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VOL. XXV

Minėjime Minios Žmonių
VERGOVĖS PRIEŽASTIS

Salė perpildyta.
Arkivyskupo kalba

Per Amarilio diocezijos
vyskupo L. J. Fitz Simono į
konsekracijos iškilmes San
Antonio arkivyskupas R. E.
Lucey sakydamas pamokslą
CHICAGO, ILL., spalių
pareiškė, kad religinė igno26
d. — Šį vakarą Dariausrantija šiandie milijonus
žmonių Europoje
įbruko Girėno auditorijoje dienraš
vergovėn. Religinė ignoran- tis “Draugas” iškilmingai
tija žmonių tarpe taip pra- paminėjo savo dvidešimt
plitusi, kad, rodos, ko pana penkerių metų dienraščio su
šaus nebūta keliais praėju-! kakt!' Dalyvių tarPe- be Sau
siais šimtmečiais. Žmonės saus šviesesniųjų lietuvių
neigia tiesą, Dievo autorite skaičiaus, dalyvavo tokios
tą ir žmogaus prigimtį. Kai žymios asmenybės, kaip J.
Dievas neigiamas, tad su E. Arkivyskupas Stritch
J. E. Arkivyskupas savo
žmogumi nėra ko skaitytis.
Ekscelencija nurodė, kad ’ k.al,boje,.avarbiausia; PabrS'
šiandie milijonai pavergtų žė katalikiškosios akcijos ir
jų ir kenčiančių žmonių rei- svarbiausios reiškėjos, kata
. kalingi ne tik mūsų nuošir- Ūkiškosios spaudos svarbą
jį, džios užuojautos, bet ir mū ir būtinumą.
sų karštų maldų.
Gausu dalyvi

Iš padangių

KAIP VOKIEČIAI PATEISINA LIETU
VIU EKONOMINĮ IŠNAUDOJIMĄ
Maskvoje vykdomos mirties bausmės.
Nustatyta Ostlando ribos. Išvežtas Rusi
jon seniausias lietuvis
Dr. Prano Ancevičiaus
kablegrama
BERLYNAS, spalio 25 d.
— Maskvoje sušaudoma po
kelis tariamus fašistinius
agentus, kaip Gerbšentzonos, Feldmanas ir kiti, kurie užima
vadovaujamas
vietas pramonės, prekybos
ir administracijos įstaigose
ir kurie baimės pagauti me
ta viską ir paskum vyriau| sybę mėgina sprukti rytuosin.
t "L»iauga8" Acme telephoto*
Ligšiol užimtose rytų sri
Parašiutininką Arthur H. Starnes pirmu tinė jo žmona jį sveikina laimingai nukritusį iš aukštųjų dausų. Lėktuvu jis buvo iškeltas 30,000 pėdų dausosna ir iš tenai tyse vokiečiai vykdo savo
krito. Tik po 28,500 pėdų kritimo jis išskleidė parašiutą ir laimingai pasiekė žemę. Tas lakino tvarkymo programą,
įvyko praeitą penktadienį arti Harvey, III. Dešinėje yra jo sūnus Robert.
Ostlando plotis

ir Latvijoj prekybą, amatus
ir pramonės įmones, kuriose
dirba ne daugiau kaip 20
darbininkų. Tuo įsakymu
denancionalizuotos
įmonės
pirmoj eilėj grąžinamos sa
vininkams. Kaip rašo Deutsche Zeitung Im Ostland,
■ greitu laiku bus denanciona
lizuotas žemės ūkis ir mies
tų namai.

Laikraščio teigimu vokie
Jubiliejinio bankieto vedė
čiai
rytuose bendrai privati
Mast-Mas
Musų laikraščiai nesąmo- j tauskas. Be šių trijų kalbė.
nės nuosavybės nerado, dėl
mngai pataikauja bolsevi- bag pasakė kun. jUOzas Mato ir kokių pretenzijų tuo ti
tulu Vokietijai niekas nega
kams, juos vadindami ru- činlionis, Amerikos Tėvų
lėtų reikšti; įr, jei Vokieti
sais. Girdi, rusų armija, ru Marijonų viceprovincijolas,
sų frontas, rusų laivynas ir kun jurgįg paškauskas, Vi
ja, kaip teisėtas sovietų pa
veldėtojas, vistiek
dabar
j j* Angliški
laikraščiai;
šventų parapijos klebodeda žinias is Maskvos. To- į nag ir LeOnardaS šimutis,
privatinę nuosavybę atgaivi
Deutsche Zeitung In Ost na, tai tuomi tik įrodo savo
se žiniose minimi tik rusai,. Vyrįausįas “Draugo” redakland praneša, kad rytų kraš gerą valią. Apskritai lai
kad Įgyti amerikiečių pa- j torius
tas, kurio prieky stovi reich kraščio teigimd Ostlando
lankumo. Maskvos raudonie j , Meninę programos
dalį
skomisaras
Lohse, apima ūkiškas gyvenimas galima
ji valdovai žino, kad visas' skoningai išpildė muz. Po_
Lietuvą, Latviją, Estiją ir bus atstatyti, tik glaudžiai
pasaulis griežtai nusistatęs
vadovaujant. Genovaitė
pr5eš~paramą ‘“'bolševikams. Klevickaitė ir Liucijos PiliWASHINGTONAS, spalių nas yra pasirengęs įrodyti Gudiją, ir sudaro 500,000 bendradarbiaujant vietos ga
Kitaip yra su rusais.
26 d. Prezidentas Roosevel kraštui ir “pikto pajėgoms” kvadratinių kilometrų plo mybinėms pajėgoms su vo
ponytės su Sonia Pipiriūtė
tą. Jo centras yra Rygoje
Yra faktas, kad naciai duetas.
WASHINGTONAS, spalių tas šiandien pareiškė pasiti savo pasiruošimą būti pir Kiekvieno minėtų kraštų ci kiečiais.
kariauja ne su rusais, bet
kėjimo kad Amerikos laivy- mosiomis apsaugos linijo
vilinio vokiečių rėžimo prie Naciai valdys tekstilę
su bolševikais. Tikrieji ru-į- Bankiete, kaip ir buvo ti 26 d. — CIO United Mine
mis.
sai nieko neturi su šiuo ka- kėtasi, dalyvavo labai dide- Workers of America unijos
Savo pareiškime laivyno ky yra> generalkomisarai,
Kauener Zeitung praneša,
būtent, Kaune, Rygoj, Tali
ru. Kariauja tik bolševikų lis skaičius spaudos priete- pirmininkas John L. Lewis
sekretoriui
Knox
Preziden

ne ir Minske. Manoma, kad ; kad įsteigtoji Ostland Faverčiami. Jie pageidauja, I lių. Skaičiui asmenų teko iššaukė anglies kasyklų dar VVASHINAS, spalių 26 d tas pažymėjo:
—
Prezidentas
Rooseveltas
“tIr +tokiu
v l-z4 »• t •
Lietuvos generalkomisaras ser G-M. B. H. tvarkys teks
kad bolševizmui būtų pada grįžti namo, nes vietų jau bininkų streiką, atmesda
budu, šią Laivy
,
.
, ,
•
baigia ruošti apsaugos reika
tv
v
.
.
J
netrukus
persikels
Vilniun. tilės pramonę ir jos ža
rytas galas, kad rusų tauta. nebebuvo,
I liona aa
raorimi
viaua
I
r
no
Dieną
aš
raginu
visus
mas
nacionalio
pasitarimo
vas bet popieriaus gamybą
lams taikomą kalbą, kurią
veikia
ir Rusija būtų išvaduota if Žymesnieji svečiai
Amerikiečius pasveikint sa-I. Rygoj
.
, . . DresdenerT.
boardo
pasiūlymą
ir
toliau
jis
pasakys,
rytoj,
pirmadie
raudonojo teroro.
vo kmyną”... ir “pažadėti h3"*1. su akyrla,s,r.,Lletuvos Bendrovė jau perėmė Lino
Be Arkivyskupo Stritch, vesti derybas nenutraukiant nį, 9 vai. vakare .Chicagos paramą, nežiūrint ašmenių,' antyJe: Kaune Vilniuje ir bendrovę, kurios paskuti
vietos ar grupės interesų pa SiauliUMe Jo uždavinys fl- niam susirinkime Dr. Krikš
bankiete dalyvavo
dide darbo, šis streikas paliečia laiku.
BOLŠEVIZMAS
čiūnas davė plačią apyskai
lis skaičius žymesniųjų lie-. apie 53,000 darbininkų ir
aukojimo, kad tuo budu mes
*
SVETIMAS
tą dėl Lietuvos linų gamy
išliktumėm vieningi ir nenu Vokiečių įsakai ir teigimai bos, nusiskųsdamas, kad bol
Lietuvą okupavo ir smau tuvių ir svetimtaučių asme anglies kasyklas, kurios pri
gė ne rusai, bet bolševikų nų.
klauso septynioms svarbiau Federacijos tarybos galimi
Reichskomisaras
Lohse ševikai padarė Linui apie
gaujos. Rusų tautoje bolše
Iš lietuvių buvo J. M. Pre sioms Amerikos plieno kor
! išleido įsakymą denanciona- septynis r-dlijonus rublių
vikai yra lygūs mūsų tauto latas Mykolas Krušas, kun. poracijoms. •
telegrama
lizuoti kolkas tik Lietuvoj nuostolio ir daug darbuoto
je esamiems komunistams. I. Albavičius, kun. A. Baltu
jų deportavo Sibiran.
Pasitarimai tarp darbinin
Vieni ir kiti yra savo tautų tis ir daug kitų lietuvių kų ir savininkų jau tęsės Prezidentui
Kaune
suorganizuotas
Paminklas nacių
išgamos ir išdavikai. Ir vie dvasiškių. Pasaulionių tarpe per 36 dienas, bet tuo metu
raudonojo teroro muziejus
CHICAGO, III., spalių 26
ni ir kiti gelbėjo sveti- buvo Lietuvos konsulas P. darbas nebuvo nutrauktas.
su skyriais apie bolševikų
"didvyriui"
d. — Vakar Morrison vieš
miems komunistams paver- Daužvardis su ponia, tefoėStreikas oficialiai prasi
santvarką, apie nukankin
gti savąsias tautas ir kraš jas Zuris ir visas būris Chi dės rytoj, kai iš ryto darbi- butyje įvyko A. L. R. K. Fe
KARALIAUČIUS, spalių tus, išvežtus ir kalintus ir
tus ir vykdyti terorą — ka cagos lietuvių visuomenės, ninkai turėtų grįžti į darbą, gracijos tarybos posėdys,
24 d. — Gaunama žinių, apie kovą su bolševizmu.
*
| kuriame svarstyta svarbieji
linti, kankinti, tremti ir žu profesionalų ir biznierių, ku
kad vokiečių įstaigų įsaky- Prie muziejaus yra archy
dyti žmones, kurie neprita rių sąrašą teks vČlJau patic
mūsų tautos ir šio krašto | BERLYNAS,
spaiių
26
d.
BERLYNAS, spaiių 26 d. mu » vieni» Situlių kalėjimo vas ir biblioteka. Archyve
reikalai. Tarpe visko pasiųsVokieči
į'5lmai j
celę įmūryta lenta, kurioje
ria raudonąja! įdėjai.
kti.
yra bylos ir kankinimo įna
Vokiečių žygiai
ta
Prezidentu.
Rooseveltu.
VoHetijog
J
iacija
įrašyta,
kad
čia
sėdėjęs
WlBolševikai džiūgauja, kai
giai. Bibliotekoj yra įvairi
Svetimųjų tarpe buvo lai
sekamo turimo telegrama: |nu(j. keJljoBe
Rusijog j llyBertuleit.
jie vadinami rusais. Tuo pa kraštininkas
prie
Krymo
bolševikų literatūra.
Czarneckis,
*Mr. Prezident, Supreme Murmansko geležinkelį duo
Willy Bertuleit 1934 me
vadinimu sukeliamas įspū- County klerkas Flynn, kelio
Council of the American Li da suprasti, kad naciai sten tais Lietuvos teismo buvo Išvežtas seniausias lietuvis
dis, kad visa rusų tauta per iįka kitų viešojo gyvenimo
KUIBEŠEVAS, spalių 26 thuanian R. Catholic Fede- giasi užbėgti ir Anglijai už teisiamas kaipo
vokiečių
mirkusi marksizmu. Ištikrų darbininkų ir visuomenės
Lietuvoj teismai jau vei
ration
at
its
annual
meeting
akjų
jr
aunaikinti
paramos
nacionalsocialistų
partijes
d.
—
Rusų
pranešimai
skel

