kuris susideda iš kelių toks pat, ant kurio Kristus
akerių žemės. Čia mažesni stovėjo prieš įžengdamas į
bei didesni kalneliai įvairūs dangų, ši koplytėlė yra numedžiai bei gėlės, kurių nie-, lieta iš įvairių spalvų sukur kitur nematysi, nes yra trinto marmuro ir akmenų.
pargabenti iš Betlėjaus, Je- Jos vidus yra bizantiško
ruzolimos, Alyvų Darželio' stiliaus, išdabintas, ant sie
ir kitų šventų vietų.
Ir nų Kristaus bei Apaštalų
nors iš taip toli atvežtos, čia atvaizdai. .
pasodintos, prigijo, auga,
Atėjus 12-tai valandai,
žaliuoja bei žydi.
visos su kitais žmonėmis
Einant pakalne Kristaus (kurių buvo virš 500) susi
Kryžiaus keliais, prieinama rinko į Pilgrimage salę, kur
prie Getsamano uolos, kur mums buvo rezervouta vie
vaizduojama Viešpats Aly ta ir pitūs užsakyti. Pasivų Daržely prieš Jo agoni stiurinę bei pasilsėję, ir dar
ją.
šis vaizdas
atitinka turint laiko, prieš busui at
tam, kuris yra Juozapato važiuosiant, nutarėm eiti
pakalnėje.
Einant toliau, pamayti Rožančiaus Paspraeinama pro Panelės šv kliautę bei Portiką.
Išėjus iš šios salės ir be
kapą, kurį Jeruzolimoj gar
bina ne tik krikščionys, bet einant vingiuotu keliu į kal
ir mahometai.
Įėjus į ka nelį, ant kurio viršaus stoyipą yra nemažas kambarys šis šv. Pranciškaus Vienuo
su altorium kurio paveiksle lynas, lankytojo akys neju
nupiešta Panelė Šv. apsupta čiomis yra patraukiamos į

A.

ARTHRITIS

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

—ybody ravės about

MIRACLE WHIP!
Its "different” flavor
alv/ays makes a hit.

II

1

—

fr**«****A**A*. ******

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Ai firma virš S0 m. tos pačios
Šeimynos rankose!
PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
KREIPKITftS Į

MostMIDDLE-AGEWomen
.Suffer Distress At This Time!

REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd.
5919 Sonth Troy St.
Tel. ESTebrook 3645
Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; Aefttad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

If this perlod ln a woman*s life
makes you cranky, restless,
nervous, irritable, tired, blue at
times, suffer weakness, dizziness, hot flashes, distress of
“irregularities”—
Start at once—try Lydia E.
Pinkham's Vegetable Com
pound. It’s one medicine you
can buy today made erpecially
for women -r- it helps relieve
distress due to this functional
disturbance. Lydia Pinkham’s
Compound has helped hun
dreds of thousands of women

tOAN AttOČtfnONofGkicaca
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VIRginia liti

A.

•ART,

DTO.

LAIDOTUVIŲ

DDLBKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
CsnanalM

Patarnavimai

—

Moteris

patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Yenetian Monument Co.
527 N. Westem Avė.

Tel. See. 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

t

JOHN F. EUDEIKIS

Nors laikas tęsiasi, mes jo
niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną atils).

LaiMii Direktorius

Mes atmindami tą jo liūdną
prasišalinimą iš mūsų tarpo,
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias su egzekvijomis penkta
dieni, rūgs. 19 d.. 1941 m., šv.
Kazimiero par. bažnyčoje. 8:00
vai. ryte. o Dievo Apveizdos
par. bažnyčioje ,7:45 vai. ryte.

AMBULANCE Dieną Ir Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Kviečiame visus mūsų gimi
nes, draugus lr pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir su
mumis kartu pasimelsti už a. a.
Martino sielą.
Nuliūdę:— Moteris, Duktė ir
SūruLS.

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
z
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais.
Iš Stoties WHIP (1520), su P. Saltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
J.

to go smiling thru trying “mid-

dle age
Taken
Pake re|
regularly—Lydia

Pinkham’s Compound
Č__ ,_________
helps
build up reslstance to such annoying symptoms that may betray your age faster than anything. Also very effective for
younger women to relieve
monthly cramps. Follow label
directions. WORTH TRYING!

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

OFISAS IR PARODA:

- ■■

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

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

VISOSE MIESTO DALYSE

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

$500.000.00

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

38-52 Years

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

A.

t

Apart Apsangros, Turime
ATSARGOS FONDĄ Virš

Netekome savo mylimo rug
sėjo 19-tą d., 1936 metais.

t*

-...........

1

ŠEIMININKAS

ĮSPŪDŽIAI 15 EKSKURSINES KELIONES
1 MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

..................

1 g!

- -

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

P.
RIDIKAS.
3354 South Halsted Street

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė.

