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SUOMIAI NEGAUS U.S. PASKOLOS
NEGALI ATSIGĖRĖTI
U. S. misijos Maskvai pir
mininkas W. Averell Harriman grįžęs Londonan pa
reiškė, kad Rusijos bolševi
kai nekapituliuos, kad ir
Maskvą praradę, jei jie
gaus pakankamą kiekį karo
reikmenų. Jis tai patyręs iš
paties Stalino ir jo komisa
rų.
Harriman stačiai negali
atsigerėti Stalino “genijalumu”. Jis sako: “Nė vienas
vyras neįstengia taip spar
čiai ir įstensyviai dirbti,
kaip' Stalinas”.
Tas tiesa, kad bolševikų
vadai sparčiai dirba. Antai
jų gaujos, užpludusios Pa
baltijį, per vienerius metus
taip jį
nutuoktojo, tiek
daug žmonių nužudė, kad
to būtų nepadarę didžiausi
vidurinių amžių barbarai.
HITLERIO TAIKOS
SĄLYGOS
Vokietijos nacių autorite
tai užgina užsieniuose sklei
džiamus, gandus, kad būk
Vokietija šiito karu jau nu
sikamavusi ir siekianti tai
kos. Anot jų, taip nėra. Sa
ko, Hitlerio taikai sąlygos
priimtinos tik dvi: pirma —
Vokietijos laimėjimas, -an
tra — Churchillio ir Edeno
pašalinimas nuo Anglijos
valstybės vairo. Be to, tai
kos pasiūlymas turįs kilti iš
Anglijos.
šį kartą kalbėti apie tai
ką yra anksti, sako naciai.
Pirmiausia tegul kalba gin
klai. Tik ginklais Anglijos
gyventojai bus įtikinti, kad
jie turi netinkamus valdo
vus.
Anglijos vyriausybė yra
kitokios nuomonės. Sako,
Hitleris pirmiau turi būti
sumaltas. Atrodo, šis karas
bus be galo.

Suomių žygiai
nesutinka su
Amerikos politika

Suimtieji naciai

MASKVAI GRESIĄS RIMTAS
PAVOJUS - SKELBIA RUSAI
Maskvoje ruošiamas kovai kiekvienas
gyventojas. Vokiečiai neįžengsig

WASHINGTONAS, spalių
15 d. — Šiandie Suomijai,
kuri visados apsimokėdavo
savo skolas Jungtinėms Vai
stybėms, pranešta, kad Jun
gtinęs Valstybės nebeduos
daugiau paskolų, nes Suomi
jos žygiai nesutinką su Ame
rikos užsienio politika.
Apie tai sakoma, būsią
pasauliui paskelbta po ke
lių dienų.

sostinėn
MASKVA, spalių 15 d.
šiaurvakarius nuo Maskvos.
Dėdami paskutiniąsias pasNet ir raudonosios armi-

tangas
kvą iš
siuntė
prieš
miestą
(“Draugus"

Neaiškumai
Pereitą savaitę sekr. Hull
pasikalbjime su spaudos at
stovais pareiškė, jog Ameri
ka norinti žinoti ar suomiai
nusistatę ir toliau kovoti
prieš Rusija ir tuo būdu pa
dėti Hitleriui vesti kovą
prieš rusus.
Suomijos vyriausybė pra
nešusi, kad ji vedanti apsi
gynimo kovą, bet nesuteiku
si jokių garantijų, kad Šuo
mijos kariuomenė neper
žengs senųjų Suomijos-Rusijos sienų.

Acme

leiephoto)

U. S. pakrančių sargybos laivas atplaukė Bostono uostan su suimtais naciais ir nor
vegų prekinio laivo Busko įgula. Jie suimti Grenlandijos pakrantėse, kur operavo Vo
kietijos slaptą radijo stotį.

Daugiau kariuomenės
Maskvos frontan
BERLYNAS, spalių 15 d.
— Vokietijos kariniai sluo
gsniai pareiškia, jog prie
Briansko ir Viazmos pasku
tiniosios kovos visai baigia
mos ir tuo "būdu ten buvusi

sukoncentruta didelė nacių
kariuomenės pajėga siunčia
ma Maskvos frontan.
Šiandie vokiečiai pranešė,
jog rusai vakar pravedė
smarkias kontratakas šiaufronto
riniąm ir
jie buvę at
sparnuose,
mušti ir padaryta rašams
dideli nuostoliai.

baigti apsupti Mas- jos organas Raudonoji Žvai
šiaurės vokiečiai pa- gždė rašo, jog dabar Rusimilžiniškas pajėgas jos karinė padėtis esanti
Kalininą, industrinį kritiškiausia, nes vokiečių
apie 95 mylias į, pasirodymas prie Maskvos
“komplikuoja fronto situaci
ją”.

Pasiruošimai Maskvoj
Tuo tarpu Maskvoje spau
da ragina sudaryti panašų
apsigynima kaip Leningra
Japonija-Rusija
de, kur kiekvienas gyvento
jas vartoja ginklą ir gina
susitarė dėl
ma kiekviena miesto pėda.
LONDONAS, spalių 15 d.
Raudonajai armijai skel- v Anglų . kariniai zinovai
i, . . .
...
sienų rytuose
. .
- biant, jog sunaikinta nacių
pažymi, jog rusai
istenp
nusileidę
iki šiol išlaikyti karo vado- rsų užnugaryje, pripažįsta
i vybės sąryšius, nežiūrint pa ma, jog vokiečiai kask i* t
TOKIJO, spalių 15 d. —
J
“ ----- « r
Oficialioji Japonijos žinil|kartotlnų vok,ecl,‘ ‘)a5tar” vis artėja prie Maskvos
keliose vietose pralaužti ypač susidaręs naujas pavo
agentūra šiandie pranešė, gų
fronto ir perkirsti ir atskir jus
iš šiaurvakarių.

Rusijos karo
vadovybė nepairo

itDvfr^dn^pirs^H.rtiOSkHt\ti Paskiras rusll armijas
stovai pasirasę sutartį, kn??

Jie pareiškia, jog šiuo m3 Neįžengs Maskvon
tu vyksta milžiniškos kovės
Svetimi laivai
ir jog rasai parodą vokie Raudonoji žvaigždė, rašy
čiams griežtą pasipriešini dama apie fronto įvykius,
pažymi, jog vokiečiai žy
Hudsono įlankoj
Tūla paimta
mą.
giuoją
pirmyn per savo la
Vienas aukštas karo as
Vokietijos
žinių
agentūra
WINNIPEG» spalių 15 d.
muo pareiškė, jog Hitleris vonų kalnus ir jog “priešas
— Aukštesnieji Hudsono praneša, jog Tūla, 100 my
pirmą kartą į du metus niekados neįžengs Maskvon.
lių
į
pietus
nuo
Maskvos
ir
Sovietų spauda pripažįs
įlankos oficialieji žmonės svarbus amunicijos centras
esąs priverstas panaudoti
pareiškia, jog paskutiniai
kiekvieną turimą ginklą ir ta, jog vokiečių kariuomenė
pasiekusi laukujas Maskvos
siais mėnesiais netoli Ba- jau esąs vokiečių rankose.
kareivj.
Tuo
tarpu,
pasak
vokie

ffln salos pastebėta keletas
"Jei jam nepavyks paim-' apsaugos linijas. Tačiau ma
čių, blogos oro sąlygos ir Katalikų kunigai
orlaivių ir laivų, kurie “gai prasti
ti Maskvos ir sunaikinti Ru noma;. J°8
ai*?“'
keliai sulėtinę kariuo
lėjo būti priešo'*.
sijos
kariuomenės
šioj
oten
S
os
Imuos
ir
fortifikacijos
menės žygiavimą pirmyn.
prieš karg, paramų šyvoj - ir jam gali nepa- y?. P^ kelioliką ar keliasKaro vadovybė pranešė,
vykti — Vokietija bus baig dešimt mylių nuo sostinės.
jog nacių aviacija pravedė
jas atakas ant Maskvos, NEW YORKAS, spalių 15 ta iki pavasario ir pralalmė Žiema padeda
Amerika sulaikė
kur esą sukelti gaisrai ke d. — Devyniasdešim vienas jusi karą” pareiškė, jis.
Dvi paskolos
Tuo pačiu laiku armijos
liose kariniai svarbiose vie ir pusė nuošimčio 13,155
Peru
bombanešius
laikraštis
Raudonoji žvaig
Tuojau po suomių-rusų
NACIAMS STINGA
Romos katalikų kunigų, at
tose.
ždė duoda suprasti, jog žie
karo Jungtinės Valstybės,
DRABUŽIŲ
sakydami į klausimą dėl
ma vokiečiams ne tik ne
Vokietijos
vyriausybė parodydamos savo simpati NEW YORKAS, spalių 15
Amerikos įstojimo į karą, Esąs suimtas
trukdo bet dar ir padeda.
ėmėsi griežtųjų priemonių, jas Suomijai suteikė $30,- d. — Karo departamentas Pasirašė Amerikos pasisakė prieš.
‘ ‘Dabar prasidėjęs šal
Heinrich
Himmler
kad jos valdomuose kraštuo 000,000 paskolą.
Išsiuntinėtoj anketoj bu
sulaikė -1,234,000 vertės
tis
”, rašo laikraštis, “įgaliŠiai paskolai
išsekus, bombanešių krovinį, kuriuos Argentinos sutartį
se gyventojai neturėtų kur
vo du klausimai.
LONDONAS, spalių 15 d. na priešo pirmuosius žvalnuslėpę drabužių, kurių stin Jungtinės Valstybės suteikė Peru buvo nupirkusi Kana
Į pirmąjį klausimą, “ar
—
Maskvos radio paskelbė, gybinius dalinius veikti ne
ga naciams, o ypač kariuo Suomijai dar $5,000,000 pas doje ir kurie iš Brooklyno
pritari Jungtinių Valstybių
WASHINGTONAS,
spalių
menei. Artinantis šalčiams kolą Suomijos atstatymui. turėjo būti pasiųsti Pietų 15 d. — Argentina ir Jung įstojimui į karą už vakari jog Vokietijos slaptosios po tik vieškeliais, bet ir pap
jos vadas, Heinrich Him- rastais keliais”.
daug susirūpinta šiltais dra
Amerikon, šie bombanešiai tinės Valstybės pagaliau nio pusrutulio ribų” iš 13, ilei
Toliau laikraštis rašo, jog
bužiais. Rusijoje veikiančią Naciai rengiasi
būsią panaudoti paramai pradėjo naują komercinį 1555 atsakiusių 12,038 atsa mler esąs suareštuotas po pirmiausia vokiečiai fronto
susikirtimo su kai kuriais
kariuomenę reikia gerai ap
kė “Ne”.
Rusijai.
bendradarbiavimą
pasira

priešakin pasiunčią pasky«
ar
į
nacių generolais.
Į antrąjį klausimą
rengti, kad ji ten nesušaltų. atakoms Libijoj
Gerai informuotieji sluog šydamos prekybos sutartį.
Smarkiausį kaltinimą pa- nūs tankus su grupe motoJungtinių Valstybių
Jei toks nepakenčiamas LONDONAS, spalių 15 d. sniai pabrėžia, jog karo de
Šioji plataus masto preky pritari
reiškęs
gen. von Falken ciklistų ar raitininkų būrį,
stovis Vokietijoje, tai kas — Londono laikraštis Dai partamentas pasielgęs pa binė sutartis pasirašyta va paramai komunistinei Rusi
horst
ir
feldmaršalas von apginkluotą prieštankiniais
jau kalbėti apie Lietuvos ly Express praneša, iš Kai gal įstatymus, nes vyriausy kar naktį Buenos Aires. Ją jos vyriausybei” neigiamai
ginklais.
Keitei.
žmones. Naciai ir iš jų ro, jog vokiečiai rengiasi di bė galinti nusavinti bet ko pasirašė Amerikos ambasa atsakė 11,860 kunigų.
Anketos nebuvo siunčia
atims paskutinius turimus delei atakai ant apsuptojo kią karo medžiagą ar reik dorius Norman Armour ir
mos
kardinolams, arkivys
šiltesnius drabužius ir skur Tobruko, Libijoje.
Rusų belaisviai
menis, esančius Jungtinėse Argentinos užsienio reikalų
kupams,
vyskupams,
laivy

do prispaustiems lietuviams
Serbų
sukilime
Naciai sutraukę prie To Valstybėse, nors tai pri
Ruiz Guinazu.
kelių taisymui
no ir kariuomenės kapelio
be kitko dar reikės ir su bruko didžiuosius pabūklus, klausytų ir svetimai raišty ministeris
Šią
sutartį
Prezidentas
nams.
šalčiais kamuotis. Pirmiau daugiau tankų ir kariuome bei.
dalyvauja 80,000
BERLYNAS, spalių 15 d
Rooseveltas pavadino pamin
bolševikai lietuvius kanki nės.
— Tūkstančių tūkstančiai
kiu taikai ir sekr. Hull pa
no, dabar tuos barbarus pa
Sušaudė
20
belgų
LONDONAS,
spalių
15
d.
rasų belaisvių šiandie žy
reiškė
pilną
pasitenkinimą
Laivynas
vadilos naciai.
—
Jugoslavijos
pasiuntiny

giuoja
į vakarus. Jie dau
raudonąjai
armijai
siunčia
sėkmingu jos sudarymu.
•
NEW
YORKAS,
spalių
15
bės Londone atstovas parei giau nebe kareiviai, bet ne
5,000 lėktuvų.
pasirengęs
d. — Anglijos radio šiandie škė, jog serbų riaušės vo trukus bus priversti atstaty
BOLŠEVIKŲ
Toliau pranešama, kad
PRANEŠIMAI
gausingieji raudonosios ar apginkluot laivus
Sekretorius taip pat pažy pranešė, jog vokiečiai sušau kiečių okupuotojoj Jugosla ti sunaikintas Vokietijos
Anglijoje, anot žinių iš mijos daliniai vyksta iš ry
mėjo, jog laivynas suteiks dė dvidešims belgų už nu vijoj pasiekę plataus suki vietas, pastatus ir kelius.
dalyvauja
Vokiečių sluogsniai parei
Londono, per radiją iš Ma tų padėti ginti Maskvą. Kai WASHINGTONAS, spalių apginkluotiems laaivms ir žudymą dviejų vokiečių kr. limo, kuriame
reivių.ginkluoti 80,000 serbų, veda škia, jog Vokietija buvo iš
skvos girdimi įdomūs pra kurie pulkai jau esą kauty 15 d. — šiandie laivyno ss išlavintą įgulą.
nešimai. Tas taikoma sov. nių sūkuriuose. Sako, bolše kretorius Knox pareiškė,
Atstovų rūmuose neutra Demonstracijų metu, pa mi kariuomenės karininkų. anksto pasiruošusi sutvarGinkluoti sukilėlių būriai . kyti milijoninį
belaisvių
Rusijos gyventojams ir rau vikų pulkai paskui pulkus jog laivynas esąs pilnai pa liteto įstatymo pakeitimo sak radio, taip pat žuvo
penki
prancūzai.
trukdą bet kokį susisiekimą skaičių ir todėl jiems šis
donąjai armijai, kuri atkak kaip jūra banguoja karo sirengęs apginkluoti Ameri svarstymas prasidės rytoj
ir italų pastangos numalšin milžiniškas rasų belaisvių
kos prekybinius alivus kai ir manoma, jog pakeitimas
liai gina bolševikų socialis- fronto kryptimi.
Įdomūs pranešimai ir bol tik Kongresas autorizuos šį bus priimtas iki penktadieDalinai debesuota ir šil ti sukilimą pačioje pradžio- antplūdis nesudarąs jokios
tišką “tėvynę”. Pažymima,
je nepavykusios.
problemos.
veiksmą.
čiau.
kad Amerika kas mėnesį ševikų propaganda.
dienio.
Sulaikyti ištekliai
Suomijos finansiniai iš
tekliai Amerikoje buvo su
laikyti birželio 14 dieną,
kai tą pačią dieną Preziden
to įsakymu sulaikyta ištek
liai ir kitų keliolikos vals
tybių.
/
Savo notoje Anglijos vy
riausybei suomiai pabrėžė,
jog rusai turi įrengę atakos
bazes tuoj už Suomijos-Rusijos prieškarinių sienų ir
Suomijos saugumas reika
laująs, kad tos bazės būtų
panaikintos.