jų gi taip nėra. Didinga ru- veikėjų.
kia
normaliai. Jau įvedamas
held
in
Morrison
Hotel
to
nų tauta yra krikščioniška, f p0 rimtosios minėjimo da bia, jog panaudodami šim day, expresses to you, Mr. teikimo pro Archangelską vado Ernsto Neumano deši privalomas trobesių draudi
nioji ranka.
Bolševikai uždraudė
ru- lies smagiai pasilinksmin- tus bombanešių, tankų ir Prezident, the sentimente galimumus.
milžiniškų ' armotų, vokie
Willy Bertuleit neseniai mas. Kaip dabar patyriau iš
Tuo pačiu laiku Berlyne
sams viešai išpažinti krikš ta, pasišokta.
of
loyalty
and
confidencė
of
čiai deda visas pastangas
skelbiama apie aviacijos ata žuvo vokiečių rytų fronte Lietuvos, bolševikai išvežė
čionybę. Tačiau krikščionyir seniausią lietuvį, Vladą
prieš bolševikus.
užimti Krymo pusiasalio są American Lithuanian Ca- kas ant Kremliaus.
liė žėri rusų širdyse. Ir jie
Survilą,
115 metų amžiaus,
tholics.
meldžia Dievo, kad būtų iš mas šiandie jau daugiau su smauką Perekop.
iš
Keredžių
dvaro, Šiaulių
We pledge our support to Gilyn Dono bascinan
jog miestas netrukus turė
vaduoti iš bolševikų baisios derinamas su krikščionybe,
Pirmuosius
bandymus
vo

apskrities.
your valiant effors for the
siąs pasiduoti.
negu naciai. Anot arkivys,vergovės.
kiečiai
padarę prieš dvi sa defense of the United States
Generalinio
štabo
praneši
Popikaitė prašo pranešti
Stalinas nėra rusas. Dau kupo, sovietų armija ir žmo vaites, bet jiems nepavykę. and liberation cf Lithuania mai iš pietų fronto skelbia, Frontas nyksta
Romanienei, kad jos sesuo
britams
gumas jo komisarų nėra ru nės (bolševikai)
Rusai
pripažįsta,
kad
Rojog
vokiečių
žygiai
Dono
|
Centriniam
fronte,
pasak
Viktorija
Popikaitė ir Kauand
all
enslaved
nations
”
.
sai. Tad nėra nė prasmės yra “komradai”.
stovui gresia didelis pavo
baseine
vyksta
sėkmingai.
nienė-Sidzikauskaitė
su dūk
vokiečių, rusų frontas pra
Po telegrama pasirašo Fe
Jis pažymėjo, kad seniau
rakyti, kad naciai kariauja
jus, bet pažymi, kad pirmo deracijos pirmininkas Juo Šie žygiai paspartinti, kai dedąs rodyti pačių didžiau teria bolševikų išvežtos ir
patsai smerkęs komunistų
su rusais.
se kovose vokiečiams pada zas Laučka ir sekretorius penktadienį paimtas vienas sių silpnėjimo žymių.
prašo jas gelbėti. Jonas
tiraniją ir žiaurumus. Bet
ryta dideli nuostoliai.
svarbiausių
baseino
centrų
Popikaitė prašo
Tuo pačiu laiku vokiečių Kaunas,
Leonardas Simutis.
šiandie sovietų vyriausybė
iKarkovas.
armotos bombar luoja Le- taip pat Kun. Zidanavičių,
Centriniam fronte vokie
JAU “GERESNI”
jau “pagerėjusi” — pasime
pietuose, prie ningradą ir didįjį sovietų 260 E. Main Street, Amster
Pačiuose
Anglijos lordų rūmuose tą su kai kuriomis buvusio- čiai esą sulaikyti ir. Mas
ORAS
dam, N. Y., gelbėti išvežtas
Azovo jūros, vokiečiai, su uostą Kronštadtą.
anglikonų bažnyčios Canten! mis savo klaidomis. Girdi, kvoje dar tebėra Stalinas,
Popikaitę, Kaunienę, PraRusų
kontratakos
centri

Dalinai
debesuota
ir
šil-l
kaupė
paskutiniąsias
jėgas
būry arkivyskupas pareiš-1 jis ir užgiria Anglijos para kuris su kitais karo vadais
puolienienę.
prie Rostovo ir, sakoma, niam fronte nepavykusios.
čiau.
tvarko sostinės gynimą.
kė, kad Rusijos komuniz-1 mą raudoniesiems.
BOLŠEVIKAI, AR. RUSAI -i ju buvo Frank

Streikuoja 53,
angliakasių

Amerika turi būti
nenugalima - Prezidentas

Naciai atakuoja
Murmansko
geležinkeli
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
darys chorų choras. Bus ir svečių. Vi°kas įvyks lapkri
solistų vietinių ir svečių. čio 23 d., parapijos salėj.
Mūsų kolonijoje tą dieną bus
Suprasdamas katalikiškos auksinį jubiliejų. Kad ‘Drau- I parapijonams
Lietuvių Kultūrines Insti-! Manytume, kad didelės muzikų svečių net iš Brook
Kai suardom gyvenimą
spaudos svarbą aš visados gas’ lankytų katalikų namus! Shenandoah, Pa. — Sek-Į tūtas jau atidavė spaudoh parapijos ar kolonijos galyn, N. Y., ir daug kitokių dėl pinigų, tai suardytas gy
buvau ir noriu būt jos rė ir susilauktų visų paramos.' madienį, spalio 26 d., mūsų parmąją prof. K. Pakšto lėtų šios knygelės naudinvenimas nesirūpina pinigais.
Lai gyvuoja “Draugo” re bažnyčiai sukanka 50 metų parašytą knygelę, “The De-'gai suvartoti po 200 egz.
mėju.
Prie to, noriu, kad ir vi dakcija ir administracija ir nuo dienos pašventinimo struction and Resurrection vidutinės parapijos, apie
Bukite Mnfon
si praktikuojantys katalikai jo palaikytojai, nes visoj kampinio akmens. Reiškia, of the Baltic States.” Ji bus 100 egz.; ir mažosios paraLIETUVIS DAKTARAS
SAVO AKIMS
suprastų katalikiškos spau Amerikoj tik vienas katali- penkdešimtinės sukaktuvės arti 45 pusi. Kaina vieno! pijos, apie 50 egz.
OPTOMETRISTAS
viena pora ekiu vi m, m m
dos svarbą, ir pagal išgalės kų dienraštis.
— auksinis jubiliejus. Dide- egz. — 30c., už 100 egz. I Būtų gera, kad įvairių ' onlmul.
flaugoklt laa letadam
Pritaikina akinius
mmlnuotl la* modemlkklauel*
Norėčiau
būti dalyviu lis ir svarbus tai įvykis. No* $20.00. Ligšiol tik vienas miestų lietuviai klebonai, tJU-k
ją remtų.
metodą kuri* ragSlime mokai*
atsako mingai už
rell nupeikti
Daugelis ir išgalėdami iš “Draugo” jubiliejinio ban- rime tad tinkamai jį pami kun. J. Karalius jos užsisa fondų ir organizacijų vei
prieinamą kainą.
S9 METAI PATYRIMO
akinta, kurie padalina
sikalba nuo rėmimo katali kieto, bet aplinkybės nelei nėti. Todėl nuoširdžiai kvie kė savo parapijai 200 egz. kėjai pasirūpintų lšiku už urtrlnklmr
via* akta Itemplm*
JOS F. BUDRIK
kiškos spaudos. Liūdnas reiš džia. Dėlto, siunčiu aukų $2, čiame 26 d. spalio jungtis Skubiai laukiam kitų užsa sisakyti šios knygelės pa Dr. John J. Smetana
KRAUTUVĖJE
kinys. Toks negali būt ge kad ir mane įskaitytumėt į su mumis padėkos maldoje kymų, kad žinotume kiek kankamą skaičių ir teiktų Dr. J.. J. Smetana, Jr
ras katalikas, kuris bijosi “Draugo” bankieto ir kata Visagaliui Dievui už visas jos spauzdinti.
3409 S. Halsted St.
OPTOMETRI8TAI
si ją paskleisti tarp savo
likiškos spaudos rėmėjų ei mūsų parapijai ir jos žmo
katalikiškos spaudos.
DEL RADIO PATAISYMO
1801 So Ashland Avenue
Jos turinys:
apylinkės politikos veikėjų
Kampas 18-tos
PASAUKITE:
Linkiu, kad katalikiška les.
nėms suteiktas malones.
I. Origin and history of ir tarp lietuviškos jaunuo- telefonas CANAI, 0523 — Chtcaga
YARDS 3088
OFISO VALANDOS
Sveikinu visus sidabrinio
spauda visam pasauly švies
Minėtoje dienoje bus at the Baltic nations
menes.
Kasdien 9-00 a. m. Iki 8.S0 p. m
ir katalikiškos laikytos penkerios Padėkos
tų, kaip kelrodis nakties bankieto
Treč. ir SeM; 9:80 a. m. Iki
II. Declaration of indepen Knygelė parašyta lengvu
T-ls p m
spaudos rėmėjus.
Mišios įprastu sekmadienio dence and boundary pro
tamsumoje.
stilium. Tokiu būda ji pri
Su tikra pagarba,
Šia proga, iš tolimo Phi
laiku. Sumą laikys kun. Juo blema.
ADVOKATAI
einama ir vidutiniškai prasi
Kazimieras J. Dryža, zas Čepukaitis. Jam asis
ladelphia noriu palinkėti
III. Russian intrusion in lavinusiems žmonėms.
DR. SELMA SODEIKA, VVHITNEY E. TARUTIS
332 Titan St.,
tuos kun. Juozas šukevičius October, 1939
“Draugui” pasisekimo su
Čekius
prašome
rašyti
ADVOKATAS
Philadelphia, Pa. ir kun. Juozas Gaudinskas.
laukti ir laimingai minėti
O. D.
CENTRINIS OFISAS:
IV. What caused the Rus prof. K. Pakšto vardu ir
3133 SO. HALSTED ST.
Visi trys mūs parapijoje sian occupation?
AKIS IŠTIRINĖJA
siųsti
šiuo
adresu:
(lietuvių Auditorijoje)
gimę ir mūs bažnyčioje
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
AKINIUS
PRITAIKINA
V.
Agriculture
of
the
Bal

