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VOIL XXV

Nužudė Antrą Vokiečiu Karininką
DRĄSUS OPOZICIONIE
RIUS PRIEŠ HITLERĮ

Maršalas Petainas
ragina sustabdyt
pasikėsinimus

Rusų fronte sniegas

VOKIEČIU AUKOS PRIE MASKVOS
SUSTABDYTOS - MANO LONDONAS

Kai kilę opozicijos Vokie
tijoje beveik nutildyta, ka
talikų Bažnyčią drąsiai pa
,
»
sisako prieš žmogaus teisių
Vokiečiai sulaikyti prie Orelio, Maskva
laužymą.
Netaip
seniai
Miunsterio vyskupas Galen
savo pamoksle protestavo
VICHY, spalių 22 d. —
LONDONAS, spalių 22 d. rėje tikrai sulaikyta.
prieš Gestapo neteisingu Šiandie oficialiai pranešta,
pareiška
Įtakingas neutralus ste “Neabejotina”,
mus. Jis kalbėjo: “Ir seniau, jog nužudyta antras vokiešis
stebėtojas,
“
kad
Hitleris
bėtojas
šiandie
pareiškė,
jog
ir dabar mes girdime, kad į čių okupacinės kariuomenės
įsakys
pravesti
naujas
ata
iš
pranešimų
iš
Rusijos
ga

Gestapo uždaro į kalėjimus j karininkas okupuotoje Pran
lima suprasti, kad vokiečių kas, bet jis jau nebegalės
aukštus ir nenusikaltusius ' cūzijoje, kai beveik tuo paatakos
prie Maskvos ir šiau sutraukti panašių pajėgų,
Vokietijos vyrus, be teismo j čiu laiku maršalas Petainas
kokias jis panaudojo per pa
ir neleisdami teisintis ati- kreipės per radio į prancūskutiniąsias dvi savaites”.
ma jų laisvę, ištremia iš s žus sustoti šaudyti vokieTačiau jis pridėjo, jog ru
savo
krašto,
uždaro
į čius.
sų
kariuomenė, kaip ir vo
koncentracijos
lagerius... Į Nauja žmogžudystė įvykiečių, yra labai nuvargusi
Kiek vokiečių dabar varg- Į ko vakar naktį, kai keturi
po paskutiniųjų kovų.
sta
arešte,
koncentraci jauni vyrai Bordeaux mies
jos stovyklose, ištrėmime, te nužudė vieną vokiečių
Sulaikė prie Orelio
kurie niekada nebuvo teis karininką, žudikai pabėgo.
MASKVA, spalių 22 d. —
mo pasmerkti, ar kurie jau Vokiečių vyresnybė tuojau
("DraugaH” Acm» telcphotz>»
BERLYNAS, spalių 22 d. Rusų pranešimai sako, jog
atliko teismo uždėtą baus- pareikalavo 100 prancūzų
Nacių
bolševikų
karo
fronte
tomis
dienomis
sulaukta
pirmojo
sniego.
Kažkur
fron

— Vokietijos karo vadovy^ atnaujintos vokiečių atakos
mą, bet kuriuos Gestapo vėl įkaitų, kurie tuojau
buvo
bė plačiai pranešė, bet be i prie Orelio, apie 200 myli’,
sugavo ir laiko arešte!” To suareštuoti. Manoma, jog te vokiečių skridikas nuvalo sniegą nuo savo lėktuvo sparnų.
smulkmenų apie vokiečių ir nuo Maskvos, nepavykusios.
liau vyskupas pasmerkia jie netrukus bus sušaudyti,
Per visą naktį vykusios
jų sąjungininkų kariuome
neteisėtus vyriausybes žy- kaip buvo sušaudyta 50
kruvinos
kovos prie Možaiš
nių laimėjis pietinėj Rusi
j Meksika susitarė
gius prieš katalikų vienuoly • prancūzų sąryšyj su nušo
jos dalyj, Dono baseine ir ko, Malojaoslavetso ir Kali
nūs, prieš protestantus ir vimu Įeit. kap. Holtz.
tie laimėjimai netrukus tu nino.
tt.
su Anglija
Izvestija pareiškia, jog ru
rėsią suparalyžuoti Rusiją.
Reikia drąsos kelti balsą Kitus sušaudys rytoj
sų pasipriešinimas Kalinino
prieš taip kietą režimą.
MEXICO CITY, spalių 22 j Apie Maskvos frontą ka apylinkėje kas kartas stip
Penkiasdešimt
kitų
įkaitų
Tai
būtų
saužudybė,
lordas
Moyne
•
ro vadovybė tiesioginai nie
d. — Šiandie Meksika ir An i
bus sušaudyta rytoj vidur
rėja. Vokiečiai vieną kartą
ko šiandie nepranešė.
IR BELGIJOJE
glija nutarė atnaujinti dip-Į
naktį, jei nebus surasta
200,000 belgų darbininkų Holtzo nužudytoj ai. Tuo bū
LONDONAS, spalių 22 d. sustiprintus. rrkad privertė lomatinius santykius. Diplo Suimta 5,000
išvežtą į Vokietijos fabri
penkiasdešimt — Šiandie kolonijų sekreto- vokiečius sutraukti vakari- matinių santykių tarp Mek
Už antinacišką
kus, įmones. Dabar nauji du šimtui
Sakoma, jog vakar baigia
rius lordas Moyne pranešė niam fronte daugiau orlai sikos ir Anglijos nebuvo per
prancūzų
gresia
mirties
bau
darbininkų kadrai vežami į smė.
muose mūšiuose prie Brian- veikimą baudžia
lordų rūmams, jog paskuti vių, negu rytų fronte.
suvirš tris metus.
šiaurės Prancūziją. Belgija
sko vokiečiai suėmę dar
Prancūzams apie sušaudy niosiomis savaitėmis Angli Lordas Strabolgi, darbo
jaučia kietą vokiečių ranką.
Vakar naktį paskelbta 5,000 rusų, vieną sunkųjį belgus mirtimi
jos bombanešių atakos taip partijos svarbiausias kalbė
Atsiranda tačiau ir tarp tuosius 50 jų tautiečių pra
bendroji
sutartis pasikeisti tanką ir penkiasdešimt še
tojas, iškėlė klausimą apie
belgų, kurie persiima kreivo! nešė specialia radio kalba
šias armotas.
Anglijos invaziją Europos ministeriais.
BRUSELIS, spalių 22 d.
mis nacizmo idėjomis. Vie sebis maršalas Petain.
Taip pat pranešama apie — Šiandie Brussels Zeitung
kontinentan.
| o
, .
Tuojau
po
maršalo
kalbėną tokį jų būrį — uniforTačiau lordas Moyne pa- M ,aU,y 1US SV.. Londonu naujas dienos ir nakties paskelbė, dar didesnis skai
muotus Juodosios brigados;}“ vicepermjeras admirolas Kai šokt nevalia
....
, .
,7. r ‘ Meksika nutraukė 1938 me- bombanešių atakas ant Mas
reiske, jog tai esą neįmano- , .
v.
. . .
čius belgų nuteista mirti ir
narius — šią vasarą išprašė iUarlanasma
ir
Ui
Hitleriui
kaip
tik
1
,
U
|S
13
d.
ka, Ang kvos.
VICHY, spalių 22 d. —
ir ilgam laikui kalėti už sa
iš Gentbrugges bažnyčios
labiausiai
patiktų,
jei
“
mes
>
‘
l
a
Pamunte
Meksikai
gries
Paskutiniuoju
laiku
Paryžių
botažą ir antivokišką veiki
kun. tėv. De Groeve. Yra Kalt’na svetimuosius.
je atsirado slaptieji šokiai. panaudotumėm kiniečių me | Ua notas Pri.eS nusavinimą
mą.
.
,
žmonių, kurie nebijo pasaky
Maršalas ir admirolas dėl Taip kaip anais laikais todą nusižudydami ant prieI Anglijos aliejaus nuosavy Smarkiau seka
Laikraštis rašo, jog sušau
ti tiesą, nors tais žodžiais visų šių įvykių kaltę suver Amerikoje slaptas degtinės šo slenksčio’
bių ir Meksikos atsisakymą
dytas Hubert Chartier, ku
sau mirties sprendimą rašy tė „ant
sumokėti už nuostolius, pa šnipus Turkijoj
svetimųjų valsty- į pardavinėjimas. Mat, Pranris rastas kaltu už skleidi
tų.
darytus revoliucijos metu
•
cūzijoje viešieji šokiai drau
mą antivokiškos propagan
“Svetimos valstybės , pa džiama Ir štai poIicija įsi. Japonija siūlosi
1910-1920 metais.
ANKARA, spalių 22 d.— dos.
IŠPLĖŠTU DAIKTU
■
maraalas,
kurios, veržUsi į slaptą šokių salę
Ministeriu taryba šiandie
NENORIME
i ^urs.^° šnios nusikaltimus jr sugmusj jgo asmenų, ku- visus taikinti
įsakė, kad visi keleiviai Tur
i
Vokiečiai iš daugelio Len Seraįzeidzla Prancūzijos kū riy didžiausias nu si kai t'mas
kijos apsaugos zonose gali Romunijoj sušaudė
Karo zonon
kijos bažnyčių išplėšė bran- j na’ Jl!j^s ma^1.^eVupi
buvo... kad jie šoko!
keliauti tik su specialiais pa
TOKIJO, spalių 22 d. —
lydovais.
Taip pat sudaryta dvyliką komunistų
geanius indus ir atgabenę *
Sukilkite prieš
Užsienio
ministerijos
konVVASHINGTONAS,
spalių
perdavė Vokietijos
vyskuaąmokalua.
pg5ki,
įvairiausi kiti nuostatai ap
šiuos sąmokslus. Padėkit
^'1^
d.
—
Baltieji
Rūmai
BUKAREŠTAS, spalių 22
saugoti Turkiją nuo sveti
pams. Tačiau šie nenorėjo
teisingumui.
Suraskit
vieną
Britu
SubmarinaS
d.
— Karo teismas Kišenepan
Times
pareiškė,
jog
Ja

mųjų
šnipų.
svetimų daiktų pasilaikyti
šiandie pabrėžė, jog Preziniekšą ir išgelbėkit šimtą
ponija
yra
pasirengusi
pa

ve
šiandie nuteisė mirtį šeŠiuo metu Turkijoje špio
ir, matyt, negalėdami jų Drancuzu..
dentas
Rooseveltas
nori
sku
apšaudė du laivus vartoti savo įtakingumą tai
nažas taip išsiplėtė, jog mi- šioliką terorostinės “bolše
gražinti toms bažnyčioms, Į prancuzų *
kos
sudaryme
ir
ji
yra
“
vie
baus
Kongreso
dėmesio
dar
nisterių taryba buvusi pri vikų organizacijos” narių,
Pasak Petaino, pasirasy-, LONDONAS, spalių 22 d.
kurioms priklausė, nukrei
nintėlė galinga valstybė, ga plačiai pakeisti neutraliteto versta uždrausti, bet kokį kurie buvo kaltinami sabo
pė juos į raudonųjų apiplėš dama taiką Prancūzija “pa-;
dėjo
ginklą
Mes
neturim
[
y^^^l^kad"^
f? M' turizmą pėsčiomis, dvira tažu. Visi jie tuojau ir su
tas Ispanijos bažnyčias.
------ __jo pakelti ir
- --------teisės
smogti nas anglų submarinas ap konstruktyvaus padaryti . ^y leista Amerikos laivams čiais ar arkliais. Turkijos šaudyti.
Beveik tuo pačiu laiku vo
pasieniuose draudžiama var
vokiečius į nugarą”.
Laikraštis pabrėžia, jog įplaukti į karo zoną.
šaudė torpedomis du ašies
AMERIKIEČIAI SVEI
kiečių
šaltiniai paskelbė,
toti fotografijos kameras ir
krovinių laivus prie Libijos Japonija galinti tartis su
KESNI, BET SENSTA
jog
karo
teismas šegedinc
žiūronus.
pakraščių ir kitas submari ašies valstybėmis ir su jų į
Sveikatos priežiūros įstai Apšaudė vokiečių
šio laiko Turkijoje nuteisęs mirti keturis ko
bombardavo busNuo
nas apšaudęs Cerenaikos ae priešininkėmis, bet laikrašgos skelbia, kad yra gero
galima keliauti tik au munistus, kurių du tuojau
ti8 nepažymėjo ar japonai
rodromą.
kai sumažėjęs mirtingumas pozicijas Libijoj
sušaudyti.
tomobiliais ir traukiniais.
Komunikatas
pareiškia. nori sudaryti taiką tik Ra- smarlcįaį Neapolį
nuo plačių ligų, nuo tubere
| jog vienas šių laivų nusken- miajam vandenyne ar ir vi
kulioses ir tt. Gyventojų
Antrą kartą
sam
pasaulyj.
Išgelbėti visi
LIBIJA, spalių 22 d. —i dęs.
skaičius vyresnių kaip 65 m.
ROMA, spalių 22 d.
iš 2,8 procentų pašoko į Pereitą naktį anglų laivai
Daugelis stebėtojų tačiau
atakavo Bremeną
5,5%. Tuo gi tarpu procen- j netikėtai apšaudė vokiečių AmeriKO Statys
pažymi, jog šie Japonijos Italijos karo vadovybė pra- Lehigh jūrininkai
tas vaikų, jaunesnių kaip pozicijas Libijoje.
Į , cn 1 •
pareiškimai taikomi tam, ; neša, jog anglų bombaneLONDONAS, spalių 22 d.
15 m. nukrito nuo 30, 7 iki! Manoma, jog smarkiai su "T oU 1O1VU
kad sudaryti galimybes tai- j šiai per penkias valandas NEW YORKAS, spalių 22 — Autoritetingi sluogsniai
19,8 (turima galvoje dau-, žalota, jei nevisai.susprog- WASHINGTONAS, spalių kos tolimesniems pasitari- bombardavo Neapolį ir šių d. — Jungtinių Valstybių praneša, jog pereitą naktį
giausia New Yorko davi-i dinta, vokiečių tolimojo šau „o d __ Jungtinės Valstv- mama su Jungtinėmis Vals- Į atakų metu padaryta dide- laivų linija šiandie paskel Anglijos bombanešiai prave
nius). Amerikos motinos, dymo armotų įvirtinimai.
bgs paatatva 7ar
tybėmis.
bė, jog visi 39 nuskandinto- dė atakas šiaurvakarinėj
lių nuostolių.
bent daugelis jų, laikosi gi- Į--------------------------------------- šimt stiprių lydimųjų laivų,
jp prie Afrikos Amerikos Vokietijoj, kai kiti anglų
Numesta šimtai bombų ku krovinių laivo Lehigh įgu bombanešių būriai apmėtė
mimų “streiko” ir, jei bus vietų Rusijoje visi piliečiai! kad sustiprintų krovinių lai
rios užmušė keturioliką ir los nariai išgelbėti.
taip ir toliau USA palaips- lygūs. Gerai. Mes žinome, vų apsaugą,
bombomis aerodromus oku
sužeidė dvidešimt septynis j Šias informacijas laivų Ii puotoje
Prancūzijoje
ir
niui vis labiau darysis se*ikad Rusijoje jau daug metui Taip pat pranešama, jog
Neapolis yra Italijos va-| niją gavusi iš oficialiųjų Olandijoje.
nių kraštu.
veikia kovojančių bedievių Valstybės $10.000.000 laivy
Debesuota ir lietus. Pietų kariniam pajūryj su 925,- šaltinių Washingtone.
Tačiau jau antrą iš eilės
*
sąjunga. Kodėl gi ten nėra no bazę Islandijoj Anglijai,
vėjai.
000
gyventojų
ir
yra
vienas
Kaip
ir
kurioje
vietoje
jū
naktį
svarbiausiu anglų
DAR APIE SSSR
, galimybės veikti kovojančių bet jei anglai iš Islandijos
Raudonieji šneka, kad są , katalikų ar protestantų są-1 išsikraustytų, tai bazę vai Saulė teka 7:11 vai., sau didžiausių Italijos laivų sta rininkai išgelbėti viešai ne bombanešių atakų centru
tybos ir industrijos centrų. skelbiame.
buvo Bremenas.
šinęs laisvės atžvilgiu So- jungai?
j^idytų Jungtinės Valstybės. lė leidžias 5:58 vai.

