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Pasakiški Rūtų Nuostoliai-Berlynas
Dar vienas jūrų milžinas
TOKIŲ MUMS REIKIA
DAUGIAU
Energingasai kun. J. Bal
kūnas, kurs daug pasidar
bavo, kad Lietuvai būtų iš
gautą pašalpa iš Amerikos
episkopato, dabar pradėjo
naujus
vizitus aukštiems
sistinės pareigūnams ir kai
kuriems kitų valstybių ats
tovams. Graži iniciatyva.
Kas tiktai gali, visi turėtų
panaudoti savo. įtaką be
siekiant laisvės Lietuvai.

Nepavyko nacių
atakos Rusijos
Murmansko uosto

Sunaikinti rusų uostai. Rusų nuostoliai
prie Kijevo siekių arti 1,000,000 kareivių

MASKVA, rugsėjo 24 d. —
Rusijos kariuomenės orga
nas Raudonoji žvaigždė ra
sa apie antrą nepavykusį
vokiečių bandymą užimti
Murmanską, Rusijos uostą
pačioje šiaurėje.

BERLYNAS, rugsėjo 24 d. | dalyje sieksią netoli vieno
— Nacių įtakingieji sluogs milijono kareivių.
niai praneša, jog rytų fron
Kaliniai iš keturių išblaš
te esą suimta nelaisvėn kytų rusų armijų prie Kije
prie Kijevo 100,000 rusų ka vo siekia 550,000 kareivių.
Užmuštųjų kareivių skaičius
reivių.
Berlyne spėliojama kad lirgi sieksiąs milžiniškų skai
rusų nuostoliai toje fronto čių.

KAD IR KARALIUS, BET
Šiose atakose esą žuvę
SU SVETIMOM MOTERIM 2,000 vokiečių kareivių, bet
NESUSIDĖK
kovos ten tebesitęsiančios.
Karolis, buvęs Rumunijos
karalius, atvyko į Ameri
kos žemyną su ponia Lupescu. Su ją jis jau rengėsi pa
daryti vizitą Rooseveltui,
bet prezidentas davė supra
sti, kad su svetimomis mo
terimis jis gali Baltuosiuo
se Rūmuose nesirodyti. Ga
vo sprikta į nosį — būk
sau karalius, bet ne haremo
laikytojas.

VOKIEČIAI PIETUOSE DALINAI
ATKIRTE KARKOVA - BERLYNAS

Arčiau Leningrado

Vokietijos pėstininkai Le !
ningrado linkui pasistūmė
jo per šautuvo šūvio nuo
tolį prie miesto.
Vokiečiai padvigubinę pa
stangas Leningradą užimti.
' J.
’
("Draugas** Acme telephoto)
Prie Leningrado vokiečių1
Sucmių lakūnai virš Le
Galingas U. A. naujas 35,000 tonų karo laivas Massachusetts nuleidžiamas į van
atakos neduodančios
na
WHITING, Ind., rugsėjo ningrado pašovę septynis
ciams laukiamų vaisių. Ru denį laivų dirbtuvėse Quincy, Mass. Netrukus jo vietoje imta statyti naujas karo lai 24 d. — Šiandie įvykus įusų kovos orlaivius ir tai
■
sijos laivyno lakūnai prie vas — lengvas kruizeris.
sprogimui milžiniškose Stan kliai apmėtė bombomis ge
Leningrado išsprogdinę dvi
dard Oil kompanijos alie ležinkelio stotį, pareiškia
vokiečių priešorlaivines ba
jaus valymo "dirbtuvėse už oficialūs suomių praneši
terija, vienuoliką priešormuštas vienas žmogus, pen mai.
iaivinių kulkosvaidžių
ir
ki sužeisti ir milijoninės
Prie Kijevo vokiečių ka
X
ktlurioliką
šarvuočių.
vertės.,
aliejaus ištekliai pa riuomenė baigianti naikin
KIEK KRAUJO
virto dūmais.
VOKIEČIAI SUMOKĖJO
ti rusų kariuomenės liku
Prie Odesos vietos ka
Kai
5,000
kompanijos
dar
Galimas
ir
visiškas
neutraliteto
įstatymo
atšaukimas
UŽ KIEKVIENĄ KRAŠTĄ riuomenė išsklaidžiusi Ročius ir tai esą galima lauk
•
bininkų
ir
apylinkės
gaisri

-f »♦ <
4* ninkai stengėsi gaisrą bent ti, kad bus baigta į kelias
Vokiečių
paduodamomis muuijos tryliktąją ir pen
dieni s.
WASHINGTONAS, rugsė
žiniomis jie turėję šitokius kioliktąją divizijas.
sulaikyti nuo išsiplėtimo,
Pačiuose pietuose vokie
jo 24 d. — Šen. Rayburn
nuostolius užimant įvairius
Oficialiai užginčijami vo
iš Indianapolio atvyko Fede čiai greitai žygiuoją pir
šiandie pareiškia, jog esą Bulgarija stos
kraštus —
»
kiečių pranešimai, kad į ry Anglija įspėja
ralio Investigacijos biuro myn, nežiūrint rusų kontra
galima, kad Kongresas sku
Lenkijoje:' 10,572 vokie tus nuo Kijevo esą apsupta
valdininkai, kad pravestų |ta.ky. Vakar vienoje vietoje
biai patvirtintų numatomą karan prieš Rusiją
čiai žuvo 30,332 sužeisti, keturios Sovietų Rusijos ar Suomiją nutraukti
tyrinėjimą dėl galimo šabo | vokietiai atmušę runų konPrezidento Roosevelto pra
3,409 dingę;
mijos.
tažo.
trataką ir sunaikinę septyšymą leisti apginkluoti Jun
Norvegijoje: 1,317 žuvę;
su rusais kara
nioliką
tankų ir paėmę beANKARA, rugsėjo 24 d. Sprogimas ryte
gtinių Valstybių prekybi
1,604 sužeisti, 2,375 dingę.
t nius laivus.
laisvėn 2,200 rusų karei
SOFIJA. — Vidaus reika
Olandijoje,
Belgijoje,
— Šiandie
diplomatiniai
vius.
Pirmasis
sprogimas
įvy

Jis tikisi, kad Preziden sluogsniai įsitikinę,
Prancūzijoje: 27,074 vokie- Į Ių ministeris Gabrovsky pa LONDONAS, rugsėjo 24 d.
kad ko šį rytą apie 5:50 vai.,
čiai žuvę, 11,034 sužeisti, reiškė, jog Bulgarija nema — Kiek anksčiau Londone tas patieks Kongresui savo Bulgarijos įstojimas karan
kuris vėliau išsiplėtė kitur Jūrų laimėjimai.
nanti skelbti Rusijai karo buvo pasklidę gandai, kad pasiūlymą sušvelninti ar vi
18,884 dingę;
ašies
pusėje
yra
neišvengia

ir apėmė platesnes dirbtu
Balkanuose ir
Kretoje: ar nutraukti su Rusija san Jungtinių Valstybių sekr. sai panaikinti neutraliteto
Tačiau didžiausi laimėji
vių vietas.
mas
ir
informuotieji
sluog

mai skelbiama jūrose, kur,
2,559 žuvę, 5,820 sužeisti ir tykius. Jis taip pat pareiš Cordell Hull dedąs pastan įstatymą pirmadienį konfe
šis gaisras sulaikė
iš pasak oficialių pranešimų,
kė, kad nepaskelbta gehera- gas surasti būdus kaip su rencijoje su legislatūros va sniai pareiškia, jog keliai
3,169 dingę.
Bulgarijos šiaurėje, ypač New Yorko atvykstančius dar caro laikų 23,606 tonų
Visus tuos nuostolus vir lė mobilizacija, nei karo taikinti Suomiją su Rusija, dais.
Dunojaus
linkui, esą sausa traukinius, kurie turėjo bū karo laivas Marat nuskan
“Aš manau, kad Kongre
šija karas su daug skaitlin- lauko stovis ir į Bulgarijos šiaudie tiems gandams dar
ti pasiųsti kitais bėgiais
gesniu priešu — Rusija, čia vyriausybę niekas nedaręs neataušus skelbiama, jog sas futiks leisti apginkluoti kimšai prigrūsti kareivių.
dintas Suomijos įlankoje.
Chicagon.
Anglijos vyriausybė įspėju prekybinius laivus, nors, ži
jau Vokiečiai skelbiasi ne- [ jokio spaudimo,
Tai vienas trijų žinomų Ru
Sakoma, jog Bulgarijos
Kompanijos
oficialieji
si
Suomiją
nepereiti
savo
noma,
bus
maža
ginčų,
“
pa

tekę daugiau 400,000 vyrų.
sijos didžiųjų karo laivų..
ir Vokietijos generaliniai
senųjų teritorijos sienų ir reiškė Rayburn. ' “Na, ir štabai šiuo metu tariasi. žmonės pareiškia, kad nuo
Prie Leningrado nuo' nuo
kaip skelbė “Vilnis” Nr. 210 nutraukti karą prieš Rusi leidus apginkluoti prekybi Turkijos pasienyje buvusio stolių tikras apskaičiavi latinio bombardavimo var
iš viso 4 dolerius. Mizemas ją. Kitaip Suomija netek nius laivus, nebedaug kas ji Bulgarijos kariuomenė mas nėra galimas tol, kol tojimui jau nebetinkamas
NAUJOS KOMUNISTŲ
gaisras nebus pilnai sulai esąs svarbiausias Kronštad
pelnas. Dar mizernesniems sianti užuojautos Anglijoj bus belikę iš neutraliteto paskutiniosiomis
dienomis
ATAKOS PRIEŠ
kytas
bęt neabejojama, kad to uostas.
tikslams jis paskirtas — So ir būsianti paskelbta kovo įstatymo”,
žymiai sumažėjo.
LIETUVIŲ GYVYBES
nuostoliai pasiektų šimtų
vietų sąjungos medikalei jančia Anglijos priešininke. Žingsnis į karą
Nuo pačios Rusijos šiau^Diplomatai
šiandie
jau
tūkstančių
dolerių
Lietuvių komunistų spau-1 pagalbai. Kodėl rūpinamasi Šį įspėjimą suomiams ętei- Nonintervencionistams pa
lės iki pietų Vokietijos avi
netrukus
da Amerikoje užgiria, kad medikaline pagalba ne esan kęs Norvegijos
ministeris brėžiant, kad laivų apginkl- neabejoja, kad
acija tebetęsia bombardavi
jų draugijų susirinkimuose čių Rusijoje, ypač Sibire, Helsinkyje. Anglai savo įs lavim&s esąs dar vienas Bulgarija ir Rusija pradės Užgniaužtas sukili mą rusų užnugario linijų.
Į*® ,dar
svarstomas klausimas: tu- į lietuvių, o skiriama — mas pėjime taip pat pažymi, jog drąsus žygis arčiau karo koY“-.
Ypač smarkiai bombarduojrėti vaikų, ar ne Taip pat koliams?! Geriau jau bolše- suomiams nutraukus karą kai kurie Washingtono ste spėlioja, kurį jų pirmutinė mas Argentinoj
ma Krymas ir Azovo jūros
spausdina savo bendradar- vikai lietuviai tas sumas būsią dedamos visos pastan bėtojai pažymi, jog Ameri paskelbs karą.
pakraščiai. Tuo manoma nu
bių raštus, pasisakančius už skirtų savo medikalinei p^- gos sudaryti gerus Suomi kos laivų apginklavimas įvy
Turkijoje taip pat gauna
BUENOS AIRES, rugsė valyti vokiečių kariuomenei
gimimų mažinimą. Bolševi- į galbai, nes jų smegenys jai jos ir Rusijos santykius.
ko px;cš beveik du mėne ma pranešiami, jog pasku
įelią Kryman ir Rostovan.
kai nespėjo lietuvių išžudy iš normalių lietuviškų, per
Sovietų Rusija su šiuo an sius prieš Amerikos įstoji tiniuoju metu Bulgarijoje jo 24 d. — Matomai nujau
sdama
galima
sukilimą
ti tėvynėje, tai jų agentai ėjo į raudonas, kad tik vi gių pareiškimu pilnai sutin mą į pasaulinį karą.
vyksta gana stiprūs sukili prieš dabartinę vyriausybę K ar kovas atkirstas
bent
išeivijoje,
stengiasi: siškai į uždegimą nepersi kai.ti.
Tuo tarpu iš , Islandijos mai ir jog kai kuriose kraš Argentinos kariuomenė už
Vokiečių komunikatai pa
pakirsti tautos gajumą, kę- mestų.
Amerikos konsulas pranešė, to dalyse paskelbta apgu ėmė visus karo aerodromus brėžia, jog Karkovas jau
sindamiesi į negitnusias gy
kad nuskandintojo paskuti los stovis.
Dingo 1,100
ir suareštavo skaičių jaunų esąs dalinai atkirstas bežy
vybes, lietuviškas šeimas j *
niojo Amerikos laivo Pink
giuojančios į rytus po Kije
Kiek anksčiau Rusijos už aviacijos karininkų.
kreipdami į išnykimą, sau BE LIETUVIŲ —
ašies pabėgėlių
Star dvidešimt trys įgulos
Oficialieji sluogsniai at vo paėmimo vokiečių ka
sienio komisaras Molotovas
žudybę.
NEAPSEINA
nariai saugiai atvyko Is
sisakė
plačiau
paiškinb riuomenės.
ANKKARA, rugsėjo 24 d.
yra pareiškęs, kad Bulgari
landijos.
Laivo
įgulą
suda
apie
staigius
įvykius,
bet
Tuo pačiu vokiečiai prisiSpauda garsina, kad vie — Ašies sluogsniai šiandie
ja esanti Vokietijos amuni
rė
trisdešimt
keturi,
kurių
40 DRAUGIJŲ PELNE
kai kurie sluogsniai spėja, pažįstai, kad rusai parodą
nu iš lenkų armijos vadi, reiškia susirūpinimo savo
cijos sandėlis.
4 DOLERIUS
jog tai padaryta sąryšyj su aršiausi pasipriešinimą vi
Rusijoje esąs M. Janušaitis. pabėgėliais, kurie prieš sep nė vienas nebuvo amerikie
Argentinos kongreso pra durio fronte.
Raudonieji lietuviai be- Iš pavardės galima spėti, tymas dienas išvyko iš Te tis. Iki šiol dar nežinomas
mobilizuodami pagalbą ka kad lietuvis, ar lietuvių kil herano į Gulbulaką Turki likimas vienuolikos jūrinin
TOKIJO. — Japonijos vy vestu tyrinėjimu apie na
kų.
riaujančiai Rusijai giriasi mės. Pirma lenkai didžiavo jos pasienyje.
riausybė uždraudė viešus cių veikimą.
VICHV — Vakar pietva
Vienas radikalus kongre
sutelkę 40 draugijų. Be kit- si iš lietuvių kilusiu Pilsud
susirinkimus
pro fast i neis
karinėj
Prancūzijoj,
Peri
so
atstovas
pareiškė,
jog
ir
ko jos rūpinasi mediciniš- skiu, dabar — kitais. Be lie
MEXIC0 CITY. — Skel grupėms minint vienerių
guex
miestelyje
karo
teis
dabar prezidento pareigas
ka pagalba Rusijai. Visos tuvių neapseina.
Visiems
Debesuota ir lietus. Vė biama, kad amunicijos dir
metų
sukaktį
nuo
pasirašy

einąs Ramon Castillo yra mas pasmerkė nuo vienerių
tokios Bridgeporto organi mūsų broliai patarnauja, sa lai vakare vėsiau.
btuvių darbininkų riaušėse
mo
RomosBerlyno-Tokijo
prisidėjęs prie “totalitari- iki viso amžiaus kalėti vi
zacijos turėjo šią vasarą vąjį kraštą tik kartais pa
Saulė teka 6:39 vai., sau žuvę tarp keturių ir ketu
sus 23 komunistus.
pikniką, kuris pelno davė, miršta...
tarinio sąmokslo”.
lė leidžias 6:45 vai.
riolikos darbininkų.
sutarties.