S. P. MAŽEIKA

Tel. LAFayette 3572

3319 Lltuanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
8812 So. VVestern Avenue
Tel. GROvehllI 0142

LACHAVVICZ IR SCNAI
2314 VVest 2Srd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108fh Street
Tel. PULlman 1270

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1848 VVest 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

3307 Lltuanica Avenue

Tel. YARds 4908

4

Ketvirtad., rūgs.

18,

IMI

DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

tiems Rusijos gilumon sunkion padėtin, nutarta suren

gtL “bunco” Šv. Jurgio par.

• Iš LGF veikimo

Dovo svarstoma
SI įdomūs ir svarbūs

reikalai

svetainėj,

vai.

Susirinkimai laikomi

Visas

popiet.

pelnas

Komisija susideda iš: M.

kas
paskutinį Tamanauakienės ir A. BubŠ. m. rugsėjo 16 d. Chi reguliariai
mėnesio antradienį. Naujų nienės.
Dedama pastangų,
eagoje, Marketporke, paa
duotų
dau
knn. kleboną Baltutį įvyko narių gaunama. Visapusiai kad pramoga

**

Kunigų Vienybės žengiama pirmyn.
Tarpe praeity
nuveiktų
kuriame
išsamų
darbų Lietuvos gelbėjimui,
pranešimą padarė apie Ku
bnvo nemažos sumos pasių
nigų Vienybės seimo posė
stos į Vilnių, kuomet
jis
džius ir nutarimus kun. kle
grįžo Lietuvai. Gerai pasi
bonas J. Paškauskas, Chi
darbuota ir parapijai.
cagos Kunigų Vienybės pir
Plačiai
visiems žinomas
mininkas.
auksinis šv. Jurgio parapi
Apie vargonininkų seimą
jos jubiliejus bus apvaikš
pranešė kun. kleb. Švarlys.
čiojamas 1942 metais. Visa
Buvo taip pat svarstyta
parapija stropiai
ruošiasi,
naujos lietuviškos parapijos
kad tinkamai paminėjus ne
Chicagoje steigimo reikalas.
paprastą jubiliejų. Viena se
Naujos steigiamos parapi
niausių šv. Jurgio parapija
jos reikalais pavesta rūpix>iki šiol skaitlingiausia pa
tis J. M. kun. prel. Krosui,
rapijonų skaičiumi, turinti
kun. kleb. Baltučiui, knn.
prelatą J. Mai. L. Krušą,,
kleb. Pašk&uskui ir kun. kle
paminės skolų išmokėjimo
bonui Linkui,
kurie vyks
įvykį.
pas Chicagos arkivyskupą
Buvo leidžiamas laimėji
išaiškinti šios parapijos stei

Chicagos
posėdis,

giausia pelno.

Chicagos Kunigų Vieny

sėkmingiau

eitų

kės paruoš skanaus užkan
Laima

džio.

Rėmėjų 2
gatvėje

tikietų

Cicero Sąjungiečiu
piknikas
Liberty

21 d

Grove, Moterų Są

daug automoRe-

P. Ragažinskas v0 toks: padaryta $500.00.
statybai

Krušas plačiai nušvietė Bra zas Bubnis. Jis pardavė 124
zilijos lietuvių katalikų būk knygutea Kiti pardavė se

lę h* ragino, ir aiškiai pa kančiai: M. Tamanauskienė
— 90 kn., 0. Juodienė — 90
žymėjo, kad Brazilijos lie
tuviams katalikams pagalba km, Helęn Berchert su duk
yra būtinai reikalinga.

Man teko
tiko.

Labai pa.

48 kp. są-čių pikni

ke girdėsi

lietuviškos dai

Tbousands who sulfered from the tortiring
paira af rheumatiam. acatica, lumbago, neuralgia and neuritia—are certainly happy over
their diacovery of NURITO. Nov they have
found a quick-acting formula which apeedily
relievea thoec eahauating museular adies and
paira. NURITO is trustworthy and dependable

Bendradarbių Chicagos aps
susirinkimas. Visos

krities

yra

nuoširdžiai

Vieša padėka
Dievo

Rugsėjo

NORIT PIGIAI PIRKTI:

DARBŲ SKYRIUS

13 — 21 dd.

parap.

bažnyčioje

68th lr S. Campbell Avė. 5 kam
barių mūrinis cottage kaina |3,5Q®,
Įmokėti 1600.
Ant Rockvrell St. ir «4th « kam
barių mūrinis bungalow, Z karų
mūrinis garadžius, kaita 86,860.
6 kambarių medinis cottage —
reikia pataisyti, kaina 8K250.
4 fletų kampinis mūrinis narnos
po 4 kambarius, kaina 8 '*>,600.
Z fletų po 6 kambarius — 2 boi
leriai — bungaioar stoge a kaina
88.600. 4 fletų mūrinis lamas po
6 kambarius, ant 2 lotų įastatytaa
Įmokėti 31.600.
Bizniavau tarnu, randasi tarp di
lelių dirbtuvių — taverno Ir lunck
biznis — 6 gyvenamieji kambariai.
Kaina 84,500. Savininkas priims {
mainus lotus arba didesni namų—pridės pinigais.
Taipgi turime dideli pual rinkimu
visokių namų po visų Chi-a.gų: P'Vvatiikų lr bisniavų, farmų mažų ir
didelių, galima pigiai pirkti arbk,
mainyti.
Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti blle kg
jūs turite, kreipkitės pa®:

REIKALINGI DARBININKAI

—

HELP WANTED — VYRAI

kun. Jonas Jančius, M.I.C.