Nauji laimėjimai
pietuose - naciai

Invazijos kontinentan
šįmet nebus - anglai

ORAS

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
šv. Kryžiaus parapija, Chi
rėmėjų nuopelnus remiant ninkė, A. Naujelytė — sekŠv. Petro ir Povilo para
tokią puikią veiklą. Kun. M. retorė. Išrinkta taip pat ir cago, UI.: šv. Fran. Rėmė- pija, Grand Rapids, Mich.:
Kazėnas taip pat pareiškė advisory board” — pata jų 3 skyr. $109.00 (per Su- Tretininkų dr-ja $10.00.
šiasi ku° iškilmingiausiai naujų idėjų.
rėjos: Stravinskienė, Mar- deikienę); Labdarių 1 kp.
Šv. Jurgio parapija, Cle
JVUIII JIUC
apvaikščioti tą šventę. Per
Sikor^kienė, $3.00; Moterų Sąjungos 21 veland, Ohio: P. T. A. $3.00;
Po to kalbėta apie pra- čiulaitienė,
Naujai įkurtas L. K. Spau vį3ą dieną bus išstatytas šv.
Valukevičienė. kp, $3.00; Tretininkų dr-ja Amž. Raž. dr-ja $5.00; Mrs.
dos Rėmėjų Draugijos sky-, Sakramentas viešai pagar- eitų metų seimo nutarimus. Jakštienė,
rius, Šv. Kazimiero parapi- j
Vyrai rengiasi skait Pasirodo, kad viskas nuo A Dvi seserys įėjo taip pat į $10.00; J. šiaudvitienė $10; Bortnikas $2.00; O. Obrailį turėjo pirmąjį susirin- lingiausiai adoruoti šven- iki Z išpildyta. Nutarta ir valdybą: sesuo M. Paula — M. Navickienė $5.00; A. Jud tienė $1.00; M. Susin $1.00;
kimą. Apie susirinkimą bu čiausiąjį dienos metu ir pro toliau tęsti praeitų metų; iždininke ir sesuo M. Feli- vitės $5.00; B. Paukšta $5: M. Baranauskas $1.00; A.
M. Petrošaitė $10.00; L. Bal Bučinskas $1.00; Mr. and
vo skelbiama per laikraš cesijai, kuri bus vakare. Y veiklą ir pasiryžta ypač rū cija — korespondente.
Seimo sesijos baigėsi 6 v. čiūnienė $5.00; B. Cicėnienė Mrs. P. Reywa $5.00.
pintis
skalbyklos
įrengimu
čius ir bažnyčioje, bet gai-j patingai šiais metais vyrai
Šv. Kazimiero parapija,
la, kad mažai “tegirdėjo” — kviečiami karščiau pasimels naujoj akademijoj ir padi- lygiai. Kun. J. Skripkus at- $2.00; Malinauskienė $3.00;
mažai atsilankė. Mažai žmo ti, kad Kristus Karalius dinti virtuvės inventorių kalbėjo maldą ir visi sve- S. Bartkienė $3.00; O. Vait Vandergrift, Pa.: kun. J.
Herdegen $5.00.
nių tesupranta, ką šiandie greičiau sustabdytų tas bai vienuolyne. Raginama ruoš- čiai buvo kviečiami į naują kienė $3.00.
Gimimo Šv. Panelės paraGirardviue, Pa.: S. Popireiškia lietuviška katalikiš sias žmonių skerdynes, su ti “tag days” kur tik gali akademijos valgomąją, kur
ka spauda. Daug save skai grąžintų atskiroms tautoms ma, nes tai padaroma daug visi dalyviai buvo vaišina- pjja, chicago, III.: kun. A. kiznė $5.00.
mi skania vakariene.
Valančius $5.00; N. N. $15.
Shenandoah, Pa.: Stasė
to praktikuojančiu kataliku,! laisvę, atsiųstų pasauliui pelno be didelio vargo.
Julija
Pukelienė,
,
Sv
Antan0
De
.
Seime
priimtos
sekančios
Dargienė $2.00.
o katalikiškai spaudai du- (Taiką ir Ramybę,
X seimo sekretorė.
Mich.. §v Antano dr.
rezoliucijos:
rys uždarytos. Kuomet, kiek
Šv. Petro ir Povilo para
I. šv. Pranciškaus Vie
vieno susipratusio kataliko
' ja $10.00; Šv. J. širdies dr- pija, Elizabeth, N. J.: šv.
namus turi lankyti grynai
Kristaus Karaliaus šven nuolyno Rėmėjų 10-tasis X-tojo Sv. Pranciškaus ja $5.00; Šv. Ražančiaus dr Ražančiaus dr-ja $10.00; L.
lietuviškas - katalikiškas tėje, tuojau po pamaldų, į- . seimas reiškia nuoširdžią,
.
ja $5.00; Tretininkų dr-ja
vyksta
Tikėjimui
Platinti
padėką
d.
g.
kapelionui
kun.
VienUOlyilO
“
ŠlTiejŲ
laikraštis, dažnai ten rasi$10.00; A. Petraitienė $1.00.
me bolševikiškų, socialistiš- Dr-jos susirinkimas. Į šį su-|J- Skripkui už jo nenuilsta- į
,
.
Šv. Jurgio parapija, De DR. SELMA SODEIKA,
kų ir kitokių šlamštų. Ar sirinkimą kviečiami daly-]
darbuotę ir parodytą uo- S6IITI0 SYClKlIllOJfll
troit, Mich.: Kun. J. CižausO. D.
tai ne gėda mums, katali- vauti kuo skaitlingiausiai lumą vienuolijos rėmime.
kas (kolekta bažnyčioje) —
ir
aukotojai
AKIS IŠTIRINEJA
kams, kad nesuprantame sa ne vien tik nariai, bet ir ne- Taip pat ? tas dėkingumas
$80.00.
Chicago,
III.,
Šv.
Jurgio
priklausanti.
Ten
bus
priireiškiamas
centro
valdybos
AKINIUS PRITAIKINA
vo katalikiškų pareigų?
parapija,
sveikino
ir
auko

mami
ir
nauji
nariai.
Nario-pirmininkei,
A.
TumasonieNors šis susirinkimas ne
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
buvo skaitlingas, bet pradė mokestis tik vienas doleris; nei, kuri savo pareigas taip jo: Šv. Pran. Rėmėjų 1 sk.
DR. VAITUSH, OPT. rioms akinių pagelba neužtenka.
ta darbuotis. Yra numaty metams. Kuomet, šiandien sąžiningai eina jau treti me- $88.73; Apaštalystės Maldos
VALANDOS:
dr-ja $5.00; Tretininkų drta, surengti koncertą su šo pasaulyje yra skleidžiama tai
LIETUVIS
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
AKIŲ GYDYTOJAS
kiais, draugijos labui. Lai tiek daug netiesos apie mū-' II. Ir toliau raginti testą- ja $15.00; Didž. Gerb. kun
Antradienio ir ketvirtadienio
SPECIALISTAS
vakarais.
prel.
M.
L.
Krušas
$25.00:
sų
tikėjimą,
kiekvieno
ka1
mentų
darančius,
kad
užrakui bėgant, bus dirbama,
137 No. Marion Street
kuo daugiausiai išplatini taliko pareiga yra — atrem- šytų nors dalelę savo turtų P. Jančauskaitė $5.00; E.
Oak Park, Illinois
mui katalikiškos spaudos ti tuos visus neteisingus iš vienuolijos reikalams, nes Stanevičienė $5.00; A. Ma
(Prie kampo Lake St.)
tarpe lietuvių.
sireiškimus ir aiškinti Tie tik vienuolija tinkamai mo žeikienė $5.00; A. AuksuTelephone: — EUCLID 906.
są tiems, kurie Jos nesni- kės įvertinti jai paliktą su tienė $3.00; J. Pukelienė
Kristaus Karaliaus šven pranta. Kaip tik dabar pri mą atsimindama dažnai sa $10.00; A. Ambotienė $5.00; SuvlrS 20 metų praktikavimo aklų
Juškai $100.00 (amž. na
taisyme lr gydyme
tė jau čia pat. Kaip per pra- sirašant prie tos draugijos vo geradarius maldoje.
LIETUVIAI
GERAI PRITAIKLWT1 AKINIAI
riai);
R.
Mazeliauskienė
$5;
III. Rengti vakarą amžiėjusius kelius metus, taip ir yra proga stoti į tą kilnų
pataisys kreivas akis, trumparegyste
A. Leščinskienė $10.00; D. lr tollregyatą:
ir šiemet šv. Kazimiero pa-Į katalikišką
apaštalavimo' nų narių paskatinimui
palengvins aklų {tempimą, pr&Sallns
DR. P. ATKOČIŪNAS
Bartkus
$20.00;
O.
Kazlausgalvos skaudSJlmą, svaigimą lr aklų
IV. Dažnai pagvildenti tin
rapijos vyrai ir moterys ruo darbą.
karSt{.
karną testamentų darymo kaitė $1-00; L Balčiūnas MODERNIflRIAUSI, TOBULIAUSI 1446 So. 49th Court, Cicero
EGZAMINAVIMO BODAI
temą laikraščiuose tikslu $5-0® J
Maziliauskai $5, Hpecialft atyda atkreipiama J valkų
Antradieninia, Ketvirtadieniais
DESIMTOJO SV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNO
ir Penktadieniais
B.
Vasiliauskienė
$25.00
supažindinti visuomenę aAkiniai pritaikomi tiktai kada reikia
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago
pie svarbą tokiu būdu rem- (amž. narė); A. Snarskienė 10-tos Iki VALANDOS:
8-tos valandos kasdien.
RĖMĖJŲ SEIMO PROTOKOLAS
$5.00;
J.
Strazdienė
$5.00.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Sekmadieniais
pagal
sutarti. ti vienuolijos darbuotę. Taip
ir Šeštadieniais
.
,
Spalio 5 d. seimas pradė Po šio raporto seke sveikiNekalto Prasidėjimo papat spaudoje karts nuo karValandos: 3 — 8 popiet.
tas iškilmingomis šv. Mi nimai. Gauta daug laiškų ir to aprašyti kiekvieno skyTelefonaa; CICero 4278
Sv. 4712 So. Ashland Avė.
telegramų
iš
visų
Amerikos
!
šiomis, kurias laikė d. g.
TeL YARDS 1373
riaus veiklą ir taip para Pran. Rėmėjų 2 skyr. $121;
DR, F. G. WINSXUNAS
lietuvių
kolonijų.
Aukų
laiš

kap. kun. J. Skripkus gy
ginti kitus prisidėti prie kil Veronika Gečienė $5.00; Tre
PHYSICIAN AND SURGEON
vųjų ir mirusiųjų (rėmėjų kais ir seime surinkta $2,tininkų dr-ja $10.00; Gedinaus darbo.
2158 VVest Cermak Road
601.25.
intencija.
minienė $5.00.
OflM toL OANal 8841
V. Raginti Tretininkų drBūkite Malonus
2 vai. popiet prasidėjo sei
Ofiso Vali 3—4 ir 7—8
Po šių formalumų R. Ma

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS

jas, ten kur nėra rėmėjų
apie zeliauskienė — seimo pir
skyriaus, kad jos paruoštų
120 delegatų is Pittsburgh mininkė — pakvietė kai ku
mo sesijos. Dalyvavo

riuos žymesnius svečius pra
cago (12), Philadelphia (5), tarti į seimo dalyvius. Pir
Cleveland (5) ir t.t.
miausiai kalbėjo d. g. kun.
I prezidiumą išrinkta se-1 J. Misius, V. J. Dangun Įkančiai: R. Mazeliauskienė žengimo parapijos klebonas,
(Chicago, III.) — pirnainin-Į Pittsburgh, Pa. Jis pagyrė
ke, A. Sutkaitytė
(Pitts rėmėjų pasišventimą darant
burgh, Pa.) — vice pirmi tokią ilgą kelionę, kad tik
ninke, J. Pukelienė (Chica- prisidėjus prie ideališkos
go, III.) ir A. Naujelytė į vienuolijų šelpimo veiklos,
(Pittsburgh, Pa.) — rasti- įr įrodė tos veiklos svarbą
ninkės. Į mandatų komisiją: Bažnyčiai, Tautai ir žmoniA.
Snarskienė
(Chicago, jai. Kun. J. Sadauskas iš
III.), F. Bartininkienė (Cle Donorą, Pa., taip pat labai
veland, Ohio), ir H. Kaza- įspūdingai iškėlė rėmėjų
kauskienė
(Philadelphia, veiklos kilnumą visomis jė
Pa.)
gomis aukotis gražiems tiks
Raštininkė J. Pukelienė lams. Tėvas Juvenalis Liauperskaitė protokolą 1940 ba, pranciškonas, iš Lietumetų seimo ir jis buvo vien vos sveikino seimą Tėvų
balsiai priimtas. Centro vai Pranciškonų vardu ir davė
dybos pirmininkė M. Tuma daug gražių minčių pransonienė apibudino praeitų ciškonizmo dvasios pasiekti
metų darbuotę ir išgyrė rė ir įgyvendinti savo veiklo
mėjus už puikų susiklausy- je. Kun. A. Jurgutis davė
mą ir bendradarbiavimą.; suprasti, kaip sunku yra va
Motina M. Dovydą perskai dovauti auklėjimo įstaigai,
tė 1940-1941 m. jeigu lapą. kuomet ji nėra pilnai aprū
Pasirodė, kad rėmėjų smar pinta lėšomis. Jis kvietė vi
kiai pasidarbuota, nes įei- sus į pagalbą sumažinti fi
gos sudarė sumą $4,051.63. nansinius vienuolijos rūpes
Jos padėkos žodžiai paragi čius. Kun. J. Herdegen iš
no visus dar daugiau atsi Vandergrift, Pa., angliškai
ir kitų kolonijų, k. a. Chi

duoti vienuolijos reikalams. pareiškė gražias mintis apie

nors vieną vakarą seselių
naudai įrodydamos savo
pranciškonišką meilę savo
dvasinėms sesėms — sese
lėms Pranciškietėms.
Po rezoliucijų priėmimo
sekė
valdybos rinkimas.
Vienbalsiai nutarta palikti
tą pačią centro valdybą ir
ateinantiems metams: M.
Tumasonienė — pirmininkė,
Mrs. J. Gray — vice pirmi-
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Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue

Trečiadieniais pagal gntarų,
Rea, TaLi ■
■ k HM

T#1 YARda

HM

Re#. 0958 So. Talman Ava.
Rea. TaL GROvehiU 0417
Offioe taL HEMIock 4848

arti 47U Street
▼al.: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Telefofnas; HKMIock 584#

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

BUY

DRr J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
REZTDKNC1JA:

UNITED

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.

6631 S. California Avė.

STATES

SAVINGS

2423 W. Marąuette Road

BONDS

OR. STRIKOL’IS

ANDSTAMPS

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
sau

rv’i( RiiRToiyt Soft Bank,

AMERICA ON GUARDJ
Above ta a reproduotion of the
Treasury Department’a Defense
Savings Poeter, sbowing an cxact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed seulptor
aniel Cheater French. Defense
onda and Stamps, on sale at your
bank or post offlce, ars a vital part
af Amenca*S defense preparationa.