ria nustatoma Manchukuo
ir Mongolijos sienos. Tuo
būdu baigtas ginčas, kuris
1939 metais pasireiškęs bu
vo net plačiais susirėmi
mais.
Šie delegatai svarstė pas
kutiniuosius nuostatus net
nuo rugsėjo 23 dienos.
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Amerikos lietuvių gyvenimas 4 ir veikimas
PITTSBURGH IR APYLINKĖSE

D. G. Motinos M.
Dovydos padėkos

Jono pasikalbėjimas su Raulu

kalbėti Rąžančių, kaip jį iš
mokė Šv. P. Marija. Per vi
RAULAS: Kas įsteigė
mėnesį kasdien visa Ita
žodžiai, pasakyti
Rąžančių?
lija ir Prancūzija karštai
rėmėju seime
JONAS: šv. Domininkas kalbėjo šias Ražančiaus mai
Didžiai Gerbiamieji Kle pradžioje trylikto šimtme- (jas> Dievui padedant, eretičio.
kų
smarkumas pranyko
bonai, Ištikimoji Valdyba,
RAULAS:
Jonai,
išaiš(spalio mėnuo buvo ir pasi
Pirmininkė,
Atjaučiantieji 1
kink
man
Ražančiaus
isto

liko,
kaipo Ražančiaus mė
Seimo Delegatai bei Daly
riją, kaip jis atsirado?
nuo). Dešimt tūkstančių tuo
viai:
1
1
JONAS: Visi vienuoliai ir jau sugrįžo prie šv. TikėjiGilus, nuoširdus džiaugs- kunigai privalėjo kalbėti j mo, ir žiauri eretikų sekta
karšta padėka ir nepaalmjų gvč panM
sugriuvo.
perstojanti malda veržiasi rijos garbei. Bet buvo ir
RAULAS: Tiesa, Rąžan
iš mano krūtinės matant tokių vienuolių, kurie nemo čius yra graži ir lengva malJus čia taip skaitlingai su kėjo skaityti. Todėl jų vy-, da, bet perdaug atsikartoja
sirinkusius. Matyt, seselėms resnieji paskirdavo kitokias tie patys žodžiai, o kitose
Pranciškietėms,
Kristaus maldas. O paprastai visi mo- maldose taip nėra?
dukroms, nestinga prletelių.. k-jo gveika Marjja kalbėtij JONAS: Atkartojimas zoMūsų jėga, mūsų ^pagalba ir ^adgi . vieta
p^Įmių džių maldoje pareiškia nuramstis vienuoliškame gy" paskirdavo 150 Sveika Ma- sižeminimą. O nužemintos
venime, ir lietuvių vaikų rija, su Tėve mūsų ir Garbė širdies malda yra visuomet
auklėjime, esate Jūs. Be Jū būk Dievui Tėvui, kurias Dievui maloni. Pavyzdžiui,
sų gyventi mums būtų be
nors kartą į dieną turėjo at Jėzus Alyvų darže daug kar
galo sunku. Dirbat, veikiat,
tų sakė: “Tėve, ne mano va
kalbėti.
kitus raginat; vienu žodžiu,
lia, .bet Tavo tebūnie.” Pa
apaštalaujat vienuolijos la 1200 metuose, Italijoj ir laimintas Dovydas vienoj
bui nę vien savo gyvenamo Prancūzijoj, atsirado sekta, psalmėje 27 kartus atkartoje vietoje, bet ir svetur. vadinama: Albigenai, kurie
Mums kviečiant, paliekat pradėjo baisiai persekioti
Susirinkę draugijų atsto- savo namelius, vaikučius katalikus; žudyti žmones. DR. KARL NURKAT
Šv. Pranciškaus
vai ir bažnytinio komiteto 1 bei mylimuosius, keliaujat Buvo tikrai panašūs į ko
(NURKAITIS)
Pritaiko atsakomlnnariai nutarė rengti “Mas ilgą nuobodžią kelionę, kad munistus. šventasis Tėvas
gai akinius už pri
Popiežius,
suprasdamas
pa

Vienuolyno Rėmėju
karadų balių”, rugsėjo 30 atvažiavus sykiu su mumis
einamą kainą ir ant
lengvų išmokėjimų.
dieną. Programoj numatyta pasitarti dėl didesnių dar vojų krikščionims, paskyrė
seimas - vienas
RAKANDŲ KRAUTUVE
įvairiausių pamarginimų. Be bų, daugiau paramos, ge garsų ir iškalbingą vienuolį
to, už puikiausius kostiu resnės, sėkmingesnės veik — šv. Domininką, pamoks 3049 S. Halsted Str.
sėkmingiausių
lais ir raštais aiškinti ere
Spalių 5 d. įvyko dešim mus bus skiriamos dovanos los.
tikų. klaidas. Šventojo pasi
Telephone ( YARda 3089
tasis šv. Pranciškaus Vie Pirma dovana bus gana ver
Bejėgė aš, visą šv. Pran aukojimas buvo bergždžias,
nuolyno Rėmėjų seimas. Jis, ta, antros dvi — mažesnės ciškaus vienuoliją atstovau nes eretikai plėtėsi ir smar
galim sakyti, buvo vienas
janti, išreikšti tikrą mūsų kiau veikė. Tuomet šv. Do
Šv.
Kazimiero
parapijos
sėkmingiausių atstovų skai
širdžių padėką. Suprasite, mininkas prašė pagalbos Šv.
čiumi ir pinigine parama. mokyklos salėj kas sekma tik amžinybėje.
Panos Marijos. Šv. Pana Ma
Čia, galima sakyti, susirin dienio ir trečiadienio vaka
O dabar sakau paprastą rija apsireiškė šv. Dominin
Fumiture House
ko “smetona” Amerikos lie rais lošiama “bingo”. Tik
kui
ir
išmokino
kaip
kalbė

ir
gilų
ačiū
už
visą,
o
už
tuvių inteligentijos. Matėsi gaila, kad mažai lietuvių, ir
visą praeitų metų nuoširdu ti Rąžančių ir patarė, kad 3409 S. Halsted St.
atstovų iš tolimų kolonijų, dar savų parapijonų, lankos
visi kalbėtų Rąžančių ir vi
k. a. Chicago (net 20!), De- į juos. Vietoj eidami savan mą, pagalbą, atjautimą ir sur. šv. Domininkas stojo į Didelis pMkinldinss laikrodėlių
troit, Philadelphia, Brook “bingo”, eina kur į svetimų pasiaukojimą. Visagalis te darbą, išmokino žmones taip
lyn, Cleveland ir kitų. šių tautų rengiamus ir ten pa atlygina Jums.
Nuoširdžiausiai visus svei
žmonių pasišventimas to deda jiems pinigus krautis,
kuomet
savoj
parapijoj,
di

kinu ir linkiu jaustis kaip
kiais gražiais tikslais yra
Būkite Malonus
džiausias pajamų šaltinis y- namie mūsų tarpe.
girtinas ir sektinas. Dau
SAVO'AKIMS
Akiniai teisingai prirenkami
ra vien tik “bingo”. Galigiau tokių katalikų ir kataTik viena pora aklą visam gy
per
patyrusį lietuvį daktarą.
venimui. Saugokit Jaa teigdami
likių lietuvių tarpe ir mūsųsakyti, kad tik “Bingo”
ifteksamlniMtt Jaa modernlėklaoala
metodą, kurta regėllmo mokalaa
Švietimo įstaigos žibės kaip Klūbui pasidarbavus — at
gali sutelkti.
Dėl sąžiningo radijo pataisymo
SS MOTAI PATYRIMO
liekami
didžiuliai
parapijos
žvaigždės tamsiame šių lai
prMnklme akinki, kurie painUnn
pašaukite Yards 3088.
vist akhg Jtcanptina.
kų amžiuje nešdamos Kris darbai.
Dr. John ]. Smetana
taus šviesą į kiekvieno šir
Dr. J. J. Smetana, Jr. Budriko Radijo Progoramal:
dį.
O. Likviduojama

“Dabar atradau Tą, Kurį
Malda už Taiką
mano siela myli ir Kurio
Spalių 12 d. įvyko Pitta- trokšta”..,.
burgho vyskupijos vyrų Eu Tai tvarkai įkurti turėjo
charistinis
suvažiavimas. daug darbuotis par. klebo
Suvažiavimą rengė Šv. Var- nas kun. M. Kazėnas. Daug
do Draugija. Buvo sukvies- • vargo turėjo, kol pripratino
ta apie 75,000 vyrų — vie parapijomis prie tos tvar
šai Aukščiausiojo pagarbai. kos. Dabar kiekvienam yra
Įspūdingas buvo vaizdas, proga laisvai atlikti savo
kuomet tūkstantinė vyrų mi katalikiškas priedermes. Vy
nia savo drąsiu, tvirtu vy rai turi savo sekmadienius,
rišku balsu meldėsi, prašy moterys — savo, sodalietėsdami taikos tam nea merginos ir vaikai — savo.
pykantos, keršto, žudynių Skaitlingiausiai ir gražiaupilnam pasauliui. Kuomet šiai pasirodo Šv. Vardo Drsužibo žvakės ir užgeso di- ja ir bendrai vyrai. Ypatindžiosios lempos, tikrai atro- gai gražiai vyrai pasirodė
dė, kad Aukščiausias išklau- J praėjusį sekmadienį (spalių
sė tos vyriškos maldos — 12 d.), kuomet Pittsburghe
atsiuntė ramybę pasauliui... buvo vyrų Eucharistinis
Pamaldose dalyvavo trys kongresas. Ta proga visi
vyskupai ir daug dvasiški vyrai, atlikę išpažintį ir pri
jos. Tvarkai palaikyti buvo ėmę šv. Komuniją, pelnė Šv.
pakviesta šimtai miesto po- Tėvo Pijaus XII visuotinus
licininkų, gaisrininkų
ir atlaidus. Taip pat daug moskautų, kurie patarnavo I teni pasinaudojo tomis malonėmis.
žmonėms.

Ražančiaus istorija

JOS. F. BUDRIK

ENSE

BUY

South Side

UNITED
STATES
SAVINGS
lONDS
i AND STAMPS

korporacija
Pittsburghe West End,
Šv. Vincento parapijoj, tur
būt, vienintelė buvo lietuvių
“Birutė” korporacija. Ji iki
šiol gyvavo (daugiau kai 25
metua). Turėjo tris krautu
ves: dvi valgomųjų daiktų
ir vieną drabužių. Bet ne
sant gerų vadų ir dėl kito
kių nesusipratimų turėjom
krautuves uždaryti; šiomis
dienomis parduodamas na
mas ir panaikinamas čarteris. Pinigus pasidalinsim.
Taigi, atsišaukiu į lietuvius
“Birutės” korporacijos šėrininkus, kurie gyvena kituo
se miestuose. Atsišaukite
iki 30 d. spalių šiuo adresu:
4. Aaulis, 8225 Stafford St.,
Pittsburgh, Pa. Corliss Sta.

Kas antrą mėnesio sek
madienį Šv. Kazimiero pa
rapijos vyrai, sykiu su Šv.
Vardo Dr-jos nariais, eina
prie altoriaus ir stiprinasi
Dangiškuoju Maistu. Ir kaip
gražu yra toj didžioj dienoj,
kuomet vyrai supratę Kris
taus žodžius: “Kas valgo
mano kūną ir geria mano
kraują pasilieka manyje ir
aš jame”, jungiasi sykiu su
J.uomi ir švenčia didžią sie
los šventę...
Didelio įspūdžio daro toji
puiki tvarka, kurios kitose
bažnyčiose sunku rasti. Čia
Vyrai išsirikiuoja per vidu
rį bažnyčios ir artinas prie
Dievo Stalo. Pakraščiais
grįžta į savo vietas. Ar gi
Kiekviena valanda mums
nėra gražu, kuomet keli šlm
tai vyrų eina prie Bendro neša ir dangų ir pragarą;
Stalo?.. Priėmę Pasaulio Kū — mes laisvai pasirenkam
rėją į savo širdis kalba: vieną iš dviejų.

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue

Ytmpap ll-toa
Telefonas OANAjb 0621 — Chicage
OFISO VALANDOS
Kaadlen t:00 a.un. Iki |.<0 p. a.
Trefi. Ir •ektj’liuo a. m. Iki

K M.

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

**•,» -i

jo tuos žodžius: “Tavo Die
ve mielaširdystė ant visa
dos ištvers.” šv. Pranciškus
Asyžietis meldės visą nak
tį. atkartodamas: “Mano
Dievas ir mano viskas.”
Kaip daug rožių reik sudė
ti, kad nupinti vainiką, taip
reik daug kartų atkartoti
Sveika Marija, kad pagar
binti Mariją amžinai. J.V.S.

Aslhma Mucus

Coughing, Gasping
Thanks to a Doctor's prescriptlon called
Mentoeo, thousands now palllate terrlble rc«
currlnc attacks of choklng. gasping, cough
ing, wheealng Bronchlal Astnma by helplng
nature remove thlck egcess mucus. No dopcs,
no smokes, no lnlectlons. Just tasteless,
pleasant tablets. The rapld, dellghtful palllatlve aetlon commonly helps nature brlng
vcelcome sleep—a "Ood-send." A prlnted
guarantee vrrapped around each package ot
Mendaco insures an immedtste refund of
the full cost unless you are completely satisfled. You have everythlng to galn and
nothlng to lose under this posltlve money
your
back guarantee so get Meadaeo• from
'
drugglst today for only 60c. *

AMERICA ON GUARDl
Above ia a reproduetion of the
Treasury Uepartment’a Defenge
Savingą Poete r ahowing an cxact
duplieation of the original “Minute
Man” atatue by famed eculptor
Daniel Chester French. Defense
Bonda and Štampe, on aale at your
bank or post office, are a vital part
•f Amarica’a defense preparationa.

RHEUMATISM

Pain—Agony Startt To Leave lo
•
24 Houra
Happy Daya Ahead for You

-

Thlnk of lt—how thla old wortd
does make progrese—nos comes a
prfisrrtptloa whlch ta knovn to pharmarlsts as Allenru and vvlthfn 4»
b our s after you atart to take this
kwlft artiną formule paln, agony and
Inflammatlnn rauned by ezceaa orio
srld has atart ed to depart.
• Allenru dore Juat what tt.la trotlce
aaya lt wIH do—it la guaranteed. Tou
ran get one genamus bnttle at leadIng dniratnrea everywhere for M
centą and lf lt doesn't brlng the Joyaus reeulta you aspect—your saonay
gbola haartediz raturoed.

g

TaL OANal 81«

DR. S. BIEŽIS

BR. J. J. SIMONAITIS

•YDYTOJA8 IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VaL: 2—4 ir 7-0 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia misi tarne.

