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STRAIPSNIS 124
“Kad būtų užtikrinta pi
liečių sąžinės laisvė, U. S.S. R. bažnyčia atskiriama
nuo valstybės ir mokykla
nuo bažnyčios. Pripažįsta
ma laisvė visiems pilie
čiams atlikti religines apei
gas ir laisvė antireliginei
propagandai”.
Tai bolševistinės Rusijos
konstitucijos 124 straipsnis, kuris popieryj skamba
labai gražiai, bet gyvenime

Prie Leningrado
žuvo 100,000
vokiečių - rusai

Gaisras Cleveland'e

BRITAI SVEIKINA ATVYKUSIUS
JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ KAREIVIUS
Atvykom rimtu reikalu - gen. Bonesteel
BEYKJAVIK, rugsėjo 17
d. — (Suvėluota) šiaurės
Atlanto salon, kur jau ir
taip pilna kariuomenės, at
vyko naujas Jungtinių Val
stybių kariuomenės būrys,

LONDONAS, spalių 1 d.
Maskvos radio šiandie
paskelbė, jog pirmasis sniegas pasirodė ir pietvakari
Į ngj fronto dalyj kus pasku' tiniuoju laiku vyko smarniekados nebuvo vykdomas. kios kovos.

LAISVft LENKAMS
Jei šis komunistinės kon
stitucijos nuostatas
būtų
buvęs gyvenime vykdomas,
nebūtų tada buvę prasmės
lenkams džiūgauti, kad Ru
sijos komunistai sutiko len
kams ir Lenkijos žydams
suteikti religinę laisvę.
• Tačiau žinia iš Londone
kuri nėra ir negali būti prt
pagandinę prieš dabartinę
Rusija, praneša, jog “lenkų
atstovas dr. Retinger pa
reiškė, kad sovietų Rusija
visai priešingai savo anks
tesnei politikai sutiko leis
ti atidaryti lenkų katalikų
bažnyčią”... “Būsią leista
tikėjimo laisvė (lenkams)
krikščionims ir žydams”.
•

MASKVA, spalių 1 d. —
Karo pranešimai iš fronto
skelbia, jog raudonoji armi
ja sunaikinusi du vokiečių
kariuomenės
batalijonus,
kurie buvo pasiųsti į pieti
nį frontą vieton sumuštų
romunų pėstininkų brigadų.
Pietinėj fronto dalyj į
dvi dienas žuvę 2,300 vo
kiečių kareivių, kai rusams
(“Draugas” Acme teiephotaj
pavykusios laimingai pra
Didelis
gaisras
ištiko
National
Bronze
and
Aluminum
Foundry
co. fabrikus, Cle
vesti dvi kontratakos, kai
panašios kovos vyksta ir ki veland, O. Fabrikuose gaminamos įvairios dalys lėktuvams ir tankams.
tose fronto dalyse.

260,000 žuvusių
Rusų pranešimai skelbia,
jog prie Leningrado
žuvo
100,000 vokiečių ir prie
Odesos žuvo 160,000 rumu
nų.

Laivyno sekretorius Knox už
U. S., Anglų jėgų bendrinimą
Geriau karas svetur, negu namie

U. S.f Anglijos .

vadovaujamas maj.
gen.
Charles H. Bonesteel.
Darbininkai dirbo visą
dieną iškraudami modesniuo
sius karo ginklus ir amuni
ciją iš milžiniškų transpor
tinių laivų.
Ant kranto gen. Bones
teel pasitiko maj. gen. F
O. Curtiss,vyriausias anglų
kariuomenės saloje vadas.

parama Rusijai

Garbės sargyba

Japonija susirūpinus

TOKIJO, spalių 1 d. —
Įtakingas Japonijos laikraš
tis Nichi Nichi šiandie ra
šo, kad Japonija, šaltai se
kdama trijų valstybių kon
ferencijas Maskvoje, negali
praleisti pro pirštus Jungti
nių - Valstybių ir Anglijos
paramos Rusijai, kuri siun
čiama pro Vladivostoką.
Antonescu atsisakė
“Niekas gi negali užtik
rinti, kad šie reikmenys tik
karo vadovybės
rai bus pasiųsti Europos
•
Rusijon”, rašo laikraštis
ISTANBULIS, spalių 1 d. “Šie reikmenys gali ir te
To— Patikimi šaltiniai tvirti
reikmenų, pavyzdžiui, paš
na, jog gen. Ion Antonescu limųjų Rytų kariuomenę ir liūžų, ir naujųjų Garand
atsisakė nuo vadovybės ro tuo būdu suardyti Oriente i'šautuvų.
munų kariuomenei už Ro- esamą pajėgų balansą”.
Kitas nacionalistinis lai
munijos sienų rytų fronte
kraštis
rašo, jog Japonija
ir sau pasiskyrė apsaugos
ministerio titulą, ministe paskutiniuose pasitarimuose Naciai pasmerkė
rio pirmininko vietą užleis su Jungtinėmis Valstybėmis
damas Michail Antonescu. pareiškusi norą vesti tai čekų vadą
Šių sluogsnių pranešimu kią, politiką, bet Japonijai
gen. Antonescu vyriausiojo priešingos valstybės nuola
BERLYNAS, spalių 1 d.
karo štabo viršininku pas tos supa Japoniją ir stipri—
šiandie oficialioji vokie
kyrė buvusį apsaugos mi- na karines bazes pietvakačių
agentūrą iš Pragos pra
riniam Ramiajam vandeny
nisterį gen. Iosif Iacabici.
neša, jog žmonių teismas
Šiuo savo žygiu gen. An ne.
pasmerkė mirti gen. Alois
tonescu formaliai atsisakąs
Elias, Bohemijos-Moravijos
bet kokios atsakomybės dėl
Anglų
bombanešių
protektorato
premjerą.
Romunijos žygių už Romuni
jos sienų.
atakos Vokietijoje

“VILNIES” NUOSTABA
Raudonosios armijos or
Dėl tos pat tikybos lais ganas Raudonoji žvaigždė, INDIANAPOLIS, spalių 1 sak Knox, turi “suteikti vy
vės net ir mūsiškė komu rašydama apie vokiečių nuo d. — Laivyno sekretorius raujančią pajėgą ir domi
pareiškė, nuojančią vadovybę” šiam
nistų “Vilnis” pačiam pir stolius prie Leningrado pa Knox šiandien
kad
ašies
valstybes
nugalė tikslui.
majam puslapyj nustebo, o žymi, kad vokiečiai siunčią
ji juk turėjo žinoti “proleta prie miesto vis naujas pa jus Jungtinės Valstybės ir Geriau tolimas karas
“Jei išekiltų karas”, kal
riškąją” Stalino konstituci jėgas ir miestui esąs vis Anglija turi sujungti savo
bėjo
Knox American Bar
pajėgas, kad “sulaikyti nau
ją, ji juk lietuviams pri dar didelis pavojus.
Association
suvažiavime,
ją agresiją... jos pradžio
mygtinai kalė, kad Rusijo
“geriau karas kur nors to
Tuo pačiu laiku rusai pa je”.
je tikėjimo laisvė neperseli,
negu namie”...
klojama, bet štai vakar die-Į tys prisipažįsta, kad vokieJungtinės Valstybės, pa.“Jei mes turėsime kovo
nos “Vilnis” rašo, girdi, čiams pavykę užimti Poltati...
tad su moderniais gin
vą.
“Lenkų armija turi savo lo
klais,
geriau apsispręski
WASHINGTONAS, spalių
kalinę valdžią ir turi pilnos
1 d. — Iždo departamento me, kad mes kovosime kur
laisvės. Net ir bažnyčia len
apskaičiavimu
Jungtinių nors kitur, bet ne savo že
kams atidaroma Maskvoje”. Švedijoj suimti
Valstybių vidaus skola di mėse”.
(M. P. — J. V.)
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Savo kalboje sekr. Knox
dėja kas mėnuo po $1,000,Na, ir būtų čia ko nuste sesi šnipai
taip pat davė suprasti, jog
000,000.
bti, jei Kremliaus ponai bū
šiuo metu Amerikos laivy
tų laikęsi savo parašytosios STOCKHOLMAS, spalių 1
LONDONAS, spalių 1. d.
WASHINGTONAS, spalių
nas
baigia išvalyti vokie
konstitucijos 124 straipsnio, d. — Vienas geriausių Šve
— Anglijos bombanešiai jau
1 d. — Duodama suprasti,
čius iš šiaurės Atlanto.
jei Rusijoje prieš karą baž dijos šokėjų Mrs. Erika
antra iš eilės naktis bom
jog Prezidentas Rooseveltas
nyčios būtų buvusios atda Moeller, keturi kiti švedai Čekijoj sušaudyta
barduoja šiaurinės Vokieti
Japonijos klausimas
pasirengęs
teprašyti
kon

ros, jei būtų buvusi pilna ir vienas svetimšalis suaręs
jos uostus Hamburgą ir
leisti
apginkluoti
Paskutiniuoju laiku Pre gresą
tikėjimo ir sąžinės laisvės. tuoti ir kaltinami špionažu 58 asmenys
Štetiną, kur sukelta milži
zidentas Rooseveltas ir kiti Amerikos prekybinius lai niški gaisrai prie uosto ir
Deja, to nebuvo ir mūsų ko svetimai valstybei.
oficialieji
administracijos vus.
munistai,
neapsižiūrėję,
miestų industriniuos kvar
BERLYNAS, spalių 1 d. žmonės, kalbėdami apie ašį
ėmė ir paleido katę iš mai
taluos.
— Į tris dienas po pirmųjų stengėsi stengėsi nesuminė
šo.
Anglijos
bombanešiams
net editoriale jau suabejo pranešimų apie neramumus
ti Japonijos, bet šį „ kartą
bombarduojant
Vokietiją,
ja, kad, girdi, “jei Sovietų Čekoslovakijoje
vokiečiai Knox pareiškė:
Naciai
žygiuoja
į
vokiečių aviacija pravedė
Sąjungoje
yra
ištremtų sušaudė aštuoniasdešimt aš
“Aš neabejoju, kad naciz
smarkias atakas Anglijoje,
(Manė pabr.) lietuvių (kaip tuonis asmenis, kurių pen
mas bus sunaikintas.
rytus
nuo
Dniepro
kur ^pereitą naktį vokiečiai
buvo ir lenkų)”... o kitoje kiasdešimt aštuonis sušau
Kiek čia senai mūsų ko
“Aš taip pat neabejoju,
per kelias valandas bom
vietoje jau prisipažįstamą, dė vakar.
munistiniai “draugai”
iš
BERLYNAS, spalių 1 d bardavo penkis šiaurryčių
kad mes imsimės tam tikrų
kad, girdi, rusai neteisingai
“Laisvės” ir “Vilnies”
iš
nugalėsime .— Vokietijos karo vadovy miestus. Tai buvusi viena
Vakar sušaudytųjų
58 žygių, kuriais
atakuojami, nes “Sovietai
vadino visus lietuvius melą
Hitlerio legijonus ir jo sa bė pranešna, jog į rytus didžiausių vokiečių atakų.
kaltinama už tai, kad prieš tarpe yra ir vienas atsargon
giftis (tiesa, tai brangiaunema^,
išėjęs kapitonas Kari Ca- telitus Italijoj ir Japonijo nuo Dniepro vokiečių karo
Aviacijos
ministerijos
žygiai vykstą sėkmingai.
je”.
pranešimu, iš atakų Vokie
"I » U«t«vos (mano pabr ) pek. Taip pat sušaudyta
žodis), nes paskelbta, kad
Šiauriniam fronte, Vokie tijoje negrįžo vienas anglų
Vadinasi, už tai kad apsau Čekijos universiteto profe
besitraukdami rusai išgabe
tijos
artilerija sėkmingai
LONDONAS, spalių 1 d.
gota moters ir vaikučiai sorius Wladimir Groh ir
bombanešis.
no Rusijos gilumon didelį
apšaudžiusi industrijos įren
nuo karo baisenybių”... (Vii gydytojas dr. Yoytech Yi- — Informuotieji sluogsniai
skaičių lietuvių... Tada mū
pareiškia, jog savo žygyje į gimus Leningrade.
nis No. 231. š. m. spalių 1 kik.
sų “broliai” komunistai pri
Vokietijos lakūnai, pra- Naciai atakavo
Krymą vokiečiai jau esą
d.)
(Anglų radio paskelbė, jog apie septynias mylias nuo vesdami atakas ant geležin
mygtinai tvirtino, jog lietu
Na, ponas Prūseika ir slaptasis čekų radio ragina Perekopo.
viai patys savo noru bėgo
kelio susisiekimo, prie Kar- 5 anglų miestus
•
Co.,
jei
jūs
žinojot,
kad
gažmones
pravesti
generalinį
Sibiran.
kovo, sunaikinę trisdešimt
Vadinas, aiškiausias me be na m a Rusijos gilumon lie streiką protestui prieš votris traukinius, prikrautus ( BERLYNAS, spalių 1 d.
tuvių
šeimos
iš
Lietuvos
kiečių
režimą).
las. Lietuvių niekas niekur
— Vokietijos karo vadovy
karo krovinių.
ORAS
netrėmė — jie patys veržte dar prieš karą, tai kuriems Vokiečių radio šiandie pa
Iš vokiečių aviacijos vei bė praneša, jog milžiniški
Dalinai debesuota ir šil
veržės, kad tik neužgestų j galams vadinti kitus melą- skelbė, jog Olandijoj suimkimo Karkovo apylinkėje gaisrai sukelta Newcastle,
čiau.
Naktį galima lietaus.
jiems Stalino saulės spindu J giais, kai apie tai viešai pa ta ir sušaudyta keturi asgalima spėti, jog norima pa Anglijoje, kur vokiečių avi
liai.
skelbiama...
Nesąmoninga, menys ir vienas nubaustas
Saulė teka 6:47 vai., sau- ruošti kelią vokiečių pėsti- acija pereitą naktį pravedė
Tačiau dabar
“Vilnis” | ponuli, nesąmoninga...
kalėjimu iki gyvos galvos. lė leidžias 632 vai.
ninku žygiams.
smarkias atakas.
IŠVYKO,

IŠTRĖMĖ

IŠVEŽĖ

IR...