Š

2201 VVest Cermak Rd.

Tslefoaae REPubllc 7868
Ofiso tel.: YlRginla 0036
Rezidencijos teL: REVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

OFISO VALANDOS:
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Nno 2 iki 4 ir nuo 4 iki 8 vaL vak. Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office taL YARde 4787
Namu tel. PROspect 1930
TąL OANal 0267
Re#, tel.: PROspect 646
TaL YARda 6921.
Rea.: KENvrood 4107

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J, BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 West 35th Street

VALANDOS: U v. ryto iki 3 popie
fl Ud

1821 Sa Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ImktonrUa:
4404 8& Arteaian Am
Ofiso vai. nno 1—3: nuo 4:30—8:30

t ni, rakam

KRAUTUVĖJE

3409 S. Halsted St.
DEL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

YARDS 3088

ADVOKATAI
VVHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
CENTRINIS OFISAS:

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

8-toa

Tel. CALumet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
Boom 2014
TeL State 7372
REZIDENCIJA: —
8149 SO. HALSTED ST.
TeL: Vietory 2«7#

Tel. PROspect 3323

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

DAKTARAI
TaL YARda 3146
VALANDOS: Nno U iki 12
šeštadieniais;

11-12,

2-4

ir

7-

Sekmadieniaia 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANal 5969

Dr. Walter J. Phi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Iki 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:

Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7
Nedėliomie pagal sutarti

Ofiso TaL:
Reald. TaL:
YIRCtaia 1884
PROapeot SM4

DR. RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANAL 0523 — Ohlcaco
OFISO VALANDOS

DR. S. BIEŽIS

JOS F. BUDRIK

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

DR. PETER T. BRAZIS

T< OANal 0138

Pritaikina akinius
atsako mingai už
prieinamą kainą.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

DR. C. VEZEUS

Iki 8

Telefonas CANal 4796

<ENSE

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

2017 S. VVestern Avė.

Kampu 1 S-toe

Kasdien »:00 a m. Iki 8.30 p. m '
Treft, Ir Mt: S:SO a m. Iki
K.U p. na.

Vyčių 52 kp. $10.00; Sodality $25.00.
Šv. Jurgio parapija, Phi
ladelphia, Pa.: Amžinojo Ra
žančiaus dr-ja $5.00; Mar.
Mag. dr-ja $15.00.
(Nukelta į 3 pusi.)

DR. PETER J. BARTKUS

1853 Weot S5th Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:0® iki

8:00

vai.

Trečiad. Ir Sekmad. tik ■ualtartua.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-troa lubos)
TeL MIDiray 8880
Chicago, DL
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St
Ofisas virš Boehm’s Drug store Nuo 10 iki 18 vaL ryto, nuo 2 iki 4
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
ir pagal sutartį.
Res. telefonas ŠEEley 0434.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel Cicero 1484

“DR. MAURICE KAlir

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 Sa Ashland Avė.

Kamp. 15tos gat lr 49th Ct
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 0 vak.
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietavia)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nao 1—4 ii aae 7—8 vakar#
Taipgi pagal eutarti.

TaL TARda 0904
Rez. TeL KENvrood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną
TELEFONAI:

Office: HEMIock 5524
EMERGENCY: cail MIDuay 0001
Res.: HEMIock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 lr nuo 6 iki 8 vai. vak.
2408 VVest 63rd Street

• « v r k."S ’ M /" •

DBACOAS

Oil

NUSKANDINTAS U. S. LAIVAS

Jono pasikalbėjimas su Raulu
Rožančius
Kaulas:
kalbėjimas
naudą?

Kaulas: Tiesa, Jonai, ro
žančius neša žmogui pagar
Ar rožančiaus bą, bet ar yra kokia nauda
neša
žmogui r-mžinam gyvenimui?

Jonas: Taip. štai gra
žus pavyzdys. Prieš kelio
liką metų, kada Meksikoj
buvo didelis katalikų perse
kiojimas, susiorganua-o bu
relis jaunų meksikiečių ti
kėjimui ginti. Policija sui
Kaulas: Kokiu būdu?
Jonas:
Prieš vienuoliką ma jas ir įmeta į kalėjimą,
metų Prancūzijoj, Pary kur buvo laikomi vyrai
žiaus mieste, sykį buvo stu Jiems nebuvo draudžiama
dentų susirinkimas.
Dau mergaites užpuldinėti. Die
gelis jų buvo bedieviai- votos mergaitės, patekusios
netikėliai.
Vienas jų, paė į vyrų tarpą, pasitraukė į
męs rožančių, pakabino ant kampą, suklaupė ir pradėjo
Vyrai
medžio šakos ir dideliu iš kalbėti rožančių.
juokimu šaukė jo savinin nustebo. Ne tik nustebo,
ką, kad pasiimtų. Nežiūrė bet vienas paskui kitą klaudamas paniekos,
rožančių j pės ir kartu meldės prašylaikęs studentas, nuėmė nuo i darni Dievo Motinos, kad
medžio šakos,
pabučiavo, greičiau užsibaigtų katalikų
Anksti ry
įsidėjo į kišenių, ir atsigrį ptisekiojimas.
žęs į bedievius studentus tą, atėjęs policijos viršinin
tarė: “Tokiu būdu neleisiu kas pažiūrėti, kas dedasi
paniekinti rožančiaus, nes kalėjime, nustebo, kuomet
jis yra man brangiausią vienas vyrų drąsiai prabilo:
motinos dovana, jis yra di “Valdžia klysta manydama,
džiausias turtas, nes pade kad mes būsime įrankiai
da man studijuoti ir padės toms nekaltoms mergaitė
gauti amžiną gyvenimą.” ms išniekinti. Mes visi ger
Mano tikėjimas nedaro mo biame jas, visi išpažįstame
kyklai pažeminimo.” Susto Šv. Tikėjimą ir visi esame
jęs didelis būrys studentų gatavi mirti už tikėjimą.”
sušuko: “Valio! Tai tikrai Viršininkas, turėdamas pil
drąsus vyras.”
Sužinojęs ną galę nuo bedievio prezi
tai profesorius priėjo prie dento, tuojaus įsakė visus
drąsuolio tikinčio studento sušaudyti. Tokiu būdu, per
paėmė jo dešinę, širdingai įožanįčiaus galybę kiekvie
paspaudė ir tarė: “Garbe, nas apturėjo kankinio vai
mano drauge; garbė tikėji niką ir amžiną gyvenimą
Todėl, Raulai, kalbėkime
mo drąsuolį. Kas moka gin
ti savo tikėjimą, tas moka rožančių nuoširdžiai. Jis bus
ginti ir savo tėvynę, tas ne ir mūsų pagelba, stiprybė ir
sibijo nei pajuokos, nei mir amžinas gyvenimas.
J. Y. S.
ties.”

Jonas: Ne vien kalbėji
mas neša žmogui naudą, bet
ir jo nešiojimas ir gerbimas
yra žmogui naudingas ir
garbingas.

wark, N. J.: kun. J. I. Kel
melis $25.00.
Šv. Petro ir Povilo para
pija, Kenosha, Wis.: šv. Be
nedikto dr-ja $2.00; U. Rimselienė $2.00.
Šv. Trejybės parapija,
Hartford, Conn.: Sveikino
ir aukojo: D. G. kun. prel.
J. Ambotas $15.00; Matusevičienė $10.00; Kimseliai $2;
Petrukevičienė $1.00; Bucevičienė $1.00; Leonaitienė
$1.00; Manckienė $1.00; Ramoškienė .50; Mickevičienė
.50; Barolienė $1.00; Stadelockaitė .50; G. Urbonienė
$5.00; Šv. Ražančiaus dr-ja
$10.00; Tretininkų dr-ja $5;
Darbininkų Są-gos 6 skyr.
$3.00.
New Britain, Conn.: Rė
mėjų 10 skyr. $20.00.

ŠV. PRANCIŠKAUS
VIENUOLYNO RĖMĖJŲ
SEIMO SVEIKINIMAI

(Atkelta iš2 pusi.)
Šv. Kazimiero parapija,
Amsterdam, N. Y.: Treti
ninkai $5.00; Šv. Onos drja $8.50; kun. J. Židanavičius $5.00; A. Slaveikienė
$1.00; M. Tamoliūnienė $5.
Scranton, Pa.: Mrs. Ausūnas $1.00.
Šv. Jurgio parapija, Rochester, N. Y.: Kun. J. B.
Bakšys $25.00; Vincas Sto
nis $10.00.
Albany, N. Y.: Kun. K.
Strimaitis $25.00.
Maspeth, L. I., N. Y.: Tre
tininkai ir kun. J. Balkūnas
$30.00.

Brooklyn, N. Y.: D. E.
Kašėtai $5.00; N. N. $100.00
Pittsburgh, Pa., centro
(amž. narė); O. Zesikienė
valdyta: “Tag Day” (per
$10.00; N. N. $10.00.
Šv. Trejybės parapija, Ne- Tumasonienę) $345.00; ‘Corn
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Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.

galutinai širdis pavargsta.
Europoje žmonės daugiau Širdies nuovargis yra blo
šia geria arbatą, o Ameri gas dalykas. Gavus širdies
koje kavą. Retai rasi žmo ligą, yra labai rimtas daly
gų, kurs negertų arba kavą, kas, nes sugedusią širdį ne
arba arbatą. Nereikėtų apie lengva yra pagydyti. Neap
tai nei rašyti jei žmonės simoka gerti daug kavos,
šiais gėrimais savo sveika ypač stiprią kavą gerti svei
katai kenkia. Ir arbatos etos neardytų.
senciją gerti fcąjogi yra pa
Kas labiau sveikatai ken
vojinga.
kia, ar arbata, ar kava? Ir
Kakao yra gaminimas iš
kipšas ir velnias, abu vieno
sugruzdintų kakao pupelių.
di. Bile gėrimas prie kurio
Jame taipgi randasi medžia
žmogus taip pripranta, kad ga panaši į kafeįną, bet jo
sunku yra atprasti, žmogui veikmė yra žymiai silpnės-,
gero neteikia. Civilizuoto nė. Todėl kakao gerti vai
žmogaus skonis link stimu- kams nėra pavojinga, ir ka
liantų saiko nesilaiko; juo dangi kakao verdama be
("Draugas"
telepnoro.
9,000 tonų prekinis U. S. laivas “Lehigh”, kaip pranešta, sutorpeduotas ir nuskan stipriau, juo skaniau, — o veik gryname piene, tad vai
apie pasekmes nepagalvoja. kas gauna puikų paskatin
dintas Afrikos pakraščiuose. Iš 37 vyrų lai vo įgulos, sakoma, britai 22 išvadavę.
Arbata yra gaminama iš tą maistą. Tikrenybėje ka
Roast’ $75.00; skyrius A —
) dėjo planuoti ir ruošti sei- sudžiovintų lapelių nuska- kao neprivalo būti verda
į mą. Ir, pagalios, dėkojame bintų nuo arbatžolės. Kava mas, o tik išplakamas pašil
$100.00; skyrius B $100.00;
visiems, kurie aukomis, laiš yra gaminama iš sugruzdin- dytame piene, tuomet tame
skyrius C $10.00.
X-toJo Šv. Pranciškaus
kais ir telegramomis sveiki- tų pupelių, kurie auga ant skaniame gėrime randasi ne
Vienuolyno Rėmėjų
Šv. Kazimiero parapija,
no seimą. Ilgai gyvensime kavinio krūmo. Ir kava ir tiktai stiprinantis maistas,
seimo dalyviam*’ bei
South Side, Pittsburgh, Pa.?
Jūsų nuoširdumo, kilnumo arbata turi savyje medžia bet ir vitaminai. Vienok, ka
propagatoriams
Sveikino ir aukojo: Šv. P. V.
ir duosnumo įtakoje. Jaučia gą vadinamą kafeinas. Ka- kao ir šokoladas kietina vi
Rėmėjų 6 skyr. $53.00; Šv.
Lietuvišku
nuoširdumu!
feinas dilgina žmogui ner
Ražančiaus dr-ja $5.00; Tre reiškiame Jums padėkos žo me, kad turim nemaža prie-: vus, neleidžia jam miegoti durius; tad kieno viduriai
tininkų dr-ja $5.00; L. R. K. džius už parodytą prielan telių, (kurie įvertina mūsų ir jaudina jo mintis darbui. yra užkietėję, tai neapsimo
S. A. 158 kp. $5.00; A. Ra- kumą ir užjautimą mūsų rei darbuotę ir nori padėti jos Arbata ir kava yra stimu- ka stipriai pagamintą kakao
dziukynas $5.00; M. Bara kalams. Esame be galo dė finansinę naštą nešti. Tokiu liantai ir neteikia kūnui jo gerti.
nauskas $1.00; A. Bacvins- kingos didž. gerb. kun. kle būdu našta pasidaro lengva kio maisto. Ir arbata ir ka Sunkoka žmogui atsijung
kas $1.00; A. Naujaliūtė $4; bonams, kurie savo parapi ir saldi. Lai Išganytojas va žmogui teikia tik tiek ti nuo kavinio ar arbatinio
O. Naujaliūtė $2.00; B. Stra jose ragino draugijas bei duoda Jums paragauti savo jėgų, kiek arkliui botagas. įpročio. Bet mažinant kas
vinskas $5.00; Brazinskienė pavienius prisidėti prie šio gerumo vaišių šiame gyve Subrendusiam žmogui, kurs dien kafeino kiekį, t. y. ge$3.00; M. Besekerskienė $5; seimo sėkmių, ir tiems, ku nime ir amžinybėje.
turi sunkiai dirbti, tie sti- i riant vis silpnesnę ir silp
Jums dėkingos,
Miciūnienė $10.00; Zenevi- rie dalyvavo seimo posė
nesnę kavą, su pasiryžimu
Šv. Pranciškaus Seserys muliantai gali būti naudin
čienė $2.00; Mačiukonienė džiuose ir teikėsi tarti pa-!
ga. Tūlose ligose, gydytojui galima nuo tų stimuliantų
$2.00; Blumberaitienė $1.00; gyrimo bei paraginimo žo
įsakius, labai naudinga yra atprasti.
Kaminskienė $1.00; Aleksū- džius seimo dalyviams. E
duoti gerti stipri arbata ar Jei be kavos negali apsi
nienė $1.00; M. Lelonis $1; šame taip pat dėkingos sei
ba stipri kava, bet tie gėri eiti, negali išsiblaivinti ir
M. Erisman $1.00.
mo delegatams, kurie nebi- j
mai vaikams padaro dau dirbti, tai reiškia kad kas
Do you feel o'.der than you are or suffer
jojo
nė
vargo,
nė
išlaidų,
from
Gettlng
Up
Nlghts,
Backache.
Nervous

giau žalos nei gero.
V. J. Dangun Įžengimo
nors yra negero su tavim.
ness, Leg Pains, Dizzincss. Swollcn Ankles,
Rheumatic Pains. Burnlng, scanty or frekad
tik
dalyvauti
seime
ir
quent passages? If 50, remember that your
parapija, North Side, Pitts
Nuolat vartojantifcji kavą Daktaro atsakymai
Kldneys are vltel to your health and thst
these svmptoms may be due to non-organlc
savo
patarimais
bei
auka
burgh, Pa.: kun. J. Misius
and non-systemlc Kldney and Bladder trou
patampa labai nervuoti. Jie į klausimus
bles—ln such cases CYSTEX (a physlclan s
prisidėti
prie
pagerinimo
prescription!
usuallv
gives
prompt
and
]ov$7.00; Mrs. M. Wellis $20;
greit susijaudina, dažnai su
ous relief by hclping the Kidnevs flush out
polsonous exccss actas and wastes. You have
vienuolijos
finansinės
padė