0631 S. Californla Avė.

2423 W. Marųuette Road

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

2201 West Cermak Rd.

Telefonas REPrfblic 7868
OOso tol.: VIRginla 0036
Rezidencijos tol.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS tt CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

OFISO VALANDOS:
Ofiso vai.: 1-3 lr 6-6:30 P. M.,
Nuo 2 iki 4 ir nno fl iki 8 vaL vak. Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedėlioonifl pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office tel. YARda 4787
Namu tel. PROspect 1830
TaL OANal 0987
Ran. taL: PROapect flfl&
YARda 5921
: KENtood 5107

DR. P. L ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rasidendja: 6600 So. Artesian Am
Ofiso vai. nuo 1—8; nuo 8:30—4f90 VALANDOS: U v. ryto iki 8 popia
Weat 35th
f Ud 9 vai, vakare.

756

Street

Sophie Barčus
Rytinės Radio
VALANDOS
IŠ STOTIES

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto
iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30
iki 9:15 vai. ryto.
Taipgi Pirmadieniais
7:00 vai. vakare.
Išgirskite Vėliausias Žinias,
Muziką, ir kitus Įdomius Pra
nešimus.

ADVOKATAI

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINfiJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois
(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
CENTRINIS

OFISAS:

3133 SO. HALSTED ST.
(lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos Iki
vai. vak.

8-toa

Tel. CALomet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
Tel. Stoto 7672
REZIDENCIJA;

—

3149 SO. HALSTED ST.
Tel.: Victory 2«7t

Tel. PROspect 3526

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
6158 So. Talman Avė.
Chicago, UL

LIETUVIAI DAKTARAI
TaL YARda 8146
VALANDOS: Nuo U iki 12.
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
1446 So. 49th Court, Cicero
Sekmadieniais 11 iki 12

OR. P. ATKOČIŪNAS

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

3147 S. Halsted SL, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandoe: 3 — 8 popiet,
Telefonas;

DR. V. A. ŠIMKUS
gydytojas

ir

chirurgas

Taipgi akinius pritaikau.
3343 do. Halsted Street

CIOero 427>

ŪR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2158 West Cermak Road
Oflss ML OANal ■«* x
Oflss VsL: 3—4 k 7-6
Trefiladtoalsia pasai astartę
Rea. TsL: ■<■*! I 81—

TsL YARda 8846

DR. C. VEZELIS

Tel. CANai 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS ir chirurgas
Ofisas ir Rezidencija

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Ud 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 S. VVestern Avė.
TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 6 po piet kasdien

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47tb Btreat
vai.: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
Telefofnas: HEMloek BMt

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Westeri Avė.
Ofiso valandoe:
Popiet — nuo 1 Iki >1 Vak. 7 Iki •
Nedėliomia pagal sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Telefonaa CANai 4796
Ras. 6968 So. Talmaa Ava.
Rm. TaL GROvehill 0117
Office taL HEMloek 4848

Klausykitės

DR. PETER J. BARTKUS

Teki

Ofise TaL:

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sfith Street

1858

LIGONIUS PRIIMA:
Kaodiaa na
iki

SdM

Trečiad. Ir Bekmad. tik eualtartua.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa luboa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL MIDvray 8880
Chlc«o. IR
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St.
Ofisas virš Boehm’s Drug store Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 0
vai. popiet ir nna 7 iki 8:80 vai. vak
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-8
Sekmad. nuo 10 iki IS vai. Tjta.
ir ptural sutarti.
Ree. teletonae SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN

OR. S. R, PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Tai. YARda 0994
Rea. TeL KENvrood 4300
OFISO VALANDOS:
VALANDOS
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-6 v. vak.
ir pagal sutartį.
Nedėliomia nuo 10 iki lt vai. dien*

Kamp. 15tos gat Ir 49th CL

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

ŪR. A. JENKINS
(lietnvla)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TELEFONAI:

OrHce: HEMloek 5524
EMERGENCY: cjUI MIDvtay 0001
Rea.: HEMloek 1643

2500 West 63rd Street

DR. ALBERT J. VALIBUS

OFISO VALANDOS:
Nuo 1-4 ir auo 7—0 vakare
Taipgi pagal rotartį.

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

2408 West 63rd Street

V

1

BBSCaSR

Ketvirtad., spalių IG, 1941

Sveikata - Brangus Turtas
Rado Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.
9*

PIENIŠKAS MAISTAS
....
. .
,.
Nuo gimimo dienos

| tame piene

pasilieka tiek

... pat medžiagos, bet vitaminų
įkiif?,. .

.
®„
.
grabo lentos
pienas yra
vienas iš svarbiausių mais
tas.
Karvės piene randasi tiek
proteinų, riebalų, cukraus ir
mineralų kiek tik reikalin
ga žmogaus kūnui. Nesun
kiai dirbantis asmuo suvar
todamas keturias kvortas
pieno per dieną, jokio kito
kio maisto neimdamas, gali
sveikutėlis gyventi. Piene
randasi daugiau proteino nei
r
suaugusiam žmogui būtų
reikalinga; bet augantiems
vaikučiams, iš visų valgių
pienas yra geriausias mais
tas, nes augančiam kūnui ypatingai daug reikia proteininės medžiagos.
Pienas puikiausiai virškinasi ir neapsunkina vidurių.
Užtai pieną gerti yra svei
ka ir mažam kūdikiui, ir li
goniui, ir silpnam seneliui.
Džiova sergantiems pienas
* yra ne tik stiprinantis maistas bet ir gaivinanti' gyduo
lė, nes pienas turi savyje
viską, kas yra reikalinga
plaučiams,
kraujui, ner
vams, kaulams ir t.t.
Jau seniai pastebėta, kad
geriantieji kasdien pieną tu
ri sveikesnius bei gražes
nius dantis, ir jų kaulai yra
stipresni, mat piene randa
si kalcijumas, kuris yra taip
labai reikalingas kaulų bū
davojimui.

IŠPAŽINO

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

kiekis žymiai sumažėja, mat
karštis naikina vitaminus.
Nevisoks pienas yra tikęs.
Labai nesveikas yra pienas
tos karvės, kuri turi bovininį tuberkuliozą. Vaikai
geriantieji tokį pieną su
nyksta. Taipgi pavojinga
gerti pieną užkrėstą su mik
robais; geriant nešvarų pie
ną galima gauti šiltinę bei
kitas pavojingas ligas. Už
tai valdžios inspektoriai
stropiai prižiūri, kad ūki
ninkų karvės būtų sveikos,
kad pieno indai būtų švaru
tėliai bei sterilizuoti, kad
pristatomas pienas būtų pasteurizuotas. Pasteurizacija
užmuša mikrobų didžiumą,
bet pieno kokybė pasilieka
ta pati. Labai pavojinga yra gerti pieną kuomet mu
sės užteršia; daug kūdikių
vasaros metu miršta nuo
vasarinės choleros todėl,
kad jiems duodama gerti
musių apiburbtą pieną.

Registracija vokiečių
kalba mokančia
darbininkų

Kariuomenėj aukštes
nieji už kapitonus vokiečiai

— Darbo ir socialines
apsaugos tarėjas dr. J.
Paukštys rugpiūčio 30 d. iš
leido įsakymą registruotis
tiems darbininkams, kurie
moka vokiečių kalbos.
Ryšium su tuo Kaune lau
kiama, kad tokie darbinin
kai būsią išvežti darbams
kitur.
Kaune taip pat išleistas
Vokietijos reicho komisaro
įsakymas dėl darbo jėgos
rikiavimo. Pagal tą įsaky
mą, darbas gali būti paskir
tas ir kur kitur, ne tik gy
venamoje vietoje.
Jauni
mas* gali būti . skiriamas
*. _
žemės ūkio darbams.f Tame
įsakyme esą taip pat pasa
kyta, kad asmenys, jaunes
ni kaip 25 metų amžiaus,
galį būti priimami į darbą
tik su Dienstamto (tarny
bos įstaigos) sutikimu. At
leidžiant iš darbo daugiau
Beje, šiltas pienas veikia kaip 10 darbininkų, reikia
raminančiai į jautrius ner nurodyti atleidimo prieža
vus. Kurie negali gerai mie stį.
goti, patartina daug neval
Ryšium su šiuo Reicho
gyti vakarienės ir pirm ei komisaro įsakymu gauna
siant gulti išgerti stiklinę ma žinių, kad Lietuvos pra
šilto pieno. Daugeliui tai monė gyvena didelius sun
pagelbsti.
kumus dėl žaliavų stokos.
Geriau veikia tos pramonės
Sergantieji nuo mažakrau
šakos, kuriose dirbama su
jystės, ir šiaip sunykę be
sveikatos žmonės, lai mai vietine žaliava arba kurios
tinasi pienu, grietine, svies dar turi žaliavos atsargų.

Vitaminai piene. Piene tu, sūriu, o pastebės kaip
randasi svarbiausi vitami jų sveikata palengvėl page
nai A, B, C, D ir G, kurie rės. Tik nutukusiems nepa
yra būtini kraujo stiprini- tartina daug pieno gerti,
£ mui, kūno ugdymui, suny- nes pienas, ypač grietinė,
, kusių kūno narvelių atnau žmogų tukina.
jinimui ir bendrai sveikatos
Daktaro atsakymai
bei energijos palaikymui.
į klausimus
Vaikai gaunantieji pakanka
mai pieno geriau auga, ne Atsakymas J. J. — Bars
serga škorbutu ir yra ap tant čeverykus su Zinc Stesaugoti nuo rachito; jų krau reate milteliais, galima su
jas yra atsparesnis ligoms, stabdyti kojų šlapiavimą,
todėl jie rečiau gauna slo tik reikia būti atsargiam,
gas ir bendrai jie rečiau , kad tie milteliai nepatektų
Y serga. Be to pastebima, kad į į plaučius.
pieno vartotojai turi skais Atsakymas M. A. — Tie
tesnę odą ir žydresnes akis, sa, seniau ricina buvo var
tojama dideliais kiekiais
ir spuogai rečiau išberia.
Geriausias ir sveikatai reumatizmo gydymui. Ne
saugiausias pienas yra švie visi gali riciną gerti. Da
žias, pasteurizuotas. Virin- bar yra geresnių vaistų.

— Kaip jau buvo praneš
ta, Kaune formuluojamas
lietuvių pagalbinės policijos
tarnybos batalionas. Sava
noriai priimami Kaune, Šiau
liuose, Telšiuose, Panevėžy3e- Utenoje, Ukmergėje, Aly
tuje, Marijampolėje ir Ra
seiniuose. Pu8karininkams
ir grandiniams nustatytas
amžius iki 35 metų. Kari
ninkai priimami iki kapito
no laipsnio imtinai.
Taip pat Lietuvos kariuo
menė porformuojama į pa-«
galbinę policiją. Lietuviai ka
rininkai būsią" tiktai iki ka
pitonų, o vyresnieji — vo
kiečiai. Šios policijos na
riai nešioja Lietuvos kariuo
menės uniformą su atitin
kamais raiščiais ant ranko
vių.

TICKLE?
Soothe that thraat dclde which comes from a
cough due to a cold! Quick—get a Smith Broa
Cough Drop. (Black or Meothol—5<.)

■■■

■
l"Urauga.«"

Acme

telephoto)

ooly drops eontaining

į

Robert Larry Gordon, 20 i
m. amž., suimtas išpažino, I
kad jis padegė savo globėjo!
G. Eastman namus, Kalamazoo, Mich. Eastman žuvo
gaisre.

Chicago Heights, šv. Ka
zimiero lietuvių parap. sve
tainėje š. m. spalių 24 d. 8
vai. vak.

Cicero, šv. Antano baž
nyčioje kun. K. Barauskas
š. m. spalių 26 d. pasakys
pamokslus svarbiais šių die
nų klausimais.
Brighton Park, Nekalto
Prasidėjimo par. salėj, spa
North Side, šv. Mykolo lių 29 d., 8 vai. vakare.
lietuvių parapijos salėje š.
So. Chicagoje, šv. Juoza
m. spalių 17 d. 8 vai. vaka
po lietuvių parapijos svetai
re.
nėje bus prakalbos s. m,
Waukegan, Sv. Baltramie spalių 31 d. 8 vai. vakare.
jaus svetainėje, š. m. spa
West Pullman, šv. Petro
lių 19 d. 4 vai. po pietų.
ir Povilo lietuvių svetainėje
Gary, Indiana, Šv. Kazi š. m. lapkričio 2 d. 8 vai. 15
miero lietuvių parap. sve min. vakare (po pamaldų).
tainėje, š. m. spalių 22 d.
Kankakee lietuvių koloni
8 vai. vak. įvyks svarbūs joje bus prakalbos š. m. lappranešimai apie Lietuvą ir . kričio 2 d. 1 vai. po pietų
lietuvius tremtinius Sibire. 1 Forester salėje.
Sf
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tverybody ravės about your

1

salads, Pėg.What’$ the sečret?

___

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

**♦*♦★*♦***♦*. ******

DRAUGO
Sidabrinio
Jubiliejaus

BANKIETAS

Snith Bros. Cough Drops aro the

TBAD

Dr. Petras Vileišis, žymus
politikas ir kun. K. Baraus
kas, buvęs “Mūsų Laikraš
čio” redaktorius ir geras
kalbėtojas apsilankys šiose
kolonijose ir laikys prakal
bas svarbiais Lietuvos ir
lietuvių tremtinių reikalais.
Kalbėtojai patieks naujau
sias žinias iš Lietuvos ir
tremtinių gyvenimo

— Atėjo žinia, kad darbo
ir socialinės apsaugos ta
rėju prie Vokietijos genera
linio komisaro Lietuvoje
numatyta skirti inž. K
Suregistruotas Lietuvos buvo
Brunių. Tačiau paskutiniu
momentu ton vieton buvo
žydų turtas
paskirtas dr. J. Paukštys.
— Kauno miesto ir aps Dėl kurios priežasties įvy
krities komisaras išleido ko šis staigus pasikeitimas,
įsakymą, pagal kurį visas žinių neturima.
bolševikų nusavintas tur
tas, o taip pat žydų turtas
Smulkūs “Drauge” skelb’
turėjo būti registruotas iki
mai nedaug kainuoja, bet
rugsėjo 8 d.
rezultatai esti geri. Bile ko
Lietuvių padėtis Varšuvoj
Patirta, kad Varšuvoje kiu reikalu pasiskelbk ‘Drav
gyvena 29 lietuviai seneliai go* “Classified” skyriuje.
bei invalidai ir 23 vaikai.
Jų padėtis labai sunki. Jie
globojami kunigo Stasio
Venčiaus, kurio adresas tok
sai : Generalgouvemement,
Warszawa,
Moniuszko —
Str. 3 a.

Taip pat patirta, kad iš
lietuvių valdžios pusės da
roma žygių pramonei denacionalizuoti, t. y. grąžinti
įmonių savininkams. Ar jie
evantualiai galėtų patys per
imti bolševikų nusavintas
pramonės įmones arba būtų
— Kaune mirė prof. Frapaskirti tiktai įmonių val nas Augustaitis, universite
dytojais, žinių neturima.
to profesorius.

DR. P. VILEIŠIO IR KUN. K. BARAUSKO
PRAKALBU MARŠRUTAS

1

VITAMIN A

Vitamin A (Carotene) raises the resistance of
mucous membraoes of nose and throat to
cold infectiona, when lack of resist
ance is due to Vitamin A deficiency.

KURIAME DALYVAUJA
D A CIZ
I

I

C — narnamo statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Iimokėjlmo Planas.

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR
GERIAUSIĄ DR STIP- CJTO1TFRT
RIACSIA MŲ DIENŲ M A

LINK-BEI/T,

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

STOKER SALES
6921 So. Western Avė.
♦ ĮVEDU HLUM4

Patarnavimo,

Nenaskrlandiiant

REPnblic 8713

* BOILERIUS

•

Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St.

Kristaus Karaliaus Šventėje

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

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

lURGUTIS

DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

4416 So. Western Avenue, Chicago

Vienintėlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

Chicago* I1L

— ĮVYKSTA —

IR SUTAISAU SENUS

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

Nei

Ekscelencija

ARKIVYS. SAMUELIS A. STRITCH, D. D.