Gen. Bonesteel einant uo
sto pakraščių Durham Light
Infantry
garbės sargyba
sutiko jį išsikrykavusi ir
keturi (orlaiviai praskrido
žemai.
Savo kalboje generolas
Bonesteel
pareiškė,
jog
“mes esame čionai rimtu
reikalu”.
Spaudos atstovąjns jis ne
pasakė koks tas rimtas rei
kalas.
Bet generolas Bonesteel
pareiškė, jog jie kartu su
savim atsigabeno didelį kie

Naujas anglų
įspėjimas Suomijai
LONDONAS, spalių 1 d.
— Pranešimai, jog suomiai
užėmė Karelijos sostinę Petrosavodską ant
Onegos
ežero kranto, kuris yra
apie 100 mylių į rytus nuo
senosios
Rusijos-Suomijos
sienos, iššaukė Anglijoje
naują įspėjimą Suomijai.
Suomiai šį pranešimą apie
laimėjimą paskelbė per ra
dio net du kartus.
Anglijos vyriausybės as
menys pareiškė, jog britų
vyriausybė
, tebelaukianti
Suomij os atsakymo į anks
čiau pareikštą Anglijos įs
pėjimą, kuriame pareikšta,
kad Anglija laikysianti Šuo
miją kovojančių priešu, jei
suomiai tęs kovą už Suomi
jos sienų.
Informuotieji
vokiečių
sluogsniai pareiškia, jog va
kar nakties atakose apmė
tyta bombomis Ramsgate,
Aberdeen, Hull ir aerodro
mai ir kiti kariniai taiki
niai.
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Jono pasikalbėjimas su Rautu
ka‘tOB
DESIMTASIS SV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNO Bev vado
rauu toli neisi
iuii
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Ir gražu ir garbinga!
Gražu ir garbinga,
neklau8
°
’; gerbta autoritetą.
akla8
o

i

dvaaiškai

RĖMĖJŲ SEIMAS

kas

Amerikos jaunimas nesido
mi katalikiška ir lietuviška
spauda? O aš sakau, kad
Maironio choras net ir uo
liai dirba toje srityje. Kun.
Kazėnas trumpai paaiškino
svarbą ir reikalą remti ka
talikišką spaudą.

Rugsėjo 25 d. Maironio
choras turėjo ekstra skait
lingą susirinkimą, kuriame
svarstė tris dalykus: 1 Ka
talikiškos spaudos klausimą,
Kuomet iškilo svarbus
2 Bowling, 3 pasilinksmini klausimas, diskusijose daly
mo vakarą.
vauja visi, visi reiškia savo
Kas galėtu sakyti,
kad nuomones. Svarstymams pa
greitinti kun. J. Skripkus
to apie turtą, negu amžiną davė eilę patarimų. Visi su
gyvenimą, tas praranda sa tiko. Tas reiškia, kad Maiiš
vo dvasišką tobulybę ir pa- į ronio choras susideda
siduoda svieto tuštvbėms ir sveiko katalikiško jaunimo.
šėtono Suvedžiojimams. To
Nutarta pradėti žaisti
dėl jis nebegali būti tikras bowling, kad žiemos metu
vadas, tiktai suvedžiotojas
palaikius katalikus jaunuo
ir aklas vadas. Todėl, be
lius krūvoj. Bowling bus
vado toli neisi.
J. V. S.
žaidžiamas Homesteade tre
čiadienių vakarais 9:30 vai.

Pasilinksminimo vakaras
bus spalių 30 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėj.

Garbė Maironio chorui,
kad auklėja katalikišką jau
nimą!
Ten buvę*^

RAULAS: Jonai, ką reiš kadangi nezaliežninkų kuni
gai yra atsiskyrę nuo Kata
Seimo posėdžiai bus laiko-1 gali padėti seselėms jų dar- kia “be vado toli neisi?”
JONAS: Kiekviena šeimy likų Bažnyčios ne dėl ko kimi naujos akademijos patal buotės finansinę naštą neš
pose. Ši moderniška ir gra ti. Ar gali būti kilnesnė ir na turi tėvą; jis yra valdo- to, kaip tik dėl to, kad neJei žmogus dar gali klau
gali
matyti
tiesos.
Todėl,
jie
vas
ir
namų
gaspadorius.
gražesnė
idėja,
kaip
ši?
Juk
ži akademija — tikras įro
sytis savo paties minčių, jis
dymas, ką gali padaryti gra Kristus yra pasakęs: “Ir Kiekviena draugystė turi yra dvasiškiai a k 1 i ir
gali gyventi be vilties, be
žiai idėjai pasišventę žmo kas bus davęs vienam šitų savo pirmininką. Kiekviena dėlto jie neklauso Baž
draugų, be muzikos.
nės. Rėmėjai tikrai gali jaus mažiausių atsigerti tik taurę valstybė turi savo guberna nyčios. Tokie kunigai nega
A. Muenthe
tis laimingi, nes savo pas šalto vandens mokytinio torių. Kiekvienas kraštas tu li būti vadais, nes jie yra
ADVOKATAS
ištikrųjų,
sakau ri savo karalių, arba prezi akli. O jei “aklas ves ak'ą
tangomis prisideda prie dau vardu,
VVHITNEY E. TARUTIS
gel sielų išganymo, ir gali Jums, nepraras savo užmo dentą. Taip ir Šventa Kata abudu supuls j duobę”.
ADVOKATAS
likų
Bažnyčia
turi
savo
pir

RAULAS: Kaip gi gali
jaustis, kad gyvena ne sau, kesnio.” (Mat. 10, 42). O
CENTRINIS OFISAS:
mininką, kuris yra kaipo būti toks kunigas aklas dva
3133 SO. jlALSTKD ST.
bet Kristui, kuris visiems ką besakyti apie vienuolynų
(Lietuvių Auditorijoje)
rėmėjus, kurie tokiu pasi vadas arba galva visos Baž siniai, kuns buvo tikras kaVALANDOS: Nuo l-mos Iki 8-tos
Jam gera darantiems užmo
vai. vak.
tik da
šventimu aukoja savo laiką nyčios; tai yra Šventasis'talikų kunigaS(
Tel. CALomet 6877
ka amžinuoju gyvenimu.
134 NO. LA SALLE ST.,
ir jėgas vienuolyno tikslus Tėvas Popiežius. Vyskupas bar jis prisidėjo pne nezaKooin
2014
TeL Stote 7572**
Dievui laiminant, štai, Šv. remti? Jie tikrai yra tikė-i Vra va(^as savo vyskupijos. iįežninkų, todėl jis gali būti
REZIDENCIJA: —
3140 SO. HALSTED ST.
Pranciškaus Vienuolyno Rė jimo apaštalai, apšvietos O kiekvienas kunigas yra tikras vadas?
Tel.: Victory 2679
vadas
bei
pirmininkas
savo
mėjų Dr-ja š. m. spalių 5 skleidėjai,
krikščioniškos
JONAS: žiūrint iš kūniš
d. dešimtą kartą susirenka kultūros palaikytojai ir tė parapijos.
Tel. PROspeet 3525
RAULAS: Tiesa, tą gerai ko atžvilgio, Raulai, ar e*i
bendrai aptarti, kaip geriau vynės meilės ugdytojai.
matęs
žmogų,
kuris
už^isuprantu, bet kodėl atsiskyAli M*KIS-NIW.„ IIBUIIT
LIETUVIS
rėlia kunigas negali būti ge- mę8 “veikas, užaugo sveiAKI
V
GYDYTOJAS
bendradarbiai gauna dvasi
ADVOKATAS
TYPEVVRITERS
kas, ir po tam prarado akis
SPECIALISTAS
Šv. Pranciškaus
ru
ir
tikru
vadu?
6158
So. Talman Avė. f
nių nuopelnų, būtent:
ir paliko amžinai aklas?
A U D I N G MACHINES
JONAS:
Raulai,
jūsų
klau
Chicago, III.
1. Kas dieną seserys kal
Vienuolyno Rėmėjų
— SMALL MONTHIT SATMINTS—
RAULAS: Tiesa, Jonai, ir
simą
gražiai
atsakė
pats
ba maldą už geradarius.
AU MAKIt
tai nieko nauja.
TELEFONAI:
SOLD, RENTED
2. Kas savaitę kalbamas Viešpats Jėzus Kristus: “Jei
tikslas ir privilegijos
Office: HEMIock 5524
JONAS:
Taip,
Raulai,
nie

AND
REPAIRED
aklas ves aklą, abu supuls
—iuii
AuovvaaVienuolijų bendras tikslas rąžančius geradarių intenci
EMERGENCY: call MIDvvay 0001
ko nauja, kad ir kunigas
M. UMMI* tui,
į
duobę.
”
Res.: HEMIock 1643
ja.
yra siekti asmeninio šven
praranda savo sąžinę ir sa Kuvlrė 20 m<tų praktikavimo aklų
±CTAD TYPEWRITER
RAULAS
:
Aš
nematau
COMPANY
3. Metų ketvirtyje laiko
taisyme lr gydyme
tumo, skleisti Kristaus ka
lomi C. eOlBUATT. Mm«w
priežasties, kodėl nezaliež- vo dvasišką šviesą — pa GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
mos
šv.
Mišios
ir
priimama
I PHYSICIAN AND SURGEON
IM W. MADISON ST.
ralystę žemėje, gaivinti ir
šaukimą. Taip ir Judas kar patalkys kreivas akis, trumparegyste
šv. Komunija už gyvus ir ninkas kunigas negali būti
lr tollregyate;
Phone DE AR3ORN P444
_
__________________________
Į
OFISO VALANDOS:
palaikyti tikėjimą katalikiš
palengvins aklų Įtempimų, praAalla*
tą
buvo
su
Kristumi,
buvo
mirusius rėmėjus.
Į^
sumatii
—
FEtEI-ou*o**D>*uo»J
Nuo
1
iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
tikru vadu?
galvos skaudfijlmų, svaigimą lr aklų
kose tautose, steigti įvai
Jo
apaštalas
ir
paskui
pra

karfiti.
4. Per metus sykį atlai
2408 VVest 63rd Street
TOBULIAUSI
JONAS: Raulai, kadangi rado savo dvasiškas akis MODERNI8KIAUSI,
riausias mokyklas ir jose komos pamaldos į šv. Anta
EGZAMINAVIMO BODAI
jaunimą auklėti Kristaus ną per tryliką antradienių. kalbame apie kunigus, kai dėl to, kad puikybė ir godu- SpeciklS atyda atkreipiama t valkų
LIETUVIAI DAKTARAI
po dvasiškus vadus, tai yra lystė ir desperacija per vir- ^kiniai pritaikomi tiktai kada reikia
dvasioje, vesti įvairias gai
VAI AN DOS:
5. Skirtomis dienomis pri ir dvasiška aklybė prie dva
TaL YARda 8148
lestingumo įstaigas. O Šv.
šijo dvasišką jo tikėjimą; lO tos Iki 8-tos valandos kasdien.
‘ VALANDO8: Nuo U iki 12,
imama
šv.
Komunija.
Sekmadieniais
pagal
sutartj.
Pranciškaus seserys siekia.
siškų daiktų. Dvasiniu žvilgs ^ag pats yra įr au atsisky2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
tų tikslų lietuvių tautos nau
Amžiniems nariams prie n^u kas nemato tiesos, tas rėliu kunigu, kurio širdyje ; 4712 So. Ashland Avė.
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
dai. Kadangi šitokie milži minėtų maldų dar aukoja yra dvasiškai aklas. Kadan puikybė užima vietą nuaizeTeL yAW)S 1S78
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
niški darbai reikalauja daug ma: šv. Mišios vėlinių die gi Katalikų Bažnyčia yra minimo, kuris daugiau mąs- J
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
darbininkų,
tai vienuoliai noje ir per seselių metines Šventa, Viena ir Visuotina,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 S. Halsted St, Chicago
Taipgi akinius pritaikau.
vieni jų atlikti negali; jiems rekolekcijas šv. Mišios ir
Pirmadieniais, Trečiadieniais
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ir
šeštadieniais
3343
So. Halsted Street
reikalingi pagelbininkai, ir šv. Komunija.
Valandos: 3 — 8 popiet,
feL OANal <188
Rea. 0058 Bo. Talman Are.
Būkite
Malonus
Telefonas; CICero 437.
Tel. CANai 5969
tie pagelbininkai yra rėmė
Rea. TeL GROvehlll 0617
Office
toL
HEMIock
4848
SAVO
AKIMS
jai, kurie pasiima ant sa REMKITE IR PLATINKITE.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tik viena pora. aklų vlaam gy
vęs pareigą remti vienuoli KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
venimui. Saugokit Jaa, leisdami
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VVest Cermak Rd.
PHYSICIAN AND SURGEON
Uhikaa minuoti jaa modernUklausla
jos darbus moraliai bei me
Ofisas ir Rezidencija
Valandos:
1
—3
popiet
ir
7
—
8
v.
»
metodą, karto readllmo mokatoe
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road
gali nuteikti.
2155
VVest Cermak Road
REZIDENCIJA:
džiaginiai. šv. Pranciškaus
Ofiso toL OANal 8UB
M METAI PATYIUMO
VaL:
3
—
4
ir
7—
9
vak.
OFISO
VALANDOS
PIRM NEGU PURKŠITE
6631
S.
California
Avė.
pririnkime akUrin^kurte^atoltua
Ofiao VaLi 8-4 ir 7-8
Vienuolyno rėmėjai taip pat
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
MATYKITE MUŠI
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
Telefonai REPublic 7868
TraMadtentola nagai sutarto
ANTRAS OFISAS
Bes. Tet: ■—nito Bito
yra suorganizuoti labai šven
Dr. John J. Smetana 2423 W. Marguette Road
Ofiso tel.: VTRglnla 0036
2017 S. VVestern Avė. >
tais ir kilniais tikslais, bū
TaL YABds 8846
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
Tel. Canal 7171
Dr. J. J. Smetana, Jr.
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien
tent:
OPTOMETRISTAI

DR. VAITUSH, OPT.