Įsteigta Kataliką Federacijos apskritis
vai. vak.
Lithuanian Cultural
krikštyti. Prie kiekvienų Mi
Tel. CALumet 6877
tic
States.
Ofise
randasi
kiti
pataisymo
Kunigų Vienybės Scrantų atstovavo dvi savo parapi- šių bus sakomas tai iškil
134 NO. LA SALLE ST.,
Institute
metodų įrengimai akims, ku
VI. Industry and comRoom 2014
Tel. State 7572
vyskupijos provincijos pas-1 jas).
rioms
akinių
pagelba
neužtenka.
mei pritaikintas pamokslas.
6017 So. Kenwood Avė.
REZIDENCIJA: —
merce
tangomis, ketvirtadienį, spal pLa4jai apsvarstyta Kata. Sumoj bus J. M. prelatas
VALANDOS:
8140 SO. HALSTED ST.
Chicago, Illinois
Tel.: Vietory 2670
VII.
Education
and
press.
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Uų 9-tą, šv. Kazimiero pa- ukų Federacijos religinė, J. J. Heir, J. E. kardinolo
Antradienio ir ketvirtadienio
VIII. The fate of Lith
rapijos svetainėje, Plymouth tautinė ir kultūrinė veikla atstovas. Raginame, kad ju
vakarais.
Tel. PROspect 3525
įvyko gausus parapijų at praeityje ir dabartyje. Išsi- biliejaus dienoje visi eitu uanian higher culture
Ruošia
Dainą
Šventę
137 No. Marion Street
IX. Economic, cultural
stovų susirinkimas.
V. W. RUTKAUSKAS
mėt
prie
šv.
Komunijos.
Oak Park, Ulinois
aiškinti neaiškumai. Čia pat
Bridgeport, Conn. — Dai
and
political
sympathies
Susirinkimo tikslas — į- prisiminta, kad Wyoming
ADVOKATAS
(Prie kampo Lake St.)
Su šiuo laišku prisiunX. The degree of freedom nų Šventės programoj daly Telephone: — EUCLID 906.
steigti Katalikų Federacijos Klonis yra Kat. Federaci čiam jubiliejaus kolektai vo6158 So. Talman Avė.
XI. Situation under the vaus chorai, vadovaujami
apskritį ir prisidėti prie jos lopšys, čia įvyko jos stei- kelius. Prašau, kad kiekvieChicago, III.
šių muzikų vargonininkų:
Russian
tyrany
bendro viešo visos Ameri giamasis kongresas, būtent, nas duotų ne mažiau kaip
XII. The Red War on Re- komp. A. Aleksio iš WaterLIETUVIAI DAKTARAI
kos lietuvių katalikų veiki balandžio 17-18 dienomis, 50c. Kaip žinote, šiais me
būry,
Conn.;
muz.
J.
Balsio
mo Bažnyčios ir tautos ge 1906 metais, Concordia sve tais turėjome nepaprastai ligion
YARds 3146
Xin. The Gerinau Occu-1iS Hartford’ Conn- ir vieti' DR. P. ATKOČIŪNAS Tel.
rovei’.
tainėje, Wilkes-Barre, Pa. dideles išlaidas; kapiniu tvo pation
VALANDOS: Nuo 11 iki 12
and Sefen Weeka’ nia choras muz A- Stanįšeštadieniais: 11—12 ir 7—9
Dauguma vietinių parapi Steigiamasis kongresas su- ros, mokyklai ir vienuolyšausko vadovaujamas, susi- 1446 So. DANTISTAS
Sekmadieniais 11 iki 12
49th Court, Cicero
Government
jų jau keli mėnesiai atgal šauktas kunigų V. Vizgir- nui pečiai ir klebonijos paAntradieniais, Ketvirtadieniai*
XIV. The Hopes of the
ir Penktadieniais
įstojo K. Federacijon užsi- dos, J. Kuro ir A. Kaupo taisos, etc. Turime užsilikuDR. Y. A. ŠIMKUS
Resurrection.
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
mokėdamos
priklausomą iniciatyva ir kunigų M. Šed-, šių arti dviejų tūkstančių
GYDYTOJAS IR ęHIRURGAS
S. Halsted St, Chicago
DR. VAITUSH, OPT. 3147Pirmadieniais,
duoklę, šiame susirinkime vydžio, A. Miluko, J. Dieli- bilų. Jubiliejaus kolekta eis
Trečiadieniais
Taipgi akinius pritaikau.
ir
šeštadieniais
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ETŲ
VIM
atmokė
j
imui
tų
bilų.
Scrantų šv. Juozapo para ninkaičio, V. Kudirkos, A.
3343 So. Halsted Street
AKIV GYDYTOJAS
Valandos: 3—8 popiet,
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\
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'u
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about
\
signorą J. V. Miliauską į- V. Dargio, A. Šaulinsko, J. 9 v. bus laikomos gedulin
stojo Federacijon ir užsimo Žilinsko ir J. Jakšto prita gos Mišios šv. su asista už
D.. Walle, J. Phillips
PHYSICIAN AND SURGEON
kėjo duoklę.
rimu bei pasidarbavimu. sielas mirusių šios parapijos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 YVest Cermak Road
Ofisas ir Rezidencija
_..rc
ITI
Kongresui
programą
paruo

Susirinkime dalyvavo šie
Ofiso toL OANal Btf
10VES
narių. Antradienį, spalio 28
2155 West Cermak Road
Ofise Valu B—4 ir 7—8
atstovai:
šė kun. A. Kaupas, kun. V. d., 9 v. bus laikomos gedu
OFISO VALANDOS
Tr*ei*dl«nlalnpą<al ntarų,
Be*. TeL: hmm siaa
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
Plymouth Šv. Kazimiero Dargis ir A. Milukas. Kon lingos Mišios šv. su asista
8uvtrl >0 metų praktikavimo aklų
ANTRAS OFISAS
taisyme Ir gydyme
parapijos — kleb. kun. A. gresas buvo gausus ir ap
Tai. TASda 8848
GERAI
PRITAIKINTI
AKINIAI
2017
S. Western Avė.
už sielas mirusių kunigų:
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J. Sinkevičius, kun. J. V. svarstė daugybę anų laikų kun. Andriaus Strupinsko,
ToL
Canal 7171
DR. G. VEZEUS
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Nuo
8
ryto
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ir Elena Urbonavičienė.
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I
DR. RACKDS
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Telefofnas; HEMlock &84S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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Popiet — nuo 1 Iki 81 Vak. 7 Iki •
Karašauskas, sekretorius — džiausia ačiū visiems, kurie
Nedėliomia pagal sutarti
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Halsted
St.
OFISO
VALANDOS:
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
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PHYSICIAN AND SURGEON
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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ir pagal sutartį.
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— kl. kun. V. šimkonis, A.
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VIRTUVĘ
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loterys

Mūsų

liu išimti vidurius. Sukapo
ti du puodukus virtos mė
Sutarkuoti kelias bulve*. sos su česnako gvaizdikėliu,
Truputį nusunkus, užpilti i vienu mažu svogūnu ir
pusė puodelio karšto pieno.' šaukšteliu kapotų petruškų.
pridėti apie keturis šauks-| Įbarstyti pusė šaukštelio
tue smulkių baltos duonosJ druskos ir visą gerai sumai-

Bulviniai blynai su
mielėmis.

gėdyiies savo kalbos yra
biaurių biauriausia. Tai vis
Mums lietuvėms moti tiek, kaip gedyties savo
ŠILK
noms turėtų būti svarbi pa motinos. Kaip doras žmo
♦rupinių arba piene išmir šyti su bulvėmis. Sumai
Vaikas ir Kino
reiga išmokyti savo vaikus gus niekuomet nesigėdi sa
kytą seną baltą duoną. Duo šius prikimšti bulvės ir pa
gražiai lietuviškai kalbėti. vo motinos, taip nesigėdi
bailiai dairėsi į langus, ar
Mūsų technikos amžiuje na geriausia permalti maši kepti pečiuje kol gražiai pa
(Užbaiga)
Mokykite dainelių, pasako nei savo kalbos, nei tėvy
nelenda pro kurį nors ra- kino labai plačiai ir stip nėlę, kad nebūtų gabaliukų. ruduos.
Tai
vėlės
ją
lydi.
Sun

kite senovės pasakų ir pa nės. Jei galite, pasakokite
riai veikia mūsų visuome J tą mišinį įdėti druskos ir
guotasai.
kiausia
buvo
Marcelei,
kada
davimų ; laikykite gražius vaikui mūsų tautos istoriją,
Paskui peržegnojo patalą, nę. Tas veikimas, daugiau trijų kiaušinių trynius. Jei Bulvės su sūriu
ją
angelas
vedė
šalim
tos
senovės papročius.
Tegu senovės didvyrių darbus.
aslą, iš visų šonų sienas, sia, žalingas, nes jau dabar mišinys tirštokas, pridėti
Aštuonios karštos virtos
vietos,
kur
motutė
sėdėjo.
dar
truputį
pieno
ir
paga

vaikas su visu tuo augte Neužmirškite ir naujesniųkampus, o ypačiai žegnojo skaudžiai pradedam jausti
bulvės, keturi šaukštukai
Nors Marcelė akių nepakė
liau
įdėti
truputį
mielių
suauga, tegu tai palieka jų laikų. Sakykite, kaip per
langus ir duris. Po to nu to veikimo pasėkas. Kine
tirpyto sviesto, pusė puode
lė, bet pajuto, kaip į ją mo
jam brangu ir artima, kaip sekiojo mus rusai, kaip lenšoko žemėn, priėjo į lovą, matomos filmos dabar daž drungnu pienu praskiestų. lio tarkuoto sūrio, pusė
tutė gūdžiai pažiūrėjo. Pa
savos sielos dalelė. Ypač kino lenkai, kiek vargo bu
kur gulėjo Gervilienė ir niausiai demoralizuoja, ga Sudėjus mieles pastatyti šil šaukštelio druskos, truputis
juto Marcelė ir paraudona
mokykite vaiką mylėti ir vo y adėta beginant
nuo
ėmė atsargiai grobstyti ap dina visuomenę, o geriausiu tai, kad šiek tiek pakiltų. pipirų.
vo,
kaip
putino
uoga;
ar
gal
branginti savo kalbą. Žiū rusų savo kalbą ir tikybą . . ,
linkui, ieškodama jos anda atveju maloniai ar nemalo- Kai pakils, išplakti balty
., _ , ,
Pavolioti karštas bulves
_
jai
tik
nusidavė,
kad
paraurėkite, kad jis kalbėtų gra Papasnkokite, kaip užgynite ,
roko. Atradus jį, Marcelė niai dirgina žiūrovų nervus. mų putelę, įmaišyti į bly- tirpytame svieste, paskui
’
žiai ir grynai, kad nevarto rusams spausdinti knygas aonavo.
llrfebančiiom. rankom, j,bijo Ekrane dažniausiai matome (nūs ir tuojau kepti keptu-. tarkuotame sūry, sumaišyti
—
Tu
pavogei
Kušliaus
isvbiu. sužvėrėjusio
sužvėrėiusio vėje su taukais ar sviestu. I su druska ir pipirais. Dėti
tų visokių iškraipytų sveti lietuviškomis raidėmis, spau
dama, kad kas nepabustų iš karo baisybių,
silkes?
—
paklausė
Dievu-'
mų žodžių. Kalba yra vy sdino jas Prūsuose ir gabe
ėmė iš kišeniaus raktelį nuo žmogaus žiaurumą, neištiki Valgyti karštus su rūgščia į kepamą, indą ir kepti karlis,
kada
Marcelė
priėjo
prie
riausia ir svarbiausia tauty no j Lietuvą; kaip mylin
spintos.
mybę šeimose, kerštą . . . grietine.
, štame pečiuje svieste kol pa
Jo
sosto
ir
atsiklaupė.
bės žyme. Kad niekas lie tieji tėvynę žmonės pasi
Atsargiai pravėrus duris, Sensacija, rėkiama savo
-------------------ruduos.
Marcelė
tyli,
kaip
nebylė,
Kimštos
Bulvės
I
__
____________________________
tuviškai nebekalbėtų,
tai švęsdavo tam pavojingam
Spekuliantai naudo
kad nesugirždėtų, išėjo prie daro.
tik
ranka
akis
užsidengė
ir
nebebūtų ir lietuvių tautos. darbui ir kiek jų žuvo rusų
menėn. Ten vėl kuo atsar jasi žmonių silpnybe . , .
Paimti šešias vidutinio
Privalai vaiką stebėti,
dreba,
kaip
epušės
lapas.
Tucmi nesakoma, kad ne kalėjimuose.
giausiai, dažnai pasiklausy
Priminkite
dydžio bulves. Pakepti pe- mokyti spręsti savarankišDievulis tyli ir laukia, ką dama, ar nepabudo kas, at Jei jau suaugusius kinas čiuje, ir kai bus minkštos kai, skirti gera nuo blogo ir
reikia mokytis svetimų kal apie Kražius, apie paskuti
veikia, neigiamai, tai ką jau
bų. Priešingai: kas tik ga niųjų metu karus su len pasakys Marcelė. Nesulau rakino spintą ir ėmė patam bekalbėti apie vaikus, kurie išimti ir perplauti per pusę į visus jo klausimus tinkali, tegu jų mokos, nes jos kais, bolševikais ir vokie kęs pasiteisinimo, Jis atsi sėje ieškoti indo, kuriame, dažnai kartu su tėvais eina išilgai. Gražiai su šaukšte- mai jo amžiui atsakyti.
mums labai reikalingos. Bet, čiais. Visa tai jūsų vaikai grįžo į angelus ir paliepė kaip ji gerai žinojo, sukrau tų pačių filmų žiūrėti. Vai
kad mokėtumėm jų kažin turi žinoti iš pat mažens, jiems:
ti buvo kiaušiniai.
ką filmą daug stipriau vei
— Veskite ją į pragarą ir
kiek, visuomet turime my turi tuo didžiuotis, mokėti
Surado vieną indą, įkišo kia. Vaikas, žiūrėdamas i
atiduokite velniams, tekan- ten ranką — ten saldus pie
lėti ir branginti savąją. Ne
*
Distress From MONTHLY
kokį nors kriminališką da
atmintinai visų pasižymėju kinie ją amžių amžius.
mokėti svetimų kalbų, žino
nas, kitan, — visais pirš lyką, nepaprastai jaudinasi.
sių
tuomet
žmonių
vardus,
ma, nepatogu, bet nieko
Kai tik Dievulis prabilo tais įlindo grietinėn, o ten Tai jį pagauna baimės jaus
ir
juos
gerbti.
Jie
turi
būti
bloga, bet nemokėti savo
tai angelas tuojau prišoko, pakliuvo ranka kruoposna. mas, tai jis įsidega keršto
pavyzdys, įkvėpti ir Marcelė neatsipotrino, Galų gale atrado ir kiau
sios - didelė gėda. Svarbu, jiems
AND NEED TO BUILD UP
jausmu. Filmą sukrečia jį
kad vaikas suprastų, kaū troškimo eiti jų pėdomis. kai jau ją išstūmė iš dan šinius. Išėmus šešis, užra
RED BLOOD!
vi3ą ir auklėja jį visai ne