Mokame

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

<

lo

Antomatlškaa

JGsų indeliai rūpeatingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
3tt%. Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

45 Metai Sėkmingo
Vieno Klljento!

ĮSIGYK

ŠLEGAITIS

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

TAI IDYIZITC
I
T lxl I CZ

VhlAkal

SVEIKATA.

METAI! —

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

Įžanga • • • •

įėjimas ir 18c U. S. Def. Tax) .... $2.00

Pradžia 6-tą valandą vakare.

WHFC-I45O kil.
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

6755 So. Westem Avenue
Phone: GROvehiU 2242

1
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
SubscriptionM: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

,

DRAUGAS

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei nerašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.* Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo" rčnifijams ir skaitytojam*
siunčiu aveiklnimua Lr geriausiu* linkfijimusl
Jūsų dienraitiB ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodama*
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
taa gina ir sauge Jas nuo amžinojo išganymo priešų.
Daugeriopai tepadauggja Jfisų katalikiško dienraščio skaitytojų skai

stu!

* AMLETO GIOVANNI CIOOGMANl.
Laodloea Arkivyskupas,
Apaštališku Delrxataa

Karo ir pokarinės baisenybės
Karas patsai savaime yra baisus, nežmoniškas ir ne
krikščioniškas padaras.
Karas išžudo milijonus jaunų vyrų, o šiais laikais
ir moterų, senelių ir vaikų daug nužudoma iš lėktuvų
metamomis bombomis į miestus, miestelius ir kaimus.
Karas milijonus žmonių sužeidžia, paliegėliais pa
lieka ir nelaimingieji visą savo amžių turi kęsti kan
čias ir vargti.
Karas išdegina miestus, kaimus, išardo sodybas, su
naikina laukus, palikdamas milijonus žmonių be pas
togės ir maisto.
Karas be jokios atodairos griauna gražiausius, isto
rinius pastatus, bažnyčias, muziejus, knygynus, nai
kina amžiais sukrautus turtus.
Ir, nepaisant tų milžiniškų turtų ir aukų, kurias
praryja kruvinasis karo dievaitis,
karas yra pati prasčiausia priemonė išspręsti tarp
tautinius konfliktus ir pastovesnę bei teisingesnę tai
ką įgyvendinti.
Karas nusineša su savim beveik viską, kas yra rei
kalinga žmonių kasdieniniam gyvenimui. Jis visus tur
tus sukrauna j krauju persunktą vežimą ir nusiveža
ža su savimi.
Bet ir to negana.
Užpakalyje savęs jis palieka savo agentus —
revoliuciją, ekzekucijas, marą, badą, demoralizaciją.
Tie karo dievaičio agentai renka tai, kas liko nesu
griauta, nenužudyta, nesunaikinta.
Šiame puslapyje rasite įdėtą piešinį, kurį žurnalisto
Stasio Piežos dėka mums paskolino Herald-American
redakcija. Įsižiūrėję į tą vaizdą, geriau suprasime, ko
kias pasekmes palieka karas.
Kai mes dabar su didžiausiu susidomėjimu kasdien
sekame karo eigą Europoje, gal nė nepagalvojame apie
tai, kas bus po karo, kokio likimo susilauks tautos ir
visi tie žmonės, kurių, vis dėlto, karas ir jo pokari
niai agentai nepasieks.
Apie tai turėtų labai rimtai 'galvoti Amerikos žmo
nės, kurių dar nepasiekė (ir Dieve duok, kad nepa
siektų) kruvinoji Marso ranka. Čia turi būti gerai pa
siruošta padėti krauju ir ašaromis persunktiems kraš
tams. Prie to šaukia krikščioniškoji artimo meilė ir
paprastas žmoniškumo jausmas.
Turime būti gerai prisirengę ir mes, Amerikos lietu
viai, padėti savo tėvų kraštui atsikelti iš po karo griu
vėsių, gelbėti likusias gyvybes ir, be to, visomis ga
limomis priemonėmis padirbėti, kad Lietuva ir vėl bū
tų laisva ir nepriklausoma valstybė.
Mes, tiesa, tikime į demokratijos laimėjimą, tikime
mažųjų tautų atsikėlimui,
tikime ir Lietuvos prisikėlimui.
Tačiau žiūrėkime, budėkime ir dirbkime, kad besike
liančią iš po karo griuvėsių Lietuvą neparblokštų po
karinės baisenybės, kurios teisingai vaizduojamos šia
me puslapyje dedamame piešinyje.

Prieš bolševiką melagystes
Anglijos katalikų spauda labai griežtai protestuoja
prieš Maiskio, Sovietų Rusijos ambasadoriaus Londo
ne, veidmainingus ir melagingus pareiškimus.
Maiskis, kaip jau buvo pranešta, savo laiku padarė
pareiškimą, kad “religija mano atstovaujamame kraš
tą nėra Dersekioiama”...,

Žinomas radijo komentatorius kun. John Heenan
Londono laikraštyje "Universe”, atsakydamas Maiskiui, pareiškė, kad
“niekuomet dar nėra buvę padaryta tokio ciniško užgavimo krikščioniškojo inteligentiškumo.’*
Jisai tarp kitko atsišaukia dėl Dievo meilės sustabdyti
tas veidmainystes ir melagystes.
Londono “The Catholic Times’’ taip pat stipriai pa
brėžia, kad
mėginimas užginčyti baisiausią krikščionybės perse
kiojimą Sovietų Rusijoj yra visiškai ciniškas ir keis
tas prasilenkimas su tiesa.
The Catholic Herald pastebi, kad sovietų ambasa
dorius Maiskis esąs tikrai drąsus vyras, galėjęs iš
drįsti skelbti taip šlykščiai melagingus ir veidmainingus
pareiškimus.
Dauguma ir nekatalikiškų Anglijos laikraščių pikti
nosi sovietų komisarų pareiškimais, būk Rusijoj ne
buvę ir nėra religijos persekiojimo.

Ketvirtad., spalių 16, 1641
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z Kaune rekvizuoja klijus...
Vokiškasis Kauno miesto
viršininkas įsakė atiduoti
vokiečių valdžiai visus kli
jus, kurie kiek tik turi.
•
Kruvina kova prie Lucko..
Dvi savaites tęsės smarkūs
mūšiai rusų su vokiečiais
prie Lucko. Labai didelius
Neužmirškime balsuoti
nuostolius turi abi pusės.
Jungtinės Amerikos Valstybės šiandien nedaug be •
turi sau lygių kraštų, kur piliečiai turi teises ir laisvę
Valio clevelandiečiai... M.
paduoti savo balsus už valdžios pareigūnus. Tas teises Yčas ir kun. J. Žilinskas
ir laisvę reikia branginti. Yra sakoma, kad, jei nori badaujančiai Lietuvai Clema prarasti pilietines teises, tai reikia pradėti nepil velande, Ohio surinko 519
dyti pilietinių pareigų.
dol. ir 30 centų. Tiek daug
Viena iš labai svarbių piliečio pareigų yra balsa buvo susirinkusiųjų, kad
vimas rinkimų dienose.
300 žmonių nebetilpo salėje
Tad, piliečiai, neužmirškime, kad lapkričio 4 d. Chi ir turėjo grįžti namo.
•
cagoj įvyksta teisėjų rinkimai. Dauguma piliečių į
North Side... čia įvyko
šiuos rinkimus nekreipia dėmesio. Tačiau, jei į teisėjų
suolą kai kada atsisėda neteisingi žmonės, tada jau katalikiškųjų draugijų at
stovų susirinkimas, kuria
pyksta ir nervinasi.
me buvo pareikšta nusista
Teisėjų vaidmuo valstybės ir visuomenės gyvenime
tymas, kad per šią savaitę
yra labai svarbus. Dėl to yra nepaprastai svarbu, kad
kuo daugiausiai būtų išpla
teisėjais būtų išrinkti teisingi ir pilnai kvalifikuoti
tinta liet. katalikiškos spau
teisininkai. Tai daugiausia pareina nuo piliečių. Iš dau
dos.
gybės kandidatų ręikia padaryti geriausią ir tiksliau
•
sią atranką — reikia balsuoti.
30 metų į kalėjimą už va
gystę... New Havene, Conn.,
teismas nuteisė vieną žmo
Baltijos Sąjungos klausimas
Lietuvos Generalinio konsulato biuleteny paduoda gų 30 metų kalėti už vagys
ma žinių, kad spalių 5 d., “New York Times” skyriuje tes. Nuteistasis sugautas
“Laiškai redaktoriui aktualiais dabarties klausimais,” trečią kaitą vagiant.
įdėtas advokato Kosto R. Jurgėlos laiškas, kuriame
Socializmas, eidamas prie
jis rašo, jog stebinčiam slaviškų grupių įvairius siū
lomus planus tenka susidurti su dideliu nusivylimu, dabartinės visuomenės san
nes tuose planuose paneigiamas apsisprendimo ir “ke tvarkos pakitimo, visuo
turių laisvių” principas. “New Europe” žurnale siū met pradeda nuo knisimosi
loma lenkų ir čekų dominuojama Centralinės Europos Kristaus Bažnyčios pama
Federacija, apimanti visas tautas nuo Lietuvos iki tuose. — Gintautas.
Graikijos; Slavų Komitetas už Demokratiją (Slavonic
Karaliui garbės daro jo
Committee for Democracy) vėl gi siūlo sukurti slavų
bendruomenę, išskiriančią Rusiją, bet pasmerkiančią vertybė, mums — darbštu
Ukrainą. Kiti planai į tokią bendruomenę siūlo Lenki mas. — Schilier.
ją, Čeko-Slovakiją, Šiaurinę Vokietiją ir Baltijos Val
stybes. Jeigu tokie planai esą būtų įgyvendinti, tai jie
atkurtų kitą “tautų kalėjimą”, kokiu anksčiau buvo
Austro-Vengrija, pokarinė Lenkija ir dabartinė Sovie
tų Sąjunga. “Nors Roosevelto-čurčillio deklaracija —
rašo adv. Jurgėla — yra patenkinama visiems, vienok
akys ir širdys mažųjų tautų yra nukreiptos į Roose
veltą, bet ne į čurčilį pokariniam susitvarkymui.”

Po svietą pasidairius
Iš fronto ir toliau
nuo fronto

Nacių su balšavikaia Vai
noj, visu forntu, pradedant
juodąją ir baigiant baitaja...
jūra, smarkiausiai vajevoja
Chicago ir Brooklyn lietu
viški balšavikai
Kol Hit
leris užims Maskvą, lietu
viški balšavikai bus atsidū
rę Berlyne.
Jei man nevierijate, paklauskite bent
vieną balšavikų gazietų skai
tytoją — jis paliudys, kad
rusams visu frontu sekasi
ir naciams darosi riestai.
Brooklyn balšavikų fieldmaršalas R. Mizara komunacių vainoj strategas No.
1. Jis išfigeriavo, kad Ma
skvos paėmimas nereikš su
naikinimą Sov. Sąjungos.
Kai raudonoji armija atsi
durs Uralo kalnuose, tai jos
niekas negales nuvajevoti.
Ji ten sau lindės, d~ “tankai*
ir kanuolės plauks iš Ame
rikos ir Anglijos.”
Norman Dav»s raportuo
ja, kad Amerikos Raudona
sis Kryžius Sov. Sąjungai
pasiuntė 800 tonų medikalių reikmenų.
Lietuviškų balšavikų ren
kama “medikaiė Sov. Rusi
jai pagelba” dar vis guli jų
gazietų redakcijose. Ji grei
čiausiai ten ir gulės kol su
trūnės.

B. Bukuy3 Brooklyno
balšavikų gazietoj šaukia

tavorščiams: ‘Apsivalyki
me nuo gėdos.”
Amerikos
lietuviškiems
balšavikams, iš tikrųjų, di
džiausia gt.l«. Kada rau
donoji armija neatlaiko na
cių ėjimo pirmyn, kada net
kapitalistai susirūpinę Ru
sijos likimu, Amerikos bal
šavikai nesuorganižavo nei
vieno ‘ Iincolo bataliono,”
kokius anais metais organi
zavo ir siuntė Spamjon Vai
nai su fašistais. Gėda bal
šavikams, kad jie Spaniją
labiau myli, negu savo tė
vynę — matušką Rusiją.

Spicpirvirvio Dumkos
Žydas Maiskis Londone
Rusijos generolą “Sniegą’
padarė tik “pulkininku.” Ar
tik nebus jis Hitlerio “šni
pas”?
Čia reiktų Andru
liui savo nosimi patirti.

Nustebęs draugas P. pra
neša, • kąd Indijoje- organi
zuojama legionas padėti
Sovietijai kariauti prieš
Hitlerį.
Na, o Chicago ir Brook
lyn lietuviškų balšavikų
pastogėje ne tik niekas ne
siruošia į legionus Stalinui
padėti, bet bijo apie tai ir
prisiminti.
Matyti, indusai padores
ni žmonės, negu lietuviški
balšavikai.

V

Žmogus, kurs prie visokio
darbo turi linksmą ūpą ir
džiugų veidą, tikrai laimės,
nors kartais aplink būtų
tamsu ir niūru.

The Gleaners

Adv. Jurgėla nurodo, kad Baltijos valstybės kentėjusios nuo bolševikų tironijos, dabar kenčiančios nuo
vokiečių, o ateičiai lenkų strategai vėl planuoja joms
“protekciją.”
“Baltijos tautos — rašo Jurgėla — nori grupuotis
Baltijos Sąjungoje, apimančioje Suomiją, Estiją, Lat
viją, Lietuvą ir Rytų Prūsiją ir taip pat jos simpati
zuoja Balto-Skandinavijos Federacijai... Kiekviena tau
ta Balto-Skandinavijos grupėje skaičiumi yra maža,
panašaus temperamento, šimtmečiais buvo tolerantiš
kos, nė viena neturi jų agresyvinių tikslų, kultūriniai
yra panašios ir ekonomiškai yra pratusios prie aukš
to gyvenimo lygio ir taikos su visais kaimynais.”
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Ne maldauti, bet reikak
“Nowy Swiat” redaktorius Pi Yollea nurodo, kad vi
sos Lenkijos valdžios pastangos susitarti su Sovietų
valdžia dėl pagalbos ištremtiems ir išsiųstiems lenkams
kariams ir civiliams iki šiol nedavė mažiausių rezul
tatų. Sovietai jokiu būdu neįsileidžia vartotų drabu
žių, o už naujus daiktus reikalauja tokį aukštą muitą,
kad siuntimas neįmanomas. “Mes neišsiuntėme iki šiol
dar nei adatos” — sako desperatiškai P. Yolles.

— Kodėl, vieton maldauti, nereikalaujame? — klau
sia jis, — juk tai mūsų sąjungininkai, Rusija, netei
kia mums jokios malonės. Ji juk privalo atitaisyti tik
tūkstantinę dalelę tos žiaurios skriaudos, kurią pa

Zl
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darė Sovietai mūejj tautai!”
'/'b*
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Alia Rachmanova
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Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonia

U. TOMAS
(Tęsinys)
— Tovarišči, jūs užmiršote užmokėti! — šūktelė
jau aš nueinantiems. Bet draugai dėjosi, lyg tie žodžiai
būtų visai ne jiems taikomi, ir įsimaišė į minių. Taip aš
trumpu laiku netekau visų savo prekių, žinoma, už tai
negavusi nė kapeikos.
O štai, vėl naujas triukšmas. Bet šį kartą jau rim
tesnis. “Oblava! Oblava” pradėjo klykti visose pusėse,
ir visi pasileido bėgti, kiek tik drūti. Ir aš su p. Seremetevskaja įsimaišiau į bėgančiųjų sūkurį.
Užpakaly
mūs supyškėjo šūviai, iš visų kampų pasipylė milicinin
kai, ir mums tik kaip per plauką pasisekė iš jų ištrūkti.
Bėgome niekur nesustodamos ir neatsigrįždamos, kol pardūmėme į sa vo vagoną.
Birželio 13 d.