Tuo pačiu laiku Rusijos
oficialus informacijų biu
ras paskelbė apie naujus
rusų laimėjimus; vidurio
fronte.

Sudegė šešiolika
aliejaus tankų

Manoma, jog kongresas sutiksiąs '
apginkluoti prekybinius laivus

9

|1
>

Ketvirtad., rugsėjo 25, 1941
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Amerikos lietuvių gyvenimas'ir veikimas
ATSBAUKiMASiKATUKtsusOMMHZAaju
IR SV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNO RĖMĖJUS

pasikalbėjimas su Rautu

■

1

pati galva savo kaimyno na

VfldO tOli lllisl ,

10:30 vai. iškilmingos šv.

Prakilnieji mūsų Geradariai: j

muose? Ar tari tą pačią tei

Mišios vienuolyno koplytė- Į
raULAS: Jonai, aiškinai sę gaspadoriauti pas kaimy
Laimė mums, kad vienuo Įėję intencija visų rėmėjų man, jęad suspenduotas ku- ną kaip savo namuose?
lijos svarbesniųjų reikalų ir bei geradarių.
nigas negali jokių kunigišRAULAS: Ne!
klausimų metu galime kreip
12 vai. pietūs.
( kų pareigų atlikti, tad paJONAS: Taip pat yra aiš
tis į Jūs patarimų ir pagal
1 vai. mandatų priėmimas. ( aiškink, ką reiškia suspen-

bos. 6. A. Spalių mėn. penk

2 vai. — seimo iškilminę 8a?

tą diehą įvyks didžiulis vie gas atidarymas.
.
nuolijos rėmėjų seimas ir,
Sekančios yra Šv. Prankaip kiekvieną metą, taip ir ciškaus Vietetelyno Rėmėjų
šįmet tikimės IŠ Jūsų dide
privilegijos:
|
lės paramos ne vien auka,
1. ftv. Mišios ir šv. Komu• bet ir delegatų skaičiumi.
nija už gyvus ir mirusius j
Begalo svarbus Jūsų as
meninis būvimas

ne

vien

mums, bet ir visai lietuvių

katalikiškai visuomenei, nes

be Jūsų patarimų ir medžia

ginės

paramos vargiai

ga

lėtumėte tęsti toliaū tą nuo
pelningą bei kultūrinį dar

bą, kurį dabar, taip sėkmin
gai dirbame. Todėl, nuošir-

džlaūsiai prašome Jūsų gar
bingo skyriaus atsiųsti ke

letą

delegatų,

kurie

ku, kad daktaras praktika
yra vęs vienoj valstijoj, negali
vys- praktikuoti kitoj be laisnių

JUOKAS:
ŠuSpėnsa
balfttag kunigui arta

laužymą

kupui

tam, kad šeimininkėms ne
S. m. rugsėjo mėn.
Šv.
reikėtų tą dieną sukti gal
Pranciškaus Rėmėjų Pittsvos, ką virti, kad šeimą pa
hurgh skyrius susirinko pri
sotinus. Atvažiuokite su vi
sirengimui
prie dešimtojo
sa šeima į seserų parką ir
seimo. Ta proga nutarė su
ten rasite paruoštus skanius
rengti nepaprastą piknikėlį
— “Corn Roast” rugsėjo 281 pietus bei vakarienę. Be to,
pasid. Sv. Pranciškau, vienuo-'
gamta,
linksminsite paviljone. Nuo
lyno parke, 2 valandą po
širdžiai prašome visus.
piet. Prie “Corn” bus ir įvairių kitų skanėsių, kaip:

— leidimo. Advokatas turė kugelio, dešrelių,

•

2. ftv. Mišias ir šv. Komu ekskoteūhika?
JONAS: Aišku, kad ne!
visų vardu pagelbėtų mums niją seserų metinių rekolek
JONAS: Ekskomunika ‘y- Kadangi nezaliežninkai yra
išrišti kai kuriuos labai svar cijų metu.
atsiskyrę nuo Katalikų Baž
ra dvasiška bausmė už di
bites klausimus.
Jeigu dėl kai kurių svar desnius prasikaltimus, kurie nyčios ir jie yra prieš Ka
Jūsų dėka daūg buvo nu
bių priežasčių, skyrius ne atskiria žmogų nuo Šv. Sa talikų Bažnyčią, užtat kiek
veikta praeityje ir, aišku,
galėtų atsiųsti delegatų, tai kramentų, nuo visų šventų vienas katalikas, remdamas
su Jūsų dideliu pasiaukoji
labai prašome atsiųsti anką, pareigų, net nuo šventųjų nezaliežninkus, griauna Ka
mu ir iniciatyva daug dau
talikų Bažnyčią. Pavyzdžiui,
pagal Draugijos išgales. Bū draugystės.
giau nuveiksime. Didelis yžmogus nori save nužudy
sime dėkingos už kiekvieną
RAULAS: Katalikų kuni
ra mūsų pasitikėjimas Ju
ti, bet neturi nuodų ir ne
paaukotą centelį. gas, atsiskyręs nuo Katali
myse.
turi pinigų jų nusipirkti;
kų
Bažnyčios,
prisidėjęs
Dangus tenušviečia Jūsų
Todėl, tikimės, kad mūsų
kas duos jate pinigų nuo
prie nezaltežninkų, ar jis yviltys nebus apviltos,
bet gražius darbus ir jų garsai
dams nusipirkti, tas prisi
ra suspenduotas ar eksko
susilauksime didelio delega tenuaidi pas Viešpatį.
dės prie žmogžudystės. Kas
munikuotas ?
tų skaičiaus ir gražaus sei
remia atskalūnus, tas prisi* Jums
begalo dėkingos
JONAS: Toks atskalūnas
mo darbo vaisiaus, už kurį
V. S.
Kristuje,
užsitraukia
abi
bausmes: deda prie jq.
Viešpats gausiai Jus apdo
SV. Pranciškaus Seserys suspensą ir ekskomuniką.:
vanos dvasiniai bei medžia
kada
kunigas
prisidėjęs 1
Motina M. Dovydą,
giniai.
aiškina
Kongregacijos Vyresnioji prie nezaliežninkų
Sekanti programa bus įŽmonėms būk jis esąs geras
vykdyta seimo metu:
1941 m. rugsėjo mėn. 15 d.
LIETUVIS
kunigas, suvedžioja žmones.

DR. VAITUSH, OPT.

Džiaugsminga

žinia

ABJU GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

vi- kimu sparčiai eina pirmyn,

RAULAS:

1801 Ro. Ashland Avenue
Kampas 18-tos
Telefonas CASAL OSSS —Ohtcaco
OFISO VALANDOS
Kasdien >-00 a. m. Iki 1.80 p. m
Trod Ir teSt: 8:00 a. m. Iki
Trio n m

gražių vaisių, kaip kad po akademijos statybai. Todėl,
pavasario darbo, ūkininkas dabar seserys pilnos vilties,
rudeny sulaukia gražaus der kad lietuvių draugijos, ir
liaus. Visi aukštų idealų lie pavieniai lietuviai katalikai,

tuviai, kurie kokiu nors bū UtjaUsdami seseris, nepra
du prisidėjo prie palengvi leis progos beatsilankę pas

nimo Geseiems naštos, pra- jas šiuo metu — seimo me
eituose metuose, džiaugiasi, tu,
kad pamatyti gražius

je.

Visi Amerikos
lietuviai atvykti, pasitikime, atsimins
JONAS: Gerai, Raulai, tu
nors
savo
aukomis
ir
svei

esi tėvas ir esi galva sAvo
mato ir jaučia, kad savo vei/
kinimais dešimtąjį ftv. Pran namuose. Ai* gi gali būti ta
'
, ..Į.-. ,,
ciškaus Akademijos Rėmėjų

Marijoną Misiją
tvarkfošfe

ADVOKATAS

&dfną, kuris bus Spalių 5 d.,
Šv. Pranciškaus naujoje a-,

...

.

WHITNEY

E. TARUTIS

ADVOKATAS

kademijoje.

2. Rugsėjo 28 — spalių 5

,

CENTRINI8 OFISAS:

3188 SO. HALSTED ST.
TLletuvfų Auditorijoje)
dd. — Youngstown, Ohio, skaičiaus delegatų iš įvairių VALANTiOS: Nuo 1-mos Iki t-tos
Te). cJkimnet 6877
Šv. Pranciškaus parap. baž draugijų sn sVeikinimiais Ir
134 NO. LA SAULE ST.,
nyčioje — kun. Jonas Jan- linkėjimais.
Nuoširdžiai
Room 2014
Tel. Stata 7572
čius, M.I.C.
< kviečiame visus: kaip dvaREZIDENCIJA: —
3. Spalių
— 26 dd. —j sfškiją,
taip ir kiekvieną
UlO SO. ftALRTED ST.
Tel.: Vlctory 387*
Lowell, Mass., Sv. Juožapo lietuvį,

parap.

bažnyčioje

kun. i

Kazimreras Rėklaitis, M.I.C.

4. Lapkričio 24 — 36 dl
— Chicago, III., Dievo Ap
vaizdos

M- L c-

parap.

bažnyčioje

štUM

— kun. Antanas Mažukna,

Tikimos sulaukti

nemažo
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Sveikinimus ir Sukas siųs-

PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 -iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
2408 West 63rd Street

sekančiu adresu:

•

_______________________________

Sv. PtefiriAkte Šepetys, I Te*f P^)l"pelt
r dd

so. »«to.

ar

, V. W. RUTKAUSKAS

Mt. Providence,
Pittsburgh, Pa.
Kun. J. V. Skripkua

ADVOKATAS

6158 So. TahnaH
Chicago, III.

Avė.

ja, sudaužyta galva ir visas ’
taip sutrenktas, kad sąmJT'
(Tęsinys 3

pusi.)

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VaL: 2-4 ir 7—0 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitartu.

6631 S. California Avė.
Telefonai REPnblic 7868

2423 W. Marąuette Road

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

DB. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS ‘

PHYSICIAN AND SURGEON

GYDYTOJAS IR CHIRURGASA

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Tręčįądieniais pagal sutartį.

TeL OANal 0267
Res. taL: PROspeet 6666,

Tet YARda 5921.
Res.: KENvrood 6107

BR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Residencija: 6600 Sa Arteaian Avt
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popis
6 iki B vaL vakare.

LIETUVIAI

DAKTARAI

DB. P, ATKOČIŪNAS

Tet YARda 8146
” VALANDOS: Nuo U iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 0
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 ild 9
Sekmadieniais 11 iki 12

DANTISTAS

1446 Se. 49th Court, Cicero

JOS. f. BUDRIK
Fumiture House

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

DR. V.'A. SMIKUS V

3147 S. Halsted St., Chicago

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir ŠeStadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefonas; CICcro 427*

sted Street
tel. CANaI 5969

UR, f. C. mONAS Dr. Walter J. Phillips
PHYSICIAN AND SURGEON

2156 West Cermak Road
Gftae tai OANa) tttf
Dfita VaL i 2-4 ir 7-9
Treflleftlenlaie pasai eotart^
B«l TaL: ■■—mifc SI—

M.

4712 So. Ashland Avė.

Akiniai teisingai prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

YARda SMė

DR. C. VEZELIS

!

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
Dėl sąžiningo radijo pataisymo
vaL: ano 0 vaL ryto iki 6 vai. vak
pašaukite Yards 3088.
Seredoj pagal sutartį.

Sudriko Radijo Progoramai:
VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Avė.

7 vai. vakarą
Ofiso valandos:
WAAF 950 K. Hawaian — sekma Popiet — nuo 1 Iki t! Vak. 7 Iki •
Nedėliomis pagal sutarti
dienyje 4:30 po pietų.
■J..,—:

—

Telefonai OANal 7329

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road

WHOLESALE
mofiE
BBŪKtB

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-0
ir pagal sutartį.
Rei. telefonas SEEley 0434.

TsL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

L^SjJFTT^^^BEDnGOM SETO
RUrtfi — RdflDIOB — RKrRIOEBATOHS — MĄhH ER8—
MANGKLfl — STOVU.

DR. RAČKUS
1853 Weet 8Mb Street

OR. PETER T. BRAZIS
6757 So. Western

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija
2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS
2017 8. Western Avė.
I
Tel. Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien
•
Otbo K:
Rtaid. M.«
VIRdnia 1886
PROspsot UM

GYDYTOJAS IR 0HSRURGAS

TelefofnM; HEMlock M49

gydytojas nt chirurgas

Kamp. 15tos gat ir 49th
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki
ir pagal sutartį.

t

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. Ir Ssfcmad. tik sualtariua.

DR. Y. L SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avehue
Telefonai LATayette 3660
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
SMtadiecdaia.

DR. CHARLES SEGAL <.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TeL- MIDvray 2880
Chicago, HL
Ct
OFI8O VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki I
rak. ▼ai. popiet ir uuo 7 iki 8:30 vai. vnL
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai, ryto.

Res. 1625 So. 50th Avenue

DR. MAURIGE KAHN,

Tel. Cicero 1484

■ II I — ■ — —

ADVOKATAS

automobilis

kūną, kuriam sulaužyta ko

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. ALBERT J. VALIBUS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

TsL YARDS 1273

I bams. O tie, kurie negalės toj vyskupijoj ?

•

smarkumu

pagavo po savo ratais Jaš-

DB. A. J. BERTASH

Kas gali sus

kad Šįmet dešimtasis seimas mokyklos rūmus ir pritarti <jgi jįs negafi būti nezaliežbus jau naujoje akademijo-1 jų kitiems numatytiems dar- Į ninku bažnyčios kunigu ki-

su

TELEFONAI:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Offlcę: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDway 0001 Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
Bes.: HEMlock 1648
758 VVest 39lii Street

nei

Suvirk 20 metę praktikavimo aklų
taisyme Ir gydyme
penduoti kunigą?
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegyste
RAULAS: Vyskupas.
Ir toliregystę;
RAULAŠ: O kas eksko- palengvins akių Įtempimą, prakaltas
» - - Ir aklų
BJlm*. svaigimą
gklvoa sk*U<ia»j
karsti.
munikuoja?
MODERNIAM AUSI, TOBULIAUSI
JONAS: Vyskupas, pagal
EGZAMINAVIMO BODAI.
Speciali ktyda atkreipiama 1 Valkų
bažnytinius įfftatyteus.
RAULAS: Jei kunigas bu Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.
VALANDOS:
.
10-toa Iki 8-toa valandos kasdien.
vo Katalikų Bažnyčios ku
Sekmadieniais parai sutarti.
njgu vienoj vyskupijoj, ko-

per savo rūpestį susilaukia ciškiečių planams — naujos

toli namų. Važiuodamas vi

tet OANal 6122

OFISO VALANDOS:
Noo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Officė teL YARda 4787
Namą tel. PROspeet 1930

Mišių laikyti, nei Sakramen

Visi pritarė Seserų Pran-

Jaškūnas. Nelaimė įvyko ne

Rea. 6968 Bo. Talman Ava
Rea. leL GROvehlll 0617
Offlce taL HEMlock 4848

4645 So. Ashland Avenue

kiemą Amerikos lietuviams, jų darbai Įrūdija uolumą tų teikti, todėl, kad Iš jo
kuriems rūpi tikėjimas, ap- bei genimą.
tos teisės yra atimtos.
švieta ir Tėvynė. Todėl, kad

komiteto narys — Adomas

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DKAUGĮjOS NARIAI

OPTOMETRISTAI

3409 S. Halsted SL

kuotas kunigas nebeturi jo
kių bažnytinių ‘teisių:

ro parapijos darbuotojas

“DRAUGĄ’

Dr. J. J. Smetana, Jr.

t.