Prigimtoji Kalba

<YOU GIRLS VVHO SUFFEFL

FEMALE VVEAKNESS

gaus vartų ir duris užraki kino spintą, o kiaušinius pa pageidaujama linkme, nes
SWEETHEARTH OF CAMP GRANT
no.
kasė smėlin, kuriuo buvo vėliau gyvenime daro iš jo
Už dangaus durų buvo nuo rudens užverstas visas kriminalistą,
išeikvotoją,
kampas,
kad
žiemą
būtų
tamsu,
niauru
ir
baisu.
Vos
*
neištikimą . . . Žinoma, tai
tik užsidarė durys, kaip ją kuo išbarstyti nušluota as ne vieno kino pasekmės
iš visų pusių apstojo vel la.
Tačiau kinas daug kuo pri
Paslėpus
kiaušinius,
vėl
niai. Jie buvo raguoti, uo
sideda.
deguoti, iš gerklių ugnis taip pat atsargiai j grįžo
Nereik, taip pat, manyti,
liepsnojo, kaip iš krosnies; Marcelė pirkion, padėjo rak
vienas per kitą jie lindo telį atgalio ten, iš kur paė kad kino visai smerktinas.
prie jos, o patsai biauriau- mė, ir, atsigulus į patalą, Ne! Kino gali ir turi būti
gera auklėjimo ir mokslinisias jau taikė ją šakėmis ramiai užmigo.
Ant rytojaus Gerdvilie- mo priemonė. Tik visa bė
paverti. Pamačius tai Mar
celė nusitvėrė už dangaus nė stebėjosi, kodėl spintos da, kad kino iki šiol yra
/
spekuliantų
durų, suriko ne savo balsu durys, klemka ir jos anda- savanaudžių
rokas pienuotas.
Nejaugi, rankose,»kuriems pedagokiir — nubudo.
kos tikslai visai svetimi.
Nubudus atsisėdo Marce ji, užsisapnavusi, vaikščiojo Pasitaiko kartais, kad ir
*
•
lė patale, visa nuprakaita spintos.
mūsų kinuose pastebi vieną
Apžiūrėjus betgi indus, kitą geresnę filmą, pritai
vusi, drebanti, lyg ją dru
pastebėjo, kad ne visi kiau kytą vaikų psichologijai
gys būtų krėtęs.
Pirmas jos noras buvo šiniai, ir užsipuolė piemenį. Tai išimtis. Tuo tarpu, pa
— šokti tuoj iš patalo, bėg Tasai gynėsi ir keikėsi, kad tartina vaikams, ypač ma
/
ti į Kušlių, prisipažinti ne jis, bet Gerdvilienė juo žesnieins, visai nelankyti
jam ir prašyti, kad dovano neįtikėjo.
kino.
i
'
Marcelė girdėjo visa ir ty
tų. Bet pamatė, kad kie
lėjo.
Ji dabar kas vienas
me naktis, tamsu, o Mer
• 'raugas Acme telepnoto*
kinė, kur gyveno Kušlius, vakaras knaisioja smėlį pa užmokės už pavogtas silkes.
Miss Louise Gaines, 20, blue-eyed brunette of LexingTada nebijos, kad ją vėl
toli; vėl kur tu jį surasi sitikrinti, ar ten dar guli
ton, Ky. at Camp Grant with Private Paul Dailey, 23,
kiaušiniai, ir nekantriai išvarys iš dangaus už vanakčia.
who entered her pieture in contest in which soldiers of
Ilgai dar sėdėjo Marcelka laukia šventadienio, kada gystą!---the Illinois post eleeted her “Sweetheart of Camp Grant”
Krėvė.
patale, susirangius kojas ir nuneš kiaušinius Kušliui ir
over 200 other entrants.

TAKE HEED lf you have all or
any one oi these symptoms: do
you suffer headache, eramps, backache, nervousness, weakness,
cranklness, distress of “lrregularitles,” perlods of the blues, a bloated
feellng-due to functional monthly
disturbances?
Then start at once —try Lydia
Plnkham’s Compound Tablets
(with addcd lron). Plnkham’s
Tablets are famous for relievlng
monthly paln and distress. Thousands of girls and women report
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remarkable benefits! Taken regularly-they help build up resistance
against sucu annoying symptoms.
Lydia Pinkham’s Compound
Tablets are also especially helpful
in butldlng up red blood and thus
aid ln promoting more strength
and energy. Follow label directions. WORTH TRYINO!
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Lietuvių katalikų dlenraAčlo "Draugo" rėmėjams Ir skaitytojam*
siunčiu sveikinimus tr geriausius llnkijlmusl
Jūsų dlenraStis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
apie įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tie
sas. gina Ir saugo Jas nuo amilnojo išganymo prieių.
^Daugartopal tapadaugeja Jūsų katallkliko dlenraAčlo skaitytojų skai

tlį

AMLETO GIOVA.NN1 OIOOGVANL
Laodlcea Arkivyskupas,

Apaitsllikaa Detantas

Dėl lenkiškos pažiūros į Lietuvos
politinę padėtį
Neseniai pradėta leisti New Yorke biuletenis pava
dintas: “Poland fights”. Jis skelbiasi esąs leidžiamas
Lenkijos demokratijos Amerikoje draugų. Viename nu
meryje buvo straipsnis apie Lietuvą: “The Background
and Antecedents of the Present Situation in Lithua
nia.” Straipsnio turinys, trumpai suglaudus, yra se

kantis.

• •• •

Lietuvoj buvusi sudaryta vokiečių pastatyta vyriau
sybė. Akyvaizdoj to fakto svarbu esą pažinti aukštes
nę Lietuvos politinę situaciją. Autorius ją aiškino ši
taip. Vidaus politikos Lietuvoje kovas esą reikia aiš
kinti vokiečių ir sovietų politinių bei ideologinių inte
resų įtaka. Ambicija atgauti Vilnių padariusi Lietuvą
jautria užsienių įtakai. Pastaraisiais metais vokiečių
įtaka buvusi dominuojanti Lietuvoje. Karo išvakarė
se ir karo metu vokiečių agresingumas Lenkijos atžvil
giu sustiprinęs vokiečių įtaką Lietuvoje ir sukėlęs di
desnių vilčių atgauti Vilnių. Lietuva gavusi Vilniją iš
sovietų mainais už kitas nuolaidas. Vokiečiai stengę
sis daryti įtakos Lietuvos politikai ir esant joje So
vietų bazėms. Tai buvusi tikroji priežastis, dėl kurios
sovietai ryžęsi Lietuvą aneksuoti. Esą pagrindo įtarti
vokiečius, kad jie sankcionavę aneksiją iš sovietų pu
sės. Prasidėjus vokiečių-sovietų karui sudaryta Lietu
voj vyriausybė, kaip Slovakijoj, Kroatijoj ir Rumuni
joj. Toji vyriausybė esą neatstovaujanti Lietuvos žmo
nių/Tikrieji Lietuvos žmonių norai paaiškėsią po ka
ro. Viena esą aišku, lietuviai siekią demokratinės Lie
tuvos valstybės demokratinėj Europoj.
Klysta autorius tvirtindamas, kad birželio mėn. suki
limo pasėkoje Lietuvoje susidariusi vyriausybė, buvu
si vokiečių kreatūra, kaip jo išskaitliuojamose valsty
bėse. Tai dementavo, stipriau negu argumentai, pats
gyvenimas. Tikriems lietuviams, pažįstantiems provi
zorinės vyriausybės Lietuvoje žmones, nesukėlė abejo
nių, ko ta vyriausybė siekė. Ji siekė nepriklausomos,
laisvos Lietuvos valstybės atstatymo. Ar ji būtų ga
lėjusi veikti nepriklausomai dabartinėmis sąlygomis,
kitas klausimas. Bet tie žmonės kovojo ir aukavosi dėl
nepriklausomos Lietuvos atstatymo ir pasiskubino ją
tokia paskelbti prieš vokiečių norą. Kai jiems nebuvo
leista, jie protestuodami atsistatydino. Kiti pasišalino
ir iš patarėjų vietų, į kurias buvo kviečiami. Tuo tar
pu autoriaus suminėtų vasalinių kraštų vyriausybės te
betęsia savo gyvavimą, taigi anologijos, kurią auto
rius tarėsi suradęs, tarp jų nebūta.

Nuo pat taikos derybų po Didžiojo karo, lenkai kar
toja seną dainą: lietuviai pro bolševikiški, lietuviai provokiški, nors nei vieni nei kiti juos tokiais neskaito.
Priežastis tokio įtarimo viena, būtent, kad jie nėra
pro-lenkiški. Deja, lietuvių laimei, o kaimynų sielvar
tai lietuviai yra ir paliks tik pro-lietuviški.
Tai įrodė 22 nepriklausomybės periodo metai, reak
cija prieš sovietų okupaciją, siekimai prieš vokiečių
okupaciją ir lietuvių atsisakymas grąžinti unijos lai
kus bei visą, kas juos primena.
Bet, ar tą patį galima būtų pasakyti apie lenkus?
Kieno įtaka diktavo ilgametes lenkų ambicijas čekų
atžvilgiu, ar ne vokiškos agresijos įtakoje kėsintasi į
Tscheno sritį? Becko laikotarpio politika tebėra gyva
yisjl atsiminime. Eatvg įtakai dabar