MOLDEK1AI “floor and boneh”, pa
2. Rugsėjo 28 — spalių 5 tyrę
prie breso ir alumino. Nuola
darbas, auk&ėiauBtos algoa mo
dd. — Young8town, Ohio, tiniu
kamos.
HOW.UU> FOINDKY CO.,
1700 North KoatiMY Avė.

,Šv. Pranciškaus parap. baž
nyčioje — kun. Jonas Jan

Kazimieras Rėklaitis, M.I.C.

Apvaizdos

kas,

ir

parapi

apylinkių myli

iš

moms draugėms

APKlALlNfiTOJAI.

sprenžinlnkal

ir

ir

drau

prekybos komisi gutes, pavardžių neminėsiu.
ja nusprendė, kad Chicagos
Taigi LGF neėmė nuošim

gatvėkarių linijos įvestų au čių. Visiems nariams komi
tobusais susisiekimą. 103 ir sija širdingai dėkoja.
106 gatvėmis tarp VVestern
Kadangi skyriaus tikslas
todėl

ištrem-

Reikalingi tiktai pilnai patyrę vy
rai; kiti neatsišaukitę.
ST1GER-H1LTON MFG. CO.,
Wcm K«xt Avenue

AR IEŠKOTE DARBO?
Jeigu taip. —
••BLACKSMITH FINISHERS”, paty
Skaitykite “Draugo”
rę prie trukų “body” pataisymo.
‘Help Wanted” skelbimus! Kreipkitės prie
MARQUETTE PARKE
GERAI ŽINOMAS.
KONTRAKTORIUS

JAUNI VYRAI, nuo 18 iki 20 metų
kr vyrai suvirė 40 metų senumo, I
prie lengvų dirbtuvėje darbų —
AMERICAN HRUSH COKr.,
1115 No, Franklin Street

Dievas mato tiesą, bet ne

Naujų Namų Statytojas ir
Senų Namu Taisytojas
•
Reikale kreipkitės:

VAIKINAI, nuo. 18 iki 25 metų se
numo, prie lengvų dirbtuvėje dar
bų. Kreipkitės j —
FAILYirr SNSTRl'MEN'T OO.,
4740 No, Clark Street

Tel. REPubiie 2410

VEIDRODŽIŲ “fitters”, — patyrę.
Taip pat reikalingas vienas "sprayer”. Darbai pri© "novetty” rakan
dų.
UESTERN PICTURE Flt AME CO.,
2759 Stt. Ashtand Avenue

greit

tepasako.

(Rusų pa

tarlė).

3052 VVest 63rd Street
FINANCE AND LOĄNS
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGICIŲ
Mėnesiniais atraokėjimais

Mutual Federal

CONRAD
Fotografas
Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
domis lr Hollyvvood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

420 W. 63rd Street

and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.

TeL: Biznio - ENGlewood 5883
Rez.: - ENGlewood 5840

J

H. BIEDERMANN

7192 South Racine Avenue

Viduramžio

arkitektas,

didžiausias

paveikslinimtas,

ir inžinierius, Leonardas da
Vinči, buvo katalikas.
Laikas — tai nematomas

ir negirdimas

vėjas,

kuris

negailestingai naikina mūsų

sodus,

blaškydamas

baltus

“CABINET MAKERS". shaper, hand žiedu lapelius.

Savings

EEN

Parsiduoda grosernė ir “meatmarket” geroj vietoj ir už žemų
kalną.. Biznis išdirbtas gerai per
33 metus. Priežastis pardavimo,
— savininkas nori pasitraukti vi
siškai nuo biznio. Kreipkitės j:

PtMinc: STEwart 3474

“FISH MEN”
Patyrę prie pardavimo visokios rū
šies žuvų. Kreipkitės prie —
GOI.DUI.ATT BKOS.
Central Employment Burcan,
lOth Floor, State and Van Buren

and band sauryers”. Pilnai patyrę.
' Nuolatinis darbas, geras užmokestis.
Kreipkitės prie —
I
GAICEANB FT RNrTl RE CO.,
|
1144 West Sttpcrlor Street

REIKALINGAS patyręs duonos par
davėjas — •'•salesmanas” prie rauto
išvežinėti ir pardavinėti keptuvės
gardumynus. Kreipkitės prie —
STANDARD BAKERY CO.,
3742 Ekton Avenue

KAZANAUSKAS. See.