ŠV. PRANCIŠKAUS RĖMĖJŲ SEIMAS

žeistas žymus ftv. Kazimie

advokatu,

Jūsų

Suspenduotas ir ekskomuni

d. vakare sunkiai tapo su

kopūstų,

bet be sainių ir t.t. Įžanga nemo
duoUa kuniga8 neturi teileidimo negali būti advoka kama.
rėmėjus kiekvieną mėnesį. Uės atiikti bažnytinių apeitu kitoj.
Tėvas gali būtt,
Šis piknikėlis rengiamas
2.
Rėmėjų atsiminimas gų. Panašiai, advokatas pra
gaspadorius savo namuose,
maldoje kiekvieną dieną.
radęs savo teisę, jis yra iš o ne kito namuose. Taip ir
—
3. Trylika antradienių no- mestas iš advokatų sąjun
kunigas negali siti kunigo
Btikite Malonus
vena į šv. Antaną kurtą me gos, todėl jis nebegali teis
pareigų kitoj vyskupijoj be
SAVO AKIMS
tuose.
me žtaonių ginti. Arba dak vyskupo leidimo, o ypač pri
viena pora aklu visam sv
4. Paaukojimas šv. Komu taras praradęs savo laisnius klausydamas prie nezaiiėžainiui. Saugokit jaa. leisdami
ilnuotl Jas moderniškiausia
nijos paskirtomis dienomis. hebegali viešai žmonių gy
metodą, koris regltlmo mokslas
ninkų.
kali sutelkti.
Amžiniems nariams: prie dyti. SuSpenduotas kunigas
M METAI PATYRIMO
pririnkime akinių. kurie nstolins
RAULAS:
Ar
galima
minėtų maldų seserys paau nebeburi teisių savo parei
kW|, aklų Įtempim*.
(leistina) remti nezaliežnin
koja —
Dr. John J. Smetana
gų atlikti.
kų bažnyčias?
1. ftv. Mišias Uždūšinėje.
RAtJLAS: Jonai, kas yra
būti

South Side. — Rugsėjo 16

Valdyba

baftiytinių teisių arba doro- damas leidimą vienoj valsti
kavos, arbatos, pieno, sau PLATINKITE
vin^ dgsnių tod61 8U8penjoj

Nelaimingas įvykis

Pittsburgh Sv. Pranciškaus Rėmėju darbuotė

*l£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avėta
Telefonas REPl/BUC 0051

DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(lietuvia)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TsL YARda 0994
Rez. TeL KENvrood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vak.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dien<

2500 VVest 63rd Street
OMSO VALANDOS:
Nao 1—4 ir auo 7—9 vakaro

r*.

4631 So. Ashland Avė.

“PLATINKITE "DRAUGĄ”

>

Ketvirtad., rugsėjo 25,

DBAOGAB

1941

RAGINA KONTROLIUOTI KAINAS

Sveikata - Brangus Turtas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Nėra žinių apie
Iš Geležinio Vilko į
nacionalistu partiją
bolševikų malonėj

Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

PILVĄ PLIKYTI
YRA PAVOJINGA

karštus valgius. Už tai niekur tiek pilvų nėra suga. dinta, kiek Amerikoje. SkuLietuvai mėgsta valgyti binasį
jr nusiskubi.
visokiausias
macnybes .
na į kapus...
Krienai, pipirai, muštarda,
Nesveika ir pavojinga ypaprika ir kitokie dilginan
ra srėbti karštą sriubą. Svei
tieji kondimentai nėra joks
katai kenksminga yra val
maistas. Nesaikus dilginan
gyti daug'muštardos, dilgi
čių prieskonių vartojimas,
nančių pipirų, vartoti actą
vėliau ar anksčiau sutaršo
ir gerti neatlėšuotą šnapsą.
žmogaus sveikatą.
Ir prismokams reikia sai
Kitas gan dažnai lietu
ko. Neviskas kas gomuriui
viuose pastebimas nenorma
skanu, tai pilvui tinka. Oi,
lumas valgyje,
tai labai
bloga gyventi tiems, kurie
karštos sriubos sriuobimas.
sugadino savo pilvelius. Pa
Senesnieji lietuviai net įsi
sisaugokite, neplikykite ir
tikinę, kad “nuo karštos
nedilginkite savo skrandžio,
patrovos širdis atsigauna”...
kad po laikui nesigailėtu
O tai netiesa.
mėte.
Nuo karštų valgių ir nuo
įvairių plikinančių kondi- Daktaro atsakymai
mentų gaunama įvairias go į klausimus
murio bei stemplės ligas;
Atsakymas K. A. — Yra
vėliau gaunama skrandžio geresnių vaistų slogai gy
katarą, dispepsiją, vidurių dyti, negu liepų žiedų arba
užkietėjimą, duodenalę žaiz ta. Liepžiedžiai angliškai
dą, ir galų gale gaunama vadinasi “European linden
vėžį viduriuose.
tree flowers”, kurių galima
Japonijos mokslininkai il gauti vaistinėse.
gą laiką tyrinėjo, kodėl tiek
Atsakymas V. D. — Tams
daug vyrų miršta nuo pil
vinio vėžio Japonijoje,
o ta netikėk, tabako šniaukšmoterų gan mažai. Tų jų ty timas šienligės nepagydo.
rimo išvados buvo šiokios: Gausi tik blogą įprotį ir pa
Japonijoje yra paprotys, kenksi savo kišeniui bei
kad moteris niekad nevalgo sveikatai.
kartu su vyrais. Jos valgo
Atsakymas M. š. — Užtik tada, kada jau vyrai bū lūžusi rankoje adata, jei
na pavalgę. Taigi vyrams smaigaliu neatsirėmė į kau
tenka visada valgyti karš lą, vietoje nestovi bet ketus valgius, o moterys val liauja toliau. Reikia nedel-,
go jau atvėsusį maistą. Už siant nueiti pas gydytoją,
tai moterų labai ttiažal mirš ranką peršviesti X-tay spinta nuo skrandinio vėžio, o dūliais ir nustatyti užlūžuvyrų labai daug.
sios adatos poziciją. Rasi
Amerikoje
mirtingumas pavyks gydytojui tą adatą
nuo skrandžio vėžio yra pa išimti. Bet jei adata nusi
sibaisėtinai didelis. Čia yra yrė ties alkūne ar aukščiau,
įsteigtas Rockefellerio Ins tai neapsimoka - operuoti.
titutas, kuris išleidžia milio Kartais po kelių ar kelioli
nus dolerių
moksliškiems kos metų, užlūžusioji adata
tyrimams bei kovai su vė savaimi kitoje vietoje išlen
žiu. Amerikos gyvenimo są da lauk. . Tebūnie pamoka
lygos verčia žmones taip la visoms šeimininkėms, kad
bai skubintis, kad net dorai adatų neapsimoka smaigs
pavalgyti nėra kada. Tipin tyti į firankas. Jos privalo
gas amerikietis netiktai ne būti smaigstomos tam tiks
spėja tinkamai maistą su lui pagamintose paduškaikramtyti, bet net neturi lai tėse, tuomet žlugtą skal
ko palaukti iki pagamintas biant tokių nelaimių neį
valgis atauš, tad ir srebia vyks.

Iš Kauno gauta žinių, kad
lipiuuhic
Geležinio Vilko organizaci-!UU¥Ui,Ui »CIU¥IUi
ja ir Lietuvos Aktyvistų (ĮPnproluS
Frontas sulietos į vieną par- ’
Pasitvirtina žinia, kad bu
tiją, kuri pavadinta Lietuvę bolševikinės Lietuvos ko
! vos nacionalistų partija. Jos
misarai ir bolševikų parti
i vadas — majoras St. Puo
jos vadai yra iš Lietuvos
džius, tarėjas kontrolės rei
pabėgę dar pirmą karo die
kalams prie Vokietijos" ge
ną tarp Vokietijos ir Bolneralinio komisaro Lietuvo
ševikijos. Tik vienas Liudas
je. Patiriama, kad keturi
Gira esąs suimtas. Jis sėdi
Lietuvos Aktyvistų Fronto Lflki&ki kalgjime. Taip
vadovybės nariai su Leonu1
Bolševikijon išdūmęs ir gen.
Prapuoleniu priešakyje prieš
I V. Vitkauskas, kuris bolše
taravę tam suliejimui. L.
vikų malone vadovavo teriPrapuolenis lietuvių sukili
torialiniam Lietuvos kariuo
mo prieš bolševikus metu
menės korpusui. Kaip žino
buvo Aktyvistų Fronto va ma, šio korpuso kariai —
do įgaliotinis Lietuvoje.
lietuviai nukreipė savo gink

("•Draueas” Arnue telepnoiuy

Bernard Baruch (kairėje), buvęs U. S. pramonių
boardo galva per pirmąjį pasaulinį karą, tariasi su
kongreso žemesniųjų rūmų bankinio ir pinigų apyvar
tos- komiteto pirmininku Henry Steagall. Baruch ra
gina kongresą pripažinti vyriausybei teisę griežtai kon
troliuoti visų daiktų kainas ir darbininkams mokamus
už darbą atlyginimus.

EKSKURSINIS TRAUKINYS {PHTSBURGH,
ŠV. PRANCIŠKAUS RĖMĖJŲ SEIMĄ
Kas nėra buvęs Pittsburghe, kas nėra matęs Pitts
burgh aukštų kalnų, kas nė
ra lankęsis Šv. Pranciškaus
vienuolyne, ir nėra dalyvaVęS tos vienuolijos rėmėjų
geime, tas turėtų būtinai
šeštadienį, spalių 4 dieną,
10 vai. vakare, sėsti į trau
kinį Grand Central stotyje
Čikagoje ir važiuoti į Pitts
burgh. Kitą rytą spalių 5 .d.,
8:35 vai. jis jau galės gėrė
tis puikiomis Pittsburgh a-

PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
Nelaimingas Įvykis
(Tęsinys iš 2 pusi.)

nė buvo atgauta tik ligoni
nėje. Jisai dabar randasi
South Side Hospital. Drau
gai ir pažįstami visi prašo
mi aplankyti nelaimės ištik
tą mūsų parapijietį.
Adomas Jaškūnas yra
daug pasidarbavęs Šv Kazimiero parapijoj. Daug sy
kių yra buvęs parapijos ko
mitete, visuomet atlikdamas
sąžiningai savo pareigas. Be
to, yra daug pasidarbavęs
Šv. Kazimiero kapinių stei
gime ir tvarkyme. Ypatin
gai jam yra mielas — Ado
mo sodas.
(kuris randasi
prie Šv. Kazimiero kapinių).
Pats, sodas, buvo pramintas
jo vardu — įamžinti jo pa
sidarbavimui.

3

ir mokslas mokyklose pra
sidėjo, bet pats vajus, ka
žin kaip, nesklandžiai eina.
Parapijos susirinkime buvo
nutarta, kad kiekvienas pa
rapijietis, turi prisidėti prie
Mokyklos Dažymo Fondo.
Tuo tikslu visiems parapi
jonams buvo išsiuntinėta
laiškai su specialiais vokais
— konvertėliais. Bet, dėl
ka 'hn kokių priežasčių, vis£.i mažas skaičius vokų tė
ra grįžusių. Pats vajus, dar
tęsis per porą savaičių. Ti
kimasi, kad vajui baigiantis — sugrįž ir vokai...

Susidomėjimas lietuvių
katalikų spauda

Yra džiugu, kuomet žmo
nės daugiau įdomauja lietu
viška katalikiška spauda.
Dabar daugiau žmonės ap
gula katalikiškų laikraščių
Mokyklos dažymo vajus
pardavėjus, prie bažnyčios
Nors darbas jau atliktas durų — išpirkdami ten esa-

mus kat. laikraščius.
Di
džiausią pasisekimą turi
“Draugas” ir “Lietuvių Ži
nios”, nes tuose laikraščiuo
se yra: “Pittsburgho Lietu
vių Žinių” skyriai. Be to,
dar vis randasi naujų pre
numeratorių.
Garbė yra katalikams,
kad pradėjo daugiau įdo
mauti katalikiška spauda.
Kazimieras

pylinkėmis. Pasiekęs Pitts
burgh, Baltimore Įr Ohio
stotyje, galės sėsti į Šv. j
Pranciškaus Akademijos au
tobusą ir važiuoti į pietų
kalnus, kur aukščiausiame
tos apylinkei Kalne išvys
puikųjį šv. Pranciškaus vie
nuolyną ir naują, mergaičių
akademiją. Čia jaukioj ir
malonioj seserų kompanijoj
galės praleisti visą dieną ir
prie progos dalyvauti Šv.
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų seime, kuriame galės
susipažinti su vienuolijos
plačia veikla Dievo, artimo
ir tėvynės naudai, ir savo
patarimais suteikti morali
nės paramos. Sekmadienio
vakare autobusu vėl nuvyks
į stotį ir ekskursinis trau
kinys visu greitumu parveš
vėl į Čikagą, kad pirmadie
nį rytą galėtų stoti į darbą
naujos energijos kupini. Ir
visas šis malonumas kai
nuos tik $8.00!

Kaunas paverčiamas
Lietuvos ūkio centru
Gaunama žinių, kad švie
timo, teisingumo ir kontro
lės tarėjai prie' Vokietijos
generalinio komisaro Lietu
voje keliasi iš Kauno į Vil
nių. Esą nusistatyta Kauną
paversti Lietuvos ūkio cent
ru, tuo tarpu kai Vilnius
bus administracijos centras.
Ryšium su tuo Lietuvos Sta
tistikos Biuras jau perkel
tas iš Vilniaus į Kauną. Ši
įstaiga įsikūrė Vilniuje dar
nepriklausomos Lietuvos lai
kais, kai Vilnius buvo at
gautas.
PIRM

NEGU

lus prieš raudonuosius oku
pantus. Kur dingo kiti keli
lietuviai generolai, kuriuos
perėmė raudonoji armija,
žinių neturima.
Kalbama,
kad gen. J. Černius, kuris
irgi buvo inkorporuotas į
raudonąją armiją,
kažkur
Lietuvoje slapstąsis. Kito
mis gi žiniomis, gen. J. Čer
nius esąs Lietuvoje inter
nuotas. Jo žmona yra lais-

va ir esanti Kaune matyta.
Apie bolševikinės komisa
rų tarybos pirmininką M.
Gedvilą vis dar plinta kal
bos, kad jis, bebėgdamas iš
Lietuvos, esąs kažkur žu
vęs.

— Vienam koncerte, per*
duotam per radiją, dainavo
dainininkas Butėnas. Taip
pat dažnai dainuoja daini
ninkės V. Grigaitienė ir Gr.
Matulaitytė.