smerkiax bet

Pirmadienis, spalių 27, 1941

matyt, senu pripratimu, nepraleidžiama progos gnyptelti Lietuvai.
Ne ambicija atgauti Vilnių padarė Lietuvą jautria
užsienių įtakai. Jautria Vilniaus klausimu padarė ją
istorija, valstybinis pribrendimas, * lietuvių tautos są
moningumas, teisės ir teisybės supratimas.
Vokietijos įtaka nebuvo Lietuvoj dominuojanti. Jei
ji būtų buvusi, tai Lohse savo proklamacijoj nebūtų
nusiskundęs skriaudomis vokiškumui ir nacizmui Lie
(“Draugas” 1916 m. spa
tuvoje. Ne vokiečių įtaka paskubino sovietų okupaci
ją, bet Paryžiaus puolimas ir vokiečių palaima sovietų lių 27 d.)
Belaisviai surado aukso
agresijai. Ne mainais už karines sovietų bazes Lietu
va atgavo Vilnių. Bazete sovietai primetė ir kitoms kasyklas... Vokiečių belais
valstybėms. Naivu būtų manyti, kad turėdama Vil viai Turkestane paupiuose
nių, Lietuva būtų išvengusi sovietų bazių bei jos oku Turu ir Kuuža užčiupo auk
pacijos. Lietuva gavo Vilnių tik dėl to, kad jis jai tei so kasyklas. Ši žinia pas
singai priklausė. Nei sovietai nei vokiečiai nėra vie- klydo žaibo greitumu, jau
dabar daugelis žmonių va
nintėliai, kurie taip mano.
Reikia pripažinti, teisingai autorius aptaria Lietuvos žiuoja ieškoti laimės.
žmonių norą būti demokratine Lietuvos valstybe demo
kratinėj Europoj. Tikslumo delei tereikėtų dar pridurti:
Ką nuvežė vienus laivas
laisva, nepriklausoma ir saugia nuo kaimynų pasikė iš Jungt. Amerikos Valsty
sinimų.
J. K.
bių... Iš New York išplaukė
į Angliją laivas “Adriatic”.
Jis vežės: 1 orlaivį, 881
Apie sukilimą Lietuvoj
šrapnelį, 647 skrynias su
Paryžiaus prancūzų laikraštis “Le Journal” skelbia šautuvais, 13 skrynių su šo
ilgą straipsnį apie paskutines savaites bolševikų oku viniais, 78 automobilius, 1,pacijoje ir apie lietuvių sukilimą. Pasak laikraščio, at 200 skrynių su bombomis.
rodę, kad bolševikai buvo paskelbę šūkį: “Nepalikti
•
nei vieno lietuvio Lietuvoje.” Geriausieji lietuvių sluoks
Atsišaukimas į Amerikos
niai — intelektualai, valdininkai, visų partijų patriotai lietuvius.... Mūsų broliai lie
— buvo išplėšti iš savo žemės ir išgabenti. Žmonės tuviai kenčia, kraštas nutebuvo sugrūsti į gyvulinius vagonus ir vežami Masko- riotas. Draug su pranašu
lijon. Žmonės buvo tiek suterorizuoti, jog net kaimie Jeremiju mes šiandien pri
čiai, išgirdę motoro dūzgimą, slapstydavosi po krūmus valome taipgi raudoti ant
ir javų laukus. Per bolševikų siautėjimo laikotarpį lie savo krašto griūvėsiu, nes
tuvių tauta buvo stačiai apiplėšta, nes viskas buvo ga
“Tėvyne, brangiausia, že
benama Rusijon. Net skudurai ir seni gelžgaliai buvo
melė šventoji.
kraunami į vagonus ir siunčiami Maskolijon.
Netikėlių rankoj, žiūrėk,
Toliau laikraštis plačiai aprašinėja lietuvių sukilimą
kaip vaitojaprieš bolševikus. Iškeliami faktai, kad lietuvių sukilė
Našlaičiai paliko be tėvo
liai nuogom rankom nuginkluodavo raudonarmiečius ir
globėjo,
tokiu būdu įsigydavo ginklų. Tik po to sukilėliai galė
Ir motinoms mūsų naš
jo stoti atviron kovon prieš bolševikus. Taip pat pa
lauti prisėjo.
brėžiama, kad sukilime aktingai dalyvavo darbininkai,
Už vandenio lašą jau rei
apgynę savo fabrikus nuo susprogdinimo. Mat, jau iškia mokėti,
anksto bolševikai buvo padėję po fabrikų pastatais mi
Prisėjo ir bado ir šalčio
nas, kurios turėjo įmones susprogdinti. Kai tik pra
kentėti.”
sidėjo lietuvių sukilimas prieš okupantus, iš visų namų Todėl visi, kas tik turi jaut
langų buvo iškabintos Lietuvos tautinės vėliavos.
resnę širdį, parems Lietu
Laikraštis, pagaliau, nurodo, kad sukilimas lietu vos reikalus ir duosniai au
viams' brangiai kainojo, nes žuvo virš 4,000 žmonių, kos Lietuvių Dienoj, kuri
o sužeistųjų skaičius yra dvigubai didesnis.
įvyksta lapkričio 1 d.
•
Tas pats laikraštis įdėjo ilgą aprašymą, kaip bolše
Visų lūpose vienas žodis...
vikai Pravieniškėse bestiališkai išžudė virš 400 žmonių.
Aukosiu Lietuvos reikalams
vienos dienos uždarbį.
•
"Laikas valyti namus"
Rengiasi važiuoti į Lietu
Tokia antrašte “Jaunimas” įdėjo rašinį, kurį dėl jo
vą.,.. Lietuvoj stokoja lietu
įdomumo čia perspausdiname:
“Kiek žinome J. V. pilietybės įstatymą tai komu vių gydytojų, daugelis gy
nistai šios šalies piliečiais negali patapti. Jei taip, dytojų rengiasi važiuoti į
tai pasakykite kokiam stovy randasi lietuviškųjų ko Lietuvą.
munistų lizdas Bridgeporte, 3116 South Halsted St.?
“Nejaugi tie asmens, kurie prirašo ir išleidžia ko
Menas pavydus. Jis’ reika
munistiškąjį dienraštį yra svetimos šalies piliečiai?
Šitokiam atvejy dorieji ir savo pareigas sąžiningai lauja, kad žmogus pasiauko
pildantieji piliečiai turi teisės reikalauti, kad autori tų visas.
Michael-Angei
tetai, kuriuos jie savo taksais išlaiko, imtųsi žygių
išvalyti tą svetimos valstybės interesams priklausan
tį liogerį. Mes į spaudos laisvę tikime. Bet nuo kada
svetimos valstybės agentų veikla, kurios vyriausias
siekis — nuversti šios šalies valdžią ir sukelti “proletarišką” revoliuciją — gali pasislėpti už “spaudos
laisvės” skverno?
“O jei tie Bridgeporto komunistai yra gavę J. V.
pilietybę, tai mes norime žinoti kokiu būdu. Jei jie
darydami priesaiką šios šalies vėliavai užsigynė ko
munistais esą tai jie vertingiausią pasaulio pilietybę
išgavo apgaulės keliu. Reikiamos įstaigos turi šį rei
kalą ištirti. Mes norime žinoti kas, kur ir kaip.”
•
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Po svietą pasidairius

ir, žiūrėk, dar
mirti. Baikės.

nemanau

Dvi kūmutės
Vienoj jėloj,
prie smir
dančios garbečio krūvos su
sitiko dvi žiurkės:
viena
iš vieno jardo, kita iš —
kito.
— Alio, kūma. Girdėjau
naujieną.
Moterų klubas
(Women’s City Club) skel
bia vajų mums išnaikinti.
Miesto majoras tą vajų pa
tvirtino ir mums mirti pas
kyrė nuo spalio 24 dienos.
— Baikės, kūma, — nusi
šypsojo antroji žiurkė. —
Gali ramiai savo jarde gy
venti.
Juk turi puikiausi
dvarą — supuvusiais pama
tais beveik į žemę įlindusią
pašiūrę, garadžiu, o jėloj
maisto tiek, kad kasdien
gali veselę kelti. Jei, kar
tais, jėloj negali gauti ko
nori, nubėk į tuščią lotą —
kenų krūvos: tik landžiok
po juos ir baliąvok.
— Tavo teisybė, kūma.
— Tu, kūma, tik vieno
bijok, kad moterys, ar kas
kitas,
nepaskelbtų vajaus
miestui, kad jis nugriautų
negyvenamas, apleistas lūš
nas, kurių tebėra galybė;
kad nepriverstų namų savi
ninkus sutvarkyti savo jar
dus, jėlose savo učatkas
(dalis) dažnai apžiūrėti ir
klynyti, kad kiekvienas na
mas jėloj turėtų gerą ce
mentinį uždaromą baksą
garbečiui mesti; kad pa^
!čios moterys
nuo namų
porčių maišiukais garbečio
į jėlas nemestų, kad, paga
lios, jėlos būtų dažnai klynijamos. To tai bijok. Jei
tokie vajai užeitų, tada tik
rai būtų mums smertis. Ir
be vajaus mes išnyktumėm.
— Gud bai, kūma. Ačiū
už patiešijimą.
Aš jau
buvau nusigandus.
— Gud bai!
Nesibijok.
Mat, jaunesnė esi, gyveni
mo nepatyrusi.
Aš jau ne
vieną tokį vajų pergyvenau

Gazietose apgarsinta, kad
Amerike pinigus kontroliuo
ja moterys.
Esą, jos val
do 70 procentų privatinio
turto, bankuose jos suda
ro 60 procentų visų pavar
džių,
apdraudos
polisai
joms daugiausiai užrašomi,
iš apdraudų jos gauna apie
bilioną dol. į metus.
Iki šiol buvo žinomas
priklodas: vyrai valdo svie
tą, o vyrus — moterys.
Dabar reikia dar pridėti:
ir pinigus.

Prašau Nesijuokti
Mikas Spo •telis, . visuo
met labai mėgsta girtis sa
vo gražumu, nors iš tiesų
visai kitaip atrodo.
Sykį
išėjo jis pasivaikščioti po
parką su kitu t:avo draugu.
Beeinant pamatė ant suolelio
sėdint merginą.
— Žiūrėk, — sako Sportelis savo draug u, — ma
tai, kaip toji mergina pa
mačius mane nusišypsojo.
— Nieko stebėtino, —
atsakė jo draugas. — aš net
gardžiai pasijuokiau pama
tęs tave pirmą kartą.
Muzių Galiukas, gimęs ir
augęs mieste, vieną sykį su
tėvais pateko ant farmos
l'armerio kieme tuo tarpu
stovėjo keletas karvių.
— Mamyte, kas tai per
žvėrys? — paklausė Galiu
kas.
— Tai karvė, vaikeli, ku
rios pieną mc? kasdien ge
name, — atsakė motina.

— O ką ji turi ant gal\os? — vėl p Klausė C aliu
kas.
— Nu gi ragU3 . . . paaiš
kino motina.
Tuo metu karvė garsiai
subliovė.
Nuetebęs Galiu
kas paklausė motin s.
- Mamyte, kuriuo ragu
1 a karvė daba* triubija.

SNIEGAS MASKVOS FRONTE
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"New World" apie Lietuvą
“The Nesv World”, Chicagos arkidiecezijos katalikų
laikraštis šios savaitės numeryje įdėjo savo bendra
darbio platų pasikalbėjimą su Lietuvos pabėgėliais ku
nigais — J. Prunskiu, K. Barausku ir dr. A. Deksnift.
Įdėtas ir visų trijų atvaizdas, šie trys gerb. kunigai,
buvę Lietuvos katalikų laikraščių redaktoriai ir visuo
menės veikėjai, papasakojo “The New World” atsto
vui įdomių ir kartu skaudžių dalykų apie religinį gy
venimą Lietuvoje prie bolševikų okupacijos.
šias jų žinias paskelbs ir visi kiti anglų kalboj lei
džiami Amerikos kataliku laikraščiai.

r

*
i#**
l'DrtugM” Aetna tempnm*.
Nacių tankas šliaužia per sniegą Viazmos gatve. Artinasi žiema. Bolševikai sako,
kad žiema bus jiems šauniausia talkininkė kovoje su naciais. Gatvės pašaliais tik
yieni griuvėsiai,
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Alia Rachmanova

SUMIŠIMAS TIKS FABRIKU

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliakonis

U. TOMAS

(Pabaiga).
Rugsėjo 6 d.
Daug pabėgėlių mėgina patys pasidaryti sau muilo.
Mat, dabar už jį, kaip ir už druską, iš ūkininkų galima
visko gauti mainais. Kai kurie iš maišų siuvasi nagines,
o jų padus pasidaro iš kanapių virvučių.

\
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Rugsėjo 7 d.
Šiandien ėjau pro šalį vagono, kuriame gyveno bu
vusiojo ministerio žmona, p. Šeremetevskaja, ir užsukau
į vidų. Kampely susirietę sėdėjo veri* darni vaikai, vago
ne buvo beveik tamsu.
— Kur jūsų mama? — paklausiau.
— Mama kirto malkas, ir vienas šipulys jai pataikė
į akį, todėl išėjo pas gydytoją! — atsakė vyriausioji
mergaitė. Senelė sėdėjo viršuje ant narų ir kažin ką be
pertraukos niurnėjo sau po nosia prancūziškai, ji manęs nepažino.
Tuo tarpu kažin kas pasibeldė į duris, ir į vidų įėjo
kailiniukais apsivilkęs vyras, apsiavęs veltiniais batais
ir ant galvos užsidėjęs papachą. Aš jį tuojau pažinau.
Tai buvo generolas šeremetevskis.
— Vaikai, kur mama? — paklausė jis greitai.
— Aš tuoj ją pašauksiu! — atsakiau aš.
— Mane iš koncentracijos stovyklos išleido tik po
rai minučių. Aš raudonarmietį tol prašiau, kol jis galų
gale sutiko. “Tave vistiek sušaudys,” pastebėjo jis, “na,
tai gali eiti nors dar kartą pasimatyti su žmona ir vai
kučiais!”
Po poros minučių aš vėl buvau vietoje — šį sykį su
jo žmona. Išsyk ji man nenorėjo tikėti, bet paskiau, pa
mačiusi vyrą, tik suspigo ir puolė jam ant kaklo.
Aš pamažu išėjau iš vagono.
Komunistas leido generolui atsisveikinti su saviš
kiais!
Vadinasi, ir komunistai gali turėti širdį? Tie,
kurie užuojautą ir pasigailėjimą laiko niekingiausiais
buržuazijos palaikais! Kaip tai gali būti ?

Ties Air Associates fabriku, Bendix, N. J., sužeista keturi piketininkai, bandžiusie
ji sulaikyti į fabriką važiuojantį automobilį su darbininkais. Ketvirtoji savaitė fabri
ke streikas.