V. W. RUTKAUSKAS.

, DR. ALBERT J. VALIBUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS V

DR. S. BIEŽIS

BR. J. J. SIMONAITIS

1. Palaikyti ryšius su šv.
Pranciškaus seserų vienuo
lija ir ją įvairiais būdais
šelpti,

2. Surasti stipendijų ne
turtingoms, bet gabioms
mergaitėms, kurios nori siek
ti mokslo seselių vedamoje
akademijoje.
3. Pagelbėti neturtingoms,
bet pašaukimą turinčioms,
mergaitėms į vienuolyną įstoti suieškant joms dalį.
Remiant tokį darbą visi

1801 So. Ashland Avenue

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
8TATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų paatatymą ai
pataleymą — Nieko linoktti — I
metai temokėti — Apkalnarlmas
dykaL
Lietuvis Pardavėjas
Stanley Lltwtnae — Vedėjas

Carr-Moody Lumber
Company
8039 So. Halsted Si.
VIC. 1272

MosfMIBDLE-AGEWomen

38-52 Years
.Suffer Mttreu At This

Tf this period ln a voman's life
makes you cranky, restless,
nervous, irritable, tired, blue at
times, suffer weakness. dlzzlness, hot flaehes, distress of
“irregulartties”—
Start a t once— try Lydi a E.
Pįnkham's Vegetable Com
pound. It's one medicine you
cgn buy today made especlolly
for women— it helps relieve
distress due to this functional
dlsturbance. Lydia Plnkham's
Compound has helped hun
dreds of thousands of women

Kampan 13-ton
Pele fonas CANAL 0633 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. Iki 3.30 p. m.
Tre*. lr MM: 9:90 a. at. Iki
o m

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiao vai. nuo 1—S; nuo 8:36—8:86

756 West 354b Street

DANTISTAS

4157 Archer Avenue

4645 So. Ashland Avenue

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Sa Halsted Street
ReaJdencija: 0800 Ba Artoston A*
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 ųopis

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

Seredoj pagal sutartį.

TelefofUM; HKMtock &S49

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

rt

DINING ROOM 8KT8 — PAR
LOR HETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — RKrRlGERATORS — WASHERS —
MANGELS — trroVEB.

Popiet — nuo 1 Iki SI Vak. 7 Iki 9
Nedėllomls pagal sutartj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDO8: 24 ir 7-fi
ir pagal sntartį.

Rea. telefonas SEEIey 0434.

TsL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

to go smiling thru trylng "mlddle age.”
Taken regularly—Lydla
Pinkham’s Compound helps
bulld up reslstance to such annoytng symptoms that may betray your age faster than anything. Also very effective for
younger women to relieve
monthly cramps. Follow label
directions. WORTH TRY ING:

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Havraian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634-3 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB

1853 We»i Mth Street
LIGONIUS PRIIMA j
Kasdien ras 2:90 iki 8:09 vaL
Trečiad. Ir Sekmad. tik ■uritarlu»_

DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniam.

4631 So. Ashland Avė.
ToL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
fieitodieoiaia

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(3-tros lubos)
TeL lHDwaj 8880
Chicago, UI
Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 18 vaL ryto, nuo 2 iki I
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak vsk.
ir pagal sutartį.
Sckmsd nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Tel. Cicero 1484

Prognramal:

Retod. TeLi
PBOspeto MM

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res. 1625 So. 50th Avenue

Bndriko Radijo

VIRginla 1888

6757 So. VVestern Avė.

DR. PETER J. BARTKUS
•U/

Ofiso TaL:

Ofiso valandos:

Telefonas CANai 7339

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

•

arU 47th Street
vai.: aso fi vai. ryto iki 8 vai. vak

0 Iki fi vai. vakar*

3409 S. Halsted St

Akiniai teisingai
prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

DR. C. VEZELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. ŠeStadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office teL YABds 4787
Namą tol. PROspeet 183S
TeL OANal 0867
Rea. tel.: PROspeet 665.
Tei. YARda 5981.
Rea.: KENwood 5107

OR. A. J. BERTASH

UR. F. G. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips

DR. MAURICE KAHN,

DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB

(Tėrinvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB

Tel. YARda 0994
Rez. Tel. KENtvood 4300

4631 So. Ashland Avė.

2500 VVest 63rd Street

VALANDOS

OFISO VALANDO8:
Nuo 1—4 ir ano 7—0 vakare
Talpto pagal sutartį. ____

Nuo 16-12 v. ryto, 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dieng

Ofleo toMtaue PI

PLATINKITE '‘DRAUGĄ**

j

4

'1

LIETUVIŲ, APIE KURIŲ NUŽUDYMĄ
AR IŠVEŽIMĄ RUSIJON GAUTA
ŽINIŲ, SARASAS
(Tęsinys)

4’

i

DRAUGAS

Ketvirtadienis, spal. 2, 1941

NUŠAUTA P. AFRIKOJ

Žiauriau nei Nerono
laikais
ant

Kryžiai

Vynls

į

j

Sibirą

akis.

kiek

nugarų.

—

APSAUGOS
BONAI
—

Gabeno

suspėjo.

Vienas veikėjas rašo re
dakcijai:
“Gavau laišką iš Lietuvos
per Klaipėdą.
Rašo, kad
bolševikų laikais buvo daug
kankinių.
Kankinimo bū
dai (tortures)
buvo žiau
resni, negu Nerono laikais,
ypatingai kankino kunigus.
Kunigams išplaudavo ant
nugaros kryžius, į akis kal
davo
vinis.
Nukankino
daug ir pasauliečių, jų tar
pe adv. Petronaitį iš Kre
tingos ir Bernotą iš Švėkš
nos.
“Daug žmonių
išvežė į
Sibirą.
Iš Panevėžio išve
žė adv. Teodorą Liutkevi
čių su žmona, Marija, iš na
("Draugas” Acme telephoto* mų Tomkevičaitę. Liutkevi
Alice Silverthorne de Trafford, buvusi chicagietė, kokį čius 83 metų amžiaus. Dar
Laiką gyvenusi Paryžiuje ir Londone, rasta nušauta vie iš Panevėžio išvežė Eidrigevičienę, a. a. Stanislovo Einuose Kenya namuose, Pietinėj Afrikoj.
drigevičiaus žmoną. Jis se
niau buvo Panevėžio mies
228. Adolfas Daknys 1901 šaltkalvis Kaune.
to galva — majoras. Dar
229. Jonas Daubaras 1917 darbininkas.
išvežė Malinskienę ir kitas.
230. Juozas Drapaitis 1918 šaltkalvis Vilniuje.
“Iš Kretingos išvežė 6,
231. Juozas Daunaravičius 1894 iš Maišiogalos.
notarą Joną Kentrą, Mant232. Juozas Didvalis studentas 1921 "Vilniuje.
rimus, Parčauskius
(prof.
233. Jonas Dumbliauskas 1914 darbininkas šakiuose.
234. Adolfas Draugelaitis 1895 darbininkas iš Daugė Liet. Univers.) ir Stulgins
kius, b. prezidentą.
liškiu, Kybartų vai.
“Nuo Panevėžio
išvežė
235. Antanas Davidavičius 1910 knygrišys Vievyje.
Jadvygą Lenkutienę, a. a.
236. Tomas Dambrauskas 1899 šoferis Kretingoje.
dr. Antano Lenkučio žmo
237. Andrius Deltųvas 1895 tarnautojas Šančiuose.
ną.
238. Petras Dambrauskas 1910.
“Daugiau dar buvo pas
239. Alfonsas Dambrauskas 1910.
kirta išvežti, bet užėjo vo
240. Povilas Grigulis 1913 šaltkalvis iš Pagėgių.
kiečių kariuomenė ir paliko
241. Julius Grigaitis 1908 ūkininkas Švėkšnos vai.
neišvežti.
242. Jonas Grybauskas 1887 tarnautojąs Turmante.
“Išvežtas iš Švėkšnos gra
243. Kazys Greičius 1918 stalius Valkininkuose.
pas
Jurgis Broel-Plateris,
244. -Birutė Grabauskaitė 1921 mašininkė Vilniuje.
bet jis mirė N. Vileikoje.
245. Kazys Giknius 1899 darbininkas.
z
“Išvežtieji kai kurie ap
246. Kazys Grigaliūnas 1910 karininkas Vilniuje.
gyvendinti
palatkose prie
247. Jonas Jančys 1902 mokytojas Panevėžy .
miesto Bamaul
(Sibire).
248. Anicetas Jakštas žurnalistas Vilniuje.
Baratschnyj poselok.”
249. Stasys Jankus 1913 darbininkas Šiauliuose.

169. Jurgis Markevičius 1910 darbininkas iš Kauno iš
vežtas iš kalėjimo.
170. Stasys Balčiūnas 1920 darbininkas iš Joniškio iš
vežtas iš kalėjimo.
171. Kazys Gražulis 1906 šoferis Vilniuje išv. iš kai.
172. Motiejus Adrilionis 1917 karys išvežtas iš kalėjimo.
173. Antanas Adomaitis 1910 šoferis Vilniuje išv. iš kai.
174. Stepas Areima 1893 darbininkas Kaišedorys išvež.
tas iš kalėjimo.
175. Jonas Alekimavičius 1922 pardavėjas Vilniuje iš
vežtas iš kalėjimo.
176. Jonas Agutis 1914 karininkas išvežtas iš kalėjimo.
177. Alfonsas Adomaitis 1914 šoferis .Vilniuje išv. iš kai.
178. Petras Aleknavičius 1915 iš Seinų aps. Miklaužių
km. išvežtas iš kalėjimo.
179. Feliksas Ališauskas 1901 batsiuvys iš Joniškio iš
vežtas iš kalėjimo.
180. Balys Andriuškevičius 1917 kareivis išvežtas iš kai.
181. Balys Atkočiūnas 1903 batsiuvys iš Dusetų išvež
tas iš klaėjimo.
182. Vincas Arinavičius 1925 batsiuvys iš Kauno iš
vežtas iš kalėjimo.
183. Alfonsas Baranauskas 1913 darbininkas iš Šiau
lių išvežtas iš kalėjimo.
184. Stasys Boreiša 1912 tarnautojas iš Vilniaus iš
vežtas iš kalėjimo.
185. Jonas Baltriūnas 1905 mūrininkas iš Vilniaus iš
vežtas iš kalėjimo.
186. Jonas Balsaitis 1918 karys iš Šakių vai. išv. iš kai.
187. Paulė Butkaitė 1897 mokytoja iš Žaslių išv. iš kai.
188. Kazys Baltrėnas 1923 mokinys iš Vilniaus išvež
tas iš kalėjimo.
189. Petras Bloznelis 1903 tarnautojas iš Vilniaus iš
vežtas iš kalėjimo.
190. Jonas Bunikis 1918 kareivis iš Vilniaus išv. iš kai.
191. Kostas Baltrušaitis 1917 karys iŠ Vilniaus išvež
tas iš kalėjimo.
192. Alfonsas Bielinis 1911 darbininkas išvežtas iš kai.
193. Jonas Balsys 1905 tarnautojas iš Skuodo išv. iš kai.
194. Bronius Butą 1918 raštininkas iš Obelių išv. iš kai.
195. Petras Bindokas 1900 tarnautojas iš Šumsko vai.
išvežtas iš kalėjimo.
196. Jurgis Balkevičius 1900 tarnautojas Vilniuje iš
vežtas iš kalėjimo.
197. Vladas Burkauskas 1917 kareivis Varėnoj išvež
tas iš kalėjimo.
198. Jonas Blažys 1901 Višnekalnio km. ūkininkas iš
vežtas iš kalėjimo.
199. Kostas Barauskas 1905 knygrišys iš Kybartų iš
vežtas iš kalėjimo.
200. Pranas Bielinis 1914 ūkininkas iš Mariampolės iš
vežtas iš kalėjimo.
201. Juozas Buzas 1904 kareivis iš Šančių išv. iš kai.
202. Vladas Balkevičius 1877 technikas iš Kauno iš
vežtas iš kalėjimo.
203. Antanas Bereliauskas 1901 iš Kauno šaltkalvis
išvežtas iš kalėjimo. t
204. Jonas Bieliūnas 1911 technikas Vilniuje išv. iš kai.
205. Teodoras Baltrukevičius 1912 išvežtas iš kalėjimo.
206. Jaroslavas Baranauskas 1910 monteris iš Kauno
išvežtas iš kalėjimo.
207. Juozas Balsys 1915 šoferis Šiauliuose išv. iš kai.
208. Leonas Bakanas 1910 kirpėjas Kėdainiuose iš
vežtas iš kalėjimo.
209. Jonas Bakeris pianistas Vilniuje išvežtas iš kai.
Išvežti iš kalėjimo:
210. Jonas Budrys 1918 menininkas Lentvaryje.
211. Zigmas Čeplinskas 1916 artistas Vilniuje.
212. Vincas čiųžius 1918 kareivis ligonis.
213. Adomas čalkkuskas milicininkas Vilniuje.
214. Vladas čalkauskas 1912 tarnautojas Biržų apskr.
Bobenų km.
215. Bronius čeplinskas 1913 šaltkalvis Vilniuje.
216. Izidorius Černius 1908 buhalteris Ukmergėj.
217. Jonas Černius 1920 mokinys iš Dūkšto,. Antolgės k.
218. Juozas čelius 1919 kalvis.
219. Povilas Čiukšis 1918 darbininkas.
220. Jonas čuimelis 1918 stalius Kaune.
221. Bronius čaplinskas 1913 muzikas Mickūnų rai.
Varšulių km.
222. Aleksandras Čibiras 1919 darbininkas.
223. Stepas Čepokaitis 1918 kariuomenėj griežikas.
224. Eugenijus Ciesinskas 1911 studentas Vilniuje.
225. Antanas čiužas 1901 darbininkas iš Šiaulių.
226. Bronius Draugelis 1896 technikas Vilniuje.
227. Stasys Dzevačka 1917 muzikantas Vilniuje.

250. Vincas Keveris 1913 stalius iš Doveiniškių km.
251. Adolfas Klibas 1891 raštvedys Kretingoje.
252. Kazys Kučengis 1903 tarnautojas Vilniuje.
253. Edvardas Keblis 1913 stalius, Gargždai.
254. Kazys Kulikauskas 1919 šaltkalvis Vilniuje.
255. Jonas Keršulis 1897 buhalteris Lazdijuose. .
256. Povilas Blauzdis 1894 ūkininkas.
257. Antanas Kazanavičius 1918 darbininkas Vilniuje.
258. Jurgis Krivickas 1917 kareivis.
259. Vladas Klapatauskas 1917 kareivis Vilniuje.
260. Balys Kalenda 1918 kareivis Vilniuje.
261. Jonas Kivalaitis 1892 šaltkalvis Kaune.
262. Jonas Kušleika 1917 kareivis Trakuose.
263. Bronius Kviedys 1917 kareivis Pabradėje.
264. Petras Krasauskas 1899 tarnautojas Vilniuje.
265. Kazys Klingis 1918 kareivis Vilniuje.
266. Kazys Krasauskas 1902 tarnautojas Vilniuje.
267. Valerijonas Katkevičius 1921 batsiuvis Šiauliuose
268. Pranas Karnauskas 1896 geležinkelietis Kybartuose
269. Antanas Kalvaitis 1898 stalius Kaune.
270. Feliksas Keršis 1900 stalius Kaune.
271. Andrius Kažukauskas 1900 buhalteris Vilniuje.
272. Juozas Kiršius 1918 kareivis.