— Vilniuje atgaivintas au
tobusų susisiekimas.
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KEEP CHICAGO SAFE COMMITTEE
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Did “Diamond Jim” Have
Stomach or Ulcer Pains?
Tt is hardly likely that Diamond Jim
B rady could have eaten so voraciously if he sulTered after -eatlng
iains. Sufferers who have to pay

of stomach or ulcer
Fhesains,penalty
indigestlon. gas paina, heart-

burn, burning sensation, bloat and
other conditions caused by excess
acid should try a 25c boa of Udga
Tablete. They mušt help or money
refunded.

PFRKSITE

MATYKITE MUS!

this eheese
food that’s digestible
as milk itselfl
SPREADS! SLICESI TOASTSl
' M E LTS PERFECTLYI *

Relieve
^Scratehing;, ItchFast
-trNiMrfak

For quick relief from itehing of eezema. pimpies,
athlete's foot, scabies, rashcs and other extemally caused skin troubles, ūse world-famous,
cooling, antiseptic. liquid D. D. D. Prescription.
Greaseless, stainless. Soothes irritation and
ęuiekly stepe intense itehing. 35c trial bottle
proves it, oryour money beck. Ask your
druggist today for D. D. D. RRESCmPTIOM.

DIDŽIAUSIAS PASIIUNKIMA8

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI
BIEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatymų ai
pataisymų — Nieko JmokStl — I
metai lftmokėtl — Apkalnavlmaa
dykai.
Lietuvis Pardavėjas
Stanley I.ltwlnaa — Vedėjas

1 apbonSos

kas reikia žinoti

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

MIDDLE-AGED
PEOPLE
are common offenders

He Stands for
S AFETY and

FREEDOM
Every time you see the Minute Man
—emblem of America arming (or

defense—think ho\v g°°d

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

's t0

live in the land uherc there štili is
liberty to defend.

BUY
* United States ėr

DEFENSE
SAVINGS
BONDS and
STAMPS

Think, too, how YOU can help.
tat th. Minui, Man r.mlnU you to dn ,ou>

part.
•at, and buy E>*fen„ Ssringy Honda.

They vili h.lp protttt your hnnir. i .............
lamllloa todoy.

Thry -III h.lp mali, th.

Thb Hltlif h VublhhtJ »y Vi la the I...

‘DRAUGAS”

gelbsti ne vien finansuoti
Amerikos Apsigynimo dar
Kl. Kodėl visi amerikie bus, bet teipgi prilaiko kai
čiai dabar turi pirkti Ap nų kilimą ir pragyvenimo
saugos Bonus ir Taupymo pabrangimą. '
Stampes?
Kl. Ar galima Saugumo
Ats. Tarp daugelio prie Boną vartoti kaipo užstatą,
žasčių yra šios: 1) Tai grei imant paskolą iš banko?
čiausias būdas, kuriuo kiek
Ats. Ne. Bonai yrą re
vienas pilietis gali pasitar gistruojami ir neperduodanauti savo kraštui ir sutau dami.
Jie išmokami tik
Before Any Data Uit
LISTERINE ANTISEPTIC pyti savo uždarbius Ir 2) tam, keno vardas yra ant
ir Stampių Bono.
To Make Year Breath Suueeter. • Pirkimas Bonų

If you’re past 40, the chances are
that your breath will be offensivo
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny food particles
caught by partial platcs and dentures frequently cause this condition
which you yoursclf may not detect
būt which is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious poople ūse to halt this fermentation—
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath sweeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louie, Mo.

Apie Saugumo Bonus

/
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Subscriptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
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DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam lvfcneshn — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metama
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti vidus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Nacii)

penktoji kolona

Nacių penktoji kolona veikia visuose pasaulio kraš
tuose. Nėra išimties nė Amerikos kontinente. Jungti
nėse Valstybėse, uždarius Vokietijos konsulatus ir ki
tas agentūras, nacių veikla čia buvo sustabdyta. Pietų
Amerikoj, kur yra gausingesnė vokiečių kolonija, na
cių penktoji kolona veikia smarkiau ir drąsiau. Ypač
stipri jų veikla Argentinoj.
Šiomis dienomis Argentinos vyriausybe net kariuo
menę turėjo panaudoti, kad užbėgti už akių sąmoksli
ninkams ją, vyriausybę, nuversti, pastatyti savo dik
tatorių ir, žinoma, nutiesti kelius į kontinentą Hitle
riui.
Gerai, kad laiku sąmokslas susekta. Tuo būdu iš
vengta kraujo praliejimo ir galimo tarptautinio kon
flikto. Gera, kad ir Jungtinės Valstybės stovi viso kon
tinento sargyboj ir yra pasirengusios atremti bet kokį
nacių pasikėsinimą įsiveržti į Ameriką.
»
Hitleriui pavyko užgrobti daug valstybių penkto
sios kolonos pagalba. Bet dabar jau toji kolona nebe
turės tiek reikšmės, kiek karo pradžioj. Perdaug jau
žinomos pasauliui tos nacių “gudrybės.”

•
Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo” rfimSjama
ir skaitytojams
siunčiu sveiklnlrnua tr geriausius UnkOJimual
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
apie Jvalrlus katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tiesas, gina Ir saugo jas nuo amkinojo išganymo priešų.
Daugariopal tapadaugšja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų aitai.
Anai
į, AMLETO GIOVANNl CICOGKANL
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Oolraatas

Svarsto ekonominius reikalus
Garsusis Chicagos Universitetas (University of Chi
cago), pradėdamas mokslo metus, surengė savo įsisteigimo 50 metų sukaktuvių minėjimą. Tose iškilmėse da
lyvavo ir dr. Kazys Pakštas, Lietuvos Universiteto pro
fesorius, kuris dabar yra Lietuvių Kultūrinio Instituto
direktorius. Ta proga jisai padarė vertingų ir mūsų
sąjūdžiui reikalingų pažinčių garsių Amerikos moks
lininkų tarpe.
Minint šią sukaktį, aną dieną susirinko visa eilė žy
mių mokslininkų, ekonomininkų ir garsių prekybos ad
ministravimo ekspertų ir svarstė šių dienų ekonomi
nius klausimus. Susirinkusieji priėjo prie išvados, kad
nuolatinis plėtimas vyriausybės kontrolės ant privati
nių įmonių, labai žymiai pakeičia tradicinę ekonomi
ką. Pripažįstama, kad tajp vadinamoji karo ekonomika
bus privesta prie tokios kontrolės, kokios šio krašto
istorijoje dar nėra buvę. Kalbėdami apie darbą, nu
sprendė1, kad darbininkai jau tiek išreikalavo sau tei
sių ir vyriausybė tiek jų jiems suteikė, kad dabartinė
ekonominė sistema jau nebepajėgianti patenkinti, nes
nepakankamai gali produkuoti. Didžiosios korporaci
jos smaugia mažąjį biznį, nes didieji turi pirmenybę
karinės medžiagos gamyboj. Pranašaujama, kad to
kiomis sąlygomis tik didžioji pramonė tegalės išsilai
kyti, nes vyriausybei yra lengviau ją kontroliuoti. Pra
našaujama ir tas, kad dabartinis krypimas ekonominės
sistemos į totalitarinį socializmą išaugins naujų jėgų,
norinčių užgrobti vadovybę.
Ta pačia proga mokslininkai šio krašto ekonominį
gyvenimą lygino su Europos gyvenimu. Esą, iš Euro
pos klaidų, rodos, reikėjo pasimokyti. Tačiau ir čia
daroma tos pačios klaidos, kurios privedė aną konti
nentą prie baisios katastrofos.
Europoje susmuko privatinės įmonės ir, pagaliau,
pati demokratija, dėl to kad nepajėgta išspręsti ne
darbo problemų.
Iškelta ir daugiau svarbių ir aktualių ekonominių
klausimų, į kuriuos reiktų atkreipti rimto dėmesio.
Visuomenė, kuri su dideliu susidomėjimu seka karo
eigą Europoje ir kuriai tenka dėtis prie savo krašto
saugumo stiprinimo, dažnai pamiršta savo tiesioginius
reikalus ir nebepajėgia atsispirti naujai srovei, nešan
čiai ją ekonominio gyvenimo tikrai radikalius pasikei
timus. Dėl to gerai, kad bent retkarčiais tie dalykai
visuomenei yra primenami.

* Ketvirtad., rugsėjo 25, 1941

Pasimokė iš Sovietų
Išrodo, kad Japonija vaidina tokią rolę, kokią savo
laiku vaidino Sovietų Rusija. Ji, matyti, laukia tos va
landos, kada rusai pavargs bekariaudami su vokie
čiais, tada puls Sovietų Rusiją su tikslu užkariauti
Sibirą.
Taip pasielgė Sovietų Rusija su Lenkija. Kai ji pa
matė, kad Vokietija lenkus jau beveik visai sulamdė,
kad jau nebėra galimumų Lenkijai atsispirti, tada ir
ji, Sovietų Rusija, ją užpuolė ir pasidalino grobiu su
Hitleriu.
Kai naciai paėmė Kievą, japonai pradėjo stiprinti
savo karo jėgas prie Rusijos sienų. Jei bus paimtas
Leningradas, galimas dalykas, kad tada jie puls So
vietus. Mat, kaip Stalinas pavydėjo Hitleriui visos
Lenkijos, taip japonai nenorės, kad Hitleris užvaldytų
visą Rusiją. Bet jei naciams Rusijoj nebesisektų, rusųjaponų karo pavojų nebūtų.

Blaivybės
klausimas
............. .
.
*
..« | 1

’ * •I I
Skelbiama, kad Lietuvių Pilnųjų Blaivininkų Sąjun
gos seimas įv^ks spalių mėn. 5 d., Šv. Juozapo parap.
salėj, Waterbury, Conn. Sąjungos pirmininkas yra kun.
J. Pad vai akas, sekretorius — V. J. Blavackas.
Vis dėlto gera, kad toji sąjunga, kuri šaukia iš eilės
trisdešimtąjį seimą, dar tebeveikia. Tik gaila, kad jos
veikimas nėra pakankamai gyvas ir platus. Jos kuo
pos teveikia tik keliose parapijose.
Visuomenės blaivinimo darbas, tiesa, yra sunkus ir
nepopuliarus. Tačiau jis yra reikalingas ir tikrai iš
ganingas. Sustoti jį dirbti, reikštų, kad tasai sąjūdis
jau visai nebegalimas palaikyti mūsų visuomenėj. Tai
būtų liūdnas reiškinys.
Dėl to linkėtina, kad blaivininkų seimas būtų ir gau
singas ir kad jis surastų tinkamų priemonių visuome
nės blaivinimo sąjūdį pagyvinti ir praplėsti.

•tiekos.

(“Draugas” 1916 m. rug
sėjo 25 d.)
2$,000,000 dolerių vakari
nėms mokykloms.... šiemet
Jungt. Amerikos Valstybės
vakarinėms mokykloms už
laikyti paskyrė 3,000,000 do
lerių. Tose mokyklose kita
taučiai mokosi anglų kal
bos.
Kauno gubernijoj uždraus
ta plauti paukščiai.... Vokie
čių valdžiai Kauno guber
nijoj uždraudė piauti paukš
čius. Tik policijai šioji tei
sė palikta. Už nepildymą šia
įsakymo žmonės gali būti
nubausti 6,000 markių arba
6 mėn. kalėjimu.

Kiek pavogta automobi
lių... Vyriausias detektyvų
biuras praneša, kad perei
tais metais Jungt. Ameri
kos Valstybėse pavogta 30,000 automobilių. Iš pavog
tų automobilių nemažai iš
vežta į Europą.
•
Lietuvos reikalai... Iš Ber
lyno praneša, kad Lietuva
dabar išdalinta į 25 apskričius,
kurių plotas siekia
40,000 kvadratinių kilomet
rų. Vyriausiu Lietuvos ad
ministracijos viršininku yra kunigaikštis Pranciškus
Insenburg-Birštein.
•
Atidaryta virtuvė— Vil
kaviškyje, Lietuvoje, iškil
mingai atidaryta liaudies
valgyklą dviem šimtam žmo
nių.

bes ‘paskolino Sov. Rusijai^
10 milijonų dolerių.
Na, matot.
Visą laiką
lietuviški balšavikai vajevojo su kapitalistais.
Iš kur
Stalinas būt gavęs tiek pi
nigų, jei balšavikai
būtų »
kapitalistus iššaudę?
Žii!t
lėk, Meksika buvo ir tebėra
garsiausias Stalino tavorš
čius, o ar jis ką ten gavo.
lš ubago ką gi gausi.
Jei aš bučiau Stalinas,
įsakyčiau padaryti balšavi
kų veikime reviziją ir kielP*
vieną sušaudyčiau, kuris
Lk kada buvo prasitaręs
prieš kapitalistus.

Po svietą pasidairius
Chicago Tribūne skaity
tojų
balsuose du piliečiai
neseniai buvo susiginčiję dėl
siuntimo iš Amerikos bri
tams vištų.
Vienas stikino, kad britams reikia sių
sti vištos be kaulų, o kitas
buvo tam priešingas.
Gir
di, jei jau vištą siunti, tai
siųsk sykiu su kaulais, te
gul patys britai juos apgi aužia.
Už kurį pilietį jūs, ta
vorščiai, stikinat?
Aš už
pirmąjį.
Britams
reikia
siųsti vištos, o mums lai lie
ka iš jų kaulai graužti.

Žydų gazieta “The Jewish
Review” praneša, kad į Sov
Rusiją sugarmėjo apie milionas žydų iš Lenkijos, I.ietuvos, Latvijos, Estijos ir
visų kitų kraštų, ant kurių
tiktai Hitleris savo blikskriegus paelido. Sako, tiems
žydams trūksta, niaisto, d^a,
bužių.
Lietuviški balšavikai sa
ko daro kalektas teikimui
medikales pagelbos raudo
najai armijai. Ant mano
delno išdygo geras sumany
mas : medikales pagalbos
Sov. Rusijai duoda kapita
listai, todėl lietuviški balša
vikai turėtų daryti kalektas
pabėgusiems žydams šelpti.

— Kas yra, kad surūgęs k
— Dantį ištraukė . . .
— Na, tai didelis daikf
tas ...
— Ištikrųjų, didelis.
— Kaip tai, nesuprantu...
— Paaiškinsiu , . . Mano
tėvas pasakoja, kad seniau
traukiant dantį felčeris pu
sę .dienos po kambarį išvalkiodavo, kol ištraukdavo;
žmogų prirėkdindavo ir pri
sikankindavo. Ir mokėti už
tai reikėdavo nedaugiau 50
kapeikų. O dabar — pasiso
dina į kėdę, adatą į smege
nis kišt, replėmis drikst ir
atlikta. Ir už tai 2 doleriai.

Skaičiau gazietose,
kad
Amerikos Jungtinės Valsty-

'DOMI

Vienas raudonas laikraš
tis įsidėjo straipsnį “Plauk
ti sveika.”
Tai kodėl jo redaktoriai
neplaukia Maskvon?

AFRĄID

FotkS, l’ve 66tJ
HlM UNDER
Control^

Nereikia nė cenzūros
“Garsas”, rašydamas apie Prez. Roosevelto kalbą, už
simena apie čia turimą laisvę ir padaro tokią pastabą:
“Amerikoje gyvuoja plati spaudos ir žodžio laisvė.
Amerikiečiai net didelės rimties (emergency) perio
du nenori tos laisvės nustoti. Diktatorių ir monarkų
valdomose šalyse toki kritikai atsidurtų prie sienos
arba būtų uždaryti kalėjiman, kur jų balso niekas ne
išgirstų. Bet nereik manyti, kad ir laisvoje Ameriko
je galima švaistytis be jokio saiko. Nereikia nei cen
zūros apinasrio, jei tik kritikai dalyką persūdo, švais
tosi ne vietoje, juos pasmerkia ir nušluoja viešoji
opinija.”
ZL
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Legionieriai prieš "izmus"

"Pažinkime juos"...