Atsakymas V. E. — Nė pa
O. Razminienė $1.00; D. Maevervthing to gain and nothlng to tose ln
pyksta visiškai be reikalo,
trying Cystev. An iron-clad guarantee
around each patkage assures a re-!
cidulskienė $1.00; O. As ties. Dėkingumas taip pat yvrapped
dažnai susiginčija su arti įrodymų, kad vitaminas B1
fund of your money on return of empty
package unless fully satlsfled. Don’t take
priklauso
didž.
gerb.
kun.
chances on any Kldney medicine that ls
trauskienė $1.00; M. Gelemaisiais, į juos rūpesčiai ar kitokie vitaminai pagel
not guaranteed. Don’tt delay. Oet Cystex
(Slss-texi from your
kapelionui
kun.
J.
Skripkui
žiūtė $1.00; M. Urmalavičiedruggist today. Only
smarkiau paveikia, jie grei bėtų kurtumui. ' >
8S«. The guarantee
Cystex
Į
ir
centro
valdybai,
kurie
paj
•rialu flatb IKaan protects you.
nė $1.00; J. Makstutienė $5;
čiau susensta, anksčiau pra
Atsakymas A. š. Kupra
A. Kunsienė $1.00; O. Mar
žūsta. Stipri arbata lygiai išauga kai. nugarkaulio na
cinkevičienė $1.00; B. Jezveikia į žmogaus nervus bei ras tampa tuberkuliozo ap
nienė $74.00 (card party);
sveikatą kaip ir kava.
naikintas. Augančiam vai
Pivarūnienė $10.00; R. Ku
Stipri arbata, ar stipri kui galima kuprą atitiesin:
likauskienė $10.00.
kava blogai veikia į širdį. ti su ortopedinio žakieto pa
Kadangi kafeinas stimuliuo galba, bet suaugusiems tai
Šv. Vincento parapija,
ja nervus,, tad netiesioginiai jau nėra pagalbos. Tamsta
Esplen, Pittsburgh, Pa.:
dilgina ir širdies raumenis. privalai šiuo klausimu pasi
Sveikino ir aukojo: Šv. Vin
Nuo kavos širdis yra pri tarti su specialistu ortopecento Moterų Klubas $10;
versta
smarkiau plakti iki du-chirurgu.
Tretininkų dr-ja $5.00; E.
Millerienė $5.00; L. R. K. S.
co6:
35 kp. $5.00; P. Vitkauskie
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
nė $10.00; Mr. and Mrs.
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOO8 IR
Sherman $2.00; Astrauskie
APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
nė $5.00; A. Paleckis $10.00.
KAVA IK ARBATA

Ačiū! Ačiū! Ačiū!

Oeiling Up Mgfth
MakesManyFeelOk

BRUSH

Šv. Petro ir Povilo para
pija, Homestead*, Pa.: Šv.
Pran. Rėmėjų 4 skyr. $13;
Šv. Uršulės dr-ja $5.00; A.
Paskevičienė $5.00; M. Tumasonienė $5.00; aukos $39.50; A. Stankūnienė $5.00;
Statkienė $2.00; Simkonienė
$1.00; Al. Norbertas $1.00;
Bulevičienė $10.00; Ražan
čiaus dr-ja $25.00; aukos
$5.0u.
Braddock, Pa.: Grace Mi

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

Sveikata - Brangus Turtas

ERAYON

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintžlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
— DEŠIMTI
METAI! —

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

Why tokrato that irrltat-

ing gray that 10 ditfurbs
the color harmony of

your hairl Touch It away

WHFC-|450 kil.

safely with this new Clal-

6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehiU 2242

rol Brush Crayon. lt percoloring from the root out wlthout drlpplng or tmudgIng. and lt the perfect antvrer to ln-between flntlngt or

niotas $2.00.

thoio diitracting flrtt groy hairS. ln a imart "carry-every
where" cate that opent in a Įiffy ready for ute. $1 • •«

to ga smiling thru trying “middle oge.”
Taken regularly—Lydia
Pini ham’s Compound helps
buil 1 up resistance to such annoy ng symptoms that may betray your age faster than anything. Also very effective for
younger women to relieve
monthly cramps. Follow label
directions. WORTH TRYING!

IHARGUTIJ

^Itčhin?l

torRtu"
ThiiFts1Wiį

rMnrybck

Forqu<ck relief from itching of eczcma. pimpies,
athlete's foot, scabies, rashes and other extemally caused skin troubles. ūse srorld famous.
cooling, antiseptic. Iiquid D. D. D Prescription
Greaseless. stainless. Soothea irntation and
quickly slope intense Itching. 35c trial bottle
proves lt. oryour money bark. Ask your
drvggist today for O. D. O. PRCSCIIIPTIOM.
. •__________ _____ .______________________ • >

Roflllt 50c ... ln 12 natural-looking thades.

SUTAUPYSI PI NIO V, DAUG DARBO
GERIAUSIA IR STIP
RIAUSIA AIV DIENŲ
LIRK-BELT, VIslAkal Antnmatlftru

STOKERI,

ŠLEGAITIS
STOKER SALES
6921 So. Western Avė.
* ĮVEDU An.UMA

* BOILERIUS
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Suomiu kovos
The Chicago Herald-American praėjusį sekmadienį
pašventė visą puslapį vedamajam straipsniui apie Suo
miją. Plačiai rašo apie suomių kovas prieš komunizmą
ir karą su Rusija.
Pastaruoju laiku Anglijos politikai pareikalavo suo
mių sustabdyti karą su Sovietų Rusija ir jiems piktai
pagrąsino, jei to nepadarys. Tą anglų žygį Herald-Ame
rican pavadino tragiškiausiu įvykiu šiuo karo metu.
Prieš porą metų Sovietų Rusija gengsterišku būdu
užpuolė Suomiją su tikslu ją pavergti ir panaudoti sa
vo imperialistiškiems žygiams. Suomiai didvyriškai gy
nėsi nuo užpuolikų. Bet bolševikams visvien pavyko at
plėšti nuo Suomijos jai neginčijamai priklausančias
teritorijas. Tada viso pasaulio kraštai užjautė suo
miams. Jungtinės Valstybės teikė paskolą, visuomenė
dėjo aukas, prez. Rooseveltas griežtais ir piktais žo
džiais pasmerkė užpuolikus bolševikus. Pasmerkė juos
ir Didžioji Britanija.
Herald American primena Winstono Churchillo, Di
džiosios Britanijos premiero, 1940 metais pasakytą kal
bą, kurioj jisai neranda pakankamai tinkamų žodžių
girti suomių didvyrišką kovą už savo laisvę, teises ir
teisybę. “Suomija parodo, ką gali padaryti laisvi žmo
nės. Suomijos patarnavimas žmoniškumui tiesiog šau
nus. Jie iškėlė aikštėn, kad visas pasaulis matytų rau
donosios armijos ir aviacijos militarinius nepajėgu
mus” — kalbėjo W. Churchill.
Ir daugiau panašių komplimentų suomiams p. Chur
chill pripasakojo.
Tačiau šiandien jisai panašius komplimentus pasako
ja raudonarmiečiams, o suomius jau smerkia beveik pa
našiais žodžiais, kaip prieš kiek laiko smerkė bolševikusBet, nepaisant kas ką sako ar sakys, suomių karo
tikslas su bolševikais nėra pasikeitęs. Kelių milijonų
suomių tautą antru kartu užpuolė milžiniška Sovietų
Rusijos armija ir ji vėl buvo priversta ginti savo kraš
tą, teises ir nepriklausomybę. Pasaulis tą žino ir dėl
to savo opinijos nepakeis.
Suomiai, atkariavę bolševikų užgrobtas žemes, ne
abejojama, norėtų sustoti kariavę. Jie jokių imperia
listinių siekimų neturi. Taika, deja, šiandien jau nebe
nuo jų pareina. Sovietų Rusija pirmoji turėtų taiką pa
siūlyti — tai viena. Antra, jie turi skaitytis ir su savo
beveik neprašytais šiandieniniais talkininkais naciais,
iš kurių pusės taip pat yra daug pavojų jų laisvei ir
nepriklausomybei. Jie dabar randasi, kaip sakoma, tarp
baisios bedugnės ir velnio. Ir dėl tos situacijos jie pa
tys nėra kalti — ją sudarė Sovietų Rusijos diktatorius
Stalinas.
'.LLHX.LMi.lLZ.Ii

Anglai, pagalba Rusijai ir kas toliau
The Chicago Tribūne užvakar įdėjo vedamąjį, kuria
me atpasakoja, kaip anglai “skubinasi” Sovietų Rusi
jai su pagalba. Tasai dienraštis, priminęs, kad Ukraina
jau vokiečių rankose, Odesa paimta, Petrogradas ata
kuojamas, Hitlerio armija artinasi prie Maskvos, rašo,
kad Rusijai atsilaikyti bus sunku be skubios ir stip
rios pagalbos. Toliau sako:
Britai nusprendė eiti Rusijai į pagalbą. Jie tik ką
paprašė Jungtinių Valstybių, laikantis “The lendleaee” DrogrameBi duoti geležinkeliui £er Iran^ liesti

medžiagos, kad jie, britai, galėtų siųsti Rusijon per
ten Amerikos armiją.
Tai taip anglai “skubinasi” su pagalba Rusijai... Jie
rengia kelius, kad.... šio krašto armiją būtų galima ten
nugabenti. Bet ar tai bus Anglijos ar Amerikos pa
galba — tesprendžia pats skaitytojas. Amerikos pini
gais ir medžiaga pastatomas geležinkelis, tuo geležin
keliu vežama Amerikos kariuomenė ir tai čia ne Ame
rikos, bet Anglijos nuopelnas, ne Amerika, bet Anglija
“skubinasi” su pagalba žūtbūtingą karą vedančiai So
vietų Rusijai!
Tai atrodo gerokai keista ir net juokinga. Tačiau
reikia įeiti ir į anglų šiandieninę padėtį. Jie iš savo
pusės dabar beveik nieko jau nebegali pagelbėti Rusi
jai, nes reikia savo imperijos rubežius apstatyti stip
riausia kariuomene ir ją puikiai apginkluoti. Kitaip
gi-imperijai susidarytų didžiausių pavojų, ji galėtų į
šmotelius subyrėti. Juk jie, anglai, šiame kare niekur
nedarė ofensyvos. Nedarė dėl to, kad nenorėjo išsieik
voti, nes aiškiai jautė, kad visos jų jėgos dus reika
lingos apsigynimui.
Ne pirmą kartą anglai kariauja panašiu būdu. Jie ir
praeityje taip kariaudavo ir su gerų talkininkų pagal
ba apsaugodavo imperiją ir dar šį tą laimėdavo. Kas
gi gali šiandien abejoti apie Amerikos pagalbos ver
tingumą? Ne tiek svarbu, kas atsitiks su Sovietų Ru
sija, bet taip jau suplanuota ir beveik Jikra, kad su
gerų talkininkų pagalba anglai karą laimės.
Ir gerai.
Reikia neužmiršti, kad p. Churchillo it p. Rooseveito
nustatyti aštuoni šio karo tikslų punktai kalba apie
visų tautų laisvę ir gerovę, kalba apie demokratiją, kal
ba apie naują santvarką, kuri turėtų garantuoti pasto
vesnę taiką visame pasaulyje.
Taikos ištroškęs pasaulis kitą pasirinkimą negi su
ras. Jo simpatija ir pagalba yra su kovojančiais už de
mokratiją, tautų apsisprendimą ir pastovią taiką. Vi
sokios rūšies diktatūros tam visam priešinasi. Dėl to
diktatūros ar vienaip ar kitaip turi būti sutriuškintos.

Dėl Šimkaus atsišaukimo
Prieš kiek laiko Šimkus, buvusis “Tarybų Lietuvos”
redaktorius, per Maskvos radijo šaukėsi Gedimino, Kęs
tučio ir Vytauto vardu į Lietuvos jaunimą eiti bolševi
kams į talką. Jis priminė jaunimui tas “dideles gerada
rybes”, kokias okupantai bolševikai atnešę Lietuvon.
Į tai “Darbininkas” savo vedamajame straipsnyje taip
atsako:
'i “Ir taip kalbama, kuomet kultūros židinys — Lie
tuvos inteligentija žiauriausiu būdu buvo likviduoja
ma; geresnieji ūkininkai naikinami; kolchozai bei
baudžiavos dvarai jau suplanuoti ir tik dėl stokos
laiko neįvykdyti; kuomet viskas dešimts kartų pa
brango ir būtiniausių gyvenimo reikmenų pritrūko;
kuomet mokyklų kokybė buvo nužeminta iki kaimie
tiško sovietų “kultūros” lygio; kuomet uždrausta
Lietuvos himnas, valstybinė vėliava, panaikinti pi
nigai, uždarytos visos draugijos ir organizacijos, o
varu varomi komunistiniai mitingai; kuomet panai
kinta laisvė rašto, žodžio ir maldos; kuomet tikrieji
maskolių kultūros nešėjai raudonarmiečiai tampė ba
lalaiką, šoko kazoką, gėrė degtinę ir tvirkino jauni
mą šlykščiais teatrais ir “laisvos meilės” propagan
da ir t.t. ir t.t. — žodžiu, kuomet yriškas buvo sku
botai tempiama ant maskoliško kurpalio. Gal tai ir
savo rūšies “kultūra”, bet ji nelietuviška ir lietu
viams nepriimtina. Į tas “kultūrinimo” pastangas lie
tuvių tauta davė vieningą griežtą atsakymą: pirmai
progai pasitaikius, ji urmu sukilo ir tuos nekviestus
azijatiškos “kultūros” nešėjus išvarė lauk. Prieš tą
faktą joks argumentas neatsilaiko.”

t

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 23 d.)
Tieskime Lietuvai kelią...
Mūsų tikslas regėti Lietuvą
laisvą ir nepriklausomą, to
dėl tieskime visomis jėgo
mis Lietuvai kelią i Laisvę
ir Nepriklausomybę.

Veikia mokslo draugija...
Lietuvių Mokslo Draugija,
nors ir karas eina, veikia
Lietuvoje, jos dabar svar
biausias tikslas — paruošti
mokykloms vadovėlius.
Vienoj mokykloj moko 13
kalbų... Kolumbijos univer
sitete mokinamos šios kal
bos: anglų, rusų, arabų, ar
mėnų, prancūzų, vokiečių, italų, hebrajų, portugalų, ru
munų, ispanų ir turkų.
•
Dėl bučkių... Sveikatos de
partamentas, Albany mies
te išleido į gyventojus at
sišaukimą, kur pataria tė
vams ir kitiems suaugu
siems nebučiuoti vaikų, nes,
girdi, bučiavimas labai daž
nai užkrečia vaikus limpa
momis ligomis.
•
Sirgo 28,262 žmonės vai
kų paralyžium... Sveikatos
departamentas iš Washingtono praneša, kad šiemet
Jungt. Amerikos Valstybėse
buvo susirgę vaikų paraly
žiumi 28,262 žmonės. Daug
ligonių mirė, o dalis pagijo,
bet liko raiši.
•
Kiek per dieną suvalgo
Nevv Yorkas... Į Nevv Yorką
kasdien atgabenama už 3,288,000 dol. maisto. Kasdien
Nevv York suvalgo 4,790,000
kiaušinių, 2,250,000 kvortų
pieno, 7,200 kibirų sviesto,
3,500 skrynių sūrio, 3,000,000 svarų šviežios jautienos,
kiaulienos ir avienos, 3,000
skrynių paukščių ir t.t. ir
t.t.

Po svietą pasidairius
APIE STALINO
ŠAUKIMĄ: “HELP!”