Bet dabar mano biznis jau eina visai neblogai. Mat,
jau žinau, nuo ko reikia pradėti.
Svarbiausia, reikia
būti labai akylai ir saugotis visokių vagių, o ypač mili
cininkų! Šiandien galėjom iš mano uždarbio pirmą kar
tą išsivirti žmoniškus pietus! Ką tai reiškia, gerai su*■ pras tik tas, kuris, kaip ir mes, bus ištisas savaites nieko kito nevalgęs, kaip sovietų valgyklose duodamo val
gio. Todėl mums šiandien buvo tikra šventė!
Birželio 19 d.
Šiandien buvau nuėjusi j vagoną p. šeremetevskajos,
buvusiojo ministerio žmonos. Jos vyras uždarytas ka
lėjime. Ji turi ligi ketvirtos valandos dirbti mašiniste,
o paskum bėga į prekyvietę pardavinėti duonos. Vago
ne palieka tris mažas mergytes, kurias prižiūri senelė.
Bet senelė, kai buvo areštuotas jos sūnus, pamišo. Ji
dabar nieko nepažįsta, šneka tik prancūziškai ir įsivaiz
duoja, kad kalbasi su caru, kurį prašo pasigailėti jos sū
naus. —
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Birželio 25 d.
Įvedus priverstino darbo sistemą, ‘aš gavau dirbti
bibliotekoje. Tačiau už savo mėnesinę algą galiu nusi
pirkti vos vieną raugintą agurką. Bet “stalavojoj,” ku
rios rajone yra biblioteka, duoda kiek geresnį valgį ir
daug skaniau pagamina, negu kitur, — mat, jos vyriausis virėjas, vienas karo belaisvis, yra austras.
Birželio 23 d.
Bibliotekos zaviedujušči (vedėjas), Jakovas Petrovičius Kaplanas, žydas, senas socijalistas revoliucininkas,
daro labai simpatišką įspūdį. Šiandien jis man pasipa
koj o savo gyvenimo istoriją. Jis pusę savo gyvenimo
praleido ištrėmime ir ištisus penkerius metus buvo lai
komas vienutėje.

šiuo laiku Jungtinių Val se sunkiuose atsitikimuose.
stybių žmones kankina min , Ar kaikurių tautų žmo
tis, ar ši šalis įsivėlė į da nės taps “ateiviai-priešai,”
bartinį karą, ar ne. Ar ka ar ne, vis vien labai svarbu
ras mums tikrai grąsina? į visiems ateiviams, kurie
Ar Jungtinių Valstybių įsto yra ištikimi Jung. Valsty
jimas į karą kokiu norB bū bėms, tapti piliečiais. Gaila,
du kenks naturalizavimui jog daug iš jų negali tapti
kai kurių ateivių.
I piliečiais. Ne jų kaltė. Jie
Kadangi daug skaitytojų bandė tapti piliečiais, bet
šio laikraščio iki šiam lai pilietybė jiems atsakyta dėl
kui neišsiėmė pilnų piliety vienos arba kitos priežas
bės popierų, todėl labai ties.
žingeidi pažiūrėti, kaip da Dauguma jų atvažiavo
bartiniai įstatymai tvarko būdami maži vaikai ir, gal,
naturalizavimą karo laiku. visados tikėjo, jog gavo
Bendrai kalbant, pavaldi Amerikos pilietybę tėvų na
niai, vietiniai ar piliečiai tūralizacija.
svetimos šalies, su kuria
Daug žmonių neatmena
Jung. Valst. kare, negali
tapti piliečiais karo laiku. laivo vardą, neatmena die
Jie klasifikuojami “ateiviai- nos, mėnesio, metų, kaad at
priešai” išskiriant tik se važiavo į Ameriką. Visoj
tos reikalingos informacijos
kančius —
jiems, neatrodė svarbios, ir
(“Draugas" Acme telephoto)
1) kurių prašymai “ant
jie nei nebandė sužinoti.
George Eastman, 57 met.
rų popierų” besitęsia karui Dabar ateiviai, kurie nori
amž., Chicago salesman, žu
prasidėjus.
tapti šioB šalies piliečiais, vo savo namų gaisre, Kala2) kurie gavo “pirmas randa, jog tos informacijos mazoo, Mich. Sakoma, na
popieras” nors du metai yra būtinai reikalingos.
mus padegęs jo globojamas
prieš karo pradžią.
jaunas vyras R. L. Gordon.
3) kurie gali gauti “ant žmonės su minėtomis pro
ras popieras” be pirmų po blemomis, arba su kitomis
Ir Švedijoj gal kai kas
pierų, apsivedimu su Ame gali susirašinėti su Immi- atsimena, sakoma toliau ta
rikos piliečiu arba dėl ki grant Information Bureau, me staripsnyje, kaip švedų
tų priežasčių.
Jie privalo 156 Fifth Avenue, Nevv komunistai su “My Dag”
gauti specialį leidimą iš na York City. Biuras patieks vyr. redaktorių priešakyje,
tūralizacijos tarnybos gal : eikalingų informacijų.
savo laiškuose iš Pabaltijo
Visi ateiviai, kurie turi entuziastiškai garbino vi
vos, procedūra jų atsitiki
muose veiks ne taip greitai, visas reikalingas informaci sus “išlaisvinimo” žygius.
kaip reguliariškuose natū jas, gali tuoj prašyti pirmų Viso pasaulio darbininkai
ralizacijos atsitikimuose.
arba antrų popierų taip, kad buvo raginami pasigėrėti,
4) Ir vienintelis kitas iš jeigu jų gimtinė šalis įsivel- kokios “gėlėmis nubarsi yėmimas yra, jog Jung. Val tų į karą su Jungt. Valst., 1 tos” perspektyvos atsivėrė
stybių prezidentas turi ne jiems nereikės nukentėti pavergtoms mažoms tau
apribotą valią paliuosuoti Turime atsiminti, jog per toms.
Greta Sovietų, Pa
ateivį nuo klasifikavimo, paskutinį karą buvo sunku baltijo valstybės sudariu
kaip “ateivis-priešas,” jei nepiliečiams palaikyti savo sios didelį šviesų centrą,
gu
ateivio
ištikimumas darbus svarbesnėj pramo kitiems pavyzdį (turbūt
Ir vėl gali tas atsi suomiams). Tikrenybėje gi
Jungt. Valst. tvirtai įsteig nėj.
tas.
Bet šis labai retai kartoti, jeigu Jungtinės Vai
(Nukelta į 6 pusi.)
daroma ir tik nepaprastuo stybės įstos į karą.

ŠVEDŲ SPAUDA DĖL PABALTIJO ATEITIES

TNSE

— Švedų laikraštis “Da- etapas buvo atliktas 13’C
gens Nyheter” išspausdino metų vasarą, kai ta pati di
vedamąjį straipsnį, kuriuo džiulė Rusija, neva priver
pareiškė daug simpatijų tų sta apsisaugoti nuo konspiUNITED
valstybių
tragingain li ratorių ir išdavikų, kurie
STATES
kimui ir sykiu susirūpinimo nenorėję suprasti, kad ‘'sa
SAVINGS
— Tai jūs bent dabar galite būti patenkinti, maty Pabaltijo ateitimi. Straips vanoriškas” prisijungimas
ONDS
nyje nurodoma, kad dabar, prie Sovietų Sąjungos yra
dami įvykdytus savo troškimus! — tariau aš.
AND
STAMPS
kai vokiečių kariuomenė vienintelis tikras kelias
— Ne, ne, — atsakė jis ir liūdnai pakratė galvą, —
baigia užimti Estiją, užsi Kilpa buvo užnerta ant ka
tai, ką dabar bolševikai su Rusija daro — ir ką dar
baigia dar vienas skyrius klo ir ją beliko tik patrauk
ateityje darys, — tai nėra tai, už ką mes kovojome!
Kuomet auka nebega
Pabaltijo tautų kančių isto ti.
■ ,S SAi F \ I
iVrOFFIl'F./'R JUNK
Net prie caro valdžios aš taip blogai nesijaučiau, kaip
rijos, kuri buvo švedų seka lėjo apsiginti nuo pirmuti-’
dabar: Aš laukiu kiekvieną dieną, kada mane areštuos ir
ma atydžiai ir su užuojau nio paglemžimo į glėbį, su America On Gvard!
sušaudys, nes aš savo pažiūras skelbiu viešai, prieš nieką ta. Niekas, kaip Švedija,
Above ia a reproduction of the
kita kuo buvo apsidirbta Treasury
Department’! Defense
nesilankstydamas, o tai bolševikų akyse ir yra visų di turbūt, taip nuoširdžiai ne
Savings Poster, shtwing an exact
duplication of the original “Minute
džiausias nusikaltimas! Kaip man dabar gaila tų ma sidžiaugė Estijos, Latvijos greitai. Toliau jau sekė te
Man” statue by famed sculptor
Danicl Chestei French. Defense
no kalėjimo vienumoje praleistų metų! Taip, mes su- ir Lietuvos pažanga, pada rorietų - meisterių smaug.
Bonds and Stainps, on sale at your
mas su visais žiaurumais bank or post ofliee, are a vital part
griovėm — bet ką pastatysime?
ryta vos per 20 tų tautų ne
•f America’s defense preparaliona.
ir
planingumu.
žmogus nenori nė tikėti, kad Jakovas Petrovičius priklausomybės metų. Stro
pus kultūrinis darbas, pra
būtų taip blogai apsirengęs. Jis vaikščioja basas.
dėtas
ten
labai
kuk
apystovomis,
su
1920 m. liepos 3 d. liomis
WHOLESALE
įsigijo
bend
Nežmoniška kaitra, oras tartum tekanti ugnis. No laiku
o”'
risi gerti be perstojo, o ligi bako reikia eiti gerą ketvir ro pripažinimo ir net pa
FURNITURE
tį valandos! Be to, prie jo stovi virtinė žmonių, kurie garbos. švedai gi laikė jų
visi nekantriai laukia, kada po kelių valandų stovėjimo širdžiai artima pareiga pa
BROKER
galės prisipilti pilnutėlį to brangaus skystimo ąsotį. tarti ir remti tas valstybes
bromo room sfts - pah
Laukiantieji daugiausia stengiasi pagreitinti laiką įvai įvairiose srityse. Didžio
LOR (trr® — RFDROOM MCT*
— RUOŠ — RADms — RF
riausiai plepėdami, ką artimiausiomis dienomis galėtų sios valstybės tačiau pada
VRMERATORS — MANHKR* MAROKI* — MnmVRR
duoti pagal pajokines korteles valstybiniuose koopera rė galą tai daug žadėjusiai
kattoaaOv
Itmatyvuose. Visi apsivilkę pasibaisėtinai; išvargę, suply- pažangai. Dar 1939 m. ru
šę, toki elgetos, prie kurių tikrųjų elgettį negalima nė denį Rusija, gavusi laisves
lyginti. Prieš mane stovi inžinierius, apsivilkęs dalimi nes rankas, perkėlė savo
kavaleristo uniformos, plikomis blauzdomis, basas, be karo pozicijas į Pabaltijo
diržo, taip kad rubaška nudribusi ant kelnių, kuriose nė valstybių teritoriją, pasi
FACTORY REPRESENTATTVF
ra nė vieno guziko; mat, guzikų pagal pajokines korčiu naudodama pretekstu ap
6343 So. VVestern Averv
kes neduoda, o jų pirkti būtų liuksusas, toks negirdė saugoti tas mažas valsty
Telefonas REPUBUC «Wl
tas dalykas, jog pabėgėliui apie tai netenka nė galvoti. bes, respektuojant jų ne

BUY
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Bus daugiau.)

priklausomybę.

Sekantis

K. Baras

ŽUVO GAISRE

NATŪRALIZACIJA IR KARAS

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų

(Tęsinys)

O daugelis žydų ir kiti bolševikų simpatikai
tūkstančiais bėgo į Rusiją, gelbėdami savo kailį, nes
jautė pavojų. Bet ir tai ne visi bolševikai ir jų simpa
tikai apleido Lietuvą, pajutę rusų bolševikų ir vokiečių
karo pavojų, daugelį ir jų bolševikai per prievartą vežė,
c kurie bolševikai atsisakė važiuoti pas Staliną, — pa
kely bebėgančius šaudė, kaip Solomėją Nerį, Glovackį ir
kitus. Bet Solomėjų Nerių ar Glovackių ir panašių, per
prievartą vežamų komunistų simpatikų į Rusiją, nepriskaitom prie 30,000 nekaltų ir taurių lietuvių, kuriems
Lietuvos Laisvė buvo taip brangi kaip motina, dėl ku
rios jie ir turėjo daug skaudžių valandų išgyventi ir
dėl kurios ir šiandien jie gailias ašaras lieja Rusijos gi
lumoje ir šaukiasi Amerikos lietuvių pagalbos.
Kita baisi lietuviams diena turėjo ateiti 1941 m. bir
želio 29 d., kada bolševikai buvo nusistatę suruošti ma
sines ablavas ir vėl tūkstančius lietuvių išvežti į Sibirą,
bet atėjo 1941 m. birželio 22-23 d. ir patys lietuviai su
kilėliai bolševikams suruošė pirtį ir bolševikai trukčiagalviais bėgo iš Lietuvos naikindami Lietuvos turtus ir
žudydami nekaltus žmones.
Bolševikų žiaurumams nebuvo galo, jie Preveniškiuose
suruošė nekaltų žmonių skerdynes, kur keli šimtai žmo
nių buvo sušaudyta. Panašūs įvykiai kartojos ir kitur.
Bolševikai šaudė ūkininkus ir darbininkus, o taip pat
neaplenkė ir kunigų. Jau turime žinių, kad bolševikai
nužudė šiuos kunigus: 1) Pr. Vitkevičių, Skorulių kle
boną, 2) Balį Vėgėlę, Veprių kleboną, 3) P. Racevičių,
Joniškio vikarą ir kapelioną, 4) J. Petriką, Mariampolės
kapelioną, kuris nužudytas Lankeliškiuose, 5) Dr. J. Dabrilą, Vilkaviškio Kunigų seminarijos profesorių, kuris
buvo net kryžiuotas, 6) V. Balsį, Lankeliškių kleboną,
kuris buvo žiauriai kankintas, 7) K. Paulavičių, Alytaus
kleboną ir dekaną, 8) Mazurkevičių, Alytaus vikarą, 9)
V. Balsių, Pusnės kleboną, 10) J. Tutiną, Palemonės kle
boną, 11) A. Juknevičių, Merkinės kleboną ir dekaną,
12) M. Lajauską, Molėtų kleboną ir dekaną, 13) J. Dau
gėlą, Stirnių kleboną, 14) B. Šveikauską, Rokiškio altaris
tą, 15) St. Baltrimą, Zarasų kleboną, 16) kan. J. Navic
ką, Viekšnių kleboną ir dekaną, 17) kan. V. Dambraus
ką, Kuršėnų kleboną, 18) J. Pletkų, Papilės kleboną, 19)
B. Vanagą, Kruopių kleboną ir kitus.