KAS REIKIA ŽINOTI

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

PIRKITE APSAUGOS BONUS!
K. — Kiek daug reikia
Apsaugos
Taupumo žen
klų užpildyti vieną albu
mą?
A. — Septyniasdešimta
penki 25 centų ženklai; sep
tyniasdešimta penki 50c. žen
kiai; septyniasdešimta penki
vieno dolerio ženklai; arba
penkioliką penkių dolerių
ženklai.
Užpildyti ženklais
albumai tuojau pakeičiami
Apsaugos
Bonais (Serijos
E) pašte, arba banke.
K. — Kas direktuoja na
cionalinį sąjūdį pardavinėti
Apsaugos Taupumo Ženklus
parduotuvėse ?

^ScratchiiK

RoHave
ItchFast

A. — Valstybės Iždo va
dinamas Retail Advisory
komitetas.
Šio
komiteto
pirmininkas yra Benjamin
H. Hamm iš National Re
tail Dry Goods Association.
Kiti komiteto nariai yra
iš kitų trylikos national retair organizacijų.
Pastaba.
Įsigyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į artimiausį paštą,
banką, arba taupymo ir sko
linimo sąjungą; arba rašy
kite U. S. iždininkui, Washington, D. C. Taip pat ir
parduotuvėse
parduodami
Apsaugos Ženklai.

Did “Diamond Jim” Have
Stomach or Ulcer Pains?

ar Mist? tok

Forquick relief from itehing of eezema. pimples,
athlete's foot. scr.bies, rashes and other extemally caused skin troubles, ūse tvorld-famous,
cooling. antiseptic. iiquid D. D. D. Prescription.
Greaseless, stainless. Soothes irritation and
quickly stops intense itehing. 35c trial bottle
provea it, oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PRESCRIPT ION.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

Tt is hardly likely that Diamond Jim
Brady could have eaten 40 voraclously If. ha sufTered after-eating
pains. Sufferers who have to pay
the penalty of stomach ot ulcer
alns, indigestlon, gas pains. hearturn, burning sensation, bloat and
other conditions caused by ezcess
acld should try a 25c box of Udga
Tablets. They mušt help or money
refunded.

g

^CtrRcurr

ThithstVbi/
^ItčhingS
-srMsifftok

Forquick relief from itehing of eezema, pimple*.
athlete'i foot. scabies, rashea and other extemally cauaed skin troubles. uae world-taxnoua.
cooling. antiseptic, liquid D. D. D. Prescription
. Greaseless. stainless. Soothes irritation and
quickly stops intense itch.ng. 35c trial bottle
proves it. oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION.
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MIDDLE-AGED
' PEOPLE
BRUSH

are common offenders

' .CRAYON.
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(Bus daugiau)

Why lolsrots thof Irritafr
l«0 groy that so dlsturba

•ho color harmony of

—

MiiiiONS AMH—Miracle Whip does arork uondtrt
with salads! A uniąue combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America’s favorite salad dressing.

If you’re past 40, the chances are
that your breath will be offensive
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny food particlea
caught by partial platės and denturea freąuently cause this condition
vrhich you yourself may not detect
būt vrhich is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath svveeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St Louis, Mo.
Rrfor* Any Dat» Ut*

LISTERINE ANTISEPTIC
7a AfoAs Faur SrrofA Stp««<«c '

I

your hair f Touch h away
safely with this new Clat

rol Bruih Croyon. lt per-

mhs colorino from the root out vdthout dripping or smudgIng, and k the perfect antvrer to ln-between tlntings or
those distracting first gray halrt.

h

a smart "corry-every

where” case that opens in a flffy ready for ūso. >1 .. <

fiefills 50c ... ln 12 naturaklooUng sfcadev
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sąrašą., ten rasime daug kunigų vardų (tas sąrašas dar
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Subarriptions: One Year -— $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
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I,1etu0Ų katalikų dienra'Ačio “Praujfo" rSmfiJama lr skaitytojam*
siunčiu sveikinimus tr geriausius llnkSjinnusI
Jūsų dlenraStis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodama*
apie Jvairlus katalikams {domins dalyk un. bet nurodo tikėjimo tl»
sas. gina Ir aaugo jas nuo amžinojo Išganymo prležų.
Daugarlopai tapadauc*ja jOsy katallkUUco dienraščio skaitytojų skai
čiusi
4, AMtKTO GIOVANNI C1COGNANL,
iAodlcea Arkivyskupas,

Apaštaliukas

Sovietu Rusijoj laisvės religijai nėra

nepilnas).

Jei tasai konstitucijos 124 paragrafas būtų turėjęs
reikšmės Sovietų Rusijos gyvenime, tų dalykų — reli
gijos persekiojimo nebūtų buvę ir bolševikų užgrob
tuose kraštuose.
Bolševikai persekiojo ne tik katalikus, bet ir kitų
religijų žmones. Apie tai jie patys yra nekartą atvirai
pasisakę. Prieš keletą metų Maskvos bolševikai gyrėsi,
kad Leningrade Stalinas nušlavęs tris baptistų kongre
gacijas, areštuojant dvasiškius ir parapijonus. Laik
raščiai pranešė, kad šimtai pravoslavų ir protestantų
arkivyskupų, vyskupų ir popų bei pryčerių be teismo
buvo sušaudyta.
♦
Komunistų oficialia organas “Izvestija” apskaičia
vo, kad raudonųjų valdžia Rusijoj konfiskavusi iš
krikščionių bažnyčių netoli pussštunto bilijono aukso
rublių vertės turtų (apie $3,575,000,000). Tas pats
Maskvos laikraštis padavė statistikos davinių, kad So
vietų Rusijoj likviduota 76 vienuolynai, kurie užlaikę
349 ligonines, 197 mokyklas, 168 prieglaudas neturtin
giems, 48 sanatorijas. Per dvidešimts metų likviduota
70,000 įvairių kongregacijų (parapijų).
Tie daviniai sako, kad Stalino konstitucijos 124 pa
ragrafas ne tik kad neveikė, bet buvo dedama didžiau
sių pastangų visai sutriuškinti religinį sąjūdį Sovietų
Rusijoj. Tam buvo užkinkyta Kovojančiųjų Ateistų Ly
ga, kuri gyrėsi turėjusi penkis milijonus narių, kurių
pagalba buvo uždaryta šimtai bažnyčių panaudojant
fizišką jėgą.

Nei bažnyčioms, nei kunigams, nei tikintiesiems pi
liečiams laisvės Rusijoj nėra. Niekas ten neturi lais
vės. Laisve naudojasi tik Stalinas ir jo patys ištiki
miausi pakalikai.

Prieš keletą metų Stalinas išleido Sovietų Rusijai
konstituciją, kurios 124 paragrafas apie religiją taip
Dėl to ir nesistebima, jei ir Didžiosios Britanijos
kalba:
ir Jungtinių Valstybių vyriausybės, pasižadėdamos
“Kad užtikrinti piliečiams sąžinės laisvę, bažny
remti rusus kare su naciais, griežtai pasisakė prieš tą
čia S. S. S. R. atskiriama nuo valstybės ir mokykla
gengsterišką komunizmą ir paramą teikia ne jam, ko
nuo bažnyčios. Visiems piliečiams pripažįstama lais
munizmui, bet Rusijai, kaipo tokiai.
vė pildyti religines apeigas ir vesti priešreliginę pro
pagandą.”
Praėjusį antradienį Prezidentas Rooseveltas spaudos
atstovams pasakė, kad šis Sovietų Rusijos konstituci
Liet. generalinio konsulato New Yorke spaudos biu
jos paragrafas turi panašumo į Jungtinių Amerikos leteny rašoma:
Valstybių konstitucijos paragrafą, nustatantį žmonėms
“Lenkai jaučiasi nuskriausti ir nusivylę britais ir
religines teises.
susitarimu su Sovietų Rusija. “Nowy Swiat” beveik
Dėl to čia netenka ginčytis. Prezidentas žino ką jis kasdien paduoda ištraukas iš anglų spaudos, reiškian
kalba. Jis, be abejonės, žino, kad
čios anglų nuomonę šiuo klajusimu. Taip savaitraštis
vienas dalykas, yra konstituciją parašyti, bet visai
“Truth” (dešinės pakraipos) rugpiūčio 8 d. rašo:
kitas ją į gyvenimą vykdyti.
“Sunku žinoti, kaip dažnai rusų literatūroje lenkai
Jis žino, kad Sovietų Rusijoj tik viena konstitucijos
aprašomi neigiamai. Be abejonės yra atbulai, jei len
124-tojo paragrafo dalis tebuvo vykdoma, būtent pas
kų autoriai aprašo Rusiją. Neapykanta tarp tų dviejų
kutinioji — “laisvė... vesti priešreliginę propagandą.”
tautų siekia tolimą senovę. Rusų revoliucija tą neapy
Religija laisvės prie Stalino diktatūros niekuomet ne
kantą tik apvilko į naujus rūbus. Kapitalistinė ir ka
turėjo ir dabar dar jos neturi.
talikiška Lenkija buvo dideliu kontrastui bolševistinės
Tai labai gerai žino garbingasai Prezidentas Roose
ir ateistinės Maskvos. Net šiandien, kuomet Rusija
veltas, kuris 1940 m. vasario 10 d. Amerikos jaunimo
kovoja už savo gyvybę, neužmirštama apie tuos prie
kongreso atstovams, tarp kitko kalbėjo:
šingumus. Tą patvirtina išstojimas kelių emigracinės
“Aš nemėgau komunistinės regimentaeijos.
Aš
valdžios Anglijoje narių, kurie panorėjo tuo būdu pa
bianrėjaus žudymu tūkstančių nekaltų aukų. Aš nuo
reikšti savo nepasitenkinimą sutartimi su Rusija.
širdžiai apgailestavau religijos pašalinimą, nors ži
nojau, kad netrukus Rusija sugrįš prie religijos dėl
“Tikra šios sutarties vertė glūdi tame, kad ji leidžia
paprastos priežasties, kad per keturis ar penkis tūks mums ramia sąžine nusiplauti rankas rusų-lenkų susi
tančius užrekorduotų istorijos metų įrodė, kad žmo tarimo reikale. Pasižadėjome atstatyti Lenkiją ir be
nija visuomet tikėjo į Dievą, nepaisant tuzino bergž tos įvykusios sutarties privalėjome po Vokietijos nu
džių pastangų Dievą ištremti.”
galėjimo atplėšti likusias Lenkijos provincijas iš rusų,
Ne be Prezidento žinios p. Welles, rusų-vokiečių ka mūsų sąjungininkų.
rui prasidėjus, pasmerkė komunizmą.
“Dabar, gi, kuomet Rusija ir Lenkija susitarė be
Visam pasauliui aiškiai yra žinoma, kad Sovietų kons tarpiai — mes nuo tų pažadėjimų paliuosuoti. Be reikš
titucijos 124 paragrafas niekuomet nebuvo vykdomas.
mės yra faktas, kad Lenkijos vyriausybė, kuri tą su
Su juo nesiskaitė nė patsai konstitucijos autorius dik tartį pasirašė, negali nei susisiekti su tais, kurių var
tatorius Stalinas. Jis tiek turėjo reikšmės, kiek Stalino du, kaip jie tvirtina, kalba, taipogi neturi jokios ant
sutartys su Lenkija, Rumunija, Suomija, Lietuva, Lat
jų galios.
vija ir Estija.
“Neturime jokių davinių, kad patys lenkai, apart
Stalinas laužė visas sutartis, jis laužė savo kons
valdančių sluoksnių, pageidauja atsiskirti nuo dides
titucijos ne tik vieną
kurį paragrafą, bet visus.
*
Visiems aišku, kad ta neva konstitucija Stalinas no nio ekonominio vieneto. Mūsų pirmykštis pasižadėji
rėjo Rusijos ir viso pasaulio akis apdumti.
Bet ne mas buvo duotas Beckui ir Rydz-Smiglui, Sikorskis ir
Raczkewicz mus nuo tų duotų pažadų paliuosavo. To
pavyko.
Pasauliui žinoma, kad Sovietų Rusijoj buvo uždary dėl jaučiame palengvinimą pašalinę pavojų, kuris gra
tos bažnyčios, išžudyta tūkstančiai dvasiškių, likusiems sino mus įtraukti į tolimesnį įsikišimą į kontinento rei
dvasiškiams buvo sudarytos taip sunkios sąlygos,' to kalus.”
kie dideli trukdymai ir persekiojimai, kad visai nebu
Tik dešinysis laikraštis, tiek katalikų “The Weekly
vo įmanoma rūpintis žmonių tikėjimo reikalais. Kiek Review” rugp. 7 d. užstodamas katalikišką Lenkiją
žuvo šiaip jau tikinčiųjų žmonių vien tik dėl to, kad visgi prieina tos pačios išvados, kad D. Britanija ne
jie nenorėjo išsižadėti religijos, sunku ir apskaičiuoti suteikė jokių garantijų, kiek tai liečia rubežius.
— ne tūkstančiais, bet milijonais.
“Nowy 9wiat” yra prieš Sovietų-Lenkijos sutartį,
Labai gerai sužinojo, kaip yra vykdomas Stalino 124 todėl jis ir talpina ištraukas iš anglų spaudos.
Jis savo laidoje rūgs. 18 d. puola “Polish Informa
paragrafas ir Lietuvos žmonės. Taip pat sužinojo ir ki
tų Baltijos valstybių gyventojai. Nespėjo bolševikai tion Center”, kuris gina tą sutartį. “N. S.” prikiša tai
įkelti ten savo koją, kaip tuoj uždarė visas katalikų valdiškai įstaigai, gaunančiai apie penkis tūkstančius
organizacijas, katalikiškus laikraščius; nusavino Baž dolerių mėnesiui iš Lenkijos valdžios, kad ji vieton
nyčios turtą; uždarė kunigų seminarijas, vienuolynus kreiptis drauge su lenkų visuomene į pasaulio opiniją
ir visas katalikiškas mokyklas; katalikų veikėjus už ir kovoti už 1939 m. rubežius, migdo tą visuomenę ir
darė į kalėjimą, ištrėmė arba nužudė; nedarė išimties aukoja valstybinius interesus dabartinės Lenkijos vaL
ir kunigams — skaitykime išžudytųjų ir ištremtųjų diios interesams.”