Pasaulinės vainos vetera
nas Charles Š. prisiuntė
man parodyti Josifo Stali
no naujausį pikčerj, kaip jis
šaukiasi “Help!” Veidas ne
panašus į žmogaus. Be ke
purės.
Plaukai pasišiaušę,
kaip didžiausiam išgąsty.
Ūsai kaip marių levo (sea
lion). Ranką pridėjęs prie
žando
gvoltu
šaukia:
“Help!”
Šaukia, tai šaukia, — prie
pikčerio savo gromatoj rašo
Charles Š., — ale prie ko
šaukiasi? Nu gi prie kapi
talistų, didžiausių savo ne
prietelių !

Kai jis su savo saule
smaradijo
žydo
išmislytu balšavizmu, tai visi ka
pitalistai buvo padėti po
piautuvu, o jų tutrai jau redi sukrauti Kremliuje.
Jo
geriausi tavorščiai buvo tie,
kurie visuose kampuose,
valgydami gautus iš Mask
vos sendvičius, šaukė ir gy
rė Staliną ir jo nutarimą —
visiems kapitalistams kaput
padaryti.
Profesorius Kampininkas
ne sykį ant savo vožnaus
delno buvo padėjęs perser
gėjimą: tavorščiai, būkite
atsargūs, nespiaukit į van
denį, ba gali priseiti jį ger
ti. Bet ar balšavikai su sa
vo ciecorium klausė gerų
rodų? Noser!
(
O šiandie ką matome ir
girdime ?
Stalinas gvoltu
šaukia pagelbos, ale šaukia
ne savo draugų, kuriuos vi
są čėsą sendvičiais maitino,
tik kapitalistų, kuriuos bu
vo užsimojęs piautuvu su
doroti. Visi žinom, kad
šauktis kapitalistų pagelbos
Stalinui yra didelė sarmata.
LONDONAS, spalių 17 d. Ale savas kailis jam yra
— Anglų bombanešiai pra
brangesnis, negu visi jo ta
vedė takas Duesseldorfe ir
vorščiai.
kituose Ruhro kraštuose.
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Valug mano figerių, Sta
lino smerties valandoje ne
dėkingiausi yra Amerikos
Jų tarpe, mes
balšavikai.
visi žinome, yra nemažai
buržujų: turi namus, auto
mobilius, biznius, bankuose
prisikrovę pinigų ir, veizė
kit, nei vienas nešoka savo
tėvui paramos duoti.
Juk
jei visi parduotų, arba už
statytų bankams, savo na
mus, biznius, automobilius,
ištrauktų iš bankų visus sa
vo pinigus susidarytų dide
lė suma, kurią pasiuntus
Stalinui būtų didelis “help;”
gal, net išgelbėti balšavizmą nuo visiško sutrįškinimo. Ale ne. Taigi, dabar
pasirodo, kad balšavikai yra
šiaudiniai balšavikai ir ne
dėkingiausi ant svieto žmo
nės. Kai Stalinas juos send
vičiais maitino, jie už jį stikino. Kaip tik Stalinui pa
sidarė bėda, šie su savo pa
rama, kaip žvirbliai, sulin
do į žagarus, iš kur tiktai
girdisi balsai, kad kapitalis
tai eitų Staliną gelbėti..

Prašau Nesijuokti
Aną dieną suėjau draugą
Matą Apuoką.
— Kodėl tu toks nuliū
dęs? — klausiu.
— Kaip neliūsti, kad žmo
na kasdien labiau darosi
surūgus
.z
— Nieko stebėtino. Va
saros metu viskas rūgsta.
Kodėl neišsiunti ją kur į
paleikį.
— Gerai siųsti, bet kur
pinigai. Namie viskas taip
greit tirpsta.
— Sakai tirpsta, aišku.
Kaitroj visi daiktai tirpsta,
— paaiškinau.
— Tai kodėl mano žmona
nesutirpsta? — jis paklau
sė manęs.
Doros keliu eidami, pri
eisime tikrosios laimės ži
burį.

POTVYNIAI KANSASE

Šelpimo trukdymas
Krikščioniškoji artimo meilė ir net paprasčiausias
žmoniškumas reikalauja šelpti visus badaujančius žmo
nes, nepaisant kokios tautos ar rasės jie bebūtų. Euro
poje šiandien milijonai mažų kūdikių badauja. Ameri
kos visuomenė nori jiems padėti. Bet kariaujančios val
stybės daro didžiausių kliūčių gelbėti badaujančius.

Teisybės žodis
Cincinnati arkivyskupas John McNicholas, kalbėda
mas švento Vardo draugijai, pažymėjo, kad
jei Vokietijos
stos Kristaus
lis niekuomet
kumų, nacių
brutališkumo.

ir Rusijos vyriausybė* būtų pripažinu
dievybę ir laikąsis Jo įsakymų, pasau
nebūt buvęs paliestas baisių nežmoniš
ir ateistinio komunizmo žmogžudiško

Garbingasai arkivyskupas pasakė šventą teisybę, ku
rios nieks nepajėgs užginčyti.

fUrau(tLa'’ Acme teiepaouNC

Vandens užlietas Gipsum miestelis, Kas. Po smarkaus ilgo lietaus apylinkėse — ry
tinėj Kansas daly, patvino upeliai ir sukėlė potvynius. Padaryta šimtai tūkstančiu do-

lerhj

Kr* •
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DRAUGAS
Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
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Čikagos grybautojų nuotykiai
- Po tankynes ir erškėtynus kelmučiu rauti. "I policiją.” - Grybautoju sekretai. - Ar
"kvoteris" parodo nuodus grybuose. Sensacija apie išpompuotus grybus.

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonls

U. TOMAS
(Tęsinys)

Aš jam, žinoma, nieku neprieštaravau ir tik vieno
— Oi grybai, grybai, jūs
tenorėjau — kad jis kaip nors padėtų tėveliui.
— Ateikit pas mane į stotį! — paskum pasakė jis. patieka mano..., — dainuo— Jums reikės tik paklausti Stepono Petrovičiaus Punuo seno lietuvis. Tos
ovkino!
patiekos turi iki valiai AJis pamojo vežėjui ir, daugiau nė nedirstelėjo į ma-1 mer^^°Je- žinau Čikagos šei
mininkių, kurios išėjusios į
ne, nuvažiavo.
| aavo «<jar(ją” prisirauna kelPo kelių valandų nuėjau į stotį.
Kai tik pakišu- mįnįų >r čirškina, kad net
siau, kur galėčiau rasti Steponą Petrovičių Pugovkiną, visas namas kvepia. Nors
milicininkas su pagarba parodė didelį salon-vagoną su mįeatui gal nėra didelė gardidžiuliais, aiškiai nušviestais langais.
I bė, kad grybai panamiais

.-o--

M

baravykų. Rinkom, krovė-'
mės lenktyniaudami. Kur'
vieną randi, ten ir kelis.
“Krajavi baravykai”

Atvežiau namo, didelius
sakau džiovinsiu, mažesnius
— jaunesnius svečiams. Ko-!
tus su ėmėdėm padžioviau,
Tik kažkoks saldus kvapas I
užkvipo namuose.
Kitus užkaičiau virti. At
Aš turėjau laukti gana gerą laiko galą. Galop se- auSa> b®t vis tiek juos valrodo gražūs, o paragauru
kretorius paprašė įeiti. “Kaip pas tikrą ministerį,” paskanu,
— kartybė neišpasakyta. Pa
maniau sau.
Vagono įrengimai nustebino savo liuksu- Grybautojas anksti keliasi mainiau vandenį, vėl verdu
su, o ypač tokį, kuris, kaip kad aš, ateina tiesiog iš
Tačiau Čikagoje yra mė- J — kuo daugiau marminu,
tepliuškos.
gėjų, kurie ir kurios nuva-, tuo kartesni. Nuėjau pas
Steponas Petrovičius sėdėjo giliai įsisėdęs minkš žiuoja šimtus “mailių” be-' draugę grybautoją. Ji irgi
tam fotely. Buvo matyti tik jo akiniai ir apvalus pil ieškodami grybų. Štai, klau-j verda, ruošiasi pilti žiemai
vas.
Šalia jo ant žemės žaidė maloni maža bukanosė sykite, ką viena iš tokių į “kenukus”.
mergyttė, apvilkta akinamai baltu drabužėliu, apauta grybautojų pasakoja.
— Ar ragavai? — paklau- Mūsų “gengės pažįs- iau.
trumpomis kojinaitėmis ir juodais lako batukais. Kiek to
liau, užpakaly, sėdėjo dama, kuri ją prancūziškai kalbi tarnas farmeris patelefona-1 jį nebuvo ragavus. Kai
no. šitam “kulūros” milieu aš su savo sandalais, surai vo iš Michigano valst., kad įdėjo į burną, tai paskiau ir
šiotais, virvutėmis, ir savo nunešiota suknele, pasiūta iš yra grybų. Anksti sekma- išvertė visus.
maišinės medžiagos, pasijutau baisiai nejaukiai. Maty dienį dar prieš keturias iš
O man vis rūpi. Pamė
važiavome.
ti, tai pastebėjo ir Steponas Petrovičius Pugovkinas, kad
ginsiu dar užragauti, mąs
'
—
Kaip
ir
atsikėlėte
taip
aš tikrai prie jų nevisai gerai tinku. Jis nepaprašęs ma
tau sau ant rytojaus — tiek
nęs nė sėsti, ir taip aš palikau bestovinti vidury kam- anksti?
tU grybų. Išviriau, užvalgiau
— Pernakt nemiegojau — truputėlį. Einu per Halsted
būrio.
j
reikia susiruošt kelionei, na gatvę, o kojos taip ir links
— Taip, taip, tai jūs atėjot prašyti, kad užtarčiau
mie mergaitėms palikt val ta iš pakinkių. Namo parė
už jūsų tėvelį? — paklausė jis po valandėlės. Paskum
gyti. Išvažiavome dvi maši jus, rodos, ir akys nebema
vis dėlto rado reikalinga pristatyti mane damai.
nos drauge. Žmonės miega, to... Visus tuos grybus lau
— Mano žmona, gimimu baronienė Vietinghoff! O
nors iš subatos į nedėlią kan išvertėme.
štai mano dukrelė. Jai pirma reikia išmokti prancūziš
naktį nemažai girtų ir šiaip
Bijok, kad nenutvertų...
kai, o rusiškai išsimokys paskiau pati. Be to, mes gal
mašinų kelyje. Kiti jau tu
netrukus išvyksime į užsienį, su diplomatine misija!
— Išvažiavę per dieną
rėję “akcidentus.”
Aš pakartojau savo prašymą, ir jis mane atleido,
grybaujame,
o per naktį tu
miškelius
pastebėjęs:
Apie septintą valandą jau rime nuvalyti. Pavargsti,
— Nu, aš pamėginsiu jūsų tėvelį išgelbėti. Gal kaip' buvome nuvažiavę 120 my- kad nebegali. O dar bijok
nors pasiseks.
Jis — neblogas žmogus, tik politiškai Į iįų pag aną farmerį. Dau- kad nenutvertų.
kiek atsilikęs ir nepriaugęs prie šių dienų dvasios . .
gelis iš mūsų buvo speciaUžpernai mus grybauto
Nu, charašo, galite eiti!
liai apsirengę stipriais dra- jus užklupo farmeriai ar
Vadinasi, kaip viskas pasikeitė.
Steponas Petrovi bužiais, kitos su “overau- kokie medžiotojai su šautu
čius Pugovkinas, kuris seniau, būdamas blaivus, turėjo ziais”. Gražiose aikštelėse vais.
— Kas pavėlino? — tik
ligoninėje valyti grindis, dabar jau yra žymus valdinin- grybų nerasi — išrankiota
kas ir gal netrukus mūsų Rusiją reprezentuos net užsie-. kitų. Tenka landžiotu po tan- surėkė.
— “Sainės” nėra, tai ir
ny. Kažin kur jis paliko savo vargšę žmoną, kurią pa_ kynes. Įlendi, kad nėra kaip
keitė mokytoja? Bet po to jo karjera ėmė taip smarkiai ir išeit. Tarp plaukų prilen grybaujam...
— Ką, jūs šeši žmonės,
kilti, jos jis ir tą netrukus metė ir surado sau baronienę. da erškėčių šakučių ir uogų,
nei kaip ištraukt — duria, ir visi akli! — šaukia ir jau
Turėjau peilį, tai su juo ša- veža į policijos stotį,
Rugpiūčio 15 d.
Namie sergame visi; visi pabėgėliai, visas miestas. kūtes pakeldavau. Miške y-1 Aš dar bandžiau teisintis,
Choleros skiepai taip stipriai veikia, jog žmogus iš tik ra ir spygliuotų vielų tvo- Sakau: — Dievas duoda gryros. Vienas grybautojas net bų dėl visų žmonių...
rųjų turi persirgti lyg mažą cholerą. Mes visi turime galvą per8iplėšė. Man irgi1 — Uždaryk burną, — jie
38 ar 39 nuoš. karščio, visur nežmoniškai skauda, laužo
net dabar jaučiasi, kaip ko tik sušuko.
kaulus, sukasi galva. Bet, nepaisant to, visi turime at
jas spygliai subadė. Akis
Tada mes ėmėme aiškin
likti savo pareigas, lyg būtume visiškai sveiki.
užsimerki, bet rankos kojos tis:
— Na ką, nuvešite į poli
tebeskauda. Nieko nepada
IT
Rugpiūčio 16 d.
rysi — nelandžiosi, grybų ciją. Gal mus nubaus, gai
Pas mus beveik kasdien ateina vienas iš karo belais
neturėsi. Grybai tai daugiau taip paleis. O jums kas iš
vių vokiečių, kurie dirba bibliotekoje. Aš iš jo mokausi
šia kelmučiai. Pernai buvau to. Paleiskit, mes biskį privokiškai, o jį patį mokau rusų kalbos. Į šituos vokie
nuvažiavusi Indianon, rado- mokėsime.
čius aš žiūrau su dideliu susidomėjimu; juk jie seniau me tokių lyg ir “krajavų” I
(Daugiau bus)
yra buvę mūsų priešai, su kuriais mes kovojom ligi “ga
lutinės pergalės.” Ypač mane stebina jų didelis manda
J
gumas ir geras elgesys.
Apsivilkę jie kažkaip keistai,
H
beveik proteskiškai. Tas, su kuriuo aš mokausi, dėvi
■•i
.
WHOLESALE
žalias kazokų kelnes, juodą vasarinę rubašką ir nepapra
stai didelę papachą, ir vis dėlto iš jo tučtuojau matyti,
■f X
FURHITURE
i .•
kad tai yra žmogus aukštos kultūros.
Į

BROKER
Rugpiūčio 17 d.
Mūsų vokietis šiandien papasakojo savo istoriją —
kaip jis pateko į nelaisvę, kokių turėjo nuotykių, kaip
mėgino pabėgti ir pakliuvo į Altajaus kalnynus, iš kur
toliau nusibastė į negyvenamą taigą, ir kaip per kirkizų stepes jam nepasisekė pasprukti tik dėl to, kad jį iš
davė jo paties tautiečiai raudonarmiečiai, kurie įkišo jį į
kalėjimą drauge su kinų gatvės plėšikais. Apie tuos vo
kiečių ir vengrų raudonarmiečius aš jau girdėjau pasa
kojant daug baisių dalykų, bet kad žmogus kliudytų sa
vo draugui grįžti į tėvų žemę, kurios jau tiek metų ne
matė, tuo tikrai nenorėčiau tikėti.

Bus daugiau.).