Amerikos legionieriai, susirinkę į savo metinę na
cionalinę konvenciją, Milwaukee, energingai paragino
reduoti teisių komunistų partijai Amerikoje. Be to,
labai griežtai pasmerkė visus tris izmus — komuniz
mą, nacizmą ir fašizmą, kaipo lygiai pavojingus šio
krašto demokratinei santvarkai. Legijono nariai ra
ginami nuolat stovėti sargyboj, kad apsaugoti kraštą
nuo tų izmų įsigalėjimo.

Taip ragina visus “Darbininko” bendradarbis Prole
taras :
• »»«WOUW|
“Pažinkime komunistus ir komunizmą nežiūrint
kas ir kokiomis plunksnomis jį nedangstytų. Komu
nizmas lieka komunizmu, kuris neįvertina žmogaus
nei tiek, kiek yra vertas paprastas žemės vabalėlis.
Komunizmo santvarkoje tik blakės, utelės ir blusos
turi laisvę, bet ne žmogus.”
Kitoje savo rašinio vietoje Proletaras pastebi, kad
Lietuvos gyventojai apsivalė nuo raudonųjų komisarų,
dabar turi apsivalyti nuo to brudo, kurį paliko Sovietų
okupantai.
A •£-- -- ----

Gerai, kad legionierių organizacija, kuri yra viena
gausingiausia ir stipriausia organizacija Amerikoje,
mato didelius pavojus kraštui iš tų izmų pusės, per
spėja visuomenę ir patys yra pasiryžę kovoti prieš
tuos, kurie Europą kraujuose paplukdė, kurie žmogų
mašina pavertė, kurie net prieš patį Dievą kelia savo

ranką.

I
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Lietuvis, kurs šiais laikais atsisako paaukoti savo
tautos reikalams, nevertas to gražaus vardo.

Kongrese, laikykis, bet
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Ketvirtad., rugsėjo 25, IMI
Alia Rachmanova

i Studentai, Meilė Ir Ceka

Lietuvos žmonių Golgotos dienos

Įdomi tos vietos istorija. - Anų laikų raketiericd ir ateivių

Iš pabėgėlio atsiminimui ir pergyvenimų

išnaudotojai. - Darbo rinka, kurioj tūkstančiai darbininkų

Išvertė Ant Pauliukonla
.

(Tęsinys)

atvykę į Ameriką tą pačią dieną gaudavo darbą.

n. TOMAS

Castle Garden,

(Tęsinys)

milijonai ateivių

Sibire mane nepaprastai nustebino gyventojų elgi
masis.
Tiumoje mes nuėjome į prekyvietę, norėdami
gauti už kai kuriuos daiktus mainais maisto produktų,
ir kreipėmės į vieną prekybininkę, kuriai už sviestą pa
siūlėme žiedą. Tada ji paklausė:
— Tai jūs esate biežency? (pabėgėliai).
— Taip.
— Nu, tai aš jums nieko neparduosiu. Galėjot sau
tupėti namie. Raudonieji dešimt kartų geresni, už bal
tuosius!
Ir velnias jus čia ant mūsų sprando atvilko?
— ir ji mus taip pradėjo necenzūriškais žodžiais plūsti,
kaip tik gali Sibiro prekyvietės boba.
Su mumis drau
ge buvo atėjusi slaptojo tarėjo žmona, kuriai tie bobos
žodžiai padarė nepaprastai sunkų įspūdį, juo labiau, kad
ir visa žmonių minia, kuri aplinkui mus susirinko, gyvai
užristojo mūsų. priešininkę.
Tačiau tarėjo žmona dau
giau nebeiškentė ir, stryktelėjusi ant vieno ūkininko ve
žimo, kad pradės šaukti:

K. Baras

Kaslegarnė", Per Kurią Tūkstančiai Lietu
vių Perėjo Ątvykę Ąmerikon, Bus Panaikinta

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
tį

O

DRAUGAS

Ameriką

panaikintas.
du

įžengė

bus sugriautas,

arba

tai

paimdavo

kenkia progresui, būtent iš

Castle Garden lietuviams
žinoma kaipo “kaslegarnė,”

pastatytas 1807 m.,

kaipo

tvirtovė, ir suvaidino daug

svarbių rolių.

1824 m. bu

vo pavestas publikos malo

Lafayette

čionai

į

Amį. Jungt.

Valstybes

juoktis,

įvyko

turėjo jį

tynės ir policija
gelbėti.

muš

1880 m. pirma gru

pė Salvation Army atvyko.

mo- nuvyko į Utah, kur įsteigė
Bevelk
Mėti, kad greitu laiku visus mormonų koloniją.
kiekvieną
dieną
pilni
laivai
pinigus
praleisdavo ir kai J
už

viską

reikėjo

su

kada dar savo bagažą turė

atvykdavo

davo palikti.

visų pasaulio kraštu.

1676 m. du

apgavikai išnaudojo

varg

šus žmonės pasivadinę ku
nigais.

Pagaliau,

įsimaišė

ir

niui”
buvo priimtas, kada atvyko

— Vadinasi, jūs nenorit baltųjų, o esate pasiilgę 1824 m.
Vienas priėmimo
raudonųjų? Gerai, labai puiku! Tik laukite savo išva komiteto narių buvo garsu
duotojų! Jie jau ateina ir netrukus bus čia! Jie užda sis Amerikos rašytojas
rys jūsų bažnyčias, iššaudys jūsų vyrus, užkankins jūsų James Fenimore Coopcr.
sūnus ir iš jūsų atims viską, ką tik turite! Ir tu, mano Jenny Lind, garsioji švedų
balandėle, ne taip ilgai prekiausi savo sviestu, — juo lakštingalė, čionai
turėjo
gausi šerti komisarus!
O kai patys pasidarysite elge savo pirmą koncertą Ame
tos, tai tada atsiminsite pabėgėlius, kurie visko neteko rikoje vadovybėj P. T. Barir turi kęsti badą, bet jiems jūs vis dėlo nenorite net už num. Nuo Castįe Garden
auksą nieko parduoti — nei savo cukraus, nei sviesto!
platformos
Louis Kossuth
Tai pasakius, ji ėmė pasikukčiodama verkti, ir man i prašė pagelboš Vengrijai
ją tik su dideliu vargu pasisekė nuvesti į šalį.
1851 m.
Pagarsėjusi Lola
Mano Dieve, ir koki kvaili yra tie žmonės! Jie vis Montez šoko 1852 m.
ką pirma turi patys patirti savo kailiu, ir tik tada įtikiNuo 1824 m. iki 1855 m.
— lygiai kaip šunes, kurie tik tada sužino, kas yra ant Castle Garden buvo scena
snukis, kai patys gauan jo paragauti. Be to, labai nuo* įvykių, kaip balonų išban
stabu, kad čia, Tiumoje, iš visko sprendžiant žmonės dymo (balloon ascensions),
raudonųjų laukia nesulaukdami, bolševikų suvilioti ko “fireworks” rodymo, arklių
kiais tik begalima sugalvoti saldžiausiais pažadais, ypač rungtynių, prekių parodų ir
sviestais prekybininkams, vidutiniams valdininkams, in net operų spektaklių, vode
teligentams ir panašiems.
vilių,
simfoninių koncertų
Birželio 26 d. ir koncertų garsių daininin
Tiuma, kuri jau vakar mus taip bičiuliškai priėmė, kų, kaip Adelina Patti. Per
naktį norėjo iškelti dar geresnes sutiktuves. Mūsų trau vasaros karščius žmonės
kinį nustūmė ant kitų šalimų bėgių. Paskum mūsų va čia suvykdavo atsivėdinti ir
goną netikėtai apspito būrys chuliganų ir ėmė šaukti:
paklausydavo puikios muzi
— Ten, vidury, yra buržujai! Pabėgėliai! Sutraiš kos.
kyti juos kaip muses! Išleisti žarnas! Pakarti!
Su
Keli prezidentai čia buvo
šaudyti! Sušaudyti!

beverčius

jo

popiergalius.
Būdavo vieš- 1883 m. apie 2,800 mormo
jučiai, kuriuose taip bran-1 nų ' atvyko iš Europos ir

Brooklyn-Battery giai

tunelio.

pini

tikrus

Komisionie- gus, o duodavo

riaus. Priežastis ta, kad jis

numui.

Bagažų agentai, vog-< iš

tris metus. Sis davo daiktus, tikietų agen

Yorko Parko

vedimui

laikų kišką “fez” (kepurę). Ame
viso- i rikos vaikai
nebuvo matę

kiais būdais viliodavo pini tokios keistos kepurės ėmė

Ne tuoj, bet gus.

pranešimas padarytas New

6. Naujų valdžios ponų Širdis tik jau ne

prie tai jis atvyko užsidėjęs tur

į jų prisiplakdavo tų
kurie
per pastaruosius “raketieriai,”

50 metus,

per

per kurį vo be skatiko, tačiau

las.

policija

visokiam

“biz

buvo padarytas ga
Ateivių

apiplėšimas

Kada

tapo

žmonėmis

Grover

New

Cleveland

Yorko

guberna

viena jo pirmųjų

torium,

problemų buvo

Castle Garden,
buvo

iš

daug

sutvarkyti
nes

tenai

ko kritikuoti.

buvo taip plačiai praktikuo

Blogos administracijos
dė
jamas, kad tie visi “biznie ka, ateiviai vėl buvo išnau
riai,” per mitingą protesta
dojami. Pirmame savo pra
vo valdžiai skeibdimį, kad
nešime kongresui guberna
valdžia uždraudė “privatinę
torius
reikalavo
reformų.
pramogą.”
Valstybės tyrinėjimas buvo

Darbo rinka,

kuri buvo

įvesta Castle Garden, turė
jo daug

pesisekimo.

padarytas

ir dalykai

laiki

nai pagerėjo 1887 m

Per

18P0 m. ateivių
reikalai
7,111 buve
perimti Am. Jungt.
vyrų ir 5,840 moterų gavo i; aietybių Immigracijos ko-

6 mėnesius,

1868 m.

tarnjbą tą pačią dieną, ku misionieriaus. Visi kiti ateirioj atvyko.
Ūkio, gelžke- vybės punktai perėjo į valsty
lių ir namų darbininkų bu bės kontrolę.
Federalė val

vo daugiausia

reikalauja

džia
pradėjo
didinti New
Ūkio darbininkai gau-, Korko uostą.
Castle Gar
davo nuo 6 ligi 10 dolerių į den
uždarytas ir gruodžio
mėnesį.
Ponios ieškodavo 1890 m. paverstas į “akva-

ma.

lietuviška
1940 m. birželio 17 d. Maskva sudarė Paleckio vyriau
sybę, kurią pavadino liaudies vyriausybe ir Just. Palec
kis tuojau per radiją pasakė miglotą ir vingiuotą kalbą,
kurioj buvo prasitarta, kad bus gerbiami žmonių sąžinės
reikalai ir kvietė lietuvius bendradarbiauti su vyriau
sybe naujose sąlygose. Žmonės atsiduso ir nusigriebė už
žodelio, kad bus gerbiama sąžinės laisvė ir daugelis ma
nė, kad kam jau ne kam, bot lietuviškumui mažiausia
gręsia pavojus iš okupantų. Bet ateitis parodė, kad skau
džiai buvo apsirikta, nes po kelių mėnesių lietuviškas ele
mentas -iuvo šalinamas iš viešojo gyvenimo ir kiekvie
l nas lietuviškas žiedelis buvo trypiamas ir mindomas ru
siškais bolševikiškais batais. Lietuvišką mintį gnijo iš
gyvenimo: tautinę lietuvišką vėliavą pakeitė raudonąja,
atvežta iš Maskvos, tautos himnas pakeistas internacio
nalu, bolševikiškuoju himnu; Vytauto Didž., Kęstučio,
Mindaugo, Basanavičiaus, Kudirkos,
Maironio, Tumo,
Jakšto-Dambrausko, Vaičaičio ^r Įkitų mūsų didvyrių
vietas užėmė Lenino, Stalino, Molotovo, Požėlos ir kitų bol
ševikų paveikslai ir biustai, vietoj lietuviškųjų dainų meliodijų girdėjos rusiškų dainų aidai, atgabenti iš Maskvos;
lietuviškos knygos, kuriose dvelkė lietuviška ir katalikiška
mintis, kuriose žmogus buvo pagerbtas ir jam duodamos
plačiausios kūrybos ir iniciatyvos teisės, jos buvo šali
namos iš knygynų ir spaustuvių ir kraunamos į sandė
lius, o kitos net deginamos, kad tikras lietuvis nebega
lėtų su jomis bendrauti, susitikti ir pasidalinti mintimis; ‘
lietuviškas sąjūdis organizacijose užgniaužtas ir lietu
viška dvasia sugrūsta į požemius, o plačiausia ir didžiau
sia laisvė suteikta porai tūkstančių komunistų, jų dau
giau ir nebuvo Lietuvoj, kai užplūdo rusai bolševikai oku
pantai mūsų brangios tėviškės miestus ir kaimus. Ir toji
lietuviškųjų komunistų saiujalė siautė ir terorizavo visą
kraštą, net galima sakyti, visus žmones išbloškė iš pu
siausvyros.

9. Kryžiai išmesti - Jų vieton Stalino ir

1869 m. apie rium” (Aąuarium). Užmetu
Lenino paveikslai *
12 000 mergaičių
daugiau
visi ateiviai buvo įleidžiami
Lietuviškieji komunistai, daugiausia jauni žydai, ir
šia airių, gavo tarnybą kaip
per Eilis Maskva aiškiai jautė, kad visa Lietuva savo protuose ir
virėjos ir skalbėjos.
Bet į Ameriką jau
ten tarnaičių.