Mes taip pat gavome ir lietuvių tremtinių Sibire ir nu
žudytųjų pirmąjį sąrašą, kuriame sužymėta keli šimtai
ištremtųjų pavardės, jų tarpe yra keliasdešimt pažymė
ta, kad bolševikų nužudyti, šis sąrašas buvo paskelbtas
“Drauge” 1941 m. rugsėjo 31 d. ir spalių 1 — 7 dienomis.
Mes čia negalime paduoti visų tremtinių Sibire sąrašą,
tik pažymime, kad ištremtųjų tarpe yra nemažai žymių
katalikų veikėjų, kunigų, agronomų, profesorių, ūkinin
kų ir darbininkų. Tik galime paminėti vieną kitą trem
tinį lietuvį Sibire, kaip pavyzdžiui, dr. L. Bistrą, dr. Ig.
Skrupskelį, dr. J. Pankauską, prof. Vilkaitį, adv. Kati
liaus žmoną su vaikais, kun. J. Vailokaitį, kun. Didžio
ką, prof. Pr. Dovydaitį su šeima, Aleks. Stulginskį, bu
vusį prezidentą, J. Žukauską, šaltakalvį, Don. ŽVenkį,
batsiuvį ir t.t. ir t.t.
Mes beveik kasdien gauname iš Sibiro lietuvių trem
tinių telegramas, kuriose šaukiasi pagalbos, kad Ame
rikos lietuviai pagelbėtų ir ištiestų duosnią ranką. Iš
plėšti lietuviai iš Lietuvos ir nublokšti į Rusijos gilumą
šiandien kenčia badą, šaltį ir juos kankina savos tėvy
nės ilgesys. Jie ištremti iš Lietuvos į Rusijos gilumą
už lietuviškus ir krikščioniškus reikalus.

Lietuviai tremtiniai Sibire, bolševikų nužudytieji lie
tuviai, daugiau kaip trys tūkstančiai lietuvių sukilėlių,
žuvę 1941 m. birželio 22-23 d. Kauno gatvėse ir kitose
vietose, šaukte šaukia:

— Amerikos lietuviai, susiorganizuokite, išsirikiuoki
te ir gelbėkite savo brolius lietuvius, kurie šiandien iš
blaškyti po Sibirą ir nušluostykite jų gailias ašaras, ku
rias išspaudžia vargas, badas ir savos tėvynės ilgesys.
Semkitės jėgos ir drąsos, o ypač aukos dvasios iš tų,
kurie nesigailėjo nė gyvybės, kad kiti laisvai ir gražiai
gyventų. Mes mažai kalbame — pažiūrėkite į lietuvių
kankinių gyvenimą — žinosite kuriuo keliu turite žy
giuoti. Mūsų visų troškimas: padėkime viens kitam, kad
vėl visi broliai lietuviai tremtiniai susirinktų į savo tė
viškės laukus ii1 miestus ir visi džiaugtumėme Lietuvos
Laisvu ir Nepriklausomu gyvenimu.

(Bus daugiau.)
Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote "Drauge”.
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Švedu spauda apie
Pabalį!

Nepamiršta
mirusio tėvo

Totvtrtad., spalių 16, 1941

Mirė iš priežasties
susižeidimo

A.

r?

(Atkelta iš 5 pusi.)
Jieva Radavičienė, apie 65
So. Chicago. — Anastazi-||
KAROLIS RAILA
tamsuma apglėbė nelaimin ja Snarskienė ir Helen Ma
I
m.
senumo, iš priežasties
Mirė spal. 9 d., 1941 m., sulaukęs 64 m. amžiaus.
guosius. Aimanavimas bu žeikaitė savo mirusio tėvo
sunkaus susižeidimo keletą
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskr., Pagi
vo girdimas iš kankinamų Antano intencija spalių 18
savaičių atgal, mirė spalio
rių par., Čerierių kaimo. Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko
dideliame
nuliūdime:
moterį
Uršulę
(po
jų ir apiplėšiamųjų tarpo ir d., Šv. Juozapo bažnyčioj
114 d. Ji susižeidė puldama
tėvais
Slesoraitė)
;
3
sūnus
—
Juozapą,
Kazimierą
desperacija tarpe tų, ku užprašė šv. Mišias, kurios
nuo trepu savo namuose
ir Antaną; 2 dukteres — Oną ir Sophia; 2 brolius
riems įvairiais keliais pavy bus laikomos 8 vai. ryto. į
Chicago Heights miestely
— Stanislovą (vargonininką Šv. Petro ir Povilo
je. Po sunkios ligos velionė
ko iš ten pasprukti, šitie Kurie galite prašomi atsi
parapijos) ir Kazimierą; seserį Agotą iš Mt. Car
inei,
Pa.
;
2
pusbrolius
—
Joną
ir
Pranciškų
Railus,
mirė.
pasakojo apie masinius su- lankyti ir sykiu su dukrelė
ir
daug
kitų
giminių,
draugų
ir
pažįstamų
Ameri

p-nia Radavičienė yra bu
ėmimus, masinias žudymus, mis pasimelsti.
Kap.
koje. Lietuvoje paliko brolį Jurgį ir kitas gimines.
vusi sena gyventoja Town
masinius deportavimus ir
Kūnas pašarvotas namuose, 12148 S. Lowe Avė.,
telefonas COMmodore 3259.
of Lake kolonijoje, kur ji
tuo pat laiku apie padugnių
Laidotuvės
įvyks
šeštad.,
spalio
18,
1941.
Iš
na

, išgyveno apie 40 metų.
iškilimą į paviršių ir jų
mų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Petro ir Po
Velionė randasi pašarvota
tamprų
bendradarbiavimą
vilo parap. bažnyčią, kuriojee įvyks gedulingos pa
John F. Eudeikio koplyčioj,
su ± ūsų “tavorščiais.” Ten
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas
Praeitų metų rugsėjį arės
į
Švento
Kazimiero
kapines.
| 4605 So. Hermitage Avė.
viešpatavo teroras.
tuotas Louis Christakos 18
Nuoširdžiai
kviečiame
visus
gimines,
draugus
ir
Laidotuvės įvyks penktadie
Tačiau Pabaltijo
tautų
m. amž.
Buvo kaltinamas !
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
nį, spalio 17 d. Iš koplyčios
ateitis ir dabar tebelieka
Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Dukterys, Broliai, Se
už pašto dėžučių atplėšinė- •
8 vai. ryto bus atlydėta į
visai netikra. Nekalbant
suo ir Giminės. *
j imą ir laiškų grobimą. Fe
Laid. direktorius Lachawicz ir Sūnai, tel. PUL1Gimimo Panelės Švenč. par.
jau apie tai, kad bendrai
deralinis teisėjas nuteisė jį
man
1270
arba
CANal
2515.
bažnyčią, kurioje įvyks ge
didžiojo karo galas yra ne
probacijai (išbandymui ir
dulingos pamaldos už velio
permatomas, vokiečiai iš
pasitaisymui).
nės sielą. Po pamaldų bus
savo pusės irgi neparodo
Bet Christakos neturėjo
nulydėta į ;Šv. Kazimiero
mažiausio noro atstatyti
tvirtos valios pasimesti su
kapines.
buv. nepriklausomas valsty
vagiliavimu ir iš naujo ėmė
bes. Nacionalinė vyriausy
si savo seno amato. Šį kar
Nesekime tų, kurie išsiža
bė Lietuvoje, susitvėrusi
PETRAS ZANAUSKAS
tą jis nusipirko rankinį ra
da savo kalbos ir katalikų
(Gyveno; 3150 S. Halsted St.)
tuoj vokiečių - rusų karui
Mirė spal. 14, 1941, 10:50
dijo instrumentą ir, į legatikėjimo, nes ir Dievas jų
vai. ryte. sulaukęs pusės amž.
prasidėjus, buvo visai igno
Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš Tel
miną įkrušęs, visur nešiojo
išsižadės paskutinę teisme
šių apskr., šatlų par., Vabalių
ruojama. Panašiai pasielg
km. Amerikoj išgyveno 33 in.
si, kad girdėti
policijos
dieną. — L Leščius
Paliko dideliame nuliūdime:
ta ir kitose srityse ir patri
moter) Barborą (po tėvais Ka
pranešimus
per radiją ir
Niekados nesigailėjo tas,
linauskaitė); dukterį Kazimie
otų pastangos išgauti aiš
rą ir žentą Henry Schulz; 2 sū
pasprukti iš nurodytos apy
1URINE,
kuris mažai valgė ir mažai
nus — Louis ir Phillip; seserį
kesnius užtikrinimus dėl
linkės.
Jennie
ir švogerj Pranciškų
kalbėjo.
You B EYtS
nepriklausomybės nesutiko
Kambautus ir jų šeimą; pusAntradienio vakare poli
seserj Jievą Mineikienę ir jos
Remkite “Draugą”, nes jis
jokio pritarimo. Vokiečiai
šeimą ir kitas gimines Ameri
cijai pranešta, kad namuo Murinę soothes, cleanses and refreshes
koje.
tarnauja
Bažnyčiai, Tėvyne,
neparodo palankumo tam
Lietuvoje paliko motiną Jie
irritated, reddened raeznbranes caused
se, 6928 So. Green st., at bv head colds, driving, winds, movies,
vą; 2 seseres — Barborą ir Jie
ir Jūsų reikalams.
pritarti net tolimoje atei
vą Žvaginienę ir kitas gimines.
close work, late hours. free dropper
plėštos ir iškraustytos paš with each bottle. At all Drug Stores.
Kūnas bus pašarvotas Anta
tyje.
Kokio turinio yra
no M. Phillips koplyčioje, 3307
to dėžutės.
S. Lituanica Avė., šiandien 3
naujoji bendra etiketė “Ost
vai. popiet. I-aidotuvės jvyks
Englewood policijos nuo
šeštadienj, spal. 18, 1941. Iš
land” — visai neaišku,,, bet
koplyčios 8:30 vai. ryto bus
vados skvadas nuvyko į apy
atlydėtas į šv. Jurgio parap.
galima labai įtarti, kad ten
bažnyčią, kurioj jvyks gedu
linkę.
Policijai buvo ži
lingos
pamaldos už velionio
nebus vietos bet kuriam ne
3. Spalių 19 — 26 dd. —
sielą. Po pamaldų bus nuly
noma, kad piktadaris vaikš
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.
priklausomos valstybės or
Lowell, Mass., šv. Juozapo
Nuoširdžiai kviečiame visus
čioja su legaminu.
Arti
gimines, draugus ir pažĮstamus
ganizmui.
parap. bažnyčioje — kun.
dalyvauti šiose laidotuves,,.
Do you feel older than you are or auffer
Sangamon gatvės 70-oje from
Nuliūdę:
—
Muterts,
Duktė,
Oettlng
Up
Nlghti,
Backache,
NervoesVokiečiams, aišku, dabar
Kazimieras Rėklaitis, M.I.C.
Les Pains, Dizilness. 8wollen Ankles,
žentą.v, Kiniai, Setam, Pussese
gatvėje policija pamatė ei-' neu.
Rheumatic
rė
ir
Giminės.
tiniu laiku daugiausia rūpi
4. Lapkričio 24 — 30 dd.
Laid. direktorius Antanas M.
nantį vyruką su legamin.i.
Phillips,
tel.
YABds
4908.
karo reikalai.
Pabaltijis
(— Chicago, III., Dievo Ap
___ _
ey ana
___ ln such csses CY8TEX (a physlclan's
Suimtas. Pas jį rasta du ble
prescrlption) usually slvesprompt and Joyjiems pirmoje eilėje yra
vaizdos parap. bažnyčioje
ous relief by helping the Kldneys flush out
čekiai. Išpažino.
polsonous tescess
atidi and
wastes._______
You have
___________
_________
_
everythlng to galn and nothlng to lose ln
strateginė problema, kuri
trying Cystes. An lron-clad guarantee
Ko išmoksi — ant pečių — kun. Antanas Mažukna,
yrrapped around each package assures a returi būti sprendžiama, atsi
M. I. C.
____
funa of your money on return of empty
nenešiosi. — Patarlė.
package unless fully satlsfled. Don’t take
Chances
on
any
Kidney
medicine
that
is
žvelgiant karo stovį. Pagal
not
n
ot guaranteed. Don't
Don’t delay. Oet Cyatez
(Slsa-tezi from your
druggist today. Only
brutalūs jėgos teoriją, ku
Tas daiktas nėra sunkus.
8Se. The guarantee
eriGši
IN
mii proteets you.
rią norima pakelti į aukš
'i kurį su noru dirba žmogus
WHOLESALE
Pasilsėt bus gana laikų
čiausią teisę Europos tau
Ulinoiso
guberatorius
ir
kape. — Philaletas.
tų tarpe, kariniai reikalavi Green paskyrė komisiją iš
LIQUOR
mai turi daug didesnės svar penkių asmenų kodifikuoti r IL M AKIS - NIW ... RIBUIIT i
ĮSTAIGA
Dėl tamsumo blogai mums
bos, nei anksčiau. Į karo valstybės rinkimų įstaty
TYPEVVRITĖRS
sekasi. Mūsų pačių žmonės
meto priemones žiūrima, mą.
klauso priešininkų kalbų,
A D D I N G MACHINES
Išveilol.rmkaip į pasiruošimą taikos
Paskutinė legistlalūros se
-SMAU MONTHIT PAYMINT1—
dedasi prie jų kenksmingo
pe visa
laikui. Ne vien tik Pabalti sija gubernatorių autoriza
AU MAKli
Chicago
mums darbo arba, kas liūd
RENTED
jo valstybių nepriklauso vo paskirti minėtą komisi SOLD,
niausia, nutausta. Valdy S.
AND REPAIRED
—I—H ium4m uiavaaa —
mybės šalininkai prisibijo, ja
imiin <uer
Dnr-BacMu eeaeamt
REMKITE
Remkite “Draugą”, nes ji«
kad ten norima normalizuo
SENA
+ CTAD typevvriter
l.TETTTVTŲ
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
"□IMK company
ti tą padėtį, kuri, kaip aiš 1 Doros keliu eidami, priPRAITOA
BOMBI C. •OIMtATT. M...|«.
I R4NTFR Ma»
ir Jūsų reikalams.
kinama, yra iššaukta žiau i eisime tikrosios laimės žiIN W. MADKON ST.
MUTUAL LIQUOR CO.
Phone DEARBORN P444
raus karo sąlygų.
1 būrį.
4707 S. Halsted St

Pakliuvo pašto
dėžučių kraustytojas

A. T A.

TURTAS VIRŠ .. $6/000,000
APART APSAUGOS, TURIME
fcCOC 000
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................. 5>O00,UUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

ANT PADĖTŲ PINIGŲ

MES MOKAME

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

H
lOAN AUOCUnONofOtar

JUSTIN MACKJEYVICH. Pre*.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1U1

•A1T, nn>. LAIDOTUVIŲ DOMTOMAI

KELNER - PRUZIN
OoiUozIm

PatazaavlmM — MoUria patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė.

Marijonu Misijų
tvarkraštis

Getting Up Nighfs

M

Tel. See. 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

MakesManyFeelOld

Kodifikuos rinkimu
įstatymą

Cystex

H< IIII.M Altl»

PASITIKĖJIMO MUMIS
ši firma virš 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!
REKORDAS

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICEPREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISĄ8 IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

Tel. ESTebrook 3645

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

)

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
Radio Prograrųa. — 10:00 vai. antradienio lr šeštadienio rytaia
Iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

A.
ANTANAS L. MAZELAUSKAS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

AMBULANCE Dieną lr Naktį

<H»»4

(įsteigta 1889 m.).

MENIŠKI — VERTINGI

JOHN F. EUDEIKIS

lleifc

FREE — DSMONST«ABO»J

PETER TROOST.
MONUMENT CO.