OININO ROOM SESTO — PAR
UOR KFTN — RKOROOM fUETfl
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kėtumų gauname dan ų. Vėl

Kaip mes nukeliavome į tolimą Aliaską

teko 60 mylių keliauti.
Moose Creek randasi Mata
šokiai. Vakaro pelnas ski
(Tęsinys)
Netikėtai
susipažinau
su
nuska klonyje. Čia viena iš
Wesl Pullmano
riamas padengimui lėšų nau
liejaus
Komisijos
susirinki

gražiausių Aliaskos vietų.
jo įrengto bažnyčioje lango. Tirščiausiame
naujienos
me
pareiškė
planą,
kuriuo
Matanuska
Valley — slėnis
Aliaskos mieste
Visi kviečiami.
Spalio 18 d. po iškilmingų
mano buvo išdėstyta būdas, kaip gavo savo vardą iš netoliese
Rugsėjo 7 d.
ŠŠ. Petro ir Povilo bažny
gimtadienis. Buvo tai sek vietiniu lietuviu — biznie- Į tekančios Matanuska upės.
Parapijos metiniam bančioje apeigų, palaidotas žy kietai, kuris bus lapkr. 231 madieuio^ryUs
li lipome riu — Jonu Kurlaičiu. Jis Visoj apylinkėj vien tik auk
mus veikėjas Karolis Raila
iš laivo Sevvard — vadinas, Aliaskoj jau 13 metų kai šti kalnai. Keletą dienų atd.,. parap. salėje, šeiminiu
Šv. Kazimiero kapinėse. Ka
mūsų kelionė laivu pasibai-1 gyvena. Jis puikiai ir la:s- gal, važiuojant į darbą, tckėmis pasižadėjo darbuotis
dangi velionis buvo plačiai- ..
~
g-e
Nenoroms
pasidarė I vai lietuvių kalbą vartoja, ko matyti keletą lokių. Pa
®
gabios Moterų Są-gos 7-tos.6
žinomas, kaipo geras zmo- ku
narės, vadovaujant' liūdna ir nejauku. Kišenė - Ncieko daug su juo u, die-.bar meškos traukia | kai
gus, pavyzdingas katalikas- pjrm Evaj Mateisienei La. I je tik keli doleriai. Kas bus ną kalbėti, nes jo karčiama nūs. Už savaitės, kitos visi
veikėjas ir katalikiškos spau bai džiaugiamės. Bus gardi vSliau. ka darysime ir pana buvo pilna ir jam teko vik lokiai ir meškos įlys į Urvus
riai lakstinėti.
dos platintojas, už tai jo
ir ten žiemavos. Kiek ankš
kalakutienos vakarienė, gra- šios įkyrios mintys švaistė
laidotuvėse dalyvavo minios
.
čiau lokiai upeliuose žuris
, ,
,
; ži programa ir šokiai prie si po makaulę. Viktoras,
Anchorage
gana gražus
žmonių, o ant jo karsto bu, ,
gaudydavo. Ir kas per žu
vienas mūsų kelionės ben miestas.
. v __ J
. x.
_ geros orkestros.
Kaip
ir
visu;
vo suvirs 30 nevystančių ge
Pietus valgome
drakeleivių — bajoras, bar- Aliaskoj, čia ir pilna s.diū- vys čia!
lių vainikų — tai yra čv.
Sunkiai serga Viktoras' berys ir azartinių lošimų nų, kareivi: ir visokiausių I lauke. Gauname vieną va
Mišių aukų už jo sielą. Rei
landą. Kadangi dažniausia
Cicienas; guli Roseland Com expertas — ir aš sėdome į
V • c,: yven imas
kia pasakyti, kad a. a. Ka munity ligoninėje. Viktoras traukinį, kurs nuvežė mus mekierių.
dirbame prie pat Muose
pekliškai erangus.
Sunku Creeke, tai laisvu laiku žu
rolis netikėtai žuvo grįžda
yra geras parapijos rėmė per kalnus ir slėnis į Anchamas iš susirinkimo nuo gal jas ir geras katalikas. Lin rage. Tai tirščiausias Aiia r kambar5'. gauti. Už pa vaujame.
Vienas mano
važudžių žiaurios ranko3.
prastą
kamuurj
moka
po
du
draugas — indėnas — ran
kime greitai pasveikti. Rap. skos miestas — 15,000 gy
Paliko nuliūdime žmoną, dvi
komis
pagavo 12-kos svarų
ventojų, skaitant ir karei ir tris dolerius nakčiai,
dukteris, tris sūnus, daug
salman. Upė šioj apylinkėj
vius, kuriuos per paskuti
liauname darbą
giminių ir draugų. Lai Die
tik kelių pėdų gilumo. VanArtinasi dideli darbai niuosius mėnesius čia pri
vas suteikia jam amžiną ra
Po visų nelaimių ir meti- duo labai smarkiai teka.
gabeno.
mybę!
Bridgeport. — Vidury
________________________ Į Tos žuvys plaukia prieš sro
Bridgeporto stovi Šv. Jur per daug metų prašo įvai tinišką globą ir aprodymą! vę.
Paprastas reginys paVietinės mokytojos Šv. Ka gio bažnyčia, kurios bokš riuose parapijos susirinki Pittsburgh įdomybių, moti- matyti šioj upėj apie 20 žuzimiero seselės apgailestau tas dangų siekia. Šis bokš muose, kad svetainė būtų re nėlei Baptistai, seselei Pau- vų.
damos netikėtai žuvusio Ka tas skiriasi nuo kitų bažny montuota ir išpuošta. Prie lai, Gabrielei, Loyolai, Pran i
rolio Railos pareiškė sekan čios bokštų tuo, kad jame šios progos tas jaunimo pra ciškai, Felicijai ir PetronėTai tiek.
čiai: “Skaudžioje nelaimės yra laikrodis.
šymas bus patenkintas. Kun. lei už vaišes, dovanas. Ačiū
Rašyčiau daugiau, bet
valandoje priimkite ir nuo
Šis laikrodis skamba kas S. Gaučias pereitam Jubi- kapelionui kun. J. V. Skripnuovargio replės sučiupo ir
Šv. Kazimiero seselių nuo bertainį valandos, kas pusė galima bus padengti išlai kui, kun. Karužiškiui ir kun.
nepaleidžia.
širdžiau^ią užuojautą. Tik valandos, kas tris bertai- das šių projektų. Šv. Jurgio Kazėnui, už patarnavimą sa
rai netekome geradario, ku nius valandos ir kas ketu parapija jau paliko be sko vo automobiliais ir už pa
ris daug jėgų ir triūso įdė ris bertainius valandos. Taip lų ir daugiau nebeturi noro rodytus judomuosius pa “Kiekvienas žmogus alk
sta Dievo”, — pasakė grai
jo ypatingai šią vasarą gi a gi skamba ir kas valandą, grįžti į skolas. Tad išlaidos veikslus.
žindamas seselių namą. Dar pranešdamas, kuri yra va
Prie progos reiškiame nuo kų rašytojas Homeras.
šių projektų turi būt sukel
turėjo užsibriežęs nuveikti landa dienos ar nakties.
tos. Tam darbui reikės vi širdžią padėką veikėjoms M.
daug gerų darbų. Vis pri
Tas laikrodis, kaip daug sos parapijos pajėgų. Prie Sudeikienei ir B. Cicėnienei
mindavo seselėms: ‘kaip tik pamokslininkų apie jį yra
įkūnijimo šio projekto ypa už suruoštą mums surprise,
užbaigsiu bažnyčioje graži prisiminę, rodo laiką žmo
tingai galės prisidėti jauni priimtuvių vakarą, vaišes ir
nimo darbą, tai aš jums kop gaus trumpėjančio gyveni
mas.
Viktoras Balanda dovanas.
lyčios altorių gražiu, numa- mo.
į A. Snarskienė, K. AntaJONAS DOMIKAITIS
liavosiu ir iš lauko visą na
Šiuo laiku Bridgeporte y- «». v
j-k
(gyv.:
1013 Wėst 123ril Street)
1 naitienė ir P. Gedminienė.
mą padabinsi-i. Lai Dievu ra didelis nervų ir jėgų įtem-i YICSo PdClSKd
Mirė spalio 20 d.. 1941 m..
6:30 vai. vak., sulaukęs se
lis duoda Karoliui Railai pimas. Kiekvieną kartą, ka
natvės.
Roseland. — Šiuomi dė PRANEŠIMAS
Gimęs Lietuvoje.
Kilo ifi
amžiną atilsį. Seselės prisi da tas laikrodis suskamba,
Varlauki, apskr., Batakių pa
koju visiems Roselando ir
švlesčų kaimo.
mins savo karštJ3C maldo jis primena Bridgeporto gy
Iš priežasties Visų šven rapijos,
Paliko dideliame nullfldlme:
Chicagos biznieriams ir pamoterj Ona (po tėvais Vlngise ”
ventojams, kad jau paliko vieniams lietuviams už skait tų išvakarių bei Hallovveen
kė); 2 dukteris, Mortą Slrelkienę. Marijoną Hayes tr žen
truputis mažiau laiko gy- ,ingą atsilankymą j Suvic. nakties, Moterų Sąjungos tą Daniel; 3 sūnus, Kazimerą
ir marčią Rozaliją. Vincentą
marčią Bronlsiavą. Stanis
Spalio 16 d. vietinės m o venti iki prabėgs 50 metų nytų Lietuvių Amerikos Po Chicago apskrities susirin ir
lovą ir marčią Thelma. ir jų
kimas
šaukiamas
viena
sa

nno
to
laiko,
kaip
šv.
Jur

Seimas: sesers sūnų Stanislo
kytojos seselė3 tapo gausiai
litikos Klubo 9-to Wardo ba
vą Požlngis, ir daug kitų gi
vaitę
anksčiau,
tai
yra
penk
gio
parapija
buvo
įkurta.
minių. draugų ir pažįstamų.
epdovanotos vu 'kiomiu ge
lių, kuris įvyko nedėlioj, spa
Kūnas pašarvotas 608 West
tadienį,
spalio
24
d.,
7
:30
Pirm
negu
jubiliejaus
me

120th Street.
laidotuvės Irybėmis. ARD skyr., va.iolio 19 d. Toks atsilankymas
vyks SeStad., spalo 25 d. Iš
vai.
vakare,
ir
ne
Šv.
Kry

tai
prasidės,
J.
M.
Prel.
M.
namų 8:00 vai. ryto bus atly
v stėj Sink^ ičienc3, »uren
padarė mums didelį džiaugs
dėtas j Sv. Petro ir Povilo pa
žiaus
parap.,
kaip
kad
bu

L.
Krušas
turi
suplanavęs
rapijos bažnyčią,
kurioje )gė “Pantry Sfco .•*»•”. Sese
mą ir suteikė paramos.
vyks gedulingos pamaldos už
vo
pranešta,
bet
šv.
Jurgio
naujai
išpuošti
šv.
Jurgio
; nuoširdžiai dėkojo visielą.
Po pamaldų
Ona Žilius, raštininkė parapijos salėje. Šiame su velionio
bus nulydėtas J Sv. Kazimiero
f c ms rėmėjoms už didelį rū bažnyčią ir atnaujinti sve
karines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
sirinkime žadėjo dalyvauti
------------------pestingumą. Be to, seselės tainę. Bridgeporto jaunimas|
gimines, draugus Ir pažistamus
Nuoširdžiai tariu padėkos ir viešnia, konsulo žmona dalyvauti šiose laidotuvėse.
pasižadėjo atsir. ’• Ii gerai ta —----------------------------------Nuliūdę; Moteris. Dukterys,
Žmogus, kurs prie visokio žodžius seserims Pranciškie- J. Daužvardienė. Kuopų iš Sūnai. Žentai, Marčios ir Glrias savo maldose.
mir«'-s.
darbo turi linksmą ūpą ii tems už jų malonumą ir nuo- rinktos atstovės prašomos
laidotuvių direktorius John
P. Eudeikls. tel. Yards 1741.
džiugų veidą, tikrai laimės, širdumą, būnant mums Pitts dalyvauti, nes randasi keli
Spalio 26 d., 6 vai. vak. nors kartais aplink būtų burghe per šv. Pranciškaus svarbūs klausimai aptari
Dariaus - Girėno salėje į tamsu ir niūru.
Vienuolyno Rėmėjų Dr-jos mui. Aib. Poškienė, pirm.

a.

vyksta dienr. “Draugo” ju
biliejaus bankietas su labai
gražia programa. Bankiete
dalyvaus J. E. arkiv. S. A.
Stritch, D.D., ir daug iymios publikos. Wesi. Pullman
daugelis irgi nori bankiete
dalyvauti, bet mirus a. a.
K. Railai niekas bilietų ne
platina po mūsų koloniją.
Būtų gerai, kad kas nors iš į
“Draugo” ofiso penktadienio■
vakare, spalio 24 d. atvyk-1
tų į ražančiaus pamaldas į I
bažnyčią, o raporteris nu-1
rodys, kam bankieto bilietai
reikalingi.
Spalio 26 d., 7 vai. vaka
re parap. salėje Maldos Apaštalystės brolija rengia
vakarą ir su labai gražia
programa, kurioje dalyvaus
Šaltimiero radio artistų gru
pė. Bus ir magikas (dr. Si
monaitis). Po programos bus

10 seimą. Ačiū motinėlėms
— Dovydai, Aloyzai už mo-1 PLATINKITE “DRAUGĄ”,
D A C 1/
I

I

C ~ namam8 statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Umokčjimo Planas.

Mirė spal. 22 d., 1941, 12:30
vai. popiet, sulaukęs apie 60
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Paliko Adellame

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

Kūnas pašarvotas SehroederThompson-Reilly koplyčioje, —
1716-18 West 63rd Street
Laidotuvės jvyks Seštao., spa
lio 25 d. Iš koplyčios 10:30
vai. ryto bus atlydėtas j Sv.
Ritos par. bažnyčią, kurtoje Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas j Švento Kazimiero
kapines.
a

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir paijstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Dukterys, Sesuo,
Brolis Ir Gimines.

lAtdotuvIų direktorius James
J. Thompson, tel. PRO. 1000.

TA I IPYkJTP
I AUl

įtaigoje. Jūsų Dideliai rūpea-

I 1X1 I C tingai globojami Ir ligi $5,000 ap

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

Mokame

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR UTVERMB8 REKORDAS
45 Metai Sėkmingo
Vieno Klljentol

Patarnavimo.

NenaskrlandRaat

Nei

Keistuto Savings and Loaa Association yra tymiausla. seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St

,V*

APART APSAUGOS, TURIME
(hCOC ("ICIfl
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................. $OoO/UUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

MES MOKAME 2% ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

tXUN ASSOCUnONalGUMf*
JUSTIN MACKI£W1CH, Trea.

4192 Archer Avenue
VIRginia IM
f

•AKT, nTD. LAIDOTUVIŲ DZUKT011U

KELNER - PRUZIN
•erlanalM Patarnavimai — Moterii patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monument Co.
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

a

■Kf

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotinrig Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

KOPLYČIOS DYKAI
VISOSE MIESTO DALYSE 1

DIENĄ IR NAKTJ

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

nuliūdime:

2 dukteres. Frances Eurkaitienę Ir Genevieve Shemattlenę ir
Jų šeimas; seser) Severą Clnsklenę; brolj Feliksą ManeMs, ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažjstamų.

y

TURTAS VIRS .. $6,000,000

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LOUIS MANELIS
(gyv.: et 17 So. Talman Avė.)