TIRTAS VIRS 21,100,000.
HELP WANTED

Jūsų Gražus
WHOLESALE
LIQUOR
{STAIGA

Apsirėdymas
•Mūsų Specialybė

VEITERKOS reikalingos.
Patyru
sios. Nuolatinis darbus, geri tipai lr
gera alga.
CORNER HOUSE KESTAVRAAiT
Ohio and Rusli Stm-ts
OPE RATO RKOS,
patyrusios
siuvimo vilnonių mokykloms
formų. Dienomis ir naktimis
bas. Aukšta rata mokesėio.
A. FRANK COCBEAU,
•S East Adais Street

Uveitojame
po ris*
Chicago

SKIN TROUBLES
REMKITE
SENA
LIETUVIŲ

n. KANTER.

DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4T07 S. Halsted St
lt ARD *014
>UUCVJ

prie
uni
dar

KI,AFTER and CO.,

KOJINIŲ
POCKETROORŲ
KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ

e

PILIIDECH’S
T060SLAV-IMERIC1I
RADIO BROADCAST
>W7 taterday, 1x30 « 3t30 PJL

OPERATORKO8 — Flatlock ma«nų, siūti prie "rayon" matsrlolo. Ge
ra alga, nuolatini darbut *

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ
BL1U8KEI.IŲ
MRATINIV

STATION
į
14M kUscydas
f

245® Armitage Avenue,

LEMPOMS apdengalų kirpėjų ir
siuvėjas. Patyrusios pne “studio*
darbų. Geriausios algos, pagal dar
bų. Nuolatini darbai. Kreipkitės adresu:
1255 M KRCHANI>I.SE M ART
tel. SUI’erior 184)5

V. VILEUUENft, SAV.

FROCK SHOB

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORKOS.
patyrusios prie "single needle'
prie "binders. Kreipkitės j —
L. A K M FY). CO.,
1131 No. Aahland Avessne

5922 W. Roosevelt Rd.
TeL AUSTIN 1175

Kreipkitės

9M »a»U. s. lai DU«

HELP WANTED
AD — DEPT
127 No. Dearborn St.
Tel. RiMMlolp*, •488—•»«•

PLATINKITE

* ‘ DRAUGA

Charles V
Lietuvis Konti
Ir Karpenl

Rez. Td. VICTORY 2Jt0

DOMINIKAS KURAITIS, Sav,

“THAT LITTLE GAME”—Mr Hayle Atmes Late

Didžiausias Pas
lo«k Mene,—
i snov«««r ihiS n ome t
OV (TuiBS TO SMOut YM

Vartotų Karų

AGENTAI:
Jenas Rodinas
Jonas Jaslnskas
Ant Labananskas

YtfgT UI HAT 1

vuM Rimt. —
MB«e You ARS,
vtfMR -OOtMSS
-ftfPortt unVtrfB HiA
M THC TASvC, riHf
iŠ mabS.ea<h ftjrtert Murr
OiSYlNCTtV
«*HAT
MS M*», ftm-M«SMAM»ew«r
M TMCM MT 0*4 vAi-tarM*,
ssevioeo n •» w inn
Nouz, ūmas i right?

7

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street
Chicago, III.

H. Rajewskl

“Shorty”

MILDA BUICK SALES

SO MMgff
*ee «

'Food
AMO •

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja
Nesenai sugrįžęss iš
iį Ellwod, IU.
valdžios darbų —
d
- dabar
užsiima
visokiais namų
mų darbais
Turi 43 metų
tų patyrimo

2223 VVest 23rd Place
Tel. Canal
ia! 5014

907

WEST

35TH

į

• 7mI«1bc a pr%nM
* *
YogoolaT Folk Muaie '

(kampas Campbell Avenue.)

GLAMOUR
AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTI?

MOTERYS

VEITERKOS, patyrimas nereikalin
gas. Atsišaukite kas dien nuo 2:30
iki 4:30 vai. popiet.
CHILDS REJ4TAURANT,
165 W. Marilsoa SU Cldcago.

GREAT SUCCESS FOR

No matter what you’ve tried vitheut
successfor unsipntly surface pimples,
blenTlshes and similar skin irntations,
here’s an amazingly successful iloctor’a formula—poverfullv seething
Liouid Žemo—vhich ųuickly relieves
itching sorenees and starta right in to
halp natūra proaaota KAST heaiing.
20 yaara
succasa! Lat
rears continuous success:
t^et
Zemo
o’sa 10 different lmarveloualy effective ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe cases
mag need Kstn Strength Žemo.

BIZNIS

ANTANAS YANCHUS

DOCTOR’S AMAZMG UQUID

PRAISED
FfiSM
COAST
TO
COAST!