širdyse griežtai protestuoja prieš rusų bolševikų oku
paciją ir jos priešlietuviškus ir krikščioniškus veiksmus.
monė
reikalavo
daugiau (prieplaukoje).
Jie tai gerai jautė ir žinojo, todėl pirmiausia Maskva ir
darbininkų.
“DRAUGĄ” kai kurie lietuviškieji Maskvos tarnai svarstė ir galvojo,
Per civilinį karą dauge PLATINKITE
kaip čia kno greičiausiai atsikratyti geriausiais, stipriau
lis ateivių įstojo į Unijos
siais, sąmoningiausiais ir veikliausiais lietuviais. Užtat
armiją.
Juos prikalbėdavo
kartą komunistų jaunimo vadas Niunka buvusiam prezi
priimti, kada
jie
viešėjo tėvynainiai,
kurie mokėj o
Ir į mūsų vagoną pradėjo lėkti akmenys; mažytis New Yorke. Per vieną tokį kalbą, žadėdami gerą atly
dentui K. Griniui pasakė:
langelis buvo beregint išmuštas, ir chuliganai jau mėgi aplankymą,
tiltas,
kuris ginimą.
Apie 400,000 sve
■se MUSTEROLE for
— Mūs komunistų ir komunistams Lietuvoj prijau
no atidaryti duris.
Mes sutelkėme į krūvą visas jėgas jungė Castle Garden
su timšalių
iš
20
šalių
čiančių rasis koks vienas nuošimtis, o lietuviai katali
ir iš paskutinių stengėmės išlaikyti durų skersinį, kad New Yorku sugriuvo kąip kariavo šiauriečių pusėje
kai yra sąmoningi ir gerai organizuoti, jie ir kiti susi
jiems ne taip greitai pasisektų jas išlaužti.
Ilgiau, be tik delegacija perėjo. Vė (no. ihern side).
Daugelis
Metlrar—Otaw Ymh- CMLD
pratę lietuviai mums yra pavojingiausi. Jei mes norime
abejo, mes negalėjom laikytis ir jau buvom įsitikinę, liau, kanalas buvo užpiltas vėliau pagarsėjo.
Thta Smm Expert Carel
įvesti bolševikiškąją santvarką šimtu procentu, tai mes
kad atėjo paskutinė mūsų gyvenimo valanda.
Durys ir sujungtas su sausžemiu
Per Castle Garden dūri*
juos turime nušluoti nuo žemės paviršiaus. Todėl teks
pradėjo nuo smūgių braškėti, bet tuo tarpu pasigirdo (mainland).
tfild
ZJichael I. Pupin, garsus iš
keliasdešimt tūkstančių sąmoningų lietuvių išvežti į Ru
keli revolverio šūviai, suskambėjo garsiai svetima kal
Castle Garden
simbolinė radėjas, atvyko iš provinci
sijos gilumą, o tada tai mes galėsime šeimininkauti.
The Quiata have alaraya had tha
ba pasakyta komanda, ir po pusės sekundos pasidarė reikšmė milionams Ameri
haat of care, ao mother—you may be
jos,
kuri
dabar vadinos.
Deja, ne lietuviai komunistai Lietuvoje šeimininkavo,
mirtinai tylu. Matyt, kurie nors užsieniečiai, tur būt, koje, ir kitur, kaipo Ameri
Jugoslavija.
Jis tada bu
bet Maskva, kurios šeimininkavimu net daugelis lietuvių
ararminff, eoothta< Muaterole helpa
čekai ar amerikiečiai, užpuolikus išvaikė.
kos vartai
(nations’ gate* vo apie 15 m.
Kadangi jo
braak op local cooffestion. Also made
komunistų ar jų simpatikų apsivylė. Jų ne vienas atsi
in Regular and Extra Strength for
Birželio 27 d. way) prasidėjo 1655 m.
I
thoae
preferring
a
stronger
prodnet.
sėdo į bolševikiškąjį kalėjimą, ir vien tik už tai, kad
skrybėlė įkrito į vandenį,
'
Mamą dar vis tebekrečia didelis karštis; m°c bijo Tais metais valstybės Imi
nenorėjo visai aklai vykdyti, klausyti Maskvos nurody
me, kad jai nebūtų dėmėtoji šiltinė. ' Ji guli čia pat su gracijos Komisija
(State Jr
% mų ar įsakymų.
*
plačiai atvertomis akimis ir degančiu vaidu ir vis šaukia: (mmigration
Committee)
■tatyti, remontuoti aj
Aršiausias ir fanatiškiausias lietuviškiems ir katali
PASKOLOS pirkti Ilgametis UmoUjlmo Planas
— Gospodi! Tai savo lovoje galėsiu gulėti tik pen perėmė į savo rankas Cast
kiškiems reikalams pasirodė Povilas Pakarklis, teisingu
kias minutes? Kažin, ar Maša kaip reikiant prižiūrėt le Garden.
Buvo
įtaisyti
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
mo ministeris, kuris tik ką atsisėdęs į ministerio kėdę,
mūsų daiktus? . . . Kas dabar gulės mano lovoje!!!
kambariai daktarams, poli
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
tuojau vienu rankos brūkštelėjimu pašalino kalėjimo kaIr ji ima verkti. Mes visi tylime.
Tėvelis iš lėto cijai, agentams, pašto dar
pelionus ir į kalėjimus nebeleido kunigų su dvasiniais
sako:
bininkams,
muitininkams,
Tapkite Finansiniai Nepriklau>omilll
patarnavimais, kurie kaliniams taip reikalingi ir nau
— Kas tai yra tėviškė, namai?
Namai yra ten imigracijos inspektoriams,
dingi. Kada kartą kun. J. Pnnakis, buvęs XX Amžiaus
kur mes esame; svarbiausia, ^ad būtum gyvas! 7
bagažų inspektoriams ir net
TAI IDYI/ITC
redaktorius, paskambino P. Pakarkliui ir paklausė:
Paskum vėl visi tylime ir mąstome: kaip ilgai be darbų tarnybų rinka.
ZaV/C
tingai globojami lr Ugi $5,000 ap
— Kokie jūsų planai? P. Pakarklis trumpai atrėžė:
iraasti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokam.
sidžiaugsime ir tuo.
1855 m. rugp. 3 d. pirma
1H».
Pinigai
greitai
išmokami
aat
pareikalavimo.
— Senesnieji galės melstis, ką gi su jais bepadarysi,
Birželio 28 d ■jrupė ateivių buvo įleista į
bet
visas jaunimas bus mūsų rankose... čia jūs jokių tei
Vėl važiuojame.
Lekiame su pasiutusiu greitumu Vmeriką per Castle Garden.
<J8U PAftlTIKfcJIMO IR
sių neturėsite.
Mūsų mašinistui nieko kito nelieka, kaip greitai va 'Tuo to laiko iki 1890 m.,
Ne>
žiuoti; kelis metrus paskui mus lekia kitas traukinys, 35 m. ir 8 mėn. laikotarpio,
nes raudonieji gula visiems ant kulnų. Bet dar baisesn' 7,690,806 ateivių perėjo per
SCTAUPVSI PINIGŲ, DAVO DARBO IR SVEIKATA. ĮSIGYK
Keistuto Savings and Loaa Association yra kymiauaia, aenlaauž tuos, kurie mus vejasi, yra raudonieji partizanai, ku 3astle Garden duris.
GERIAUSIĄ IR STIP- QTOTCPRT
<ia ir tvirčiausia lietuvių flnamtač Jatalga.
RIAUKIA *IŲ DIENŲ
WXIį |
rie mums grasina mirtimi iš visų pusių. Beveik kas aki
Pagal
rekordus,
prieš
I.INK-BEI.T, Vtalikal AntmmUihaa
mirksnis pralekia pro mūs akis pakelėj gulintys sudau 1860 m. beveik pusė ateivių
ŠLEG AITI S
žyti ir sudegę, nuversti nuo bėgių, vagonai.
Tai vif
Tel. ČALumet 4118
buvo iš Airijos.
Po 1860
nuopelnai jų kruvinų rankų.
STOKER SALES
ra. žmonės ii visų pasaulio
3236 So. Halsted St
Chicago. I1L
6921 So. Western Avė.
REPublic 3713
kraštų pradėjo atvykti.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
* ĮVEDU ULUMĄ
* BOILERIUS
IR SUTAISAU SENUS
Nors daugelis ateivių bu
{Boa daugiau.)
jų neužteko, Amerikos pra Island,

New

Yorko

uosto

ouiimtPiETS
CHEST COLDS
At the flrst sign of the Dionne Quin-

tuplets eatchinf cold—their chests and

throats

are

rubbed

arith

Children’s

Musterole — a produet made to
promptly reliere the DISTRESS of

children’e colda and reralting coughs.

f

I IC

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
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BĖGA NUO POTVY NIO PAVOJAUS

ĮSPŪDŽIAI B EKSKURSINĖS KELIONĖS
1 MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ
Rašo Albina A. Poškienė

Apart Apsaugos, Turime CCfifl ftAft M
ATSARGOS FONDĄ Viri JJvU.VVV.UU

I
(Tęsinys)
** < buvo žiūrėti į pasiliekantį
Įėjus nieko daugiau nėra Jersey City, miestą ir artė
kaip keturios sienos, kurių jantį New York’ą su jo dan
vienoj pusėj yra 5 o kitoj goraižiais. Matėme ištolo ir
pusėj 4 vyskupų kūnai pa- statue of Liberty, kuri
laidoti, nevystančių lapų saulėj spindėjo, nors jau ir
žalias
vainikas ir vidury buvo po devintos valandos
skiepo klauptukas, ant ku-1 vakaro. New York City, arrio lankytojai atsiklaupę ba Manhattan, kaip jie vapasimeldžia už jų sielas.
| dina, yra tik 12 ir pusę myRytais dažnai
girdėdailgio ir dvi ir pusė myvom laivų sirenų
garsus, iįos pločio, apsuptas Hudtad ir nuėjom
apžiūrėti son ir East upėmis.
Chesapeake Bay.
Dar no
Nakties metu statula iš
rėjom
aplankyti John B. lauko pusės apšviesta stip-*
Hopkins ligoninę,
bet dėl nomis šviesomis, kaip daug
stokos laiko negalėjom pa- kitų įdomių vietų bei pasdaryti.
tatų.
Prieš išvažiuodamos iš
Eusui
prlvažiavus
iki
Eusui
Baltimore, šešios nutarėm pat durų paskirto mums
dar pavažiuoti iki New Yor gražaus
Taft
viešbučio,
ko.
Pašaukus Mr. Cox iš susitvarkiusios
savo daikBaltimore ir Ohio stoties, |us skubinom8s į reZervuo.kad rezervuotų mums vie-'ų Columbia Broadcasting
tas traukiny į New Vorkjra(iįo atotį, kad pamačius
bei viešbutį jis, ne tik tai„ien03 cigaretų kompanijos
padarė, bet dar išgavo še.( leidžiama
..johnny
Pre.
šias rezervuotas vietas Co- 8ents„
programą
stotis
lumbia Broadcasting radio didel6| nauja ivari ir air.
stoty, kuri randasi New conditioned. Buv0 ne tik ma.
York centre.
lonu atsivėdinti, nes lauke,

Baltimore, su jos 804,874
gyventojais palikom penk
tadienio,
rugp. 8 d., 4-tą
valandą vakare iš naujos ir
gražios Mount Royal sto
ties, Royal Blue traukiniu.
Į New York važiavom ke
turias valandas.

Baltimore ir Ohio trauki
niai eina tik iki Jersey City,
N. J. Gi iš čia veža busais
iki New York. Kad pasie
kus New York, busui rei
kia įvažiuoti į ferry-laivą,
kad jį pervežtų per Huson
upę. Mums tai ypatingai
buvo įdomu.
Maniau, kad
tuo laivu perkelia tik mūsų
busą. Bet pažvelgus pama
čiau, kad dar kitų keturių
busų laive esama.
Įdomu

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigą

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

FD
OMGS
tflMI ASSOCUTION^CUnp
JUSTIN MAC KIEWIC H. Pre*.

4192 Archer Avenue
VlRginia Mi
f

•AM, m>. LAIDOTUVIŲ DIMETOMAI

KELNER - PRUZIN
•onanstas Patarnavimu — Moteris patarnauja

Aciuo in.epnoto*

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pigesnis pienas,
daužo langus

Antradienio vakarą auto
mobiliu
važiavę du vyrai i
sviedė akmenį ir sutrupino
krautuvėlės
lango stiklą,
legis, buvo 95 laipsniai ši 5148 Division gat.
lumos, bet ir pamatyti daug
Krautuvėlėje
parduoda
girdėtą per radio “Johnny,” mas WagAer Dairy Co. pie
kuris yra jau ne jaunas vy nas — dvi kvortos už 21
ras, bet tik mažas žmogutis centą, 4 iki 6 centų pigiau,
— midget. Mums pirmą sy negu kitų kompanijų pie
kį matant leidžiamą radio nas kitose krautuvėse.
ptcgramą iš Columbia sto
Wagner Dairy kompanija
ties, domėjomės,
kaip jis į krautuvėles pieną prista
eina į oro bangas. Čia or to po 11 centų kvortai, o į
kestrą, aktoriai ir deklama namus 1314c. kvortai. Gi
toriai davoja ant scenos di stambiosios pieno kompani
rektorių, kuris rankos mo jos — į krautuves po 1314c.
stelėjimu parodo, kada kam kvortai, o į namus po 1514c.
pradėti bei baigti savo ro
Wagner kompanija sako
lę.
Čia pavyzdys didžiau si ji gali pieną pigiau parsios tvarkos, nes nei viena I duoti, nes neturi viršininkų
minutė nepra’pidžiama ne su stąmbiomis algomis.
sunaudota.
Programai es
Policija yra nuomonės,
ant taip įdomiai nepasi ju
tom kaip praslinko pusvalandis ir apleidom stotį. Vy
kom atgal į viešbutį poilsiuų nes jau buvo beveik
vidurnaktis, ir nekantriai
laukėme rytojaus, kad pa
mačius daugiau New Yor
ko įdomybių.
(Bus daugiau)

kad reikia laukti daugiau
panašaus smurto dėl pieno
kainų Chicagoje. Nuspren
dė budėti.

Garnio dovana
Town of Lake. — Magda
lenos šedienės augintinė
Bronislava šedaitė ir jos
vyras Nonem tikrai džiau-

TNSE

giasi garnio dovana — svei
ku sūneliu. Motina ir sūnus
gerai jaučiasi Šv. Kryžiaus
ligoninėj. M. šedienė, jau
dabar “grandma”, daug vei
kia Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų centre ir sky
riuje.
Broniutė šedaitė-Nonem
ilgus metus veikė Nek. Pras.
P. šv. Sodalicijoj. Gražiai
lietuviukai kalba, lošimuose
ęlalyvavo, įvairiose komisi
jose dirb©.
S. J.

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS
AND STAMPS

OS SAI E \( YOI'R P0ST0FF1CE OR BANK

America On Guard!
Above ta * reproduction of the
Treasury Department’s Defense
Savings Poster, *howing an exact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed seulptor
Daniel Cheste* French. Defense
Bonds and Stamps, on sale at your
bank or post offiee, are a vital part
of America’* defense preparations.

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPATTDĄ.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

CfiAYŪN

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Why tolerate that Irrlta*-

PASITIKĖJIMO MUMIS

your hair t Touch lt away

Al firma virš 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!
REKORDAS

•afely with this n«w Clalrol Bruth Crayon. lt per-

where” cato that opent ln a |Iffy ready for u«e. $1 ...
tefllls 50c ... ln 12 natūrai looklng shadet.

MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103

PAGERBIMAS

ANTANINA
VARKALIENE
(po tėvais Itukantaitė)

Gyveno; 10564 S. Homan Avė.

Mirė rūgs. 23. 1941, 1:20
vai.
popiet, sulaukus pusės
CLDlŽiSLUS.
Gimus Lietuvoj. Kilo iš Kau
no rėdybos, Telšių apskričio.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
5 sūnus — Bonifasų, Vincentų,
Kazimierų ir jo šeimų, Stanis
lovų lr Jo šeimų, Mykolų ir jo
Šeimų; dukterj Kristinų Petrelkienę ir jos šeimų; seserj Dėl
ių Rupeikienę ir jos šeimų, ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažjstamų.
Kūnas pašarvotas namuose:
10564 8. Homan Avė. Laidotu
vės jvyks šeštad., rugsėjo 27-tų
d.. 1941, Iš namų 9 vai. ryto
bus atlydėta , šv. Kristinos pa
rapijos bažnyčių, kurioje jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnai. Duktė, Se

Laid. direktorius I. J. Zolp,
tel. YARda 0781.