"nV 2?., m

Chicago, I1L

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
^1

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

Skyrius: 710 W. 18th 8t.
Visi Telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIU8
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

8. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARds 1138-1139

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908

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

LACHAWICZ IR RUNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

X

DRAUGAS

Ketvirtadienis, spal. 23, 1941
K. KRYŽIAUS
PIRMININKAS

TŪKSTANČIAMS BEDARBIŲ ILLINOISE
» PARŪPINTA DARBAS
blema Illinoise nebus užda
ryta.
Direktorius Murphy sa
ko, kad saugumo pramonė
se darbininkų reikalavimai
kaskart didėja. Greitai bus
reikalinga daugiau amati
ninkų ir paprastų darbi
ninkų.
Pirmoje
vietoje
jau ir šiandien yra geistina
daug amatininkų (savo dar
bo žinovų).
Artimoj atei
Prieš tai rugpiūčio mėne tyje jų reikalavimas bus di
sį 22,134 bedarbiams buvo desnis.
surastas darbas.
Kas iš paprastų darbinin
Žymiai dabarbių
daliai kų nori išmokti koki nors;
darbas rastas pramoninėse naudingą amatą, o kas iš
srityse, kaip tai E. S. Louis, amatininkų norėtų pagilinti
oliet, Peoria, Moline ir Rock savo specialumą, vyriausy
ford. Tose srityse daugiau bė siūlo nemokamus kursus
šia dirbami reikmenys na prie aktulaus darbo.
Bedarbiai, o ir dirban
cionalinei apsaugai.
Kai darbų radimas kaskart tieji kokius nors darbus,
yra sėkmingesnis ir tas vi yra kviečiami įsireg'struoti
sus džiugina, reikia neuž į tuos kursus per aplikaci
Aplikacijas
reikia
miršti, kad Illinois State jas.
Employment Service turi paduoti į Illinois State Em
dar 189,241 įsiregistravusių ployment Service bile ku
bedarbių, kurie nesulaukia riam artimiausiam ofise.
Kas paduos aplikaciją tu
kokio nors darbo, pareiškia
direktorius Murphy.
Jei ri atsiminti, kad užbaigęs
geroka dalis šių darbininkų kursą be sunkumų galės
negaus darbo, nedarbo pro gauti sau tinkamą darbą. .

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.

Illinois State Employ
ment Service per rugsėjo
hėnesį 23,494 bedarbiams
surado darbą, kaip praneša
šios valstybės darbo de
partamento
direktorius
Francis B. Murphy. Iš to
skaičiaus Chicagai ir apy
linkėms tenka 10,533 ir pro
vincijai (kitoms valstybės
dalims) 12,961.

Svarbios prakalbos
Brighton Park. Nors turime daugybę visokių reika
lų bei darbų, bet šiuo mo
mentu, rodos, svarbiausias
ir kilniausias, kuris turi
mums rūpėti
nybę jungti — tai tėvynės
Lietuvos vadavimo ir šelpi
mo darbas.
Brightonparkiečiai lietu
viai visada rūpinosi tėvynės
reikalais. Manau neatsiliks
nei šį kartą. Juk čia didžiau
sia lietuvių kolonija Chica
goje.
Trečiadienį, spalio 29 d.,
8 vai. vakare, parapijos sa
lėj įvyksta svarbios prakal
bos. Kalbės dr. P. Vileišis
ir kun. K. Barauskas, buvęs
“Mūsų Laikraščio” redakto
rius, kuriam teko gyventi
bolševikiškame “rojuje” ir
su dideliu vargu iš jo pas
prukti. Tad kviečiame visus
Brighton Parko lietuvius at
vykti į šias prakalbas, iš
klausyti įdomių žinių, par>
dyti savo patriotinį susipra
timą ir ištiesti pagalbos ran

ką savo nuskriaustai tėvy
nei ir broliams sesutėms,
turie žiauraus komunizmo
išplėsti iš savo šalies ilgesy
ir didžiausiame nusiminime
kenčia dvasinį ir medžiagi
nį skurdą šaltame Sibire ir
Uralo kalnuose. - Pagalbą jau galima siųs-;
ti aplinkiniais keliais. Tad
mes tuo kartu būdami lai
mingesni už juos ir daugiau
visko turėdami, parodykime
daugiau širdies ir artimo
meilės tiems nelaimingiems,
o jie hus mums amžinai dė
kingi.
E. S.

Vyskupas Sheil
šiandie kalba
J. E. vyskupas B.
J.
Sheil, Chicagos auxiliarus
vyskupas ir Catholic Youth
organizacijos įkūrėjas šian
die kalba Kiwanis klubo po
būvy Sherman viešbuty.

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

Iš Federacijos 12 skyr.
susirinkimo
Cicero. — Susirinkimas įvyko spalio 19 d. Dėl svar
bių reikalų, sus-mas atkel
tas savaitę anksčiau.
Susirinkime daug kalbėta
apie “Draugo” dienr. jubi
liejinį bankietą. Nutarta
pasveikinti “Draugą” su pen
kine. Auka įteikta “Drau
go” agentui Šemetulskiui.
Be to, susirinkime pasirodė,
kad veik visos mūs draugi
jos ir klubai yra nutarę pa
našiai skyriuj pasveikinti
“Draugą”. Tik buvo nusi
skundimų, kad ne visos drgijos ir klubai gavo pakvie
timus; taipgi negavo nei Fe
deracijos 12 skyrius. Neži
nia, kam tie kvietimo laiš
kai buvo įduoti. Bet nežiū
rint to, draugijos, priklau
sančios prie Federacijos sky
riaus, ir be kvietimų prisi
dėjo, nes visas Cicero žino,
kad 26 d. spalio bus mini
ma “Draugo” — dienraščio
25 metų jubiliejus. Sako,
vargu kitos kolonijos subytins ciceriečius dalyvių skai
čium. Kur tik nepasisuksi

West Pullman, šv. Petro
ir Povilo lietuvių svetainėje
š. m. lapkričio 2 d. 8 vai. 15
min. vakare (po pamaldų).
Kankakee lietuvių koloni
joje bus prakalbos š. m. lap
kričio 2 d. 1 vai. po pietų
Forester salėje.
Rockford, š. m. lapkr. 23
d., 5 vai. vakare įvyks pra
kalbos Šv. Antano par. sa
lėje (1005 Ferguson St.).

UUEšKO.Ml agentai
Roikalinga — gerų. teisingų vyrų,
ugentuviine, laikračių parduvinųjinie J vairios® kolonijose, Saukite
CANaI SO1O numatyti pasikalbėjimo
laikų.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

NAMAI — FARMOS

REIKALINGI DARBININKAI

Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, nau.ių
namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pus C. P. Saroniskis Conipaiiy.
Taipgi turime didelį pasirinkimų senesnių namų, ant lengvų ištuokėJlmų:

HELP WANTED — VYRAI
LAIKRODĖLIŲ

TAISYTOJAI —

Nuolatini darbui,
Kreipkitės prie

gera

užmokestis.

JOSEPUKON A CO.

1207

Mallers Bklg.,

\V a baslį

5 So.

cottugiai nuo $2.500
bungalų nuo $4,700
12 2-fletų nuo $6,500
»
3-fletų nuo $9,500
16 4-fletų nuo $13,500
3 8-flutų nuo $16.500
7 10-fletų nuo $22,500

13

"SHAPER HAND" — pilnai patyru
sis prie parlor tremų.
Kreipkitės
sekančiai:
HARTMANN

18

CO.

MALUOM

No. Troy Street

847

VAIKINAI prie lengvų dirbtuvėje
darbų. Pradedanti alga 35 centai j
valandų. Nuolatini darbai.
MODERN

DIE

CASTIN'G

Taipgi turime visokių bizniavų na
mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų,
mažų arba didelių, galima pirkti
arba mainyti.
Su visais reikalais
kreipkitės prie; —

CORP.,

430 So. Greeu Street

CAMERA SALESMEN

CHARLES P. SIROMSKIS & CO.,
0021 So. VVestern Avenue,

Turi būti patyrę priee visokių išdir
bysčių “cameras", "lens” ir įrengi
mų. Taip pat turi mokėti skaityti
ir rašyti gerai angliškai.
Darbai
randasi mūsų krautuvėse pietinėj da
lyje miesto. Atsišaukite asmeniškai.

Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. liti

PARSIDUODA GERAS

GOLDBLATT BROS.
Central Emploj nu-nt Burrau, lOtli fl.
State and Van Bu ren St.

Avenue, ant 1-nio aukšto.

JAUNI VAIKINAI IK MERGINOS
reikalingi prie lengvų "assembly”
darbų ir pakavimui. Matykite Mr.
Butch.

PARSIDUODA KEPYKLA

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

UILL—SHA\V COMPANY
311 No. De.-plaines St.

2517

kime La Salle viešbuty.
HELP WANTED — MOTERYS
Kalbos tema: “Taksai ir ‘MILLINERY MAKERS” — paty
Susirinkimas nutarė su
rusios prie dirbimo “turbans." l’riruošti prakalbas lapkričio 6 laisvieji žmonės.”
) imsime darbininkes
per
visų šių
savaitę.
d. parapijos salėj, kad pa
CLARE LIMITED
710 W. Jaekson Blvd.
gelbėjus lietuviams, išblaš
CLASSIFIED
“LAMU SHADE TAPERS." taip pat
kytiems po Rusiją. Darbas PAILSI DUODA DIDELI NAMAI j ir
"TRIMMERS" prie “parchment”
"fabric” lempoms apdengalų.
pavestas valdybai. Kalbėto , 13 ■ apartmentų namas: 6 p® 4 . ir CAROLINE
BURKE STVDIOS
kambarius, 6 po 3 kainb. ir vienas
jais bus dr. P. Vileišis ir . beismontinis
apartmentas. Namas į- 3VO3 Oottage Grove Ave., 3rd I'loar
rengtas su Stynio Jtiluma. 4-karų ga
kun. K. Barauskas. Nepa | radžius.
Kaina -—- $18,500. Galimo ir MERGINŲ — dėl išmokintum tap
mainų. Namas randasi po adre- ti nursėin. Užlaikymas ir maža al
mirškit būti tose prakalbo ,, ant
ga.
Kreipkitės pašaukdamos tele
3133-35
Augusta Blvd.
su
......
se, nes daug negirdėtų da Gi ras namas didelei šeimai — 10 fonu:
OAKLAND 2550
| kambarių. Furnisos šiluma. Lotas
lykų išgirsite.
Į 125 x 62.
Vienam karui gai
pradžius. VEITERKOS ir •FOL'NTAIN" MER
•' Namas

randasi

ant

Montana

St.,

#N:*,na9, paversta
$5.850, ant išmokė

Kaina
jimo. Kreipkitės prie:
A.

G.

rtTILK STUDIO
1945 Wes» 35* Street

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

MODKRN*
(OMPLETE

tnVANcrr

NAMAS

PARDAVIMUI

VANburen

ŪKIS

KAM

208#.

REIKIA — GERA

PROGA

Parsiduoda prie lietuvių bažnyčios
namas — štoras su gyvenimo kam
bariais, pigiai. Arba mainysiu! ant
dvi-flečio. Telefonuokite rytmečiais:
PROspect 6025.
URNIKAS

I

KAMBARYS
RENDUOJASI
Kambarys renduojasi, su ar be
valgiais.
Kambarys apšildomas ir
gražiai ištaisytas. Kreipkitės po ad
resu: 1O10 WEST «9th STREET,
arba pašaukite telefonu —
NORmal 5842.
RENDUOJASI
FLETUKAS
Dviejų kambarių fletukas
ren
duojasi pigiai. Dėl tolimesnių in
formacijų kreipkitės po adresu:

Jūsų Gražus
PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI
Apsirėdymas
ANT 1-mų MORGIČIŲ
-Mūsų Specialybė Mėnesiniais atmokėjimais

PHONE I.APAYETTE 2X11

PARSIDUODA:

Parsiduoda 73 akrų ūkis, ar mai
nomas ant mūrinio namo ar bungalovv. Netoli Paw Paw, Micliigan,
geras kelias: elektra ant vietos.
Gražus sodas ir ukėje gražus te
kantis upelis. Galima pirkti įmo
kant tik $2,500, balansas lengvais
išmokėjimais.
Kreipkitės telefonu:

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos

photocrvphi

LOWE8T POSSIBLB PRK’ES

Street

3784.

GINOS reikalingos. Patyrusios prie
dienomis ir naktimis darbų. Geras
užmokestis ir proga išidirbti. Kreip
kitės prie:

HELP WANTED
AD — DEPT
127 No. Dcarborn S».
Tel. Randolpb 9488—9489

West 71st

šešių kambarių, geras medinis pa
ntas parsiduoda labai pigiai. Ran
dasi po adresu — 231 Swan St. Įrengtas su karšto vandens šiluma
ir “enclosed” porčiu. Pirkėjas gali
tuojau ten apsigyventi. Apaainuotas dėl greito pardavimo. Kreipki
tės telefonu—pašaukite VINceunes

ST1NEWAY DRI G COMPANY
1104 So. Wubasli Ave. (5tli Fl.,

KOTAS

30 No. ln Šalie Street
Phone: STAte 8695.

NAMAS

Parsiduoda geras dvejų fletų medi
nis namas su mūriniu garadžiu.
Randasi lietuvių apgyvpntoj 18-toj
kolonijoje. Kaina labai pigi. Kreip
kitės po adresu; 1010 So. Uuiou

turi šimtus.

A. Valančius l2O4
»
parduoti.

aukšč.
uukšč.
aukšč.
aukšč.
aukšč.
aukšč.
aukšč.

ir
ir
ir
ir
ir
tr
ir

I

4417

SO.

ARTESIAN

AVE.

I
AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTI?

Mutual Federal
Savings

Kreipkitės prie

Charles Yushas

and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

Lietuvis Kontrakvorius
Ir Karpenterys

2202 W. Cermak Rd.

tAVIACSIAS PASIRINKIMĄ*
BUKMI
BLIŲBI

EEN. J KAZANAUSKAS. See.
TURTAS VIRS *1,100,000.

KOJINIŲ

POCKET’BOOKŲ
KORSETŲ

\

Aristotelis

Brighton Park, Nekalto
Prasidėjimo par. salėj, spa
lių 29 d., 8 vai. vakare.
So. Chicagoje, šv. Juozapo lietuvių parapijos svetainėję bus prakalbos s. m.
spalių 31 d. 8 vai. vakare.

Cicero, šv. Antano parap.
salėje š. m. spalių 30 d. 8 v.
Norman H. Davis iš Wash vakare.
ingtono, nacionalinis Ameri
Aurora, Šv. Petro salėje
kos Raudonojo Kryžiaus pir
(920 Sord ave.) š. m. lap
mininkas, atvyksta Chica
kričio 8 d. 7:30 v. vakare.
gon dalyvauti Ulinoiso R.
Kryžiaus 126 skyrių suva
LalkAr
žiavime, kurs įvyks šį penk-i visi jau turi įsigiję bilietus.
Kyla net klausimas, kaip ,V,CCI1
tadienį, spalio 24 d., Stevens,
“Draugo” administracija su-Į Spalio 30 d. gubernatoviešbuty, Chicagoj. Davis
talpins visus dienraščio prie r^us Gfreen kalbės Civic fekalbės suvažiavime.
telius ir rėmėjus, kurių juk' deration metiniam susirin-

ano thanks

Skurdas yra revoliucijų ir
nusižengimų motina.

CLASSIFIED

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

A?°uA

Murinę soothes, cleanses and refreshe,
irritated, reddened membranes caused
bv head colds, driving, wiods, movies,
etose work, late hours. free dropper
with each bottle. At all Drag Stores.

KCDIKIAMS DRABUŽIŲ
V. VILEIŠIENE, SAV.

StUtrt
ItchFasi

GLAMOUR

Forquick rehet tom itching oieezena. pu i
athiete's foot, scabies, rasbes and other ntemally caused skin troublcs. ūse ivortd-lamous,
cooiing. antiseptic. Iiquid D. D. D. Prescription.
Greascless, stainkss. Soothes irritation and
ųuiekly stops intense itching. 35c trial bottle
proves it. oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PRUCRlfTION.

FROCK SHOP
;*.^hoie

5922 W. Roosevelt Rd.

fam.iv

-..re
lOVES

TeL AUSTIN 1175

ITI

LIUUOR
ĮSTAIGA

REMKITE

SENĄ
_

■ . KANTER. Bav

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIUUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tei.