5

• (Gyveno: 6135 South Rockwell Street)
Mirė spalio 14 d., 1941 m.. 4 vai. ryte, sulaukęs nusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kviedamos pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 41 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Marijona (po tėvais
Katauskaitė); 5 dukteris, vienuolę seseri M. Gabrielę iš Šv.
Pranciškaus vienuolyno, Bronislavą, Emiliją ir žentą Joseph
Shaniro, Stefanija ir Sylvia: 2 sūnus, Antaną ir marčią Oną,
ir Viktorą: 3 anūkus: brolį Joną ir brolienę Rozalija Mazelauskus; pusbrolius, Juozapą Mazelauską ir šeimą iš Westville, III., Antaną ir Bronislavą Bitautus, Petrą Andrijauską,
Vincenta Račkauska ir Petrą ir Marijoną Aitučius iš St. Josenh, Mich.; giminaičius, velionių Vincento ir Kazimiero žem
gulių šeimas; švogeri Antaną ir švogerką Petronėlę Katauskus ir ių šeimą, ir kitas gimines Amerikoje. Lietuvoje paliko
brolį Aleksandra, seserį Amiliią Kentrlenę, jų šeimas ir gimines.
Velionis nriklausė prie D.L.K. Vytauto draugijos ir Šv.
Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjų.
___ ,
Kūnas pašarvotas Antano M. PbilUns koplyčioie, 3307
So. Lituanica Avė. Laidotuvės ivvks šeštad., spalio 18 d. Iš
koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas 1 šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioje Jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas i Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalvvautl šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Sūnai, Anūkai, Brolis, Pus
broliai Ir Giminės.
Laid. direktorius Ant. M. Phillips, tel. Yards 4908.

7

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI

CHICAGOS

IR

CICEROS

LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
S354 South Halsted Street

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. Californla Avė.
Tel. LAF&yette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

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

ANTANAS M. PIHLLIPS
3307 Lltnanica Avenne
Tel. YARda 4908

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

LACHAWICZ IR SŪNAI
2814 Weet 28rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

i
draugas

Ketvirtad., spalių 16. 1941

BIJO “JUODOSIOS KNYGELĖS’

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Susirinkimai

Bridgeport. — Spalio 36 [
“DRAUGO”
d., po pamaldų įvyks Šv.
DARBŲ SKYRIUS
Jurgio Parapijos
Jubilie
jaus Rengimo Komisijos REIKALINGI DARBININKĄ^
susirinkimas.
Yra daug
HELP WANTED — VYRAI
svarbių reikalų svarstymui.
Reikulingi, patyrę "lil'SHELMEN”
Visi draugijų atstovai, ir vyrų
drabužių krautuvėje. Nuolati
i norintieji prie taip didingo ni darbai. Pajaukite Cratvlord 3300.
J. V. CIZEK & SONS
! darbo prisidėti, malonėki
3350 West 20th Street
te atsilankyti į Šv. Jurgio "AUTOMATIC 8CREW MACHINE”
parapijos svetainę.
J. M. i j»™ r-jjgįį =o,i
prel. M. L. Krusas ir kun. dienomis ir naktimis darbai. Ge
riausias užmokestis A-l vyrams su
S. Gaučias šiame susirinki "job shop” patyrimu.
3231 Wt*t Lake Street
me turės svarbių praneši
“DIE
MAKEK”
A-l
reikalingas
mų.
Reporteris.
smulkiems darbams. Geras užmokės-

Iš Namų Savininkų
Są-gos susirinkimo

'A West Pullmano
naujienos
Spalio 26 d., parapijos sa
lėje Apašt. Maldos brolija
rengia vakarą ir su įvai
riausia programą, išpildys
Šaltimiero
radio
artistų
grupė. Be to, sako rengė-1
jos, dr. Simonaitis parodys
nepaprastus “cūdus,” kai
po patyręs magikas.

Po programos bus šokiai
prie gero orkestro.
Pra
mogėlės visas pelnas eis
padengimui
lėšų įrengtą
praeitą vasarą bažnyčioje
langą, kuris kainavo $125.
Visi kviečiami dalyvauti.

Marąuette Park Namų
Savininkų Są-gos mėnesinis
susirinkimas buvo rūgs. 25
d. Narių atsilankė ne per
daugiausiai. Nutarta nupirk
U U. S. apsigynimo boną.
Tam tikslui paskirta iš or
ganizacijos iždo $74.00.
Rengimo komisija pasky
rė sausio 11, 1942, sąjungos
metiniam parengimui su
programa ir šokiais, para
pijos svetainėj.
Organizacija turi narių
apie 200. Bet tai yra labai
mažas skaičius. Taigi kvie
čiame visus mūsų apylinkės
namų savininkus lankytis į
susirinkjmus ,r veikti jS.

Lapkričio 23 d. įvyksta
parapijos metinis bankietas vien. Susirinkimai būna kas
— parapijos salėje.
ketvirtą ketvirtadienį kiek
Visi zparapijos veikėjai ir vieno mėnesio.
visa parapija jau prie banSekantis susirinkimas bus
kieto pradeda
iš anksto spalių 23 d. parapijos sve-j
ruoštis. Kaip kas met, taip tainėj.
K. J. Butkus'
ir šį kartą bus gardi vaka
rienė, graži programa, o po
to balius ir šokiai prie ge
ros muzikos. Visų iš anksTown of Lake. — Spalių
sto prašome tą vakarą nie 11 d. vakare Bartkienės na
kur nepasižadėti, o daly Į muose buvo suruošta sau
vauti su mumis.
|nios vaišės delegatėms grį

.*

CLASSIFIED

M

tis

su

Heseh.

"overtimef'.

Matykite

Mr.

ARLAVOY MEG. COMPANY
Brighton Park, Šv. P. Ma
430 So. Green Street
rijos Nekalto Prasidėjimo
lietuvių parapijos svetainė HELP WANTKD — MOTERYS
je, š. m. spalių 29 d. 8 vai. •A8SEMBLERS” prie “Venetian
vakare bus pranešta pasku- ^uoiatini^darbai48 nerelkalingM- —
THE NORMANDIE CO.
tiniausios žinios iš Lietuvos
515 So. WelLs Street
ir tremtinių gyvenimo.

F X,
-1
• Diaugus

Actu e leiephotoi

reikalu dar kartą bus kreip
tąsi į vyriausybę.
Tačiau
abejojama ką nors laimėti.
Miestui gi tiltai yra rei
kalingi.

••FOUNTAIN” MERGINOS
Nuolatini darbai. Patyrimas nerei
kalingas. Išmokysime.
Uniformos
duodamos. 35 centai j valandą pra
dedanti alga. Atsišaukite ketvirta
dienį nuo 8 vai. ryto iki pietų.
WALGREEN DRUG STORES
30«O W. MatU-sun. 0250 S. Kctlzie.
1500 Morse Avė. 1958 Irving Pk. Blv.
31 E. Adams. 0300 Cottage Grove

NAMAI — PARMOS
Kus ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suromskls Conapany.
Taipgi turime dideli pasirinkimą seiie.-iiiių namų. ant lengvų išmokėJimų
13 cottagiui nuo 32,500 lr aukšč.
18 buugulų nuo 34,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo 30,5(10 ir aukšč.
0 3-fletų nuo 39.500 ir aukšč.
1« 4-fletų nuo 313.500 ir aukšč.
3 8-fletų nuo 316.500 n aukšč.
7 10-fletų nuo 322,500 ir aukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na
mų, visokio didumo su visokiais biz-

---S
arba mainyti.
kreipkitės prie;

Su
—

visais

reikalais

CHAKI .ES P. SUROMSKIS & CO.,
0021 So. YVestem A vemto,
Tol. KEP. 3713 — Vak. PltO. 1111
" 1
PARSIDUODA GERAS NAMAS
Parsiduoda geras dvejų fletų medinis
namas su
mūriniu
garadžiu.
Randasi lietuvių apgyventoj 18-toj
kolonijoje. Kaina labai pigi. Kreip
kitės po adresu;
1010 So. Union
Avenue, ant 1-tno aukšto.

PARSIDUODA KEPYKLA
Kepykla mūriniame name parsiduo
da pigiai.
Randasi lietuvių apgy
ventam krašte. Tik reikia mažo įmokėjimo. Kreipkitės po adresu:

2517

VVest

71st

Street

PARDAVIMU ŪKIS
Parsiduoda 73 akrų ūkis, ar mai
nomas ant mūrinio namo ar bungalow. Netoli Paw Paw, Michigan,
geras
kelias;
elektra ant vietos.
Gražus 9odas ir ukėje gražus te
kantis upelis. Galima pirkti įmo
kant tik 32,500, balansas lengvais
išmokėjimais.
Kreipkitės telefonu;
I VANburen 2089.

Grasindama sukąsti savo liežuvį, jei prieš ją hus pa
naudota “juodoji knygelė” Paula von Luckner, 22 m. PLATINKITE “ DRAUGĄ r
amž., federaliniam teisme, New Yorke, laukia apklau
sinėjimų. Kaltinama už apsimetimą federaliniu parei
FINANCE AND LOANS
Britų Karo Šelpimo drau
Marshall Fieia and Co.,
gūnu. Ji bijo buvusiųjų F. B. I. draugų, kurie gali prieš
Finansai ir Paskolos
gija (British War Relief 3rd Floor.
ją liudyti.
Society, Ine.) rengia pra
Bond’s Clothing Store, 65
GREIT IR PIGIAI
mogą Chicago Stadium, šį W. Madison St.
ANT 1-mų MORGICIŲ
penktadienį, spalio 17 d.
A. G. Becker and Co,
Mėnesiniais atmokėjimais
žusioms iš Šv. Pranciškaus
Pradžia
8:30
vakare.
pagražinimui ,Seserų R-jų seimo, PittsBažnyčios
Mutual Federal Programoje dalyvaus eilė 100 S. LaSalle St.
dar aukojo sekantieji P<>|burgllei būtent; Misevičie
The Stadium Grill, 1800
Priimtas kareiviauti draf
Chicagos miestui įeikia
$5: Juozas Savičius ir Sta-! nei, Bartkienei, J. šiaudvikrutomųjų vaizdų ir radijo W. Madison St.
Savings
sys Raila (vargonininkas). 'tjenei M Katauskaitei,«S tininkas Matthevv Irmiter, statyti penkis naujus tiltus
Jų priešakyje
British Was Relief St jp,
25 m. amž., bandė iš induk vertės daugiau kaip penki and LOAN ASSOCIATION žvaigždžių.
bus
garsus
Mickey
Rooney
'Jurgaitei ir Kazregienei iš cijos stoties pabėgti, kad iš milijonai
615 N. Michigan Avc
OF CHICAGO
dolerių.
Deja,
Pareitą sekmadienį per 8 Marquette Park
—
Andy
Hardy
vaizdų
2202
W.
Cermak
Rd.
Evanston — Briti.-th War
kareiviavimo. miestas negali gauti reika EEN. J KAZANAUSKAS. Sec.
va!.
Mjšias šv^ardo. pQ yaišių delegątėa tapo sisukti nuo
žvaigždė.
Bus
garsiųjų
Relief Shop, 604 Davis St.
TURTAS VIRS Jl,100,000.
vyrų UI-j
vii lig ai . eja
pdovanotog.
dt-jaa aivai
skaiTling^ai
ėja i &
jmdnvnnntna
Priimtuvėse Tačiau du kareiviai jį gat lingos medžiagos — geležies
cowboys
ir
cowgirls.
Čia
pasivijo ir sulaikė iki ir plieno. šalies vyriausy
bendrai prie Šv. Komunijos. dalyvavo kur. A. Deksnys vėje
policija atvyko
jie sieks čempijonatų ir di PLATINKITE “DRAUGĄ'
Reikia pažymėti, kad Šv. ir kun. S. Adominas. Pasi-I lrmjWr yra 6 -Jų auk-_ bė tą medžiagą ima gink
delių prizų. Jų “rodeo” tę
lavimuisi.
Vardo dr-ja pradeda smar dalinta seimo įspūdžiais ir, tas ir sveria 2n
HELP WANTED
AD — DEPT
sis iki lapkričio 2 d.
kiau veikti. Pastangomis jau Pittpburgho lietuviais, ku
Miesto mayoras ir Jtiti
127 No. Dearborn St.
Jis sakosi, kad pasirengęs
nesniųjų vyrų, kur vado rie chicagietes priėmė nuo
Tel. Ramlolph 0488—0480
Pramogos
rengimo gar
ginti šalį, jei būtų jai pavo-' Parei£ūnai sako, kad tuo
vauja Frank Gužas ir Frank širdžiai ir vaišėms nebuvo
bės pirmininku yra mayo
jaus. Bet priešingas kokiai S
Sarokas, suorganizuota bow: pabaigos,
ras Kelly.
AR LAIKAS NAMUS
Dalyvus.
nors kur karinei ekspedi
ling tymas. Lošimas būna
PATAISYTI?
Dėl parankumo iš anksto
cijai.
CONRAD
kas sekmadienis 3 vai. po
Kreipkitės prie
bilietų galima gauti šiose
Jis yra karo autoritetų ži
Fotografas
piet, Blue Island, 111.
įrengta pir
vietose:
Charles Yushas
nyboje. Išvežtas į Fort She- Studija
mus rūšies su mo
derniškomis
užlai

ridan.
Lietuvis Kontrakiorius
British War Relief Ileaddom ir lr Hollywood
Lapkričio 2 d., 8:15 vai.

BRITŲ KARO ŠELPIMO
DRAUGIJA RENGIA PRAMOGA

Šiaunios priimtuvės

PASKOLOS

Sulaikomas tiltų
statymas

Draftininkas
bandė pabėgti

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

Kovoja prieš
pikefavimą

Y

šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

vakare po pamaldų, parapi
Wagner Dairy Products
jos salėje bus
prakalbos Co., 5407 W. 24 gt., krei
svarbiais Lietuvos reika- pės vyresni jin teisman gau-

lais.
Kalbės žymūs kalbė-, ti “injunetion” prieš piene
tojai: dr. P. Vileišis ir kun. į iš vežiotojų uniją, kad jai
K. Barauskas, abu yra pa-1 būtų uždrausta piketuoti
bėgę iš bolševikų okupuotos krautuves, kuriose šios kom
Lietuvos. Be to, daug pa- panijos pienas
parduodasakys, kaip lietuviai kenčia mas.
Kompanija turi neištrėmime Sibiro pustynėse. susipratimų su unija dėl už
ILvp.
traukto atlyginimo.

Nestigs laikraštinio
popieriaus
Inland Daily Presr Ass'n
susirinkime pranešta, kad
J. A. Valstybėse šiandien
kariniams reikalams su
vartojama iki 30 nuošimčių
gaminamo įvairių rūšių po’ pieriaus. Nepaisant to, laii kraštinio popieriaus visados pakaks.

YOU GIRLS WH0 SUFFERn
‘

Distress From MONTHLY

FEMALE VVEAKNESS
AMD NEED TO BUILD UP
RED BLOOO!
TAKE HEED if you have all or
«ny one of these symptoms; do
you suffer headache, cramps, backache, nervousness, weakness,
cranklness, distress of “lrregularities," periode of the blues, a bloated
feellng—due to functional monthly
dlsturbances?
Then start at once — try Lydia
Plnkham's Compound Tablets
(with addod lron). Plnkham's
Tablets are famous for relievlng
monthly pain and distress. Thou
sands of girls and women report

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - EN(Jlcwood 5883
Rez.: • ENGlewood 5840

FANMLY’
IOVES ITI

remarkable beneflts! Taken regularly-they help build up resistance
against such annoylng symptoms.
Lydia Pinkham’s Compound
Tablets are also especially helpful
in bulldlng up red blood and thus
aid ln promotira more strength
and energy. FoUow label direc
tions. WORTH TRYING I

A*

ūsų

•'•V

this cheese

Savo Biznius “Drauge”

digestible

SPREADS! SLICESI TOASTSI
' MELTS PERFECTLYI »

Taking your gfrl to žhe
movies?