JOHN F. EUDEIKIS

laidotmii Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
460547 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayetto 0727
Radto Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytai*,
lš Stoties WHIP (1520), su P. ftaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI 1

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIĮĮ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Skyrius: 710 W. 18th St

3354 South Halsted Street • Visi Telefonai: YARds 1419

the color harmony of

»ho«e dittracflng flrrt groy halrt. Ir a smort "corry-every-

PAMINKLAI

P. J. RIDIKAS

UiO flray that so ditturbs

Ing, and h the perfect answer to In-betvreen ilnringt or

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

A. + A

mto, Giminės ir Drangai.

brusii

620 W. 15th Avė.

PASKUTINIS

f

■»&» colorlng from the root out vdthout drlpplrtg or imudg-

Phone 9000

Iš Irish Bayon, arti New Orleans, La., šeima su savo gyvuliais ir būtinais nami
niais daiktais >skubiai nusikelia kur tolėliau į aukštumas, kad nepakliūti į potvynį (įlankos bangas), kurį sukėlė siaučiąs įlankoje uraganas.

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICEPREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 VV. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Callfornla Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Weatern Avenue
Tel. GROvehiU 0142

LA CHA WICZ IR SŪNAI

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 VVest 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

3307 Litnanica Avenue
Tel. YARda 4908

2314 Weat 2Srd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

Rtetvirtad., rbgB«jd 25,

IMI

DRAUGAS

7

=i—aa.

CLASSIFIED

URAGANAS TEXAS PAKRANTĖSE

Pranešimas ARD. sky- Buvo šaunios

=====

riams ir tnnsų organi

NAMAI — FARMOS

“DRAUGO”

Kas kų turit mainyti urha norit pi.

giai pirkti, greitai parduoti, nauji^
Rugsėjo 14 d. Šv. Juozą
SKYRIUS
namų pastatyti, senų pataisyti, krelp.
zacijos prieteliams
kitės pas C. P. Suromskis Clmiftauiy.
po (prancūzų) bažnyčioj su
Taipgi turime didelj pasirinkimų
Kadangi ARD. paskutinis rišti moterystės ryšiu Losenesnių namų, ant lengvų Išmo
REIKALINGI DARBININKAI
kėjimų;
,
Šių metų piknikas įvyksta raine Francell su Mathew
HELP WAMEI) — VYRAI
13 eottagial nuo >2,500 Ir aukšč.
18 bungalų
nuo >4,700 lr uukšč.
ateinantį sekmadienį, rug A. Kass, sūnum žinomo biz
"UPHOLSTERER8” — pageidauja
12—2 fletų
nuo >6,500 ir aukš.
mi unijistai. Aukščiausias užmokes
9-—3 fletų nuo >9,500 ir aukšč.
sėjo 28 d., Vytauto parke, nieriaus Jono ir Emilijos
tis. Nuolatinis darbas.
Atsišaukite
16—4 fletų nuo >12,500 lr aukšč.
tarpe 8:30 lr 4:30 'valandomis.
3—8 fletų nuo >16,500 ir aukšč.
kuriame bus duodamos ttys Kazakauskų, savininkų Kass
AMERICAN AVOODCAltVlNG CO.,
7—10 fletų nuo >22.500 lr aukš.
23$7 No. Grevnvlevv Avenue
Taipgi turim visokių bizniavų na
dovanos:
j*ėwelry Store, 4216 Archer
mų, visokio didumo su visokiais biz
BERNUKAI
—
prie
pasiuntinė
/Inu
niais. Kam reikalinga gerų farmų,
Fumed oak dining room Ave.
lr ”8hlpplng room” darbų, nuo 16 mažų arba didelių, galima pirkti
Iki 19 mėtų senumo. Gera progra iš irba mainyti.
Su visais reikalai*
“L
'/
,
Vestuvių puota įvyko Da
sidirbti.
Kreipkitės prie —
JAMN & OLLlElt ENGRAVING CO
Rankų darbo staltiesė.
rius Girėnas salėj, kur val
817 West tVa.sluųfton Blvd.
CHARLES P. SUROMSKIS & <X\
•921 S. Western Ave.
“Cash”
“Consoiation gomajam fcali<one dalyvavo
Tel. Rep. 3712 — Vak. Pnw. 1114
BERNIUKAI, 17 metų lr suvirš
pagelbėti j “shlpping room” lr Iš
prize.”
virš 300 svečių. Viršutinėj
nešioti
lengvus
pasiuntimus did
REIKALINGA SEIMININKE
mies tyje.
Viduramžio moteris — viena, dėl
Ir kadangi tų dovanų lai salėj taip pat buvo vaišės
A. STARR BEST
virtino ir prižiūrėjimo namų. Skalb.1 nereikia. Valgis, kainbaris ir al
11 No. Wat-a«li Avenue
mėjimo knygutės buvo pa ir šokiai. Jaunavedžiams su
fa. Kreipkitės:
2134 W. 23nl Place, tel. Ganai 6394
siųstos ARD Bkyriams ir se dėta daug ne tik nuoširdžių
"ERRAND BOYS”, gyvenanti pieti
ngj dalį miesto. Geras darbas lr ge
serų prieteliams,
prašome linkėjimų, bet ir brangių do
ra proga {sldirbtl aukščiau.
MIKE BAl’ER DENTAL LAU.
Suimti 2 plėšikai
visų kuoSkubiauSiai
gra vanų.
30 West lYfbsliington Blvd.
("Draugas” Acme teiepnoio,
žinti pardoutų
knygučių
Povestuvinę kelionę jau
South Chicago policija su
“stubs” (šakneles) į ten, iš nieji atlieka Pietinėse val
Mexico įlankoje siautęs uraganas ištiko Texas valstybės pakrantes ir bangos užlie
HELP VVANTED — MOTERYS
ėmė du plėšikus, Joe Kinley
kur juos esate paėmę, ar stybėse. Grįžę namo jauna jo keletą miestelių. Pranešta, kad Fort Tra vis, arti Galveston, apie 100 asmenų at
OPERATERKO8 — patyrusios prie
Abudu
"power” mašinų siuvime dresių lr ir Jerome Bolding.
gavę, pasilaikant sau du bi sis grįš į universitetą baig kirstas pabėgimas. Bet jiems nesą pavojaus.
uniformų. Gera alga lr oyertime. — paroliuoti iš kalėjimo India
ALDRtCH & ALDRICH, INC.
lietėlius
kaipo komisą už ti pasirinktą mokslo šaką.
185# MUuaukou Avenue
na valstybėje.
parduotus 10 bilietų.
A. Olbekas .......... Cicero.
Kuo geriausių linkėjimų. ARD 9-to skvr.
Visiems ir visoms
„, ... /
OPE RATE RKOS — prie "Merrow"’
Jei kas nesuspės priduot
Chicago. mašinų. Nuolatinis darbas, geras už
C. Lamsarkis
'Giminaitis
mokestis. Kreipkite# prie —
Chicago.
tų “stubs”
prieš pikniką,
M. Martinkus
C. & C. URN BAG COMPANY
nuoširdžiai ačiū!
kvietimas
121& West Grand Avenue
Chicago
galės piknike dar grąžinti
M. Strumskis
Ctefero.
—
ARD
9-tas
sk.
VEITERKOS, 4 valandų dienos dar
Visiems ir visoms, kurie U. Jakaitis .
tam tiktai komisijai pažy Paskatinis šįmet
Chicago. bas,
pietų laike ar vakarais, >8.00.
nuoširdžiai prašo visas rė grąžino Labor Day pikniko
Taip pat galima rinktis ligų valan
mėtoj vietoj sykiu su $1.00
dų. Atsišaukite tiktai patyrusios.
mėjas ir visus seselių prie knygutes pikniko dieną as
rėmėja piknikas
UNIVERSITY KESTAtHANT
— SMAll MONTHIY TAYMINTS—
už
parduotus
bilietėlius.
2400 So. State Street
telius atsilankyti į centro
AU MAK«
nieniai
arba
paštu,
tariame
Pranešimai
Rugsėjo 28 d.
Vytauto
Vienų “stubs” be pinigų,
REIKALINGOS PATYRUSIOS
I
SOLD, RENTED
pikniką sekmadienį, rūgs.
nuoširdų ačiū.
OPERATERKOS —
parke bus ARD centro pas
negalės komisija priimti.
AND REPAIRED
Town of Lake. — šv. Kry siūti dreses
ir mokykloms unifor- 1
28 d., Vytauto parkan. Bu
Dienraščio
“
Draugo
”
ad

mas. Geras užmokestis.
kutinis Šįmet piknikas.
A. Nausėdienė,
•M
MODERN PRESS COMPANY
,
sas 12:30 valandą po pietų ministracija labai įvertina žiaus parapijos draugijų val
Kviečiame visuomenę pa
232 So. Market Street
aCTAD typewriter
ARD. piTm.
dybų, atstovų ir visų veikė
stovės prie 15 St. ir 49 Ct.
COMPANY
visų
savo
skaitytojų
ir
rė

remti Šį išvažikvibaą. Be už
mergina prie krapROMST C. OOtSSLAn. Manner
jų labai svarbus susirinki SKALBYKLOJE,
(prie parapijos svetainės).
ir prie kalnierių darbo.
IM W. MADISON ST.
mėjų pasidarbavimą ir nuo- mas įvyks šį vakarą, rūgs. molinimo
kandžio ir gėrimo, bus dar
Turi būti patyrusi. Nuolatinis dar
Kurie
važiuosite
busu,
užbas.
Paskelbė Religinio
širažią paramą Mašinų Fon 25 d., mokykloje. Susirinki
visokių pramogų laimei iš
BISMAltGK MOTEI, LAUNDRY
I ISTIMATfS —FHEE — DIMONSTRATION I
siregistruokit pas MiliaucRandolpli and Wells Street
dui.
mėginti, o ant galo trijų do
me
bus
svarstoma
pikniko,
Švietimo savaitę
kienę, 1425 S. 49 Ave., duo
"CHOCOLATE DIPPERS”, dienos ir
Sekantieji grąžino
po! bflgim0
g d Sunget nakties
vanų laimėjimas:
“dining
darbo šiftai. 2 ir 1 rankos
nos kepėją, arba pas sky
darbas. Taip pat PAKERKOS ir
Chicago
mayoras Kelly room sėt” (auka A. Aleknygutę:
parke, reikalai. Visi galės VYNIOTOJOS. Nuolatinis darbas,
AR LAIKAS NAMUS
riaus pirmininkę šeputienę,
geriausias užmokestis. Kreipkitės j:
specialiniu atsiliepimu mie šaiuskas Fumiture Co., 6343
3512
CAStROLL
AVENUfc
pasiimti
jau
ir
pikniko
ti
Chicago.
PATAISYTI?
C.
Stasiūnas
..
1526 S. 50 Ave. ir įsigykit
stui
paskelbė
vadinamą Bo. Weste m Ave.), staltie
. Cicero. kietų. Būkit visi lygiai 8 MOTERYS, patyrusios prie padirbi
bilietus. Už tą patį tikietą M. Gedoninas .
Kreipkitės prie
mo ‘'artificial corsages".'
“Piece-“Religinio švietimo” savai sės (rankų darbas B. Ogenvai.
vakare.
Chicago.
M.
Strakolaitis
work
”
darbas.
Geras
užmokestis
nuveš ir parveš. Be to, pir
Charles Yushas
Cnmidiv* I greitoms darbininkėms. Kreipkitės į:
tę nuo rugsėjo 28 d. iki Spa tienės) ir “surprise” dova
iw*ng.
nomiMja
|
N
t1A
KK
st
.
—
room
.
aoa
L.
EJzerakis
.....
Chicago.
kėjai turės progos laimėti
lio 5 .dienos.
nos: '*>» •. *--**-»
• fe
Lietuvis Kontraktorius
GIRLS WANTED, 18-30, to 1 ’fO'ld
dovaną, kurią aukoja Mi- J. Kavaliauskhs.. Chicago.
Ir Karpenterys
Jis tai
padarė Chičago
Kurie paėmė laimėjimo
and pašte Christmas Cards: mušt
S. Stoskus ...... Chicago.
liauckienė.
be nešt and clean; 81 c per hour to
Čhurch federation (protes knygutes prašomi grąžinti
start; 8 to 4:30 p. m.; 5 days.
Prašomos grąžinti pikni C. Krenčius ........... Cicero.
833 NO. ORLEANS ST.
4th Floor
tantų bažnyčių organižaci- tiesiog rėmėjotns, seserims,
ko laimėjimo knygutes, nes L. Milius ............. Chicago.
“PAPER BOX"
OPERATERKOS.
jos) patariamas.
arba atvažiavus į pikniką
patyrusios prie "covering" mašinų,
reikalinga viską sutvarkyti S. Žutautas .... Chicago.
Apsirėdymas
8. S., Stayers. Nuoiatinis darbas.
prie tam tikro stalo. Ten
AMERICAN SĖT V P BOX, INC.,
Mokytis turime, kad pasi
prieš pikniką.
A. V. J. Zubavičius .... Chicago.
152 Vest Walton Street
bus priimamos parduotos ir
-Mūsų Specialybė REIKALINGA "COIL FINISHER”.
—
vytumėm kitas tautas, ku
bepaMuotos knygutės. S .J.
l’atyrusi dačblninkė pageidaujama.
DARBŲ

BBSEIITS IU1T •NI.YIAB MfW-MACKUI •VAIAMTII

lūšį; Gražus

rios garsios savo kultūra,
save mintimi, savo išradi REMKITE IR PLATINKITE
mais.
Valdy S. KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

---

i.

- r ......

r

•

KNYGOS! KNYGOS!
Mūsų knygyne (fcr galima ganti pasirinkimą lietuviškos
rinkinių. Dabiu* komunistų valdžiai
literato ro# ir
spMsdlnimnl. LIETUVIŠKA
roA
SkvO kopijas, vol

R

LTFFBATCRA
JONO BILIŪNO RASTĄI., Tilžė, 1813 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RAftTĄI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
ŠKOS PASAKOS, n L, surinko Dr. J.

PRĄCTUjDRinjAL fn L, ^aėgknto/290 pūst.”.
.$100
VAIŽGANTO RASTĄ! IV t, (Vilniaus lr Kauno laiko
tarpis— 1918-1921 m.), 240 pusi................................ $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, 11, Sutemose-Pasakos lr Dainos. .$1.00 1
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

........................................... $1.00

jttMaiM ..........

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
...

’ 750

RbOMs, Muštruota, ISO pusi. ....................

)5e

SLRRAAC1A1

BU BALTU NUOMtfrŪ

9. AUguStaitytė-VaiėiOntenė,

VAI8^

$1.00

Naujesniosios Poezijos Antologija, ParuoM
K. Binkis,
ds, 230 pdal. .y.................................................... $!•'
JAUNO-Jl LIETUVA, MAIRONIS, 180 pusi. .
PADANGĖSE, Juosas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi......... .50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaikė
I. Wfc0elK 90 OBT .....
..........................................50
TĖVYNĖS KELIAIS, LMdas Gira, 65 pusL :......... M
RUDENS AIDAI, A. JakStas, 1U0
11X) pusi..........................
M
GAMTOS PRILYG
LIETUVIŲ DAINOSE, p«ųtt
Dr. R. Van der Meulen
MEILE, M. Gustaity), 1944 m.
BRĖKŠTA, tt. Vaitkus. 19tt 6l
//I

2334 S. Oakley Ave.

II

Chicago, III.