Rez. Tel. VICTORY 2^99

Every Saturday, 1 lo 2 P. M.
STATION

IV H / p

1520 kilocyclei (Top of the Dial)

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant Labanauskas
U.
Rajevvski
“Shorty”

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

5r>

935 West 35th Street
•
Chicago, III.

BOULKVARD 9914

MILDA BUICK SALES

Listen to

YUGOSLAV FOLK MUSIC

Tel. Canal 5014

‘SSDOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Išveikijame
PO Vis*
Uhlcago

Featuring a Program of

2223 West 23rd Place

WHOLESALE

rHĄVS LĮFi

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

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

CONRAD
Fotografas
Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
domis Ir Uollywood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENOIewood 5883
Rez.: - ENGlčtvood 5840

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

007 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

’

X

dssdgsr

REZERVUOKITE ATSKIRUS STALUS PRIEŠ
ŠEŠTADIENĮ TRECIA VALANDA

Lithuanian Democratic Lyga

Ketvirtadienis, spal. 23, 1941

BUVO PRIRAKYTA PRIE LOVOS

Lithuanian
Democratic
Lyga taipgi buvo viena pir
mųjų, kuri rezervavo du sta
lus. Šios Lygos trys nariai:
Al. G. Kumskis, Jonas L.
Juozaitis ir Juozas Vilimas
Moterų Sąjungos centras.: įsirašė “Draugo” bankieto
Lithuanian
Democratic j garbės nariais tuomi rody
dami lygos bei jo vadų pa
Lyga, Chicago, 111., (du sta ramą dienraščiui “Draugui”.
lus).
Rezervuokite kuo
Mrs. A. Balukas, Chicago, greičiausiai

Prie kiekvieno rezervuoto stalo sėdi
dvylika dalyviu
Jau slenka paskutinės die
nos prieš jubiliejinį bankie
tą, kuris įvyksta šį sekma
dienį Dariaus ir Girėno Au
ditorijoje. Eina ir paskuti
nieji prisiruošimai. Norime
atkreipti visų dėmesį į fak
tą, kad galima rezervuoti
visą stalą grupei, ar tai ku
riai nors kolonijai, parapi
jai, ar draugijai. Iki šiol jau
daugelis rezervavo savo sta
lus, bet dar liko laiko ir ga
li kiti sau ir saviesiems re
zervuoti atskirus stalus.
Jau rezervavo stalus
Iki šiai dienai jau sekan
tieji rezervavo stalus:
Mrs. V. Mozeris, Cicerą
III., (tris stalus).
Mrs. K. Sriubas, Cicero

X Ona Brazauskienė, ži
noma Tovvn of Lake biznierka, adr. 4558 S. Paulina St
minėdama savo vyro mir
ties septynių metų sukaktį,
Šv. Kazimiero kapuose pa
statė puikų paminklą.

mu

m.

Prašome rezervuoti ban
Šv. Jurgio parapijos mo kieto stalus kuo greičiau
terų choras, Chicago, III.
siai. Juo greičiausia gausi
Negalime praleisti progos: me pranešimą, juo mums
nepareiškę savo didžiausios Į bus geriau. Kadangi yra vi
padėkos V. Mozerienei ir jos sokiausių pasiruošimų, tad
sūnui J. Mozeriui, jaunam, privalom būtinai reikalauti,
sėkmingam Keistučio spul kad norintieji rezervuoti
\ A^rautfus ' Acme luiepnuvoV
kos vedėjui. V. Mozerienė stalus tai padarytų prieš
62 m. amž. ūkininkas Neal Cahoon iš Vandalia, III.,
iki šiol pardavė daugiausia šeštadienį, trečią valandą.
bankieto bilietų ir vis dar Po tos valandos jau nebus su savo jauna žmona ir dviejų mėnesių jųdviejų kūdi
kiu. Ūkininkas įkalintas. Žmona jį atlankė kalėjime. Jis
parduoda. Juozas Mozeris galima rezervuoti.
įkalintas už tai, kad kur išeidamas, arba išvažiuoda
buvo vienas iš pirmųjų, ku Įsigykite tikietus
mas savo žmoną grandiniu prirakindavo prie lovos, kad
ris tuoj paėmė tikietus ir
Raginame visus kuo grei ji negautų progos “šypsotis” į pašalinius vyrus.
rezervavo Keistučio spulkai čiausia įsigyti bankieto ti
m.
Mr. J. Mozeris, Chicagą vieną stalą. Ištikrųjų, ‘Drau kietus. Jeigu ir negalėtumė
Armijos stovyklose
III.
gas’ turi gerų draugų.
te rezervuoti stalą žinokite, Susektas gaisru
ir būkite tikri, kad kiekvie
sukėlėjas
darbo biurai
nas stalas “Draugo” bankie
"Draugo” Bankieto Bilietai Platinami
Wells High mokykloje
Kariuomenės
stovyklose
te bus draugiškas. Visi jau
paskutiniais
laikais
buvo
— Camp Grant ir Chanute
sitės kaip namie. Visi ban
Kiekvienoje Lietuviu Kolonijoje
kilę
net
keturi
gaisrai.
Po

Field, įsteigti darbo biurai
kieto dalyviai renkasi vie
licija
ėmėsi
tirti.
Po
įvy

K. šerpetis, 1710 No. Hoj rasti darbą paleidžiamiems
Mr. žvirblis, 1513 35th nam tikslui ir tas tikslas vi
kusio
paskutinio
gaisro
po
nore, North Side.
iš tarnybos draftininkams.
sus draugiškai sujungs.
Avė., Melrose Park, III.
vieno
kambario
(klasės)
du

Apie gruodžio 10 d. iš
Kas svarbiausia — rezer
Mrs. Rudienė
Mrs. Samienė
rimis
rastas
pakištas
raš

minėtų stovyklų bus paleis
vuokime šį sekmadienį, dien
2511 W. 45th PI.
3751 So. California
čiukas.
Parašyta,
kad
rei

ta iki 200,000 draftininkų.
raščio “Draugo” bankietui,
Brighton Park.
Brighton Par.
kia
tikėtis
naujų
gaisrų
mo
Iš jų amatininkams bus pa
kuris įvyksta Dariaus ir Gi
kykloje.
Pasirašęs.
“
NaMrs.
Aleliūnas
siūlytas darbas į karines
rėno Auditorijoje, šeštą va
Mr. K. Kantautas, 903 No.
zis.
3251
So.
Union
Avė.
pramones.
landą vakare naujuoju lai
20th Avė., Melrose Park, III.
Sekliai
patarė
klasės
mo

Bridgeport.
ku.
Mrs. Mozeris
Praneša, kad darbo biu
kytojoms liepti mokiniams rai kuriami visose kariuo
Mrs. Gudas
parašyti kokią nors temą. menės stovyklose, kur draf1603 So. 50th Avė.
901
W.
33rd
St.
Pritruks metaliniu
Kai tas padaryta, mokinių tininkai apmokomi.
Cicero, III.
Bridgeport.
'
A
raštai palyginti su rasto po
špu
lučių
Mrs. Sriubai
durimis raščiuko rankos ra
Mrs. P. Snarskienė
1315 So. 50th Avė
Rašomųjų
mašinėlių
dir

štu.
601 E. 88th St.
Montana nuteistas
Cicero, III
bėjai
įspėja
šių
mašinėlių
Suimtas mokinys Chester
So. Chicago.
vartotojus, kad jie nemestų Woz, 18 m. amž. Apklausi kalėti
Mr. Vladas Sheinetulskis
Mrs. Turskienė
Šalin špulučių, ant kurių nėjamas jis išpažino sukėli1440 So. 57th Ct.
Mauro John (Joe) Monta
4639 So. Hermitage
suvyniotos
juostelės,
kad
nėjęs
gaisrus
mokykloje.
Be
Cicero, III.
ną, žinoma Chicagoj smur
',Town of Lake.
jas grąžintų jiems, mašinė to, tris gaisrus sukėlęs kito
tininką (gangsterį) teismas
Miss Betty Plekavičiutė
lių dirbėjams, kadangi yra se vietose.
Mr. Stanulis
nuteisė kalėti nuo 10 iki 14
371 E. Kensington St.
sunku gauti plienas, iš ku
6651 So. Talman
Chester Woz gyvena 1618 metų.
Roseland, III.
rio dirbamos špulutės.
Marąuette Park.
Augusta bulv.
Sakosi gai
Jis pripažintas kaltu dėl
ii. : '
Nors špulutės yra pigios, srus sukėlinėjęs, nes nepa
Mr. Sorzickas
jo kėsinimosi
pagrobti ir
Mr. J. Auškalnis
viena kaštuoja mažiau kaip kentęs mokyklos ir mylėjęs
likviduoti Frank Zito. Bet
2320 So. Hoyne Avė.
1354 Harrison Street,
vieną centą, bet jos reika matyti ugniagesius akcijojam tas nepavyko.
Savo
West Side ’
Gary, Indiana.
lingos, kai negalima gauti
' ' T !f auką jis tik sužeidė pašau
medžiagos, kai viskas pai >•
Mr. Vaicekauskas
Mr. Maskolaitis
damas.
t<(
•*
_4
mama šalies apsaugą stip
4242 So. Maplewood
1651 No. Claremont Av<.
rinti.
Brighton Park.
North Side.
"Civil Liberties

Day” Chicagoj
Chicago mayoras Kelly
išelido atsišaukimus į gy
ventojus paskelbė “Civil Li
berties Day” spalio 28 d.,
antradienį.
Prezidento žmona, Mrs. E.
Roosevelt, tą dieną atvyks į
Chicagą ir kalbės Orchestra
Hali susirinkime 8:15 vaka
re.
Šiemet sukanka 150 me
tų, kaip priimta J. A. Vals
tybių konstitucija ir Teisių
Bilius.
Visi amerikiečiai
tad spalio 28 d. turi pami
nėti savo teisių ir laisvės
patvarumą, ką garantuoja
konstitucija.

Neturėdamas leidimo
gydytojavo
L. Drukala
gydytojavo
neturėdamas valstybės lei
dimo. Už tai teismo nutei
stas vienerius metus kalėti
apskrities kalėjime.

MIDDLE-AGED
' PEOPLE

X J- Žurkauskui, senam
West Side gyventojui ir taip
senam biznieriui bei veikė
jui, Šv. Kryžiaus ligoninėj
padaryta jau trukusio apendiko operacija. J. Žurkauskas yra vienos didžiausių —
Lietuvos Ūkininkas — drau
gijos pirmininkas.

X Anielė Balukas, gyv.
254 West 118 St., nuoširdi
“Draugo” rėmėja, dienraš
čio jubiliejiniam bankiete
rezervavo pilną stalą (12
asmenų). Sako, “Draugas”
yra nuoširdus mūsų drau
gas, dėl to reikia paremti
tokia reta proga.

X Federacijos Chicago
apskrities komisija prie Lie
tuvai Gelbėti Fondo užva
kar posėdžiavo Aušros Var
tų parap. salėj. Išklausyta
pranešimų ir nustatytas to
limesnis prakalbų (dr. P.
Vileišiui ir kun. Barauskui)
maršrutas Chicagoje ir apy
linkėse.

X J. Ragauskienė, gyv.
Englevvoode, pasižyminti rė
mimu kilnių sumanymų, spalio 21 d., gimtadienio pro
ga, susilaukė daug malonu
mo: susirinkę jos vaikai,
dar pasikvietę giminių, su
ruošė šaunias vaišes. J. Ra
gauskienė žada dalyvauti ir
"Draugo” bankiete, spalio
26 d.

X Kaledinskas (Kelly),
Darius - Girėno legijonierių
vardu paėmė 50 tikietų dnr.
“Draugo” bankietui. Kelly
yra Dariaus - Girėno salės
užvaizdą ir deda daug pas
tangų, kad viskas būtų pui
kiausioje tvarkoje bankietui
ateinantį sekmadienį, spalio
26' d.

X Pas Cicienus, 4945 So.
Halstėd St., buvo suruoštos
kuklios pagerbtuvės veikėjų,
kurios savo lėšomis važiavo f
į Pittsburgh, Pa., Šv. Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjų '
seiman. Pasivaišinta, pasi
dalinta įspūdžiais ir pasi
ryžta dar uoliau darbuotis.

X “Draugo” — dienraš
čio bankieto garbės nariais
pastaromis dienomis patapo
sekantieji toleikiečiai: A. ir
A. česnai, B. ir S. Balunskiai, B. ir O. Sireikiai, Wm.
ir E. Kareivai, o iš West
Side V. ir S. Yukniai. V.
Yuknis yra savininkas ga
zolino stoties prie West 23rd
PI. ir Western Avė.

X Dr. Jono ir Albinos
Poškų sūnus Jonukas perei
tą sekmadienį Gimimo Ma
rijos bažnyčioje priėmė Su
tvirtinimo Sakramentą. Kū
mu buvo dr. A. R. Laurai
tis. Prieš kelis metus Lau
raičių sūnus Laurencas pri' ėmė tą patį sakramentą to
X Pranas Katilius, LRK je pat bažnyčioje ir kūmu
SA organizatorius, spalių buvo dr. Jonas Poška. Jonu
26 d. Chicagoj dar nebus. kas Poška yra veiklus, mo
Bet jis tikrai atvyks į lie kosi muzikos, yra narys Al
tuvių katalikų vakarinių val toriaus Tarnautojų draugi
stybių draugijų konferenci jėlėj. Ta proga jo tėvai bu
ją lapkr. 9 d., pasakys kal vo suruošę vaišes.
bą ir nuo tos dienos pradės
savo darbą Chicagoj.
X Prof. K. Pakštas, Liet.
Kult. Inst. direktorius, penk
tadienio vakarą Mark
White Sąuare parko, Bridgeporte, salėj, 8 vai., laikys
paskaitą anglų kalba apie
lietuvių tautos kilmę. Lietu
viai, ypač jaunimas, prašo
mi gausingai susirinkti ir
kitataučių atsivesti.

Mix Lemon Juice
_
AT HOME
£ TO RELIEVE

RHEUMATIC PAINS
Money Back—If This Recipe Fails
Oootf n«w« tr»v«l» fut—many of the thouMtnda of folks who no« take lemon julce
for rheumatle pain—have found that by
addlng two tableapoonfula of Allenru to one
tableapoonful of Lemon Julce ln a (laas af
irater. they yet faeter rellef for the achea
and paine cauaed by rheumatlam, lumbafo
It'a no aurprise either, for Allenru la a
15 year old formula to relleve rheumatle
and paine In fact—If lt does not help
—
r»
—your money
back. —
What............................
could be falrer
Oet Allenru today
t "
at any Uve druyiUt only

--- ——Do(6 ocnta

u j|or

300,000Klausosi! ■

Klausykis ir Tamsia!

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ
WHIP —10 vai. 1520 kil. — WHIP

SU:.......................................................

• Kaimiečių Kapelija.

S t. Louia, Mo.
Bt/art Any Data Uaa

LISTERINE ANTISEPTIC
To Maka

Fotu-

Braath Suiaatar

• Florutė

(Lakstutė) Balsiutė.

• Baronas Burbulis ir Jo Frentas
“Challis”.

Šalfimieras Radio
Advertisers
6912 So. Western Avė.
Telephone: PROspeet 4050

• Liūliuojančios Lietuvaitės.
• Dingusių Asmenų Paieškojimas.
• Mūsų Gyvenimas, su Adv. Chas.
P. Kai.
• Pilietybės Pamokos.
• Nasturtų Dainos.

“The Lithuanlan Hour’’

Daily — 10:00-11:00 A. M.

f

""

X J- Bučnys, Šv. Kryžiaus
parapijos veikėjas, dar vis
sunkiai serga.

are common offenders

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

*

• LietuviSkas “Bam Dance’’.

• Jonas Perėdna.

\