SPAUDOS BIULETENIS
Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.
Lietuviai prieštarauja
vokiečių planams

gelyje Amerikos laikraščių Laisva Tautų Sąjunga
spalių 12 d. (sekmadienį). (Novoje Russkoje Slovo, spa
lių 7 d.)
-------------------Viktor Černov, “Novoje
n LENKŲ, UKRAINIEČIŲ,
Russkoje Slovo”, spalių 7 d.
ŽYDŲ, RUSŲ IR KITŲ
rašo:
“Nors M. Veinbaum pa
čią Laisvos Rytų Europos
Klaidingas kelias
Tautų Sąjungos idėją svei“Nowy Swiat”
I2 kiną, bet reiškia abejonių,
d’ laidole džiaugiasi, jog ka(J vjsos tautos padarytų
“Deutsche Allgemeine Zei- tą laisvu noru ir klausia ką
tung” vadina Vilnių lenkų daryti jei kokia nors tauta
miestu.
panorės išstoti iš tokios są

PIRKITE APSAUGOS BONUS!
* K. Ką turiu daryti, kad geležinkeliečių organizacijos
pagelbėti savo sunui, kurs ir ir daug kitų darbo grupių
įstojo kariuomenėn?
visoj šaly indorsavo Pro
A. — Jūsų sūnus turi bu-' gramą.
ii
aprūpintas drabužiais
Pastaba.
įgyti Apsau
maistu ir naujovine išran-i
gos Bonus ir Ženklus kreip
ga. Tam reikalingi pinigai.
kitės į artimiausį
paštą,
Pirkite Apsaugos Taupumo
banką, arba taupumo ir sko
Bonus ir gelbėkite vyriau
linimo sąjungą; arba rašysybei, kad jūsų sūnus būtų
ktie U. S. iždininkui, Waviskuo aprūpintas.
shingtone, D. C. Taip pat
A. — Jis stipriai koope Aosaugos ženklai
ruoja. A. F. of L., C. I. O.,

“Netv York Times” sek-'
madiemo numeryje, spalių
12 d., paduoda
.duoda
savo koresw
pondento iš Stc
Stockholmo pranešimą apie Lietuvos išsi-;
laisvinimą nuo bolševikų pa
čių lietuvių rankomis, be
veik be vokiečių pagalbos;
ir apie tų sukilėlių sukurtą'
“aktyvistų” organizaciją, ku
rią dabar vokiečiai likvida
vo, nes ji veikė lietuvių na
cionalistinėj dvasioj, ko vo-; Tam pačiam numeryje til- jungos.
Man prisimena sena pa
kiečiai nenori toleruoti, nes po ilgas, bet tuščias straipstai prieštarauja vokiečių nis antrašte “Klaidingas Ke- tarlė: Dievas davė centelį,
planams.
j lias.” Straipsnis be parašo. o velnias skylelę ir nusmu
Nežinomas autorius pasako ko centelis į tą skylelę...
Rugsėjo 9 d. 150,000 lietuvių
Mūsų atmintyje Norvegi
ja, kad vokiečiams paskel
38-52 Years
Šiandien, eidama į prekyvietę, pakeliui sutikau karo pasiųsta į Sibirą
ja
nutraukė
ryšius
su
Šve

bus karą sovietams, lietu. Suffer Distress At This Time!
belaisvį vengrų karininką, kuris visuomet ateidavo ap- Tokia antrašte “New York vių, latvių ir estų pabėgėlių dija. Ir Švedija net nemė
lankyti į biblioteką mūsų vokiečių. Bet kaip jis atrodė! Joumal-American”
spalių Berlyne tarpe pasireiškė di- gino jėgos, bet išsiskyrė ge
If this period in a woman’s life
Keturių kareivių varomas, be kepurės^ basas, tik su 15 d., žinioje iš Čikagos, pla- delis ūpo pakilimas — jie ruoju. Turbūt, p. Veinbaum
makes you eranky, restless,
hdl
nervous, irritable, tired, blue at
vienais marškiniais!
Mane pamatęs jis truputį stabte čiai rašo apie bolševikų te- tikėjosi Hitlerio pagalba vėl šiame klausime ne daugiau
r/
times, suffer weakness, dizziness, hot flashes, distress of to go smiling thru trying “midlėjo ir man drebančiu balsu šūktelėjo:
švedas,
nei
patys
švedai.
Ar
rorą Lietuvoje, masinius lie- atgauti nepriklausomybę ir
dle age.”
“irregularities”—
— Mane ką tik suėmė . . . kaip įkaitą.----------- Jei tuvių trėmimus į Sibirą, šei-1 tapo apvilti.
Start at once—try Lydia E.
Taken regularly—Lydia
gi tai, dalinai, ne atsaky
Pinkham’s Vegetakle Com
Pinkham’s Compound helps
bolševikams Vengrijoje kas atsitiks, tai mane sušau mų perskyrimus, vaikų nuo
pound. It’s one medicine you build up resistance to such an_ ..
, .
• mas į p. Veinbaumo “ką da
can buy today made especially noying symptoms that may be. , .
. ,
.i Toliau autorius cituoja ryti?” O pilnas atsakymas
dys! — — — Prašau perduoti mano draugams vokie tėvų atskyrimus
for women—it helps relieve
ir bolsevi- T ,
, .. , .
tray your age faster than any„
i Lohses atsišaukimo vietą bus: sudaryti valstybiniame
distress due to this functional
thing. Also very effective for
čiams linkėjimų, taip pat mano žmonai! Ji gyvena Bu kų .kerštą.
disturbance. Lydia Pinkham's younger women to relieve
kur
jis
mini,
“
Kad
Baltijo:
Compound has helped hun- monthly eramps. Follovv labti
dapešte, kur ... — bet tuo pačiu momentu gavo į pe
vienete tokias sąlygas tarp
Žinioje minima, kad bol
dreds of thousands of women directions. WORTH TRYING!
valstybių
politika
per
20
čius smūgį šautuvo buože, ir vienas kareivis sušuko:
ševikų keršto auka esąs ir pastarųjų metų buvo klai atskirų į jį įeinančių tautų,
— Užteks! Tolyn! čia nėr ko plepėti! Marš!
kad jo3 jiems būtų naudin ti bendrai, tai užėjus karo kad galimas laisvas susita
generolas Raštikis:
dinga.”
Ir taip vargšelis negalėjo nė perduoti savo žmonai
gos ir patraukiančios, o ne uraganui tokia jėga palai rimas su vengrais, čekais,
“Lietuvių kilmės ameripasveikinimo — rasi, paskutinio . . .
kiečius šiurpas purto skai-! — Taip, ji buvo klaidin būtų panašios į retežį, kv komi ryšiai trūksta ir val bet ne su tautomis, kurios
\ Aš ilgai sekiau jį akimis, kol jo aukštas, lieknas lie tant žinias, kad generolo ga, — sako autorius, — bet riuo senovėje ant laivų su stybė subyra, kaip popieri dėl vienų ar kitų priežas
muo išnyko tolumoje.
Raštikio, Lietuvos kariuo- ne toje prasmėje kaip mane kaustydavo vergus — irk nis kortų namelis...”
čių atsiskyrė nuo buvusios
luotojus.
menės vado, trys vaikai, ku- Lohse, bet todėl, kad buvo
Į tokį V. černovo laišką Rusų Imperijos. Jis puola
Rugsėjo 12 d. ■ rių vienas tik dviejų metų, Berlyno įtakoje! Sunkūs pa
Prisiminkite Angliją, ku vėl atsiliepė M. Veinbaum V. Černovą, kuris Išdrįso
Karo belaisviai bibliotekoje . šiandien
nesitveria buvo sugrūsti į gyvulinius tyrintai, kurie užtiko roūsv ri savo laiku pamėgino la  kuris spalių 7 d. rašo:
būti kitos nuomonės.
džiaugsmu, nes jiems leidžia grįžti į tėvynę. Išvažiuos vagonus ir išsiųsti į Sibi-' šiaurės kaimynua, privalė kyti amerikiečius “čeremi
“Černovo žodžiai gerai
Doros keliu eidami, pri
namo ir mūsų vokietis.
išgydyti juo3 nuo praeities sų” rolėje ir rezultate nu skamba, bet yra aplinkybės,
rą.”
klaidų. Tenka tikėti, jog vė stojo tos Amerikos. Ji pa kuomet ir geros idėjos virs eisime tikrosios laimės ži-*
Sėdžiu Irtišiaus pakrantėje, mažam parke.
Visai
Biuletenio atgarsiai
pasirodžius Kauno, Rygos darė išvada iš tos karčios ta pavojingomis ir net kenks būrį.
ruduo.
Laukai kitoje upės pusėje pageltę, drėgni par
Lietuvos Pasiuntinybės J. įr Talino padangėse laisvės pamokos. Visa eilė jos ko-1 mingomis.”
ko takeliai nusėti mirštančiais geltonais ir rusvais lapais.
Rtlitrt
Viršum miesto kabo paniuręs dangus, upės tėkmėje ma A. V. leidžiamas anglų kai- šviesai, Lenkija šį sykį ra3 iOnijų jau paskelbtos savy
M. Veinbaumo nuomonė
flėk Fati
J|
ba biuletenis, plačiai siun- lietuviuose, Latviuose ir es ' stoviomis “dominijomis”, lx mums yra tik tiek svarbi
jestotiškai ir melancholiškai pliuška vilnys.
Forquickrelie t-om itchii.i o' aacma, pu įpies,
tinėjamas svarbiausiai Ame, tuose draugus, su kuriais susitarimo su jomis Impc kad ją tarė asmuo, pats da athlete’a foo», aeabies, mshcs r.nd other *»•
temally caused skin troublcs, ūse world-t.-.mous,
antiseptie, liquid D D D Presenption.
Mąstau apie Vadimą, kurį ^bolševikai išmėsinėjo, rikos spaudai, įžymiems po- ga'ėn pradėti bendrą kultu- rijoje jokių svarbių spren lyvavęs Vašingtone delcga eooting.
Greaaelcss, stainless. Soothes irritatioii amt
stopa intense itehing. 35c tri-il bottle
apie tėvelį, kuris, greičiausiai, turės mirti kažin kur pa litikams, didesnių miestų' rinį, ekonominį ir politinį dimų nedaroma. Tų ,domi cijoje, kūri State Departa ęuiekly
proves it. oryour money back. Ask your
druggist
today for D. D. D. Patscaiet iom.
nijų atstovai lygiai su Lon mente pareiškė norą propa-j
sauiio pakrašty, apie visus kenčiančius rusus ir prie kry viešoms bibliotekoms, pra- gyvenimą.
deda rasti atgarsį. Daug po- ... .....
. ... .
dono atstovais dalyvavo guoti laisvos federacijos ižiaus prikaltą savo tėvynę.
litikų prašo Pasiuntinybę ir
Versalio Konferencijoje ii dėją, o vėliau grįždamas iš Taking your giri to the
Ukrainiečių
dienraštin toliau Taįtų Sąjungoje To sostinės į New Yorką pake
Konsulatus įtraukti juos j
movies?
“Svoboda” spalių 14 d. pir pačios teisės, pasibaigus ka
gavėjų
sąrašą,
dėkoja
už
lyje jau “apsigalvojo.”
Šiandien perduodu vokiečiui, kurie grįžta į tėvų že
mam puslapyje įdėjo žinią rui, pažadėtos Indijai.
siuntimą,
prašo
papildomų
mę, savo dienoraštį. Aš siunčiu jį į nežinomus tolius,
Daugiau svarbos tenka pri
tpic bolševikų terorą ir žu
į laisvesnį kraštą, šį desperacijos šauksmą iš “laisvės’ Žinių ir nurodo dar asme dymus Lietuvoje ir, kad tuo
Reorganizuotis į laisve duoti balsui VI. Lebedevo,
nis, kuriems naudinga būtų
Watch out that your breath does net
šalies.
«
. . . you yourself probably don’t
reikalu Lietuvos Pasiunti sąjungą sunkiau nei veikti buvusio Kerenskio valdžios offend
siuntinėti tą biuletenį.
(tnow whether It’s olfenstve or othenrtse.
pagal
“
seną
išbandytą
”
prie
nario
ir
svarbaus
lyderio
nys Washingtone įteikė no
If you want to make a hlt wlth your
friend, there’s a way to make your
“Journal American” spa tą, painformuodamas State monę “laikyk ir nepaleisk.’ 3oc. rev. partijoje. Jo ilgas giri
breath more agreeable. And lt’a easy.
Ruduo.
Nykus, liūdnas, beviltis ruduo, po kurio lių 13 d. 1 ir 3 pusi. pasi Departamentą.
Gal tokie receptai vie'.or straipsnis “Novoje Russko Slmply rlnse the mouth wlth Llsterlno
Antleeptlc before you atartout. Llstertne
naudojo gana plačiai tuo
ateis mirtį nešanti žiema.
laisvo susitarimo ir atrode je Slovo” tilpo spalių 5 d halta food fermentatlon ln the mouth,
the usual cause of breath odors accord
Bendrai, “Svoboda” daž aiškesni, bet laikai dabar ir užvardintas: “Sprendimas ing
Ar išauš tau kada pavasaris, o Rusija?
biuleteniu painformuoti apie
to some authorltles. then overcomea the odors fermentatlon produces.
barbarišką bolševikų elgesį nai informuoja savo skaity per komplikuoti tokiems Rusijos likimo už pusryčių Lambert
Pharmacal Co., St. Loult, Mo.
sprendi stalo.”
Lietuvoje okupacijos metu. tojus apie Lietuvos reikalus “palengvintiems”
Bafora Any Data Uaa
Taip pat ištraukos iš to biu draugiškai prielankioje dva mams. Istorija parodo, kad
Tame straipsnyje V. Le- LISTERINE ANTISEPTIC