PARSIDUODA GERAS

JACOB PRESS KOMU
3320 Noriu*! Avenue

for

kurie pardavė po kelias kny

Illinois

4. Lapkričio 24 — 30 dd.

ras; kiti neatatšau kitę.
ST1GER-H1LTON MFG. CO.,
5843 U. Itaeo Avenue

Teresė J. Kikis

S*

kaitė — 24 kn. Kitų narių,

atsidūrus bolševikų

ta mėnesinis TT. Marijonų

joy of relief from pain—eo you
peace and sleep in comfort—be wise
v
and try
NURITO under
........................
this ironclad guarantee. If the
very first three doees do not relieve that cruel

rele — 50 kn., V. Balanda

valstybės yra Lietuvai gelbėti,

mokyklos kambaryje įvyks

gio

-^ra^^yo^m^ain

nė — 34 kn., P. Staražins-

avė. ir Indiana
riba.
V

“DRAUGO”

— Haverhill, Mass., šv. Jur

dalyvauti per

uai, ir užpernai.

— 35 kn., R. Mazeliauskie

AstobvsŲ linija

ketvirtadienį, Aušros Vartų

gia pikniką.

R^matjc Happy;
Aksimi- Relieves Pain Quick
skyrių, kuris

aukas Draugija ir parapija paten
rinko Bridgeporte, Šv. Jur kinta darbščiais nariais.
Pirmą vietą užima Juo
gio parapijoj. J. M. prel.

mokyklos

Šį vakarą, rugsėjo 18 d.,

jungos 48 kuopa rengia me gams už gėlių bukietus ir
tinį
pikniką.
Jau' treji
kitas dovanas. Ypatingai dė
metai kaip kuopa tą patį kui dr. S. Biežiui už sėkmin
mėnesį ir tą pačią dieną ret gą gydymą.

Brazilijoj lietuvių
J J
_ r-i-m
i
:
v.
mokyklai aukų. Pastaruoju etatas LGF skyriaus bulaiku kun.

1.

draugėms už šv. Mišių au

Cicero — rugsėjo

bilietukų

pardavė.

renkasi

M?
IAHUETTB PARK IR APYId*KU
las K
ka
r
KAS
A TURITE
MAINYTI ARIU

STIPRŪS VYRAI, suvirs 18 m. am
ja. — Širdingai dėkoju vi — Chicago, III., Dievo Ap žiaus,
“shipplng room“ darbams.
Nuolatiąi
darbai, geros algos.
siems, kurie mane lankė li vaizdos parap. bažnyčioje
SAM CASSEL CO.,
CHARLES P. SUROMSIUS & COK
835 W98» Randu4'>h Street
••21 8. VVestern Avė.
goje : klebonui už malonų — kun. Juozas Dambraus
Tel. Rep. 8712 — Vak. Pras. 1111
“TOOIj and DIE MAKERS“
raminimą, dvasinę pagalbą, kas, M.I.C.

piknik, visoe penkiosdar prikaliu-'

ši kun. Pijus
atvykęs iš Brazilijos rinkti

tvarkraštis

CLASS IFIED

dovanas,

nos, taippat galima lietuviš

šė, kad dabar Chicagoje

Bendradarbiai

kolonijos

Parapijos
bės posėdyje buvo nutarta pardavinėjimas,
kai pašokti.
Šįmet
žade
žiemos metu kas mėnesį su Jubiliejinio Komiteto susi
palinksminti dainomis Cice
ruošti kunigų susibūrimus rinkime prašant prelatui, L
ro Dainos Mylėtojų choras.
aptarti einamiesiems reika GF darbo iniciatyvą paėmė
Taigi, ateinantį sekmadienį
į savo rankas. Nuoširdžiai
lams.
važiuokite visi, kam laikas
Šiame
posėdy
išrinkta visi nariai dirbo. Su pagal
leis. Piknike bus daug vieš
.nauja Chicagos
apskrities ba kunigų vikarų, sumany
nių iš Melrose Park, Bulva
Kunigų Vienybės valdyba, į ta vežti automobilis ant gat
ro, Chicago.
Taigi, visi j
kurią įeina pirmininku — vės ir pardavinėti bilietu
Liberty Grove! Pradžia 1
kun. kleb. J. Paskauskas; kus. Pradžioje po dvi-tris
vai. po piet.
sekretoriumi — kun. kleb. dienas savaitėj darbininkai
Paskutinę savaitę ’
Linkus ir iždininku — kun. stovėjo.
kleb. švarlys.

Marijonų Misijų

medžio daillntojal prie aukštos rū
kas kviečiamos prisiųsti savo at čius, M.I.C.
šies rakandų.
GORIMI N FI1RN1TI RE CO.,
3. Spalių 19 — 26 dd. —
kiek galite. Tikroji artimo stovus.
Valdyba
712 No. Franklin Street
Lowell, Mass., šv. Juozapo
meilė verčia mus tai daryti.
“J1G 11OKEK” OPERATORIUS
parap. bažnyčioje — kun. Reikalingas tiktai pilnai patyręs vy
Šioje pramogoje šeiminin

Aukokite

mui automobilis Buick. Kad

gimo reikalą.