Anglija neturi pareigų Lenkijai...

■vy,
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(“Draugas” 1916 m. spa
lių 2 d.)

b ’

Prakalbos Lietuvos reika
lais......

Iš aptrūnijusiu lapu

Chicagoje įvairiose

Sykį kūno dalys padarė
sutartį prieš pilvą. Jos ne
nenorėjo daugiau jam tar
nauti.
Kūno visos dalys
taip kalbėjo:

parapijose M. Yčas ir kun.
J. Žilinskas laiko paskaitas
apie Lietuvą. Kun. J. Žilins
kas aplankė karo nuteriotą
Lietuvą, todėl vaizdžiai nu
sako kas dedasi Lietuvoje,
o M. Yčas neseniai atvažia
vo iš Rusijos ir jis papasa
koja apie pabėgėlių vargus
Rusijoje. Žmonės domisi pas
kaitomis, noriai lanko ir au
koja Lietuvai ir lietuviams
pagelbėti.

— Mes vienos dirbame,
vargstame, kad tik vienam
p«lvui patikus; dedame vi
sas jėgas,
o iš to jokios
naudos nematome,, — vis
kas pilvui pareina. Nubo
do jau mums dėl to dirbti,
gana, perstokime vargti.
Kaip tarė — taip pada
rė.
Rankos nieko nebekeliojo, kojos nebevaikščiojo,
gerklė nustojo kramčiusi.
Pranešė pilvui, kad jis pasi
ieškotų sau kitų kojų, kitų
rankų ir kitos gerklės.
Bet nelaimė!
Greit tu
rėjo pakeisti savo nusista
tymą. Kuomet visos kūno
dalys sustreikavo,
pilvas
nustojo jas penėjęs. Ne tik
visos kūno dalys, bet ir vi
sas kūnas taiy^nusįįpnėj^;
kad pamatė savo "/Mlrttėš'
šešėlį. Tik tuomet kūno da
lys suprato, kad tas, kurį
jos skaitė dykaduonių, dau
giau jų naudai dirbo, negu
jos pačios. Ir vėl kūno da
lys griebėsi
kiekviena už
savo darbo. '
Ši pasakėčia, tavorščiai,
daug kam teikia gerų pa
mokinimų.

Apsirikta.... Buvo many
ta, kad Vokietija greit duo
nos pritruks, bet pasirodo,
kad apsirikta. Vokietija jau
kariauja treti metai, o vis
dėlto Vokietijoj kai kurie
valgiai net atpigo, pav., mė
sa.
•
Moterys politikoje... Pir
mą kartą Jungt. Amerikos
Valstybėse moterys balsuos
prezidento rinkimuose, taip
pat jos galės balsuoti ir ki
tose valdvietėse.

Gerai užderėjo derlius....
Šiais metais Vokietijoj la
bai gerai užderėjo javai.
Didžiausias priešas... Vo
kiečiai sako, kad didžiau
sias Vokietijos priešas yra
Anglija.
Vokietija tikisi
greit susidurti su savo prie
šais.
Visa, kas

aš

bandau

yra

Po svietą pasidairius

geriausia,

padaryti

pagal

geriausias mano galimybes.

Tai viskas, ką aš galiu pa^
daryti. Ir kada aš užbaigiu

dienos

darbą oš

Ulli

o -•K.

atverčiu

naują puslapį Ir uždarau sa

vo proto duris visiems rū
pesčiams.
Franklin D. Roosevelt

Nesenai buvau šnekėjęs
sandariečių redaktoriui eiti
į bažnyčią, bą kaip neina,
tai kaip užsimano ką« nors
parašyti apie žmogų, išei
na nei pypkė, nei cibukas.
Priklodui,
jis šitaip figeriuoja:
“Jeigu kas jums imtų pa
sakoti, jog iš gulinčios kie
me plytos staiga pasidarė

dvi, trys, keturios plytos,
kurios
taip besidaugindamos sulipdė sienas, stogą,
langus, duris, o beiąmente
“boilerį” su tūtomis visuose
kambariuose, jūs, beabejo,
netikėtumet tokiai pasakai.
Be mūrininko, inžinierių
tas niekados negali atsitik
ti.
žmoguje taip^
“O vienok
yra. Mažutėlė, vos regima
plytelė besidaugindama iš
augo į begalo komplikuotą
organizmą, kuris gali jaus
ti, galvoti, atlikti įvairius
darbus ir panašiai.
Kokj^
pajėga tą viską atlieka,
mokslas iki šiam laikui ne
turi atsakymo.”
Nueitų į bažnyčią ir su
žinotų, kokia pajėga tą vis
ką atlieka.
♦
Bėda
su
laisvamniais^
kad jie neina į bažnyčią.

Prašau Kesiįuokti
J f^4-' I
M*-.-*

mano vyras
staiga susirgo.’ Ptasaū pas
kubėti.
— Už valandėlės busiu,
tuo tarpu esu labai užim
tas. Parnešk jam tuos pilsus ir žiūrėk, ar prakaituos.
_

Už valandėlės žmona at
bėga pas tą patį daktarą:
— Daktare, vyras jau mi
rė .. .
— Mirė . . . hm . . . 0%
prieš mirtį, ar prakaitavo! A
— Labai prakaitavo . . .

— Tai labai gerai. Pasi
rodo, vaistai buvo geri.
Nauji priežodžiai
Seniau sakydavo: dingo
kaip kamparas. Dabar ga
lima sakyti: dingo,
kaip
Cvirkos
romanas
“ žemė
maitintoja” iš Bruklyno bal
šavikų gazietos.

HEALTHY. WEALTHY AND WISE!
J -ęvAE
ah
» OF
STSA'N*

overeat/

DOOWS1NE95
POOR
APPt VITE, CCAi tD TOMfit )p *1
NO MENTAL
.
ANO
MENTAL
OEPRBSeiON
ARE SOME
S/MFTOMS OF
AUTO
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INTOYICATION

Ihcaseof
DOG BITE AND
RABI E S |S <
SUSPECTED, MAKE A
-KXJPNIQOET ON THE
SIDE TCMTM2D THE HEAOT,
FROM THE INJURYAND
CUT THE WOOND WITH A
STERfUZED KNIFE. DONOT
, SOCK THE WOOND..... <
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas ii Rusijos revoliucijos ldikų
ISverti Ant PseliuMonie
H. TOMAS
(Tęsinys)
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Kai mes jiems papasakojome apie čeką, jie netikėda
mi pakratė galvas ir praėjo iš mūs juoktis. Mat, tai pa
laikė paprastu melu!!!
Mes turime gulėti ant grindų, pasitiesę savo paltus;
valgome taip pat sėdėdami ant grindų.
Liepos 20 d.
Buvau nuėjusi į universiteto kanceliariją. Tėvelis,
apie tai sužinojęs, pradėjo visaip plūsti ir pastebėjo, kad,
jei žmogus nežinai, ar turi ką valgyti, tai gali ir tokią
kvailybę padaryti. Jis yra nepaprastai įpykęs ir pasku
tiniu laiku labai paseno.
Universiteto kanceliarijoje sėdėjo maža, liekna, labai
elegantiška blondinė. Kai aš jai pasakiau, kad esu pabė
gėlė, ji man atkirto:
— Aš visai nesuprantu, kaip galima nuo raudonųjų
bėgti! Mes čia bolševikų esame visi pasiilgę ir niekaip
negalime sulaukti! Taigi, čia jums universitete bus labai
sunku; ar atsiras toks, kuris norės
jums paskolinti
knygas!
Vadinasi, ir čia, net universitete, laukia bolševikų!
Aš nenorėjau tikėti savo ausimis; nejau man studentai
nenorės skolinti knygų tik dėl to, kad pabėgau nuo raudo
nųjų? Tai yra taip neįtikima, taip nepaprasta, jog žmo
gus niekaip negali tuo patikėti.

. Liepos 27 d.
Jei tikėti gandais, tai baltieji ruošia ofenzyvą, šian
dien pas mane atėjo telegrafistas ir paprašė, kad, žinoma,
už juokingai mažą sumą, kiek pamokyčiau jo sūnelį
Vasiką.
— Prašau taip pat ir tikybos neužmiršti, — dar pri
dūrė.

Liepos 28 d.
Mes gyvename Glaskovoje, kalvoje šalia stoties. Sode
stovi flygelis, kurtame gyvena karo belaisviai. Jie kavi
nėms kepa nuostabiai skanius tortus.
Man šiandien pa
pietų besėdint ant suolo ir besišildant prieš saulutę, pri
ėjo vienas belaisvis ir pradėjo su manim šnekėti. Tai viii
austrų karininkai.

Liepos
d.
Prieš pačią pamoką išgirdau, kaip telegrafistas ta
rė savo sūneliui:
— Vasika, nusiimk kryžių. Ir žiūrėk, kad man dau
giau nesimelstum! Vis tai vieni plepalai!
Aš beregint supratau, kai baltiesiems riestai. Ir iš
tikrųjų, netrukus sužinojome, kad Čeliabinskas jau užim
tas raudonųjų.
1OT9 m, rugpjūčio 2 L
Šiandien vėl buvau stotyje pažiūrėti, ar kartais nesu
tiksiu kokį pažįstamą ir ar negras su nudaužytomis lū
pomis neturės ir mums ko gero savo vazoje.
Taip be
žiūrint tą pabėgėlių paštą, prie manęs priėjo vienas uni
forma apsivilkęs užsienietis ir grabaliodamas rusiškai
f mane užkalbino. Iš viso to pašnekesio aš tiek supratau,

A

R. Baras

DINGUSI

Sveikata - Brangus Turtas

Lietuvos žmonių Golgotos dienos

Rato Dr. Račkus* 1853 W. 35th St., Chicago.

BURNOS H1GUENA
Per burną žmonės gauna
apie 80 nuoš. įvairių ligų;
kitaip tariant, beveik visos
ligos įlenda per burną.
Labai svarbu yra kreipti
dėmesį į burnos higijeną.
Iš kieno burnos dvelkia
nemalonus kvapas, tai reiš
kia kad jo dantys genda,
arba tonsilai pūva, arba vi
duriai yra netvarkoje. To
kiam gręsia pavojus.
Savo dvokiančio kvapo
žmogus neužuodžia. Jis tik
tuomet susirūpina kai drau
gas jam apie tai pastebi, ar
ba draugė pradeda jo veng
ti, arba sveikata pradeda

žymiai nykti.
Nuo sugedusių — supu
vusių dantų, nors jie ir ne

skaudėtų, visvien gręsia se

Patogiau, sveikiau ir pigiau
atsieina apsaugoti savo dan
tis nuo gedimo, nei “iškir
mijusius“ ir skaudančius
dantis turėti. Sveiki, periiniai-balti dantukai, ne tik
sveikatą sergsti, bet ir vei
duką puošia, ir su malonia
šypsena giedrią nuotaiką
teikia.
Nuo blogų tonsilų ir adė
noktų dar aršiau. Žmonės
turintieji blogus tonsilus.
dažnai gauna stogas, galvos
skaudėjimą, toksemiją ir Įvairias plaučių ligas. Nema
žai žmonių nuo blogų ton
silų apkursta, arba gauna
galvos ūžesį. Kitiems akys
apsilpsta, kiti netenka ape
tito, pagelsta ir bendrai vi
sa sveikata susilpsta. Jei
ilgai delsi, jei tonsilų neišima, tai galų gale žmogus
gauna širdies ligą, arba reu
matizmą, arba inkstų ligą.
Nuo blogų tonsilų yra tiek
daug pavojų, kad visų čia
išvardinti neįmanoma

kanti pavojai:
1) Vidurių virškinimas il
gainiui pakrinka, nes mais
tas nėra tinkamai sukramtomas.
2) Vėliau gaunama įvai
Kai baisi liga prislegia,
rios kraujo ligos. Be to, at
dang prisieina iškentėti ir
sparumas prieš limpančias
ligoniui ir jo mielai šeimy
ligas sumenkėja.
nai. Apsisaugoti nuo ligų
3) Širdies arba inkstų li
tikrai verta. Kieno dantys
gų priežastimi dažniausia
genda, verčiau dabar juos
esti supuvę dantys.
taisyti. Jei tonsilai yra blo
4> Reumatizmo, arba ar
gi, verčiau nedelsiant išimti
trito priežastimi dažniausia
juos lauk.
esti supuvę dantys bei blogi
.Jei žmonės gerai įsisąmo
tonsilai.
nintų, kad per burną į žmo
Taigi neapsakomai svar
gų didžiuma ligų patenka,
bu yra saugoti savo dantų
tai jie žiūrėtų ką valgo
sveikatą. O kad apsaugojus
kaip valgo, užlaikytų savo
dantis nuo gedimo, reikia
burnos švarą, pašalintų pū
vartoti sekančias priemo
vančius tonsilus, taisytų gen
nes: 1) Kas rytą ir kas va
dančius dantis, vengtų kon
karą reikia nušveisti dan
taminacijos ir stropiau pil
tis su dantų šepetėliu. Ypa-'
dytų burnos higijenos dės
tingai pirm eisiant gulti rei
nius, — ir džiaugtųsi ge
kia geTai savo dantis išva
resne sveikata.
lyti, nes bemiegant, maistu
ap velti dantys rūgsta, gi Daktaro atsakymai
rūgštis bei mikrobai gadina į klausimus
dantis. Dantų šveitimui svei
Atsakymas K. E, — As
kiausia vartoti paprastą val pirinas gadina Širdį. Kad ir
gomą druską. Su šiurkščiais nedideliais kiekiais, bet kas
paštais, arba su baltinan dien vartoti aspiriną svei
čiais chemikalais dantis ‘pu- katai žalinga.
Aspirinas
cuoti’ yra nesaugu.
tamstai migrenos nepagy
2> Po kiekvieno valgio ge dys. Pasitark savo sveika
rai yra išvalyti dantis su tos reikalu su gydytoju.
“dentai floss” ir išplauti
Atsakymas R T. — Bal
burną su drungnu vandeniu
tos dėmelės naguose yra
Kas vartoja medinius krapš
mažareikšmis dalykas. Dėl
tukus (tooth pieks), tai tu
to tamsta neprivalai rūpin
ri būti atsargūs, kad aesutis. Ar nagų lakavimas svei
žeist smagenų. Į sužeistas
katai kenkia,
medicinos
smagenis galt įsimesti pyormokslo dar nėra nustatyta.
rhea ir yra pavojų netekti
dantų.