MostMIŪDLt-AGEWūmen

a

WATCH OUT!

letenio buvo pastebėtos dau* sioje.

kur nėra laisvo noro gyven- bedevaa

kategoriškai

sako, I
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TURTAS VIRS .. $6,000,000

Iš Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų
Draugijos Centro Susirinkimo
Spalio 16 d. Šv. Kazimie
ro Akademijoj įvyko ARD
Centro susirinkimas.
Iš
klausyta raportų iš ARD
skyrių darbuotės ir suvesta
sąskaitos įvykusiojo “šal
tojo” pikniko rugsėjo 28 d.
Nežiūrint kad diena buvo
šalta, bet rėmėjų kilnios
širdys ir katalikų visuome
nės didelis palankumas tą
pikniką šildė taip, kad gra
žaus pelno liko. Nesakom,
kad rėmėjos “stebuklus da
ro,” tai šventųjų darbas, bet
džiugu pažymėt visų skyrių
tikrai nuoširdų pasidarba
vimą. Pav., ARD 2-ras sk.,
iš Bridgeporto, stalas ir di
delis pasidarbavimas
kil
nios mergaitės pirm. 2-rojo
sk. Onos Kazlauskaitės, da
vė stebėtinų rezultatų. Pik
niko komisija: E. Jonaitie
nė, Agniete — Vaicekaus
kienė ir Agnietė Smagurienė, išdavusios raportą susi
laukė sveikinimų ir ploji
mų, nes jų “stalas” šiame
“šaltame” piknike gryno
pelno padarė $135.00 (be
laimėjimo knygučių!) Be to,
per skyrių jau įsirašė dvi
amžinos narės ir kas susi
rinkimas įsirašo vis naujų,
jaunų narių. Sveikiname
2-rajį sk. ir jo veikėjas.

APART APSAUGOS, TURIME
<f<COC H M
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................. įOOO/UUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu

Restauracija gabioj vado
vybėj 6-tojo sk. netik pri
vaišino visus (net ir savo
kleboną kun. A. Brišką,
kurs piknikan atsilankė)
bet ir “liekanų” teko sesu
tėms nuvežt net į tris vie
tas.

8-tas sk. iš Marąuette
Park savo garbę apgynė ir
kaip visuomet puikiai pasi
darbavo. .
4-tas sk. iš “Rožių Že
mės” gražads pelno padarė.
3-čias sk. iš North Side,
švęsdamos savo parapijos
patrono dieną, pikniko ne
siekė, bet visvien $20.00
pridavė prie pikniko pelno.
Visą sudėjus, da gi ir lai
mėjimo pelną, piknikas, ga
lima sakyt, buvo vienas
pasekmingiausių ARD isto
rijoj. Tai gražus lietuvai
čių pasiaukojimo darbas ir
našus.
ARD skyriai
parapijose
Visi ARD skyriai para
pijose džiaugiasi dideliu
gerb. klebonų palankumu jų
darbuotėj.
Jei rėmėjų ne
būtų, kurios tik tam dar
buojas, kad palaikyti Sese
rų Kongregaciją, o be se
serų, nebūtų kam auklėti
jaunąją katalikų lietuvių
kartą.
Motina Juozapa reiškė
didelio džiaugsmo ir padė
kos visoms ir pažadėjo nesustojančią maldų dovaną
už rėmėjų ir prietelių svei
katą.

O ką jau besakyt apie ki
tus skyrius.
štai, Cicero
9-tas sk. ne tik piknike pel
nė gražią sumą pinigų, bet
laimėjimo knygučių pardabė už $161.00.
Darbavos širdingai ARD
1-mas sk. prie baro, nors
Lapkričio 16 d. įvyks
biznis negalėjo būt pergesusirinkimas
riausias, nes per šalta buvo mėnesinis
Po trumpo susirin
alutį gerti.
Bet pelno li ARD.
kimo įvyks draugiškas po
ko nemenko.
būvis visų skyrių rėmėjų
ir darbuotojų, kurios per
metų eiles, plušo, dirbo ir
niekuomet nėra sau suren
gusios draugiško vakarėlio.
Užtai iš anksto primena
me rėmėjoms, kad skaitlin
gai susirinktų į susirinkimą
iš visų skyrių ir bendrai va
landėlę visos praleistume,
po darbų pabaigos, kol vėl
pradėsime darbuotis jau
1942 metais, Dievui pade
dant ir gerų norų rėmėjų
nestingant.
Centralė.

MES MOKAME

tOAN ASSOCUriONofOle^a
JL'STIN MAC K1£W1CH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 114/

•A>T, DTD. LAIDOTUVIŲ DIUKTOUAI

Šv. Kazimiero parapijos, Gary, Ind., choras, vedamas varg. Mary Raidis, šį sekma
dienį duos šaunų koncertą, parapijos salėj. Plačiau apie koncertą ir programą buvo
rašyta penktad., spal. 24 d. “Drauge”.
tyti ir smagiai praleisti laiką prie geros muzikos. Bus
Brighton Park. — Mote i ir laimėjimui daug įvairių
rų Sąjungos 20 kuopa ren dovanų. Neužmirškite die
gia labai naują, ir pirmą sy j nos ir vietos.
T_ . v.
;
kį Chicagoje, “Silkių Va
Kviečia Komitetas.
karą” lapkričio 8 d., para
pijos salėj. Pamatysite vi
sokių - visokiausių silkių,
kokių tik Brighton Park są
jungietės moka pagaminti.
Kviečiamos ir iš kitų kuopų
sąjungietės dalyvauti, taip
Stateville kalėjime kali
gi ir visas Brighton Parkas,
kaip jauni, tai ir seni, nes nys Richard Dolan, 26 m.
visiems bus žingeidu pama amž., per paskutinius du me
tus buvo patikimas. Jis šoferiavo kalėjimo viršininko
pavaduotojui Johnsonui. Jis
Listen to
turėjo laisvę eiti visur.

Kas! Kur! Kada!

Kalinys prarado
pasitikėjimą

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

OUINTUPUIS
ūse MUSTEROLE for

£HES7 COLDS
Mother—Give Your CHILD
This Šame Expert Carel

At the flrst sign of the Dionne Quintuplets catching cold—their chests and
throats are rubbed with Children’s
Mild Musterole — a produet made to
promptly relieve the DISTRESS of
children’s colds and resulting coughs.
The Quints have always had the
best of care, so mother—you may be
assured of using just about the BEST
produet made when you ūse Musterole.
MORE than an ordinary “salve”—
warming, soothing Musterole helps
break up local eongestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
those preferring a stronger produet

to

poinl

fhe way to

620 W. 15th Ave.

Phone 9000

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI

J

r

MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
“Pradžioj randasi tikėji-'
mo atšalimas, iš šio abejo
nės, vėliau prieštaravimas
ir pagaliau neapykanta ir
pašaipa. Pusiau galvojimas
veda prie velnio, o pilnas
galvojimas veda prie Dievo”
— pasakė žymus poetas ir
rašytojas F. VV. Weberis.

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

S&K- PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Gyveno 6918 S. Campbell Av.
Mirė Spalio 25. 1941, 10:30
vai. ryte, sulaukęs 4 8 metų.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Dungerių kaim.
Amerikoje išgyveno 28 m.
l’aiiko dideliame nuliūdime
moterį Adelę (po tėvais Sirusaite), du sflnus; Clarence
ir ltiebard. dvi švogerkas Eleonorų Kačinskienę ir salomėjų Anddrijauskienę, švogerj Kazimierų Kirus, pusesere
Antaninų Pučicnę ir pusbrolį
Mykolų Šimkų ir jų šeimas ir
kitas gimines ir pažįstamus, o
Lietuvoje motinų Dnrborų ir
3 seseris ir daug kitų giminių
ir pažjstamų.
Kūnas
pašarvotas
Antano
Petkaus koplyčioje,
6812 So.
YVestern Ave.
Laidotuvės Įvyks
trečiadie
ni. Spalio 29, iš koplyčios 8
vai. ryto Pus atlydėlas j Gi
mimo švenč. Panelės parap .
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažjstaluus dalyvauti laidotuvėse.

VINCENTAS PIKTUZIS
Mirė Spalio 23 d., 1941, sulau
kęs pusės amžiaus.
Ginė Lietuvoje. Kilo iš Ma
žeikių apskr.. Veiksnių parap.
Tučių kaimo.
Amerikoje išgyveno 27 in.
Paliko dideliame nuliūdime
brotj Stanley ir brolienę Marie ir jų šeimų, pusbrolį Jur
gi ir jo žmonų Erų Piktužius jr jų šeimų ir daug kitų
giminių ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko 5 brolius ir 1 seserį ir jų šeimas ir daug kitų
giminių ir pažjstamų.
Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 1 East 119th st.
Laidotuvės (vyks antradieni.
Spalio 28 <1., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas J šv.
Petro Ir Povilo parap. bažny
čių, kurioje Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas "J šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pnžjstarnuš dalyvauti laidotuvėse.

1520 kilocyclea (Top of the Dial)

J

mas nutrauktas.

Moteris patarnauja

VIKTORAS MILKINTAS

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC
Every Saturday, 1 to 2 P. M.
STATION WHIP

Paskutiniu laiku jis su
reikalu buvo pasiųstas }
Lockport.
Tenai nusigėrė
ir sukėlė triukšmą. Policija jį areštavo ir pristatė
kalėjiman. Juo pasitikėii-

KELNER - PRUZIN
ttanndtt PatanuvtBM —

Ali

Nuliūdę Moteris, Sūnai, Mo
tina, Kcverys, švogerkos, švogeris, PiisM-erės, Pusbroliai ir
Gintinos.

Laidotuvių direktorius Ant.
Petkus. Tel. OROvehill 0142.

Nuliūdę Broliai, Scstno, Bro
lienė, Pusbroli-. Ir Giminės.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Laidotuvių direktorius J. F.
Eudelkls, Tel.. Yards 1741.

KOPLYČIOS DYKAI l

VYivet, mothera, »i»ter»—4hey're often

forced

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.

f

haii

t

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

health to their men folkl For women
know that a healthy head producei
handsome

hairl

And

fhaf'i

why

vomen everyvvhere are pointing to

Rez. Tel. VICTORY

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

Fom-ol, the remarkable foaming oif
»hampoo which firit rtaurishei the

tealp, then takes the dūli, parched
hair and brings it back to glovring

beahh. Fom-ol is so economical; o
little goes a long way. Ask your

druggist for the regular 50c size.

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskai
H. Rajewskl
“Shorty"

935 YVest 35th Street
Chicago, UI.

LAIDOTUVIIJ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS Ir CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 Soath Halsted Street

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenne
Tel. YARds 4908

ANTHONY B. PETKU8
1410 Sonth 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. YVestern Avenne
Tel. GROvehiU 0142

LACHAYVICZ IR SŪNAI
2314 YVest 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

Or, write for a generous trial bot-

6e, enclosing 10c to cover packing

and postage.

fom-ol

MILDA BUICK SALES
viRNINTftLP I.IETITVTŲ RTTTCK’O AGENTŪRA

*

Nauja

Vieta:

007 WEST
35TH STREET. CHICAGO
«e
Telefoną#: LAFavette 202?

Pirmadienis, spalių 27, 1941

DRAUGAS

POTVYNIAI KANSASE

Lietuvos Vargai Po Visą Ameriką
Pereitą savaitę The Chicago Herald-American pasi^W-.’odė raštai apie Lietuvos'
vargus po Rusijos ko
munizmu: kaip komunis
tai išniekino lietuvių katali
kų tikybą ir kaip pavergė
visą tautą.
Autorius šių vaizdžių ap
rašymų buvo Stasys Pieža,
kuris gavo medžiagą iš Lie
tuvos legacijos Washingtone, iš Chicago konsulato,
Lietuvos Raudonojo
Kry
žiaus ir iš Amerikos lietu
vių Kunigų Vienybės.