Tėvų Marijonų

spalių 5 d. 3:30

Bridgeport. — LGF 1 sky skiriamas ištremtiems lietu
rius pasižymi kilniais dar viams sušelpti.

bais.
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Vieta:
STREET,

Telefonas: LAFayette 2022

CHICAGO

s

Ketvirtad., rūgs. 18, IMI

RENKAMI PARAŠAI PETICIJAI
SENU ŽMONIŲ NAUDAI

Numatomas pieno
pabrangimas

Suimti du
broliai plėšikai

Paieškomi asmenys

X

Aštuonlolikiečiai

visu

smarkumu ruošias prie pa
(Sąrašas Nr. 121)
rapijos bazaro, kuris pra
Čia
seka
vardai
ir
pavar

“Old
Aid . Assistance kėjua jai lieka vos 1 dol. 34
Chicago miesto tarybos
Policija suėmė du brolius
sidės rūgs. 21 d., 3 vai. po
dės
tų
asmenų,
kuriuos
Lie

tirti
brangaus Philip ir William Lewis, 26
Union of Illinois” praneša, centai maistui, drabužiams komiteto
piet.
kad per ateinančias dvi sa- Į ir kitiems . dalykams per gyvenimo klausimą pirmi ir 21 m. amž., Jiedu pakliu tuvos Konsulatas Chicagoje
X Moterų Sąjungos 55 kp. U
yra
prašomas
surasti:
ninkas aldermanas LindelI vo kai bandė apiplėšti vie
vaites šios
organizacijos mėnesį
pilnai pasiruošus savo pik
Adomonis Konstantas. Jo
spėja,
kad spalio mėnesį ną naminių baldų krautuvę.
nariai Chicagos miesto cen
nikui, kuris įvyks parapi
pieno kvortai kaina pakil
tre, daugiausia
apskrities
Be to, jiedu kaltinami už ieško pusbrolis Antanas Ajos “Rūtos“ darže. Piknikan
sianti iki 17 centų.
rūmų apylinkėse, rinks pi Gydytojas nuteistas
14m. amž. mergaitės išgė- domonis, gyvenąs Argenti
X A. ir A. Erčiai nori pa žada atsilankyti daug sąjun
noje.
Anot jo, spalio mėnesį už dinimą.
liečių parašus peticijai, ku
reikšti viešai padėką kun.
♦lAfclf; pristatomą kondensuoti pie
Kleiva Pranciškus. 1937 Stankevičiui, dain. Jurgelai- giečių iš kitų Chicago kuo
ri bus įteikta apskrities kalėti
metais gyveno 1810 S. Jef- tėms, visai giminei ir drau pų.
Dr. Charles Bėrais, 44 m. ną vyriausybė brangiau mo
komisionierių boardui. Sie
Žuvo garvežio
ferson St., Chicagoje. Va-(
X Kun. B. Vitkus Ir kon.
kiama tas, kad seni žmo amž., 1032 E. 55 gt., teis kės. Tad ir už pristatomą
gams už dalyvavimą jų duk
dinosi Frank Klevas ar Le
nės, kurie šiandie iš valsty mo nuteistas kalėti nuo 1 pieną į Chicagą bus bran inžinierius
relės moterystėn ėjimo ak J. Baltrušaitis, marijonai, už
vas.
vakar iš New Yorko jau iš
bės gauna paramos (pensi iki 10 metų už atliktą vie giau imama.
te — vestuvėse.
Kuzminskas Vladas. Gy
Pennsylf/ania
geležinke
plaukė į Pietų Ameriką (Ar
kriminąlišką
ją) būtų aprūpinti priedi- nai moteriai
lio keleivinio traukinio gar veno Chicagoje.
X Kun. Lukošiui išleisti gentinon) padėti anksčiau
nėmis sumomis, mažiausia operaciją
Bus
statomas
Linkis
Vladas,
kilęs
iš
vežys apvirto ties Cermak
ir kun. Valančiui ir Zaka nuvykusiems ten kunigamsTeisėjas U. S. Schwartz
nors 7 dol. 50 c. mėnesiui,
Telšių.
Apie
38
metų
am

rd. ir Canal gt. Žuvo gar
rauskui priimti Gimimo Pa marijonams misijos darbuo
kas reikalinga jų maistui, įpareigojo valstybes proku naujas airportas
žiaus.
Dirbo
Chicagos
gele

vežio inžinierius J. J. Mcnelės Šv. parapijonai rengia tėje.
drabužiams ir kitoms išlai roro pavaduotoją G. Nash,
t
Aiškėja,
kad
Chicagoj
žinėje.
bankietą sekmadienį, rūgs.
kad jis praneštų valstybės bus statomas kitas keleivi Carthy, 44 m. amž., iš Vąldoms.
X Juozo ir Bronės ŠėgžLipinskas Vincas, kilęs iš 21 d., parapijos salėj. Per
„paraiso,
Ind.
Kurentojas
dų dukrelė Loreta, praėjusį
“Old
Aid
Assistance švietimo ir registracijos de nis lėktuvams airportas.
Mariampolės apylinkės. Jo bankietą bus išpildyta vosunkiai sužeistas.
partamentui
panaikinti
nu