kad kažin koki misteriai matė, kaip mes gyvenome vago
ne, kad jiems mūsų labai pagailo ir kad mielai mums pa
siimtų drauge su savimi į Vladivostoką.
Mums nieko
netrūktų.
Bet aš, žinoma, už viską gražiai padėkojau
ir nuo tos jų malonės atsisakiau.
Tam užsieniečiui nu
3) Jei valgai ką nors la
ėjus, panelė, kuri klausėsi mūsų pasikalbėjimo, man tarė. bai šalto, tat tuoj nesrėbk
— Prašau atleisti, kad aš kišuoei ne į savo reika karštą, nes nuo staigios tem
lą, bet jūs tikrai padarėte didelę kvailystę, atmetusios peratūros permainos, dantų
amerikiečio pasiūlymą! Aš taip pat važiuoju drauge su emalija sproginėja ir pas
jais.
Jie yra toki malonūs ir geri žmonės, man vienai kui dantys greičiau prade
pavedė pusę coupe.
Ir kaip jie mums duoda valgyti! da trūnyti. Amerikoniškas
Kiekvieną dieną vonia ir net manikiūras! O ką gausite paprotys gerti sn ledais van
jūs čia? Užėję raudonieji gal dar sušaudys. TUo tar denį tuoj po karštos ropės,
pu jūs turite progą u5 kokio nors amerikiečio ištekėti ir tikrai daug dantų sugadina
4) Niekad nekrimsk kietų
pasprukti į užsienį!
riešutų ir nekandžiok meta
Rugpjūčio 4 d. lų. Dantys tai ne replės. Jei
Mes vėl buvome nuėję pas čekus ir už auksinę gran kramtant riešutą, ar taisant
dinėlę mainais gavome cukraus, miltų ir sviesto. Iš kur retežėlį, ar lenkiant dratelį
jie turi tokią produktų galybę?
Ir kokia teise jie gali su dantimis, jei nuskelta nuo
būtį visakuo pertekę, kai tuo pačiu laiku mes turime be danties bent menkiausią ske
veik mirti badu? Mūsų valgis kasdien susideda tik M vie veldrėlę, tai tas dantis ijgai

nos lėkštės šči (daržovių sriuba) ir trupučio duonos, tai netarnaus.
Bent sykį į metais reikia
yra viskas.
nueiti pas dentistą, kad apitūrity ir pataisytų dantis.
Bus daugiau.)
J -- _

f

PASKOLOS

Iš pabėgėlio atsiminimui ir pergyvenimų

(Tęsinys)
Buvo ir tokių darbininkų, kuriems iki gyvo kaulo įky
rėjo rusų bolševikų pažadai ir įvairios pasakos, todėl ne
kartą darbininkai susirinkimuose ar mitinguose nušvilpė
Gedvilą ir net patį Justą Paleckį. Tokią pirtį buvo su
ruošę Gedvilai ir Paleckiui “Maisto” fabriko darbininkai,
kurie nenorėjo būti Maskvos pastumdėliais ir bolševikų
okupantų aklais įrankiais. Tokie darbinihkai buvo me
tami į bolševikiškus kalėjimus arba tremiami į Rusijos
gilumą, kaip pavojingi rimčiai ir bolševikiška j ai “tvar
kai.” Iš jų ne vienas spėjo pasprukti į Vokietiją.

14. Kaip rusai bolševikai sužlugdė
Lietuvos ekonominį gyvenimą

Vom-

Pamela Holling3worth, 5
m. amž., iš Dunstable, Mass.,
Užplūdus Lietuvą rusams bolševikams, ūkininkai ir
įėjo į White kalųų miškus,
arti Convvay, N. H., ir tenai daugelis darbininkų nusigando, nes jautė, kad greit ateis
dingo. Aplinkiniai gyvento sunkios dienos. Daugelis ūkininkų net atvirai išsireikš
davo, kad sunkiu prakaitu įgyta žemė nebebus jų ran
jai jos ieško.
kose. Bolševikai pamatė ūkininkų ir mažažemių nugastazvimus,
todėl vidaus reikalų ministeris Gedvilą ir žemės
Į kitus klausimus tamsta
rasi atsakymus mano rašo ūkio ministeris Mickis dirba išsijuosę ir nuolat per ra
muose straipsniuose sveika diją žmones ramina, kad jų žemė nebus paliesta, galės
ir toliau dirbti kaip dirbo.
tos reikalais “Drauge.“
Atsakymas Z. J. Gydy
Okupavus rusams bolševikams Lietuvą, po kelių savai
mas tūlos rūšies beprotybės čių išeina įstatymas, kuriuo visų ūkininkų ir mažažemių
su elektros “šoko” pagalba ūkiai nusavinami ir jų žemė patenka į valdžios rankas,
dar tebėra medikalio ban o buvę žemės savininkai paliekami tik valdytojais, vadi
dymo stadijoje. Kol toji me nasi nebegali savo žemės nei vaikams užrašyti, nei par
todą dar nėra ištobulinta, duoti kitiems. Buvę žemės savininkai lieka bolševikų ber
o rezultatai dar nėra išsa nais, su kuriais Maskva kiekvienu momentu gali pasielgti
miai išgvildenti, nepatariu Įaįp jęajp jaį patinka. Taip pat buvo bolševikiškos valatiduoti savo artimąjį to- džios nusavinti dvarai, fabrikai, įvairios stambesnės įkiems bandymams.
monės, krautuvės ir didesni namai, nežiūrint, kad jie
buvo įgyti, sąžiningu darbu ir kruvinu darbininko pra
kaitu. Žmonės išgirdę apie tokį naują įstatymą, ne tik
Dešimts metų
krūptelėjo, bet aiškiai pamatė, kad nebepripažįstamos
žmogui nuosavybės teisės, kurios yra akstinu sukurti
tarnyboje
gražų ekonominį gyvenimą. Todėl žmonės tik su ta diena
Chicagos policijos virši- gyveno ir rytojum nebesirūpino, jie tiek dirbo žemės, kiek
ninkas James P. Alhnan
jam reikia šiai dienai pragyventi.
praeitą antradienį minėjo
Įsisiūbavusi agitacija ir masiniai mitingai, kurkiose
dešimtmetį, kaip jis yra po
licijos viršininku.
Mayoro darbininkai būtinai turėjo dalyvauti, atitraukė darbinin
Cermako jis buvo paskirtas kus iš fabrikų ir įvairių įmonių tuo metu, kada jie la
biausiai buvo reikalingi, kada fabrike ar įmonėje darbas
1931 metais.
Allman yra 03 m. amž. virte virė.
Kartą į “Pienocentrą” ateina komunistas, šios įstaigos
prižiūrėtojas ir sako “Pienoeentro” direktoriui:
PLATINKITE ‘ * BEAUGA ' ’
— Šiandien ketvirtą valandą turi visus darbininkus
atleisti į mitingą.
— Kad mes daug darbo turime, uogos jau paruoštos,
reikia jos sunkti, jei mes šį darbą atidėsime rytdienai,
gal galėtumėte keliasdešimt darbininkų palikti, o kiti
tegu eina mitinguoti, — šaltai paaiškino “Pienocentro”
direktorius jaunam ir nepatyrusiam ekonominiuose rei
kaluose komunistėliui.
— Ne, — šaltai atrėžė komunistas, — visi turi eiti į
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statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis ttmokėjimo Planas.

VASARA JAU CIA — DABAR LAKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
■ų i!<aigo]e. J ūmu indeliai rūpės
ią globojami tr Ilgi $6,000 ap
draott per federal Savtngs aad Loaa Corporation. Mokam'
Pinigai greitai ifimokami ant pareikalavimo.

TAUPYKITE

MjSC PASVTKRJIMO

V»M

mitingą.

Ketvirtą valandą visi darbininkai išsiskubino į mitin
gą, uogas paliko nesudorotas. Mitingas baigės naktį pu
sė dvyliktos, darbininkai į darbą atėjo rytojaus dieną
aštuntą valandą. Visos paruoštos uogos sugedę — jas
reikėjo išmesti laukan. Tą dieną “Pienocentras” turėjo
septyniasdešimt penkis tūkstančius litų nuostolių. Tokių
nuostolių turėjo bemaž kasdien ne tik Kauno įvairios
įmonės, bet ir Panevėžio, Mariampolės, Šiaulių, Telšių ir
kitų miestų. Užtat per trumpą laiką Lietuvos ekonomi
nis gyvenimas sulaukė milijonines litų sumas nuostolių
ir didžiausias smūgis buvo suduotas ūkininkų ir darbi
ninkų kišenėms. Darbininkas nė kartą negrįžo iš mitin
gų sotus ir pavalgęs, bet tik su apkvailinta galvai, nes
jis ten tik girdėjo kalbas, garbinančias Staliną ir Molo
tovą kaip didžiausius žmonijos geradarius. O akylesnis
darbininkas nematė jokių Stalino ir Molotovo gerada
rysčių, o tik stebėjo kaip išalkę rusų bolševikų kariai
šveičia ir drožia mūsų duoną, mėsą ir maukia "votką.”

(Bus daugiau.)
sutaupys r minę, daug
oF.RTAiaiA ra s-neRIAUKIA
DIEN V
L.INKBT.ET,

Keistuto Savinga ano Loaa Aeeeelatiou yra tymiauaia nenašu
na lr tvirtianaia Betuvtą ftnanainė įstaiga.
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Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.
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ĮSPŪDŽIAI IS EKSKURSINES KELIONES
(MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ
Rašo Albina A. Poškienė

CHICAGOJE
A.

Iš LGF. 1 skyriaus
darbuotės

t

Ketvirtadienis, spal. 2, 1941

A• + A

A.

LAURINAS VILKAS

Mirė rugsėjo 30 d.. 1941 m..
n ojo, kad mes esam tik lan • Bridgeport. — Turbūt,
2:40 vai. ryte, sulaukęs pusės
amžiaus.
kytojos, nes nebuvo galima jau visiems
yra
žinoma
Gimęs Lietuvoje.
Kilo Iš
Išėjusios iš teatro, skubiTrakų apskr., Stakliškių par.,
atsiginti visokių ekskursi skyriaus, rengiamas “bun
Narelkiškiu kaimo. Amerikoje
nomės vykti į visai netoli
išgyveno 36 metus.
jų siūlymų. Pirmiausiai už co” žaidimas bolševikų iš
Paliko dideliame nuliūdime:
mą National Broadcasting
moterj Rozaliją (po tėvais Brlėjom į Šv.
Jono Baptisto tremtiems lietuviams į Sibi
caltS); dukterj Stanislavą lr
Studio su jos, regis, 50 sto
žentą Kazimierą Mernlkus; 2 .
puikią
bažnyčią,
kurioje rą sušelpti. Reikia pabrėž
sūnus — Vaclovą lr jo žmoną
timis.
Čia vadas, svetim
Margaret, lr Eduardą; 3 anū
darbuojasi praciškonai. Iš ti, kaip svarbu ir reikalinga
tautis, bet- chicagietis, aiš
kus — Lawrence tr Rose Ma
rle Vilkus lr Margaret Merklausėm Mišias šv.,
išbu- ištiesti gailestingą ranką
kino visiems, bei rodė, kaip
nikus; brol) Zigmontą lr bro
lienę Jozefą lr jų Seliną; Svo
vom iki palaiminimo ir da badaujantiems. Reikia tik
padaromi įvairūs garsai:
gerj Stanislovą Brlcą; Svogerką Emiliją Ir Svogerj Boleslo
lyvavom Stebuklingojo Me- tai įsivaizduoti netekimą
lietui — žirnius beria į be
vą šumsklua lr Jų Seimą, lr
daug kitų giminių, draugų ir
dalikėlio novenoje. Dvi ke savo tėvynės, savo pasto
sisukantį be adatos gramapažistajnų.
• Velionis priklausė prie Tei
liauninkės jautėsi pasistip gės, savo brangių asmenų,
fono rekordą. Kad stiklų
sybės Mylėtoių Draugijos ir
rinusios ^dvasiniai, nes pa šeimos narių, gražiosios Lie
Susivienyino Brolių ir Seserų
sudaužymo garsus būt gir
Lietuvių Draugijos.
vakarį jau turėjo apleisti tuvos gamtos, viso, kas tik
Kūnas paSarvotas namuose:
dėti, gniaužoma tarp rankų
3638 So. Lowe Avė., tel Yards
New Yorką: viena važiavo širdžiai miela.
5766. Laidotuvės (vyks penk
Jie palikti
cellophane poiera.
Parkūtadieni. spalio 3 d. IS namų
į Vyčių seimą Pittsburghan, nežinomam likimui. Supra*
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j
nui — mušama į kabančią
šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
o kita į Chicagą — namo.
rtoje jvyks gedulingos pamal
sti gali tiktai patekęs į to
blėtą. Vėjui, pučiama per
dos . už velionio sielą. Po pa
Apvaikščiojom Saks Fifth kią padėtį.
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
dūdą. Durų daužymui —
zimiero kapines.
Avenue krautuvę, buvom ir
Nuoširdžiai kviečiame visus
Mes būdami sotūs, gyven
daužoma mažos, bet storos
gimines, draugus ir pažjsta
Mavey’s Department. Store dami
mus dalyvauti laidotuvėse.
pertekliuj,
galime
durelės ir tt. T.aipgi paro
Nuliūdę:— Moteris, Buk’ė,
neaplenkėm nei Gimbell nei jiems pagelbėti. Galime pa
žentas. Sūnai, Anūkai, Brolis,
dė ant tam tikro
instru-•
švogeriai, švogerkos, Giminės
Sterns krautuvės ir nuta stumti bado šmėklą toliau
ir Draugai.
mento, kaip balsas eina oro
rėm, kad
mūsų Chicagoj paremdami šį darbą., ‘‘bun
Laidotuvių direktorius Ant.
bangomis bei kaip jautriai
M. Phillips, tel. Yards 4908.
yra geresnės, nes ir čia nie co party,” kuri įvyks s p?.- (
čia imami
aparatai juos
ko pigiau negalima gauti.
lių 5 d., parapijos svet.,
perduoda.
Matėme ir “red
Popiet nuėjom į Hayden’s 3:30 vai. vak.
networks,” “green networks”
j Planetarium
pažiūrėti ant
Komisija deda pastangų,
ir “blue networks” stotis.
apvalių lubų, kas dedasi ant
MakesManyFeelOld
kad pramoga pasisektų. Ži
Vadas
išvedžiojo po įvai
1 dangaus nakties metu. Su
Do you feel older than you ara or suffer
noma, pasiseks, jei visi rem from
rias studijas bei lyg ir muGetuos Up Nlghte. Backache, Nervouesėdus apvalioj salėj, pama
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ouent passageif lf to, remember that your
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Kidneys are Titai to your health and that
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to galn ahd nothtng to lose ln
1 kėti, kad randiesi po stogu,
trytng Cystei. An iron-clad guarantee
nų išdirbystės.
Matėme ir
dovanų, kad tuo būdu gali vrrapped around each package assures a refuna of your money on return of empty
(ia Mėnulis, ,žemė, Neptuunlets fully satlsfled Don't take
kaip bus leidžiama televima išvengti išlaidų.
Tad package
chances on any Kidney medlclne that Is
ans bei kitos planetos, žvaig
not guaranteed. Don't delay. Get Cystea
sion oro bangomis bei kaip
(Slss-tezi from your
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iš
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Visos sienos “sound-proof,”
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taip kad kalbant bile iš šių
success for unsigntl
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visą
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federaZemo
’s 10 different marvelously effec
ėjom į Ritz Studio, kad pa
tive ingredienta help YOUR skin.
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nes ten šį vakarą apsisto At the first »ign of the Dionne Quin- ' ras JJ. A. Woll giliai įver NEW Colio Idai
relief after 30
lodized Sulphur
up
tupleta catching cold—their chests and
days* dosage.
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tina Gerberio tarnybą. De SULPHO-KAPS
throats are rubbed with Children’s
Begin „taking
hope
Mild Musterole — a produet made to
bring wel- ____________ TODAY.
Ant rytojaus, mes ketu promptly relieve the DISTRESS of
ja, Gerber, grįžta į priva often
Your Prugtlzt haa SUtPHO-KAF»
children’s eolds and reaulting coughs.
rios, kurios buvo likę vieš
The Quints have always had the
čią advokatų fiipną.
best of care, so mother—you may be
buty,
nutarėm
apžiūrėti assured of asine just about the BEST
produet made when you ūse Musterole.
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New
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didžiausias
irarming, soothing Musterole helps
(Įsteigta 1889 m.).
break
up local congestion. Also made
krautuves.
Beeidamos ne in Regular
and Extra Strength for
galėjom atspėti, kaip visi ži- those preferring a stronger produet.
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Išėjo iš U. S.
prokuroro štabo