Piknikas pavyko

Nuolatinis

CONRAD

. Fotografas
So. Chicago. — Rūgs. 21
Studija jrengta pir
d. Vytauto parke 6v. Juo mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
zapo parapijos paskutinis domis ir Holiywood
šviesomis.
Darbas
Šįmet piknikas pavyko.
Garantuotas.
Džiugu buvo matyti pik
nike svečius: kun. P. Cini 420 W. 63rd Street
ką, MIC., “Draugo” adm., Tel.: Biznio - ENGletvood 5883
Rez.: - ENGletvood 5840
kun. Mažukną, MIC.; kun.
S. Petrauską, varg. A. Mončteiką su žmona ir viešnia,
varg. Brazaitį, biznierių Ar
FINANCE AND LOANS
Finansai h* Paskola*
lauską iš Cicero, M. Janu
šauskienę su dukrele iš Bri PASKOLOS
ghton Park. Pastaroji dar
GREIT IR PIGIAI
atvežė dovanų — puikų ran
ANT 1-mų MORGICTŲ
kų darbo paveikslą. Pikni Mėnesiniais atmokėjimais
ke dalyvavo daug mūsų kai
mynų geraširdžių roselanSavings
diečių, kurie ir su darbu
prisidėjo.
and LOAN ASSOCIATION
Kteb. kun. V. Černauskas
of cmcAGO
2202 W. Cermak Rd.
nuoširdžiai dėkoja visiems
J KAZANAUSKAŠ. See.
parapijonams,
komitetui, EEN.
>■■■■ TURTAS
f.— , - VIRA
. • »1,100,000.
į’,
.
darbininkams ems, Šeiminin
kėms, svečiams, pažįsta
■kil.
miems, draugams ?r visiems
WHOLESALE
kas tik kokiu, būdu prisidė
LIOUOR
jo prie pikniko pavykimo.
(STAIGA
Rap.

darbas.

Kreipkitės

prie:

JAMES W. DOYYE, INC.
311 Jio. Desplanes Street

“POWER MACHINE” OPERATER
KOS, prie atšiulinėjlmo kraštų ir
siuvimo vyrų kaklaraišių.
CUTTER CKOSSETTE CO.,
520 So. IVanklin Street

08148 PASIRINKIMAS
HELP VVANTED
AD — DEPT
1S7 No. Dearborn St.
Tel. Randolph 9483—9439

BLIUSl

PDMTINIČ
KOJINIŲ
POOKET’BOOKŲ
. . _ . KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ

V. VILEIŠIENE, SAV.

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, IIL

Nesekime tų, kurie išsiža
valdžios darbų — dabar užsiima
da savo kalbos ir katalikų
visokiais namų darbais
Turi
43 metų patyrimo
tikėjimo, nes ir Dievas jų
2223 West 23rd Place
išsižadės paskutinę teisme
Tek Canal 5014
dieną. — L Leščius

OLAMOUR

FROCK SHOP
5922 W. Roosevelt Rd.
TeL AUSTIN 1175

Mutual Federal

btinth to
nveKolhme

PAIANOĖCH’S
RADK) fcROADCAST

STATION

IVMZP

1520 Iriloeyelea (Top of the Dial)

Rez. Tek VICTORY 2*#«

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
MUSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

AGENTAI:

Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ank Labanauskas
H. Raje wskl
“Shorty”

935 West 35th Street
Chicago, UI.

MILDA

SALES

VIENINTELfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Featnring a Prdįfram of

YITGOSL A V FOLK MUSrc
Every Saturday, 1 to 2 P. M.

• DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

K. KANTER. «•▼.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUOA

M1U AL LfQIN>R OO.

4707 S. Halsted St.
TM. BOUUCVARD 0014

Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette

2022

į^gįfgi^

DMTtBAB

8

GARSI FILMĄ "AMŽINOJI AUKA''
BUS RODOMA CHICAGOS TEATRUOSE

Kętvirtad., rugsėjo 25, 1941

MOKSLO IR PRAMONES MUZIEJUJE, CHICAGO

X C. M. Pauga, žymus
Cicero biznierius ir įvairių
gėrimų pristatytojas į ta
vernas buvo išvykęs į WisFilmą “Amžinoji Auka” visus sužavėjo. Ir buvo lau
consin vai. poilsiui. Dabar
vaizduoja iškilmingas auk kiama, kada ją galės maty
grįžęs pilnas energijos ir
štąsias
katalikų
mišias. ti plačioji visuomenė Chica
vėl padeda savo dukterims
Tai garsinė ir nepaprastai gos teatruose.
biznyje. Biznierius Pauga
katalikų ir nekatalikų mė
Kun. Hugh Calkins, seryra didelis lietuvių priete
giama filmą. Ji padirbdin vitas, dabar praneša atei
X Juozapo ir Konstanci lius ir visų gražių darbų ir
ta kunigų servitų pastan nantį spalio mėnesį “Amži
jos Mickų, 6957 So. Camp parengimų rėmėjas.
gomis ir Bažnyčios autori noji Auka” bus rodoma vi
bell avė., jauniausias sūnus
X P- Grybą, žinomą na
teto užtvirtinta.
Alfonsas išvyko į Mariana
suose astuoniuose Balaban
mų dažymo kontraktorių,
Pirmąjį kartą ši filmą
polio Kolegiją, Thompson,
and
Katz
teatruose
nuo
patiko nelaimė: krisdamas
buvo rodoma Civic t Opera
Conn. Yra pasiryžęs už po
nuo
kopėčių taip susitren
House Chicagoj.
Daugiau spalio 15 iki 24 d. Įžanga
ros metų, baigęs kolegiją,
kė, kad reikėjo net ligoni
kaip 7,000 akmenų mokėjo bus populari — kiekvienam
stoti į Tėvų Marijonų se
nėj pabūti. Dabar jau na
po $3.30, kad ją matyti. Ji prieinama.
minariją. Pasisekimo!
mie. Tai linksmo būdo ir
X S. Aleliūnas tampa nuoširdus žmogus, uolus pa
nuolatinis dienr. “Draugo” rapijos ir draugijų rėmėjas.
korespondentas Pittsburghe,
X Jonas ir Danutė JasinPa. Jaunas ir veiklus jau
skai šiandie jau palieka Chi
nuolis. Pittsburgh Žinių sky
Standard Oil Company tigation penki agentai tuo
cago, išvyksta į savo , ūkį
rius, kuris telpa kiekvieno
refinerijoj
Whitinge, East jau nuvyko į Whiting ir
Risley, N. J., pastoviai ap
penktadienio “Draugo” num.
tirti
nepaprastą
Chicago, vakar rytą sprogi pradėjo
sigyventi. Sykiu vyksta ir
nuo šio laiko bus žymiai
mas sukėlė baisų
gaisrą. įvykį. Kalbama, kad spro
Birutė Vailokaitytė, Jasins
įvairesnis.
Plačiosios
apylinkės buvo gimas, rasi, sabotažu su
kienės sesuo. J. Jasinskas
panardytos tirštuose
juo keltas.
X Onutės Usaitės su J. buvo Lietuvos konsulato
Gaisras buvo
sulaikęs
duose dūmuose. Vienas as
Lindžium vestuvės įvyks Chicagoj attachė.
geležinkeliais
muo žuvo ir dvylika sužeis pašaliniais
šeštadienį, spalių 9 d., Auš
X Kun. A. Miciūnas, MIC.,
ta.
Nukentėjusiųjų pavar traukinių judėjimą.
ros Vartų parapijos bažny
kun. A. Sandys, MIC. ir kun.
Numatoma dideli
nuos
dės kol kas dar nepaduotos.
čioj. Jaunieji yra choristai:
M. Šmigelskis, MIC., jau iš
Federal Bureau of Inves- toliai.
\
ji — Aušros Vartų parapi
vyko į Lavai universitetą,
jos, jis — Nekalto Prasidė
Kanadoje, studijoms ir už
jimo Panelės šv. Abu taip
metų, kitų susilauksim dau
Vaizduojama buvusioji motorinė transportacija. 1. Automobilis International, pa
Registrantai gali
Du berniukai
pat priklauso ir L. Vyčių
giau jaunų daktarų,
nes
dirbtas 1905 m., dviejų cilindrų. Jį įsuka naujai paskirtas assoc. kuratorius transporChicago apskr. chorui.
atsišaukti į boardus
mokslas jiems neprastai se
tacijos skyriui D. Cameron Peck. International didžiausias greitis — 20 mailių per
Cook apskrities vieškelių valandą. 2. 1914 metų Brewster, tų laikų elegantiškas 4 cilindrų automobilis. 3. Peck
X J. ir R. Mazeliauskų kasi. Jų adresas yra: 49,
Drafto boardo No. 97
policija iš Willows Springs sėdi 1914 m. Stanley Steamery. 4. Haynes — padirbtas 1900 m. 5. Mildred Anderson 35 m. vedybinio gyvenimo Rue Saint-Joachim, Quebec,
(4440
So. Western avė.)
sulaikė
James
ir Frank iš muziejaus štabo pasirengus įlipti į 1904 m. automobilį Mercedes. Naujas ass. kura proga LGF Bridgeport sky Canada.
pirmininkas B. R. Pietkierius sveikina ir linki su
Butcber, 9 ir 8 m. amž., iš torius Peck yra motorinės transportacijos istorijos Amerikoje žinovas.
X Dr. J. P. Poška važi
wicz štai ką praneša:
laukti auksinio jubiliejaus.
Roberto Parko.
nėja nauju Buick karu, ku
Kiekvienas karinės konsVietoje
eiti į mokyklą,
X Šv. Kazimiero Akade rį jam pardavė J. BankyČekai pagerbs
Verčiau kalėti,
kripcijos registrantas, kai Archer avė., arti 87 gatvės, U. S. kariuomenėje
mijos Rėmėjų, Bridgeporto Bankevičius iš Marshall
lokalinis boardas užgiria jo jiedu rado pastatytą ir neI
skyriaus
uoliai rengias prie Buick dealerio. Bankevičiaus
negu motiną remti
tautos patroną
klasifikaciją (išėmus klasi užrakytą automobilį, į jį įsi yra 1,597,810 vyrų
centro pikniko, kuris įvyks patarnavimu dr. Poška pa
fikaciją, kai jis prieš boar lipo ir nuvažiavo.
Chicagos čekai katalikai
Rugsėjo
18 dieną J. A.
Mrs. Hanna Ryle, 63 m.
Auto
rugsėjo 28 d., Vytauto par tenkintas. šis jaunas Buickų
dą šaukiamas), turi progos mobily paliko McCook mie Valstybių kariuomenėje bu amž. turi HSptynius suau ateiviai ir čekų kilmės chi
ke. Pasisekimui daug dar pardavėjas neseniai vedęs,
savo
reikale
asmeniškai stely. už 15 mailių, kai iš vo:
gusius sūnus.
Motina rei cagiečiai ateinant) sekma buojasi darbščioji ir visų yra geras lietuvis, remia
aplankyti boardą, jei jis sekė gazolinas.
Karininkų —
kalingą paramos.
Ne visi dienį bažnytinėmis pamal- mylima pirm. Ona Kazlaus bei atsilanko į visus lietu
kreipsis raštu ir apribotu
Palikę, automobilį jiedu Regularinės armijos 15,010 sūnūs ją rėmė. Jie visi bu- Į domis ir pilietine pramoga kaitė.
viškus parengimus su savo
laiku, kaip tas nurodyta leidosi pėsti namo. Polici Nacional. gvardijos 21,800 vo pašaukti teisman. Jiems pagerbs savo gimtinio kra
jauna žmonele.
X Petkų namuose, 4343
nuostatais.
patroną šv.
ja abu rado ties 63 gat. ir Atsargos . ........ 74,000 įsakyta remti motiną pini što ir tautos
X (Juozas ir Barbora Kau
Venceslavą. Iškilmės įvyks So. Rockwell St., rugsėjo 21
Kareivių — ,
gais.
Raštu prašymas
lokali Cicero avė. Pavesti jauni
šiomis
susivienijimo d. buvo jų dukters, ištekė liai (bulvariškiai)
niam boardui turi būt įteik mo autoritetų nuožiūrai.
Reguliarės armijos treVisi sutiko.
Tik sūnūs Čekų R. K.
jusios už Petrausko,, dukre dienomis paliko “grandpa”
Vyresnysis James sako,
tas dešimties dienų laiko
jų tarnybos metų 505,000 : Patriek Ryle, 38 m. amž., Chicagos rajono pastango
lės krikštynų puota, kurion ir “grandma”, nes jųjų duk
tarpiu, kaip iš boardo per kad jis niekad nevaldęs au- Reguliarės armijos at
atsisakė motiną remti su 2 mis.
sukviesta daug svečių, jų relė Zuzana susilaukė gra
Pamaldos įvyks Pal. Ag
paštą apturimas
praneši- toinobilio, bet matęs kaip
doleriais kas savaitė.
Už
sargų ir vienerių me
tarpe ir kun. Jonelis, taip žios ir sveikos dukrelės. Mo
1Amas apie klasifikaciją (for tėvas valdo. Sakosi jis no
tų ............................. 17,500 tai pakliuvo jis kalėjiman. nietės bažnyčioje, 27 gat. ir pat valandėlę praleido ir tina randasi Garfield ligoniDaly
ma 57).
Gavęs registran- rėjęs savo brolį pamokyti, Nacionalinės gvardijos
Sako, verčiau kalėjime su Central Park avė.
kun. J. Prunskis. Petraus -nėj, jaučiasi gerai, ir tiki
abatas P. Neuzil iš
to tokį prašymą boardas kaip reikia vairuoti auto
pusiąs,
bet
motinos ne- vaus
federalinėje tarnybokienės tėveliai, Petkai, yraj si šeštadienį grįžti į namus.
Lisle, III. ir keletas prelatų.
tuojau turi pranešti jam mobilį.
je ........................... 256,500 j remsiąs
seni gyventojai, nuolatiniai Sveikiname “grandpa”
ir
!
Iškilmingas aukštąsias mi
apie jo asmeniško apsilan
Drafto keliu pašaukgerų darbų rėmėjai. Para “grandma” Kaulius, o moti
kymo laiką ir vietą.
šias aukos prelatas I. Kęsti,
SKAITYKITE "DRAUGĄ! I tų ......................... 710,000
pijos ar draugijų sueigose nėlei Zuzanai linkime gra
o pamokslą sakys čekų ka
visuomet matai juos dar žiai ir sveikai auginti duk
talikų
Narod
vyriausias
buojantis. .
relę.
kareiviauti
“THAT LITTLE GAME”BEFORE THE BATTLE
redaktorius kun. R. Ko
Lokalinis drtifto boardas man.
No. 125 nepriėmė
karei
ttlllk STIJDIO
viauti Henry M. Muilins, 26
194'; Wril 3T* Street
m. amž., 4421 Jackson bulv.
7Ae
10 Savaičių Pienumerata Siūloma
Kariuomenėn
priimami
ti iki 6 pėdų 4 colių aukš MODERN
UŽ VIENĄ DOLERĮ
(’liMPI.KTI.
čiausi vyrai.
Muilins
gi tnVANCED PHGTOi.KAPHY
yra 7 pėdų ir 9 colių aukš I OWEXT POSMUI K I’RH F S
PMlISF I.šFaYETTE 2M »
čio.
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį.
NE2ICRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
dienraštis
“Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete*
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
li&ms, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
Vienintžlb ir Smagiausias
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
Vakarinis Lietuvių Programas
biliejaus proga!
Jpnerikoje!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
— DEŠIMTI METAI! —
puikiausia
' proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
*

mu

STANDARD OIL CO. REFINERIJOJ
SPROGIMAS SUKĖLĖ GAISRA

pasivažinėjo

Jo nepriima

JUBILIEJAUS PROGA
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

rUARClITI/

KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

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

•

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

"D R A U G A S"

2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANai 8010