pavasarį baigusi šv. Jurgio
Union of IIL”, kurios pas
Naujo airporto pageidauja
ieško motina gyvenanti Lie kalė-muzikalė programa.
teistojo
gydytojo
“
laisnius
”
par. mokyklą, įstojo į Šv.
tangomis valstybėje įvestos
ir
lėktuvų
kompanijos.
tuvoje.
Juozapo Marijos Vilos mer
senatvės pensijos,
pareiš ir paskiau jam niekados ne Jos siūlo miestui l,200,0lS Pasisakė gydytoju,
Markūnas Zigmas, kilęs
X
Lietuvai
Gelbėti
Komi

gaičių akademiją, Newtown, s
kia, kad šiandie daug senų leisti gydytojauti Illinoise. dol. paskolą be palūkanų.
iš Trakų apskr.
Gyveno tetas Town of Lake bus įPa. Šią akademiją veda Se
žmonių kenčia alkį dėka Be to, teisėjas patarė apie Be to, jos žada miestui mo rašė receptus
Brighton Park . apylinkėj, steigtas ateinančią savaitę.
serys Kazimierietės. Tėvai
pensijų mokėjimo adminis šį įvykį painformuoti imi kėti nuomą už airporto nau
Chicagoje.
Klebonas kun. A. Linkus iS.
P.
Shokunbi,
S.
P.
S.
savo dukrelę tolirnon mo
tracijos nepaisymo senelių gracijos departamentą. Kai doj imą
Pažerauskaitė Juzė. Gy ma iniciatyvą ir žada su
Chemical
Co.,
3451
Michi

kyklon nuvežė automobiliu.
Bėrais atliks jam skirtą
stovio ir likimo.
Šis reikalas bus pavestas
veno Chicagoje. Jai laiko šaukti tam tikslui dr-jų at
gan
avė.,
galva
teismo
nu

Bronė šegždienė (Nausėdai
Unija paduoda vieną iš bausmę, jį gal bus galima apsvarstyti miesto aldcrme
mas laiškas.
stovų ir veikėjų susirinki
baustas
už
skelbimąsi
gy

tė) yra baigusi Šv. Kazi
deportuoti į Lietuvą.
daugelio pavyzdį:
nų tarybai.
^Radžiūnas Kostas. Gyve mą.
dytoju
ir
receptų
rašinėji

miero akademiją.
Dr. Bėrais yra įsiregist
no Chicagoje. Vadinosi Gust
Mrs. Anna Vachal, 2732 ravęs
mą.
Nubaustas
100
dol.
>
nepiliečiu.
Teisme
X Tėvų Marijonų Bendra
X Fabijonas Gudas, sū
Rogers.
Cuyler avė., Berwyn, gerai jis' prisipažino kaltu.
bauda
ir
vienerių
metų
proVartojami 25 metų
darbiai ir rėmėjai Dievo Ap nus Prano ir Uršulės Gudų,
bacija^
siais laikais su savo vyra
Vėželis Andrius, gyveno vaizdos parapijoj “in corpo
turinčių krautuvę Bridge
seni reikmenys
(jau mirusiu) įsigijo na
Lowell, vėliau persikėlė į re” ruošias atvykti į aps
porte, išvyko kelioms savai
Chicagos gatvėkariu lini
mus. Ant namų užtraukta Gubernatorius
Worcester, Mass. Dirbo an krities ruošiamą pikniką
Nesveiki
draftininkai
tėms į Harvard universite
jos darbuojasi gauti 8 cen
paskola, kurios kas mėnesį
glių kasyklose rytinėse val “Rūtos” daržan, West Side,
tą pagilinti mokslą. Chica
tų ratą už važinėjimą gat bus patikrinti
reikia atmokėti 15 dol. An kalbėjo
stybėse. '
rūgs. 20 d.
goj lankė Chicago univer
glys kas mėnesis (imant
Minint Konstitucijos die vėkariais.
Ieškomieji asmenys arba
Illinois valstybėje iš kele
sitetą. Pranas Gudas yra
Šį klausimą svarsto Illi to šimtų medikų specialistų apie juos žinias turintieji,
apskritai) kaštuoja 6 dol. ną vakar Union League klū
X A. Poškienė, M. S. Chi
buvęs “Darbininkę” redak
66c., gazas ir elektra 3 dol. be kalbėjo
gubernatorius nois prekybos kofnisija.
sudarytas boardas ir jam prašomi skubiai atsiliepti į cago apskrities atstovė bu torius, dabar reikale pava
Iškeliama aikštėn, kad li
vusiam šįmet Moterų Sąjun
Ji gauna 26 dolerius mėne Green.
Jo
kalba
buvo
Lietuvos Konsulatą,
pavesta patikrinti sveikumą
duojąs tai vieną, tai kitą
nijos vartoja 25 metų senas
sio pensijos.
Viską išmo- transliuojama per radiją.
30 North La Šalie St., gos seime labai patenkinta
ivisų tų drafto vyrų, kuriuos
“Draugo” redaktorių. U. Gu
reikmenis, kurių yra net 75
jai suruoštomis pagerbtuChicago, Illinois.
drafto boardai nepriėmę ka
dienė spaudoje yra žinoma
j nuošimčiai.
vėmis ir džiaugiasi gauta
■■
r ..
riuomenėn dėl jų nesveiku
Uršulės GUrkliūtės slapyvar
Jei komisija pripažins 8
dovana “bed spread”.
mo.
t
džiu.
c. ratą, tai tik su sąlyga,
Sakoma,
jei specialistų
X ARD Brighton Park
X Šią vasarą Jonas ir Ag
kad gatvėkariu linijos įsigy boardas pripažins kai ku
skyrius
praeitą
savaitę
bu