OUIHTUPIETS
CHESTCOLDS

ARTHRITIS

PETER- TROOST
MONUMENT CO.

DAFFY DHA1AAS
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V/ASSAMATTEF BOY FRiEND ’

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

X6

PASITIKSIMO MUMIS
Si firma virš 50 m. tos pačio*
fteimynon rankoae!
REKORDAS

DON T STANP
THC-RC ŪKE A
FPOl = JVMP <N

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
KREIPKITĖS Į

V/HERE YOU J
ARE 15
TOO
DB£P

MOVĖ IN CLOSEB ų/HERE

IT’S

SHALLOVVj^

n v*
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APART APSAUGOS, TURIME
ATSARGOS FONDĄ VIRS...........

JONAS

(Tęsinys)

( I

TURTAS VIRS .. $6,000,000

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

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

STAPANAVICIUS
(gyv.:

MES MOKAME

Mirė rūgs. 30 d., 1941 m.,
1:40 vai. ryte, sulaukęs 25 m.
amžiaus.

^pJQ

ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime:
motiną: Marijoną (po tėvais
Burčaltė): 2 brolius — Juo
zapą lr Bruno; eocę Oną Yaunlkaltienę lr jos šeimą, lr daug
kitų giminių, druugų ir pažįs
tamų.
Kūnas pašarvotas Lachawlčiaus koplyčioje, 4 4 East 108th
Street. Roselande.
Laidotuvės Jvyks šeštadien),
spalių 4 d., 1941. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J
Visų šventų parap. bažnyčią,
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas J šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame .visus
gimines, draugus lr pažjsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

>-

tOAN ASSOČUTlONofCkieac
JUSTIN MACKIEYVICH, Pre*.

4192 Archer Avenue

Uil

VlRginia

•AMT, DTD. LAIDOTUVIŲ DIBIKTOBIAI

KELNER - PRUZIN

Broliai,

tounalM PatenarimM — Motcrii paUrnanJa

Phone 9000

Laidotuvių direktoriai- Iachawicz Ir Sūnai, tel. PUL1man 1270 arba CANai 2515.

620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

Daug lietuviu gavo
darbus

PAMINKLAI

Daug lietuvių per “Drau
go” darbų skelbimus surado
sau gerus darbus. Džiaug
damies savo geros laimės,
daugumas iš jų kas dien
praneša mums tai per tele
foną, laiškais ir asmeniškai
atsilankydami į mūsų rašti
nę. Dėkojame jiems už jų
gražius
komplimentus ir
“Draugui” linkėjimus ir ve
lijame
visiems geriausio
pasisekimo naujuose dar
buose.
Jeigu daugumai pagelbė
jo, “Draugas” pagelbės ir
Jums, kurie reikalaujate
darbo. Skaitykite “Draugą”
kas dieną ir tėmykite dar
bų skelbimus. Paraginkite
savo draugus, kaimynus ir
pažįstamus, kuriems žinote
darbas yra reikalingas, kad
ir jie skaitytų “Draugą”.
V. Ed. Pajaujis.
“Dr.” Skeib. Vedėjas.

Jeigu kurčias staiga iš
girstų šimtabalsę daugybės
instrumentų simfoniją, jisai
negirdėtų melodijos, nei vio
lončelių raudos, nei triūbų
vaitojimo, nei bubnų dūzgė
jimo, bet girdėtų vieną di
dingą harmomijją, įr jam
veržtųsi iš krūtinės širdis,
pažadinta tų garsų didybės.

PLATINKITE

. .$UOU/UUU

Nėra Saugesnis Vietos Dėl Taupymo Pinigų

11127 S. Iduigley Avė.)

Nuliūdę:— Motina,
CkM-ė lr Giminės.

z,-on n HA

MENISKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
bZ7 JN. Western Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidota Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktj
4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tek LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio lr šeštadienio rytai*,
iš Stoties WHIP (1520), au P. Saltlmleru.

‘ • DRAUGA

KOPLYČIOS DYKAI |
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CH1CAGO8 IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Halsted Street

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: Y ARds 1419

I. J. ZOLP
1840 VVest 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908

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

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sopth 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestem Avenne
. Tel. GROvehiU 0142

LACHAVVICZ IR 8CNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

Ketvirtadienis, epai.

2,

t

1041

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Y

Gražios vestuvės
1

ir draugams už su rengi
mą
man
surprizo ir ui i
brangias dovanas laike maUetuvių Keistučio Pašai- j
no 25 metų vedybinio gy veklūbo mėnesinis susirinnimo jubiliejaus.
Tamstų kimaa jvyka
8paUų 5 d >
parodyta graži širdis nie Hollywood svetainėj,
2411
kada nebus pamiršta. Steng W. 43rd St., 12 vai. dieną.
siuos ir tamtsoms tuo pačiu
Helen Rimkus, raut

CLASSI F IED

Susirinkimai

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS

Parsiduoda automobilius, i untlac, I
Brighton Park. — Meilės
“DRAUGO”
puss., 1937 metų mod. Atrodo ir bė
gu kap naujas.
Parduodamas neNuoširdų darbą seka
A. a. Kunigo Jono
dievaitis,
besisukinėdamas
DARBŲ SKYRIUS
orungiai. Kreipkitės 1
830 Wt»t 351 ii Street, ."lihagui
v• • a
po Brighton Parką, užsuko
Navicko atminčiai
gražus vaisiai
| ir į Vaicekauskų namus. ir
REIKALINGI DARBININKAI
NAMAI — FARulOS
kui
apleidus
salę),
apskr.
už
įviliojo
vienintėlį
sūnų
HEI.P WANTED — VYRAI
Kas
kų turit mainyti urb* norit pi
Aušros Vartų, • Nekalto
giai pirkti, greitai parduoti, nauR
Bridgeportas. — Rugsėjo' L®0- Jo vestuvės su Irena
namų pastatyti, senų putalsyti, krei(„
Prasidėjimo ir TT. Mari
OFFICE BOYS
kltės pas C. P. SuroiiLskls inviiųiuiiy.
Nuo 17 tkt 19 metų amžiaus. Bai Taipgi turime dide|l pasi rinkinių
jonų Koplyčioje bus šv. 24 d., įvyko Šv. Jurgio Pa- Ruzikaitė įvyko sekmadieni atsilyginti.
gusieji aukštesnę mokyklų pageidau senesnių namų, aut leng/ų lšiuoE. Meteišienė.
rapijos Jubiliėjaus Komiai-' Nekalto Prasidėjimo Panejami. Aplikacijas priimame kasdien kšjimų;
Mišios.
8:30 vai. ryte arba 1:30 vai. po pietų
13 oottagial nuo $2,500
aukš<
Savanoriai išeina
jos susirinkimas, kuriame lėa Svč- bažnyčioje, 3 vai.
pradedant pirmadienį per savaitę,
18 bungaių nuo $4,7 00 tr uukftfl,
r
Ketvirtadienį, spalių 2 d.,
Įskaitant penktadieni lr fiefitadienio
12—2 fletų nuo $0,500 Ir aukš.
at_ Jaunojo tėvai suruošė grarytų.
dalyvavo 25 draugijų
9— 3 fletų nuo $9,500 ir uukšč.
Rugsėjo
15
d.
Sully
’
s
saiš tarnybos
sueina lygiai mėnuo kai
10— 4 fletų nuo $13,500 tr uukšft,
Susirinkusiems bu- žias iškilmes bažnyčioje.
SPIEGEL, INC.,
3—8 fletų nuo $ 16,500 Ir aukšū.
1040 West 35th Street
did. gerb. kun. Jonas Navic
didelio džiaugsmo, kada NepapraBtai gražiai buvo leie
^jungos Chi7—10 fletų nuo $22.500 lr uukfc
Policijos
departamentą
Taipgi
turim visokių bizmavų na
kas staiga mirė ligoninėje, kun. S. Gaučiaa
pranešė, >sPuo4ta bažnyčia..
Sliūbą'caK°® Apskrities buvo su Chicagoj savanoriai aplei VAIKjINAJ. nuo 18 iki 21 metų am mų, visokio
su visokiais blažiaus, dėl pasiuntinėjimo lr prie uiais. Kam didumo
reikalinga gerų tariu ų,
Worcester,
Mass.
A. a. jos piknikas davė pelno <*vė pats klebonas kun. A.,r»o*te.
pnimtuvų va- džia Chicago Lawn nuova lengvų dirbtuvėje darbų. Gera už mažų arba didelių, galima pirkti
mokestis.
arba mainyti.
Su visais reikalais
kun. Jono intencija bus lai virš
$3,000,
(piknikas Brl4ka- Gražiai giedojo ao- karaB 18 Sąjungos
seimo dos
CNIŲUE COMPANY
leitenantas
Wallaee
kreipkitės pris —
308 ttot Vau Burei! St.
komos
gedulo
pamaldos $1,600,
i
automobiliaus *«
Sabonis “Avė Maria“, $?*>•.
Siuomi nuoširdžia. Monroe, 55 m. amž. ir ShaCHARLES P. SUROMSKJS A OO.
"CABINET MAKERS", patyrę prie
0921 S. Metile m Avė.
įvairiose Chicago bažnyčio
komisijos
smuiką pritarė L. Sabonie- aekoJu rengimo
kespeare avė. nuovados ser “upholstered'' rakandų. Geros dar-, tel. Kep. 871* — Vak. Proa. 1111
(Buick) laimėjimas $1,500).
sąlygos. Kreipkitės prie:
K. Sriubienei, M. žantas George Rice, 61 m. boPULLMAN
se.
COUCH COMPANY
.Kai jaunoji padėjus nar®ms
Prel. M. L. Krušas dėkojo nė
PARSIDUODA NAMAS PIGIAI
3759 So. -Lsliland Avė.
Paukštienei,
ir
E.
Samienei
Aušros Vartų bažnyčioje, . ,
.
....
Dvejų fletų, 5 ir 0 kambarių mū
gėlių bukietą prie Panelės
amž.
spalių 2 d., 9 vai. ryto bus v,8,ema už P^'darbavmą
rinis namas, karšto vandens šnuI ma, 2 karų garadžius. Randasi ltešvč. Altoriaus meldėsi, Sa- už suruošimą šio vakaro,
Abudu policijoje ištarnaHELI* WA.\TED — MOTERYS
* tuvių apgyventoj kolonijoje po aĮvairios komisijos išdavė bonienė giedojo “On This kun. J. Prunskiui už vado ’ j vę ilgiau kaip po 30 metų.
laikomos
iškilmingos pa
dresu: 1220 So. 49th Avė., Cicero,
CLERICAL
WORKERS Iii. Vienas fletas dabar yra tušėtua
maldos kun. Navicko inten džiuginančius raportus. Tas Day O Beautiful Mother.” vavimo pirmos dalies pro
ir galima pirkėjui tuojaus ten apsi
Darbo patyrimas nereikalinga. Turi gyventi. Kaina tiktai $5.400., ir tik
cija. Kun. J. Dambrauskas, parodo, kad jubiliejaus vi Jai vargonais pritarė varg. gramai, konsulo žmonai J.
būti baigusios aukštesnę mokyklų lr $1,000 Įmokėti. Kreipkitės telefonu;
nuo 17 iki 25 metų senumo. Atsi LAWiMiale 7182.
sais atžvilgiais buvo sėk J. Kudirka. Vestuvinė puo Daužvardienei už toliau pro
MIC., pasakys pamokslą.
CONRAD
šaukite asmeniškai 8:30 vai. ryte ar
1:30 vai. popiet nuo pirmadienio DUONOS KEPYKLA .RENDUOJASI
Fotografas
Melrose Parko
lietuviai mingas.
per savaitę Įskaitant penktadieni ir
ta buvo Syrena Cafe. Daly gramo vedimą (kun. Pruns Studija Įrengta pir
Duonos Kepykla renduojasi, pilnai Įšeštadienio rytų.
rengta.
Randasi lietuvių apgyven
Nutarta vietoj bazaro vavo daug svečių.
užprašė šv. Mišias kun. Jo
kiui apleidus salę), apskr. uz mos rūšies su mo
tam krašte tarp North Chicagos ir
SPIEGEL, INC.,
derniškomis
užlai
kitokią pra
Waukegan, Iii. Atsišaukite sekan
no Navicko intencija ir jos šįmet rengti
gėlių corsage, M. S. 67 kp
domis ir Botlywood
1040 VVest 35th Street
šviesomis.
Darbas
čiu adresu;
Leo
Vaicjejkauskas
užau1
■
■
■
*
bus atlaikytos TT. Marijo mogą, kuri bus paįvairin
pirmininkei H. Daunorienei Garantuotas.
VEITERKOS — “BUS BOYS" ir 717 - lOtli St., No. Chieago, UI.
gęs
Brighton
Park
ir
baigęs
“
keiksą
”
svečių
stalui,
L.
P
“
'PANTRY" MERGINOS reikalingos
ta,
prof.
A.
Pociaus
kon