Watch out that your breath does nei
offend . . . you yourself probably don’t
Ynow whether lt'a ofTenslve or otherwlse.
It you want to make a hit wlth your
giri friend, thcre’a a way to make youe
breath more agreeable. And lt’a easy.
Blmply rlnse the mouth with Llsterine
Antiseptic before you start out. I.isterine
halts food fermentatlon ln the mouth,
the usual eause of breath odors accordIng to some authoritles, then overcomes the odora fermentatlon produces.
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina

n

I'J45

35“ Street

Motoro Any Ooto U»o

L1STERINE ANTISEPTIC
To

Your BroatA Swoot«r

1

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, I1L
valdžios darbų — dabar užsiimi
visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimo

COMPIITI.

ADVANCED PHOTDGF»l»in

2223 West 23rd Place
Tel. Canal 5014

I.DU’FST l’OSSIBI.F VKU F‘*
i’Un\E I U AH nu 2*13

TeL AUSTIN 1175

WflTCH OUT!

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimu J
biznyje arba profesijoje.

U (ILK SIU III O

5922 W. Roosevelt Rd.

as milk itselfl

y/HOLE

KOJINIU
FOCKET’BOOKŲ
KORSETU
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ

FROCK SHOP

thanks

TELtlNG Mi
lĄlRACVt

Avė.

GLAMOUR

fooJ that’s

for
about 1

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAM
SUKNELIŲ
BLIU SKELTŲ
PIRATINIU

Ir Karpenterys

30 N. Michigan

V. VILEIŠIENE, SAV.

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

AND

ąuarters,

Rez. Tel. VICTORY

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

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

I!

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE
935 West 35th Street
Chicago, III.

BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

«

DRSUGSB

=

PAŠIURKIME SEKMADIENĮ - SPALIŲ 26 DIENA DIENRAŠČIUI "DRAUGUI"
Dalyvaukime visi dienr. "Draugo" bankiete,
kuriame iškilmingai minėsime jo jubiliejų
sekmadienį
Paskirkime
spalių 26 d., dienraščiui
Draugui”. Tą dieną iškilmingai ir tinkamiausiai mi
nešime dienraščio ypatingas
sukaktuves, būtent dvide
šimts penkis metus, kaip
“Draugas” tarnauja plačia
jai visuomenei. Tarnauja,
teikdamas vėliausias ir įdo
mias žinias, kurios liečia ir
domina lietuvius; toliau aiš
kina bėgamuosius dienos
klausimus ir visuomet gina
lietuvių teises. Sunki tai už
duotis, bet iki šiol toji už
duotis buvo pildoma.
Sidabrinis jubiliejus
Taip, per dvidešimts pen
kis metus “Draugas” drau
giškai visiems yra tarna
vęs. Tai ilgokas laikas laik
raščio gyvenime, ypač lie
tuvių laikraščio. “Draugui”
pasisekė per tuos visus me
tus nenutraukti savo ėjimą.
Visokių būta kliūčių, viso
kiausių aplinkybių teko pergyvent ir pergalėt, dėl to ir
mūsų visuomenės dienraščio
sidabrinis jubiliejus yra
mums taip svarbus ir mi
nėtinas. Kuomet reikia var
go patirti, tuomet ir dau
giau įvertiname.
Dienraštis mums būtinas
Nors mes švenčiame dien
raščio “Draugo” jubiliejų,
bet tai nereiškia, kad tik
minėsime kas buvo, kas nu
veikta. šių sukaktuvių pro
ga turėsime ypatingu būdu
pasiryžti sunaudoti visus

PRIPAŽĮSTAMAS

tinkamu

būdus, kad mūsų dienraštis
eitų nuolat pirmyn, nuolat
būtų gerinamas. Nėr nei
kalbos, kad mums dienraš
tis būtinas yra. Ypač šiais
laikais, kai Lietuva pergy
vena tokius sunkius laikus,,
kai kiekviena žinelė apie j
Lietuvą ir jos gyventojus į
mums yra svarbi, kai eina Į
Lietuvos atstatymo darbas l
— turime būtinai turėti dien j
raštį; tokį dienraštį, kuris
mums kuo geriausiai patar
i uraugua' Acme leiepnotoV
nautų. Laikraštis yra visuo
Gydytojas dr. Spencer Dickerson egzaminuoja pasau
menės nuosavybė, jis bus linį bokso čempijoną Joe Louis (kairėje) ir randa jį
toks, kokiu jį padarys vi tinkamu kareiviauti.
suomenė Bus toks, kokio
visuomenė reikalaus kad
jis būtų.

parapijos salėj iškėlė puo
tą, kurion buvo atsilankęs
kleb. kun. V. Černauskas,
buv. kleb. kun. M. Švarlis
ir šv. Jurgio parap. vika
ras kun. Gaučas. Vakarienėj
šeimininkavo veikėjos Snars
kienė, Tecylėnienė ir H. Ma
žeikaitė.

JOS AKYS

jau sugrįžo atgal nuo atostogų!
ER vl«ą vasarų, jaunos akys atsilsė
jo. Jos žiūrėjo ant Šilto, saulėto pa
saulio kada nebuvo reikalingos mokslo
pareigomis bet tik vaitauti jauno kūno
veikimui.

P

-

yra tikra’.
The GLARE-YKEE
I.E.S. Study Lempa

f
gra-

ia IS daugumos
, Ifcdlrblmo Ir madų.
lno
pasirinkimo
įr
lentltlcally"
nt>u
Priduoda daug

Vėso*. po kurių mūkim
as yra lengvesni® ~~~
r akya ramaanėa.
gloa mokinimo tempo*
»u tvirtai* pamatai* ir
tinkamo* akim* apdengalal ne brangiai kainuoja.

Iš Moterų Sąjungos
49 kp. susirinkimo

LAIMĖTI SENŲ ŽMONIŲ GEROVEI
SUNKUS DARBAS KA NORS

Praeitą pirmadienį polici
ja suėmė plėšiką Charles
Bell, 38 m. amž., 4024 West
End avė. 21 asmuo jį iden
tifikavo. Jis žmones plėšė
gatvėse ir automobiliuose.
Policijos spiriamas jis pri
sipažino prie plėšikavimų.
Policija jį susekė vogtam
automobly arti jo namų.
Buvo įsiginklavęs, bet ne
gavo progos gintis. Jo na
muose rasta brangenybių
vertės 1,000 dol. ir Mrs. Sqphie Zawicki, 23 m. amž.,
su kuria jis gyveno.

/

X J- ir Z. Zekai, seni ir
žymūs Waukegan, III., gy
ventojai spalių 16 d. suruo
šė šeimynišką puotą savo
sūnui, dr. Jonui Zekui, išsi
dirbusiam plačią praktiką
tarp Waukegano lietuvių ir
kitataučių. Zekų rezidencija
yra adresu 817-8th St.

X “Draugo” dienraščio
jubiliejaus bankiete, spalių
26 d., svečių bus ne tik iš
arti, bet iš toliau ir toli. Populerus Waukegane lietuvis
dr. Jonas Zekas su žmona
bankiete dalyvaus garbės
nariu. Vietos jau rezervuo
tos.

X Roselandiečiai šauniai
X Daugelis buvusių sočipasirodė
per dr. P. Vileišio
kagiečių, 40 vai. atlaidų pro
ga atsilankę šv. Juozapo ir kun. K. Barausko prakal
bažnytėlėn — jos nepažino. bas praeitą antradienį. Lie
Vidus visas naujas, švaru tuviams tremtiniams Sibire
tėlis ir meniškas. Tai dėka aukų sudėjo $71.08. Labai
pasidarbavimui naujo kle duosnią širdį parodė kleb.
bono kun. V. černausko. Da kun. J. Paškauskas, kuris
bar girdėt steigiamas fon paaukojo $10, P. Rusteikai
X “Draugo” dienraščio
das naujiems vargonams tė — $5, K. Draugelis — $5.
jubiliejaus bankiete sočikaKitų aukotojų pavardės vė
nupirkti.
giečiai žada sudaryti atski
liau bus paskelbtos. Po kal
X Prez. Antanas Smeto
rą stalą. Tuo reikalu dar
bų kun. dr. A. Deksnys ro
buojas žymūs “Draugo” rė na, kaip tenka patirti, arti dė įdomių paveikslų iš Rose
mėjai ir DKK nariai: A. miausiomis dienomis su vi lando lietuvių gyvenimo.
sa šeima ir su sūnaus šeima
Snarskienė ir K. Gaubis.
persikraustysiąs gyventi į
X Komp. A. Pocius, vo-,
Beverly Hills, netoli Chica
kalistai: K. Sabonis, A. Ja
go.
mes
ir
A.
Kandrataitė
atei

Švęsime, bet ir planuosime
X Bernardas Pilipauskas;
*
Laikraštis yra gyvas daik “ Old Age Assistance žimo visiems seniems žmo nantį sekmadienį Aušros
ir
Albinas Baltuška, buvę
Bridgeport. — Spalių 7 d.
Vartų
bažnyčioj
dalyvaus
tas. švęsdami jo sukaktu Union of Illinois” seniai nėms didinti paramą (pen
Šv. Juozapo parapijos komi įvyko skaitlingas kp. susi
ves, turime ir ta proga pla darbuojasi, kad seniems sijas).. Jis sakė, kad kai religinio koncerto progra teto nariai, tarnaują Dėdės
rinkimas. Kadangi pirm. R.
moje. Koncerto pradžia 7:30
nuoti, kaip galėtumėm tą žmonėms mokamos pensijos kuriems kiek tai ir bus pa
Šamo kariuomenėj, šiomis Mazeliauskienė buvo išvy
vai. vakare.
dienraštį gerinti, iš jo dau
atsižvel
dienomis buvo parvykę a- kus į Pittsburgh, Pa., į se
būtų teisingos, kad jos bū didinta parama,
X Barnaule daug ištrem
giausia naudos gauti. Lai
tų padidintos iki maksimu gus i ju gyvenimo aplinky tų lietuvių. Sužinojome, kad tostogoms. Abu šv. Vardo sučių Pranciškiečių rėmėjų
dienraštis “Draugas” būna
mo (40 dol. per mėnesį). bes ir tai tokiu metodu, vidurinėje Azijoje, prie Obi draugijos nariai.
seimą, susirinkimą vedė vice
mums tikras draugas, kuris _
...
kaip
tas
daroma
Chicago
viršininkai
i Organizacijos
X Brighton Park — Ne pirm. A. Janušauskienė.
upės esančiame Barnaule ymums visuomet tarnautų,
J. _JX._
Relief
administracijos.
Jis
nusiskundžia, kad valstybės
Nutarta suruošti “bunco
ra dar šie išvežti lietuviai: kalto Prasidėjimo Panelės
visuomet padėtų svarbiuose
atsisakė
aiškinti,
kaip
tas
ir apskrities pareigūnai su
Žilvičiai, Juozas Gudjurgis, Šv. parapijos salėj spalių party” lapkričio 11 d. Tikie
reikaluose.
Apskrities
reikalavimais
nesiskaito. bus daroma.
Juncevičienė, Kviklienė, Nor 29 d., 8 v. vakare įvyks pra tai narių jau platinami. Gra
Mes gi būkime “Draugui” Net patsai gubernatorius komisionieriai taip pat į
, kai, Juozapavičienė, Morkū kalbos. Kalbės dr. P. Vilei žu kai kuopoj gyvuoja sutikrieji draugai dalyvauda tai ignoruoja.
tai šaltai atsineša.
siklausimas. Tuomet viskas
šis ir kun. K. Barauskas.
nienė.
mi jo bankiete sekmadienį,
sekasi.
Nepaisant tų nesisekimų
Organizacijos
viršinin
X
Muz.
K.
Gaubis,
šv.
X So. Chicago lietuviai
spalių 26 d., Dariaus ir Gi
FBeje, kuopon įsirašė nau
kams tuo reikalu teko ma ir sunkumų, “Old Age As
40
vai. atlaidų proga turėjo Juozapo parapijos varg., ja narė Morta Urbienė.
rėno Auditorijoje. Savo da-»
tytis su J. L. Moss, Cook sistance Union of Illinois ’
malonumo paskutinį vakarą praeitą antradienį 40 vai.
lyyavimu daug padėsime
Narė
apskrities viešosios gerovės nusprendė ir toliau vesti
“Draugui
pasiklausyti
buv.
klebono
atlaidų
proga
savo
skaitlin

TT ”, nes4 fparodysim
•
biuro direktorium, kurs i kampaniją už pensijų didi
redakcijai ir administreci- tvarko šio8 ap8kritie8 ge. nimą.
Organizacija dar- kun. M. švarlio turiningo gam ir balsingam chorui ir
Muzika tai meilė, ieškan
pamokslo.
jai, kad stovime su “Drau-'nų žmonių pensijas. Ji*.’ buosis į šią kampaniją
svečiams
vargonininkams ti žodžių.
gu.”
pareiškė, kad nėra pasiry įtraukti daugiau įžymesnių
jų piliečių.

21 asmuo
nurodė plėšiką

Šviesa, ,kun.

Ketvirtad., spalių 16, 1941

Bet dabar mokyklos varpai paSaukė
Jas atgal prie didelio darbo. Akys turi
koncentruoti prie artaus vidaus darbo,
naktj kaip ir dienoje. Aklų plėvės, ner
vai Ir muskulai turt dirbti sunkiau at
lyginti štokų vasaros saulės Šviesos.

Saugokite jaunas akis. Jai jų regėji
mas nėra geras, pasitarkite su aktų spe
cialistu. Bet vlrS visko, duokite savo
vaikučiams užtenkamai, tikros Ir saugios
Šviesos. . . laike namų pamokų, darbavlmo, skaitymo Ir žaidimo. Prižiūrėkite,
kad lempos kurias Jie vartoja duoda ge
rų Šviesų visur kur tik reikia. . . kad
tinkamai apdengtos saugojime aklų nuo
žiauraus splndžjlmo.

. 4 . . Atminkite Elektra yra l’lgll

PUBLIC
SERVICE COMPANY
I
OI NORTHKRN ILLINOIS

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ
KALĖDOMS!

Plėšikas
Bell
praeitą
kovo mėnesį buvo išleistas
iš kalėjimo. Buvo įkalintas
už plėšikavimą. Vietoje pa
sitaisymo jis iš naujo ėmėsi
savo nedoro amato.

Bausminei mokyklai
naujas viršininkas
Valstybės bausminei ber
naičių mokyklai, šalia St.
Charites esančiai, guberna
torius Green paskyrė naują
viršininką. Jis yra Russell
W. Ballard iš Indiana Har
bor, 47 m. amž. Guberna
torius jį išrinko iš 47 aplikantų.

Ballard seniau per 11 me
tų yra buvęs Riley mokyk
los, E. Chicago, principalu.

Šie įvairių spalvų Kalėdų sveikinimai, 21 iš viso — 14 lietuvių kalboje
ir 7 anglų kalboje — už savaitės kitos bus užbaigti, sudėti į dėžutes ir siunčia
mi “Draugo” skaitytojams.
i (
Šiame “Draugo” Kalėdinių kortelių rinkinyje visi sveikinimai yra skir
tingi, ypatingo stiliaus, vaivorykštės spalvomis spausdinti, gražioje dėžutėje
sudėti, ir visais atžvilgiais katalikiški. Tai bus pirmas sykis, kad kokia nors
lietuviška įstaiga tokius puikius ir stilingus Kalėdinius sveikinimus yra at
spausdinus lietuvių visuomenei.

Atsiminkite - 21 KORTELIŲ už...................... $1.00
Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu

DRAUGAS
2334 S. Oakley Avė

Chicago, III