nietė Kulikauskai sumoder
tų naujovinius riedmenis.
riuos draftininkus sveikais,
vo suruošęs “pantry party” nizavo savo name porą fla
tie bus paimti kareiviauti
vietos seserų naudai. Atsi- tų. Darbą ir nurodymą at
dėkodamos seserys dalyva liko žymus namų statytojas
Saugumo rekordas
UNITED
vusias toj pramogoj meiliai Kazimieras Vilimas iš Mar
Trys dvasiškiai
STATES
pavaišino.
,
Kankakee dirbtuvėse
ąuette Park; visus kitus ar
SAVINGS

1

mu

BUY

± Ju

r

iv •

DEFENSE
SAVINGS
STAMPS

H E RE
“Draugas” 23

BUY

Statant 48 milijonų dol
vertės Kankakee Ordnance
dirbtuves arti Wilmingtm,
| aip pranešama, atsiekta?
saugumo rekordas. - Per ll)
miiljonų darbo valandų tik
vienas darbininkas užmuš
tas.
Dirbtuves baigiamos sta
tyti.
Netrukus bus gami
nama sprogstamoji medžia
ga ir jaja šoviniai bu3 už
taisomi.

Anglijoje

'

BONDS

Į Angliją išvyko f trys
dvasiškiai: katalikų kun.
V. C. Donovan, protestantų
dvasiškis dr. E. R. Clinchy
ir rabinas M. S. Lazaron iš
Baltimore.
Jie ten studijuos
karo
efektą į religiją.
Gerą darbą artimui pada
rysi, jei prikalbini jį užsi
sakyti “Draugą”.

X Sunkiai serga Silves
tras Oželis, pavyzdingas ka
talikas, Dievo Apvaizdos pa
rapijos parapijonas, daug
kilnių darbų nuveikęs. Die
ve duok jam pasveikti.

AND STAMPS

()\ SA H \ I Y( n' R Kis r (>R K E < >R RA*» K

AMERICA ON GVARDl
Above ifl a reproduction of the
Treasury Department’s Defense
Savings Poster, showing an exact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed sculptor
Daniel Cheetei French. Defenee
Bonda and Štampe, on sale at your
bank or post office, are a vital part
America’* defenee preparat
preparationa.

X Jonas ir Veronika Zebaltai, tik ką grįžo iš po
vestuvinės kelionės, kurią
praleido Floridoj. Dabar lan
ko savo draugus ir dalina
parvežtus suvinyrus.

tistiškus darbus sulyg šių
laikų, padarė mūsų žentas
Anselmas Kudulis, kuris iš
amato yra artistas ir puo
šia Chicagos miesto teatrų
priešakiust Taip pat apšildy
mo karšto vandens sistemą
nurodė Matas Ališauskas,
bulvariškis. Visiems šiems
maloniems geradariams už
tikrai gražaus ir vertingo
darbo atlikimą, tariu nuo
širdžiausią ačiū.

“DRAUGO

RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugsėjo (September) 21 d., 1941

KUBAIČIO

(Vilniaus Kalneliuose, 135th and Archer Avė.)

Su įžangos tikietais bus proga laimėti dovaną

I šį pikniką “Drangas“ kviečia atvykti savo skaitytojus, rėmėjas,
biznierius, organizacijų ar draugijų veikėjus, kad pasigerėti miškų
ir lankų savotiškais rudens gražumais Ir drauge pasižmonėti ar pa
silinksminti.
Be paprastų piknikiškų dalykų rengėjai planuoja programon įtraukti tai, ko neviename piknike šiemet dar nebuvo.

GRAŽIAME SUNSET PARKE.

„

Užkandžiai, gėrimai, šokiai ir dainos — be jų neapsieisime. Bet
šiuos jubiliejinius dienraščio “Draugo“ metas baigdami, prlsiminsime praeitį, planuosime ateitį. Apie nepaprastus dalykus šiame
piknike, bns pareikšta vėliau atskirame rašinyje. Tuo tarpu visi
Rugsėjo-Sept. 21-mą d., 1941 rezervuokite dienraščio ekstra rudeni
niam piknikui.
Nuoširdžiai užkviečia RENGĖJAI