nų
koplyčioje
Chicagoje
gražiausiame
restaurante
pietinėje
Tas daiktas nėra sunkus,
anksti spalių 2 d.
certais ir kitokiomis įvaire Nek. Pras. Panelės švč. mo- , Krikščiūnienei už prisiųstą 420 W. 63rd Street > dalyje miesto. Geriausia užmokes
tis
kyklą.
Tėvai
geri
parapijųSkietą
j
namus>
V1
_
kurį su noru dirba žmogus.
ISUELL’S PICCADILLY
Tel.: Blzaio - ENGIevvood 5883
Nekalto Prasidėjimo baž nybėmis.
RĘSTA
UR
ANT,
nai
ir
visų
gerų
darbų
rė

Rez.: - ENGIevvood 5840
Šv. Jurgio Jubiliejaus Ko
nyčioje,
Brighton Parke,
siems už sveikinimus, tele
Blaivi tauta išaugs tiktai
1435 Uyde Park Boulevard
mėjai.
Motina
veikli
kata

TT. Marijonų
Bendradar misija susideda iš daugelio
gramomis, o ypatingai Mo
VEITERKOS reikalingos. Tiktai pa iš blaivaus jaunimo.
tyrusios atsišaukite. Dienų ar nakti
bių kuopa užprašė šv. Mi draugijų atstovų ir taip dar likiškose organizacijose. Ge terų Sąjungos Centro pirm.
FINANCE AND LOANS
mis dirbti. Geras užmokestis, geri
Remkite “Draugą“, nes jis
riausio
pasisekimo
naujam
Finansai ir Paskolos
tipai. Nuolatini darbai.
šias su egzekvijomis kun. buojasi, kad Bridgeporte ne
Elzbietai Paurazienei iš De
PERE MAROVETTE
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
gyvenime.
Jono Navicko intencija, spa būtų jokio “dūli moment.”
0258 So. Mrstrra Avenue
troit, Mich., kalbėtojams už PASKOLOS
ir Jūsų reikalams.
Laisvutū.
lių 3 d., 8 vai. ryte.
Raporte ris.
kalbas,
linkėjimus, o viGREIT IR PIGIAI
HELP WANTED
ANT 1-mų MORGICIŲ
AD — DEPT
siems už skaitlingą atsilan
PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ”
127 No. Desrbora S».
Mėnesiniais
atmokėjimals
Padėka
.
kymą bei prisidėjimą prie
T<4. -Randolph 9488—-9489
R.
A.
Vasalle
.
Prokuroras išėjo iš
• 'f** ' •" *"* > •
■‘ęjį.
Nuoširdžiausiai
dėkoju tokios puikios bei brangios Mutual Federal
Del tamsumo blogai mums
bus pagerbtas
AR LAIKAS NACIUS
Waterbury šv. Juozapo pa dovanos.
organizacijos
I
Savings
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bank or post offlce, are a vital part
•f America’s defense preparations.

TeL AUSTIN 1175

Turi 43 metų patyrimo
2223 West 23rd Place

Tel. Canal 5014
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MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
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DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. Tel. VICTORY 2*99

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jaslnskas
Ant. Labanauskas
H. Rajevrskl
“Shorty”

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street
Chicago, 111.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefoną*: LAFayette 2022
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“Old Assistance Union of
Illinois” suseka, kad vadi
namos socialės darbininkės,
kurios
vizituoja
pensijų
ėmėjus, šiuos atkalbinėja
nesidėti su jokia organiza
cija.

rovės
biūro
direktorius,
kurs,
girdi,
be abejonės
tvarkosi federaliiės vyriau
sybės nurodymais.
Tuo tarpu yra žinoma,
kad tuo reikalu nurodymus
duoti ir taisykles pateikti
vyriausias autoritetas val
stybėje yra gubernatorius.
Spalio 3 d. nuo 7:30 iki
10:30 vakaro apskrities rū
muose,
kambary
1123,
įvyks neaficialūs apklausi
nėjimai gaunančiųjų pensi
jas ir kitų asmenų, kuriems
senų žmonių buitis yra arti
širdies.

S

mu

Skambindamas durų skam
būtį plėšikas įsigavo į na
mus 3422 Armitage ave.
Piktadaris apdaužė
atidarusią jam duris Mrs. Mary
Brown, 60. m. amž., ir pa
bėgo.
Nebandė jokio daik
to pagrobti.

Sužeistos dvi

Ji taip pat laišku kreipė
si į gubernatorių Green mergaitės
kad jis dirsteltų į senųjų
Trinity High mokyklos,
padėtį.
Gubernatorius per River Forest, laboratorijoje
savo sekretorių atsakė, kad įvyko chemikalų sprogimas.
Cook apskrity tuo reikalu Sužeista dvi mergaitės —
tesrrūpina J. L. Moss, CookBetty Wagar ir Patricia
apskrities Visuomenės Ge-1 Barton.

Bleacherites crowded around the general admission gates at Yankee Stadium, New
X Anna AleksandravičaiYork, on eve of World Series between Yankees and Brooklyn Dodgers.
tės ir Walter Mališausko
jungtuvės įvyko Šv. Kryžiaus bažnyčioj, o vestuvių
Grižo mayoras
puota Dimbelio salėj. Daly-l
vavo daug žmonių ir jauna
su aldermenais
vedžiams sudėta daug lin
Chicago Rapid Tranai t priešakyje yra 5 wardo al
Chieagos miesto airporte kėjimų ir dovanų.
Co. (viršutinių geležinkelių dermanas Paul
Douglas,
planuojama statyti
naują
kompanija)
kreipės į Illi prekybos
komisijai įteikė
X Onos ir Kazimiero Lauvadinamą terminalinį namą
nois prekybos komisiją, kad atsakymą į kompanijos rei
rinų, 4520 S. Whipple St.,
daugiau kaip milijoną dole
už važinėjimą viršutiniais kalavimus.
dukrelei Elenai šv. Bernar
Komisija prarių vertės. Oro linijų kom
geležinkeliais rata būtų pa dės abiejų pusių apklausi
do ligoninėj padaryta gerk
panijos remia šį planą ir ža
lės operacija. Ligonė jau na
didinta mieste nuo 10 iki nėjimus šio spalio 16 d.
da stambias paskolas.
mie. O. Laurinienė yra veik
12 centų, o tarp miesto ir
Prie opozicijos
jungiasi
Terminalinius
namus
turi
priemiesčių — nuo 13 iki priemiesčiai Berwyn, Cice
li narė M. S. 20 kp.
airportai
Philadelphijoje,
15
centų.
Kompanija ro, Evanston, Forest Park,
X Be kitų atstovių, vyks
Washingtone ir New Yorke.
tvirtina, kad su šiandienine Maywood ir Oak Park.
Tad Chicago mayoras' Kelly tančių iš įvairių kolonijų į
10 ir 13 centų mokama ra
Aldermanas Douglas sa
su
aldermenų
komitetu Šv. Pranciškaus Vienuolyno
ta negali išsiversti.
vo atsakymu pažymi, kad
prieš keletą dienų buvo iš Rėmėjų 10 seimą, Pitts
Susidariusi
prieš
ratų viršutiniai geležinkeliai nė
vykęs apžiūrėti tuos namus burgh, Pa., yra ir A. Malididinimą opozicija,
kurios ra verti didesnių ratų, ka
dangi kompanijos šiandien ir pasirinkti, koks jų būtų nauskienė iš Brighton Park
tinkamiausias Chieagos air
ir K. Antanaitienė iš So.
vartojamos riedmenos yra
portui.
nepaprastai senos ir nesau
Chicago. Visoms linkime lai
Mayoras su aldermenais mingos kelionės.
gios.

RAGINA MAŽINTI KOMPANIJOS IŠLAIDAS,
BET NE DIDINTI RATAS

Douglas nurodo, kad kom

DRAUGO
Sidabrinio
Jubiliejaus
I

'^1

ja/

BANKIETAS

panijai nereikalingos dides
nės ratos.
Jai reikalinga
praplėsti susisiekimas, su
mažinti išlaidas, o tada ne
turės vargo su pajamomis.
Pagaliau jis dar nurodo,
kad aukščiau minėti prie
miesčiai ne tik yra griežtai
priešingi kompanijos reika
lavimui didinti ratas, bet
jie dar stovi už mažesnę ra
tą — 10 centų.

Silpnas, svyruojąs, netvir
tas nepažįsta tos doros gar
bės, spindinčios tuose, kurie
pasitiki savimi.
Šekspyras

Ekscelencija

liones ir pranese, kad tinkamiausią
namą jie rado
Washingtono airporte.
Ir
pareiškė, kad toks namas
bus statomas Chieagos air
porte.

ECZEMA
Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torture!
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X Bridgeport Boy’s Clube
3400 S. Emerald, įsteigti anglų kalbos ir pilietybės kursai augusiems. Kursus veda
Edna A. Leimer. Kursai esti
pirmadieniais ir trečiadie
niais 1 vai. popiet. Visiems
proga pasimokyti anglų, o
nepiliečiams susipažinti su
pilietybės reikalais*.
X A. Poškaitė-Stollenwerk sveikina visus pažįsta- {
mus iš Haiti. Sako, gyveni
mas ten dar primityviškas:
augę jau turi šiek tiek ant
savęs drabužių, bet vaikai
laksto nuogi. Nors oficialė
kalba prancūzų, tačiau vai
kai moka svečius prakalbin

ti ir angliškai: “Lali (neiš
taria “lady”) gimi nikiel”.
Būti vadu — reiškia ki
tus mokyti būti vadais. —
Foersteris

JUBILIEJAUS

PROGA
r

10 Savaičių Prenumerata Siūloma
UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

RED-ITCHY-SCALY

ARKIVYS. SAMUELIS A. STRITCH, D. D.
“■

I

Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”’
už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Ave.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANai 8010

Every time you tee the Minute Man

Sekmadieni, Spalių (October) 26-tą d., 1941

—emblem of America arming for

ddente—think how good it it to

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

live in the land where there ttill ia

DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE

4416 So. Western Avenue, Chicago
Įžanga •

($1-82 įėjimas ir 18c U. 8. Def.

Tax) . . , . $2.00

Pradžia 6-tą valandą vakare.
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X Dr. P. T. Brazis džiaugiasi padidėjusia šeima: Šv.
Kryžiaus ligoninėj susilau
kė dukrelės. Motina ir duk
relė jaučiasi gerai.

X U- Labanauskas su sa-*
vo žęiona povestuvinei ke
lionei išvyko į saulėtus kraš
X Brightonparkiečiai tik tus. Vestuvės buvo šaunios.
rai džiaugsmu trykšta, kad Dalyvavo ir kon. P. Dauž
“Draugo” dienraščio jubilie vardis su žmona ir sūnumis.
jaus bankietas
rengiamas
X Juozas Zubavičius (buljų kolonijoj — Darius-Girėvariškis), kuris ilgą laiką
no salėj. Esą, vieni brigh
tonparkiečiai užpildys kad sirgo, ačiū Dievui, dabar
jaučiasi gerai. J. Zubavičius
ir didelę salę.
yra žymus rėmėjas visų ka
X Elena Statkienė, Mote talikiškų ir labdaringų dar
rų Sąjungos centro iždinin bų. Praeitais metais jisai įkė, ir veikli sąjungietė, pir stojo į garbės narius ‘Drau
moji įsigijo bilietą į “Drau go’ Mašinų Fondo, ir yra
go” dienraščio jubiliejinį vienas seniausių lietuvių atbankietą.
vykusių į Ameriką.

teiepboen

Acme

CDraugaa"

Plėšikas apdaužė
senyva moterį

.

.

Ketvirtadienis, spal. 2, 1941

BLEACHERITES LINE UP FOR FIRST GAME OF SERIES

KAMPANIJA UŽ PENSIJŲ
DIDINIMĄ SENIEMS ŽMONĖMS
“Old Assistance Union
of
Illinęis”
organizacija
vykdo kampaniją už pensi
jų padidinimą seniems žmo
nėms.
Šiandie šie žmonės
apturi tokias nykias pensi
jas, kad jiems nėra galimu
mo gyventi.
Dėl to ši or
ganizacija be kitko
imasi
senus žmones organizuoti,
kad bendromis pastango
mis išgauti didesnes pensi
jas.
šalies
vyriausybė
žy
miai prisideda prie senat
vės pensijų mokėjimo. Se
niau didžiausia' mėnesinė
pensija buvo pažymėta 30
dolerių,
šiandie gi yra 40
dol.
Bet retai kuriam iki
šioliai mokama iki 30 do
lerių. O apie 40 dol. pensi
ją nieko negirdima. Sako
ma, valstybė neturinti pi
nigų.
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“DRAUGAS”

A, Ilonai
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Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! -

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue
Pbone: OROvehill 2242
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