*7

7

Tai
pavyzdys visiems, I
nes
redakcijos visuomet
įdomauja, kas skaito jų ras
tus. Lietuviams dabar yra
daug lengviau patekti į ang
lų spaudą.
Skaitytojas.

CLASSIFIED

I *

«« <:5
t*
IH

REIKALINGI DARBININKAI
HELP

WANTED — VYRAI

13
18
12
0
1«
3
7

parlor rakandų f rėmų. Kreipkitės j:

Seserų Pranciškiečių
Rėmėją susirinkimas

1435 WEHT HIBISAlilI STREET

t

MOLDERIAI — “bench" ir mašinų
molderiai, patyrę dirbime su bresu.
Tik patyrusiejl lai atsišaukia.

S

Tovvn of Lake. — Sv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų
3 sk. skaitlingas susirinki
mas įvyko spalio 19 d. Šiam
susirinkime įsirašė "žinoma
uJ
m
veikėja Amilija Navickienė.
Iš seimo raportavo A.
į
Snarskienė ir J. Šiaudvitie*
nė. Pranešė, kad seime su
dėta $2,557.48. Tai graži pa
______
(“Draugas’ Acme teiephoioi
rama naujai akademijai.
Hutchinson, Kas., gyventojai braido užlietomis gatvėmis. Nuo smarkaus lietaus pat
Pranešė, kad seime iš Chi
cago buvo net 20 atstovių. I vinęs Cow upelis pralaužė pylymus ir vanduo užliejo miestelio gatves.
Sus-mas padėkojo A. SnarsBuick automobilius jisai ne- ir apie gražiąją lytį pagalkienei už raportą.
miegojo, o dirbo rankoves ' voti. Galima iš anksto tikSkaitytas laiškas Motinos
atsiraitojęs.
Pardavė dau- rinti, kad jam neilgai truks
Dovydos, kuri dėkoja sky
giau mašinų, negu didžiuma užkariauti kurios nors grariui už auką seimui $109.00.
visų kitų agentų Chicagoje, žuolės širdį.
Linkiu jam
Skaitytas laiškas - kvieUmas j Labdarių seimą Pa.
ir už tai gavo iš Buick Mo geriausios kloties
visame

tautas marynas

Rimtas Jaunikaitis

tor kompanijos paaukštini
mą ir brangią premiją.

Eidamas Buickus parda
vinėti Antanas pasirinko
gerą ir teisingą lietuvišką
agentūrą, Milda Buick Sa
les, 907 W. 35 st., kurios sa
vininkas yra žinomas lietu
vis, Dan Kuraitis.
Kurai
čiui jisai darbuojasi labai,
Antanas Labanauskas
pasekmingai jau antri me
Jis gražus, mokytas ir la tai.
bai darbštus, bet vis dar ka
Baigęs aviaciją ir išsidirvalierius.
Ne todėl, kad
jam būtų sunku mergina at- b{a "erą varda automobilių,
rasti, ir ne todėl, kad mer- biznyje Antanas dabar tuginos jo nemylėtų. Jeigu ‘ rSs truPut< Augiau laiko
atr odo tuo atžvilgiu “apsilei
FINANCE AND LOANS
dęs” — tai tam yra svar
Finansai ir Paskolos
bios priežastys.
Mat, die
nomis — Antanas pardavi
nėję Bujckus, vakarais ir
GREIT IR PIGIAI
sekmadieniais jis muzikas,
ANT 1-mų MORGICIŲ
groja vakarėliuose ir kon Mėnesiniais atmokėjimals
certuose ir lavinasi.
Kadangi jau dirba du dar Mutual Federal
bus, tai neatrodytų, kad tu
Savings
ri laisvo laiko. Bet jo visgi
suranda. Sutaupęs valandą and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
čia, kitą kitur — jisai lavi
nasi aviacijos. Kad jam se
2202 W. Cermak Rd.
kasi toje šakoje parodo fak EEN. J. KAZANAUSKAS, See.
tas, kad jisai išmoko viską,
TURTAS VIRS 11,100,000.
kas reikalinga lakūnui, atli
ko reikalaujamą skaičių Jr
valandų skraidymo ir da
bar jau turi pilno piloto
rangą.
Jo nuopelnams tikrai nė
ra galo. Pardavinėdamas

PASKOLOS

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

ADVANCED PHOTOGKAPHY
4
,
•
l0west possible price^

Henry (Babe) Baranow»lci, who plays the quarter back position
on Leo'i powerfull football eleven, is one of Coach Wbitey Cronin’t
main reasons for beli.ving his boys will again represent the Catholic
High Scbool League m Mayor Kelly’s All-City Chatnpionship, to be
held at Soldier Field, Saturday, November 29.
Three times in the
past seven years, Leo bas seen aetion in the greatest high scbool
football game played anysrhere in tbe United States.
lt is štili
aeeking its first win, however, losing bv scores of 6 to O in 1934 and
’3B. Lašt year it went down befora Fenger by a score of 18 t# O.
A trowd in eaeess of 100,000 is anticipated for this year’s renevral,
its eighth consecutiya under the spoasorihip of Chicago • Owb Chriąta

__ _ _____

....

....---

KORSETU

KCDIKIAMS. DHARUftlŲ

V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP
5922 VV. Roosevelt Rd.
Tel. AUSTIN 1175

HELP

WANTED

— MOTERYS

aukšč.
aukšč.
aukšč.
aukšč.
aukšč.
aukšč.
aukšč.

CHAKI.ES P. SUROMSKIS & CO.,
6921 So. VVestern Avenue,
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

PA IEŠKAU savo brolio Andriejaus
Astramsko, kuris keturi metai at
gal gyveno Chicago. III. Jis pats
ar kas apie jj žino malonėkite man
pranešti.
ONA BUZ.UTIENft,
(III Alabama Avė.
Slieboygan, VVIs.

REIKALINGA MERGINA prie na- | ------------------------------------------------------------------mų darbo.
Pageidaujama katalikė
PzVlEŠKO.VII AGENTAI
mergina.
Apsibūtiant vietos.
į Reikalinga — gerų. teisingų vyrų,
TELEFONl'ORIKTE: EUCLID 5430 į agentavime, lalkračių
pardavinųjl■
me Įvairiose kolonijose. Šaukite —
; OANal 8010 numatyti pasikalbėjimo
laiką.

Svarios mintys

©DEFENSE

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS
»ONDS
i AND STAMPS

oN SAU ATYUl’R POST OFFICE URBAN K,

Above is a reproduction of the
Treasury Department’g Defense
Savings Poster, showing an exact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed sculptor
Daniel Chester French. Defense
Bonds and Stamps, on sale at your
bank or post offlce, are a vital part
af America’s defense preparaiiona.

PHONE, LAFAYETTE 2X13

AR LAIKAS NAMUS
pataisyti:

Kreipkitės prie

Žmogaus prigimimas —
teisumas. Jeigu tas jam
ta sis teisumas nustojamas,
žmogus negali būti laimin- i REMKITE IR PLATINKITE
gas.
1 KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Charles Yushas
Lietuvis Kontrakvjrius
Ir Karpenterys

PASKOLOS

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

'ii

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, III
valdžios darbų — dabar užsiimi
visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimo

2223 West 23rd Place
Tel. Canal 5014

•
TAI IDY1/ITC
Įstaigoje. Jūsų indell&l rūpeeI
T 1x1 I CZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
SM%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MŪSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo
Vieno KUjentoI

Patarnavimo,

Nennskrlandilant

Nei

Kelatuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St.

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

MASGKL8 — STOVĖS,

*11 SaUonally Advertlaed Items

Al£X ALESAUSKAS & SONS

SUTAUPYSI

DAUG

PINIGŲ,

GERIAUSIA IR STIPRIAV9IA ŠIŲ DIENŲ
LIVKRELT,

Visiškai

DARBO

IR

SVEIKATĄ-

ISIOY1

CTOKFRT
1 VlkljHĮ |

STOKER SALES
4>

BOILERIUS

REPublic 3713
*

Ambrosia & Nectar
BEERS

AutomatHkaa

6921 So. Western Avė.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF

ŠLEG AITI S
* ĮVEDU ŠILUMĄ

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo* rūšies produktų.

REPRESENTATIVE

Telefonas REPUBLIC 6051

<1

VAIKINAI — 16 metų ir suvirš
amžiaus
reikalingi
nuolatiniams
sveikatingiems darbams. Patyrimas
ne svaruu. Veltui uniformos duo
damos. Atostogos su mokesčiu. At
sikreipkite j "employment Office”
pirm 11 vai. rytais.
VVESTERN UNION
TELEORAPH CO.
417 Sl». LaSallc St.

Pratinkime vaikus patarĮnauti ir padėti vyresniems
ir si.pnesniems.

6343 So. VVestern Aven'

Wf

NO. MAJOR AVENUE

ir
ir
Ir
ir
ir
ir
ir

AMERICA ON GVARD!

DINING ROOM HF3TS — HAK
UOK SETS — BEDKOOM SETS
— RUOŠ — RADIOS — RE
» KIOEHATORS — WASHERS —

FACTORY

ŽAVIAUSIAM PAHUIIN MIMAM
MLR HELIU
RLIURKKLIV
PIRATINIU
ir
POČRET’BOOKŲ

2007

cottagiai nuo $2,500
bungalų nuo $4,700
2-fletų nuo $6,500
3-fletų nuo $9,500
4-fletų nuo $13.500
8-fletų nuo $16,500
10-fletų nuo $22,600

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

Be tikėjimo nėra laimės.
Nepaprastas prancūzų karo
vadas Napoleonas ir nesi
jautė laimingu, kada nuga
lėtos tautos prieš jį lenkė
si, kai prancūzų tauta jam
pergalės himnus giedojo; ne
kame.
Draugas.
sijautė laimingu, kai nuo jo f
žvilgsnio kariuomenė sty
Ko išmoksi — ant pečių ro..., — pajuto širdies džiaug
nenešiosi. — Patarlė.
smą ir tą laimę, kurios visą
savo gyvenimą neturėjo, šv.
Elenos saloje, visų apleistas,
W0LK STLUI 2 nuo sosto numestas, — pa
1945 West 35* Street
juto tikėjime.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

-r

Kus kų turit inuinyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujų
namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Kui-on iškiš Company.
Taipgi turime dideli pasirinkimų se
nesnių namų, ant lengvų Išmokė
jimų:

"CABINET MAKEH” — patyręs pri©

Iš gautų laiškų ir iš lai
kraščių pastebėta, kad šie
aprašymai, kurie tilpo ant
pirmo puslapio per keturias
dienas į
Chicago HeraldAmerican, taipgi tilpo vi
suose Hearsto dienraščiuose
Amerikoje.
Teko pamatyti šiuos ap
rašymus, su dideliais antgaiviais, ir daugiausiai ant
pirmo puslapio, sekamuose
dienraščiuose:
Los Angeles Examiner, |
Nevv York Journal-Ameri skirta auka $2.00. Atstovės
can, San Francisco Exami išrinktos: A. Snarskienė, O.
nėr, Mihvaukee Sentinel, Pilitauskienėi j. giaudvitieBoston American, Detroit ne.
Times, The San Francisco
Pirm. M. Sudeikienė pra
Call-Bultetin ir The Ch.ca- nešė, kad rinkliavoj surink
go Sunday Herald-Ameri ta $54.66. Aukų surinko: J.
can.
Į šiaudvitienė $15.70, E. GedPraeitą sekmadienį
vilienė $11.00, O. Sriubienė
dienraščių pavyzdį pasekė $9.33, G. Redaitė $6.54, MasThe Chicago Tribūne ant lauskas $5.31, B. Petrokas
editorialinio puslapio, pa- $4.22, L. Martišus $2.56.
vartodamas tą pat medžiąVisoms rinkėjoms ir au
gą minėtų dienraščių.
kotojams skyrius yra labai
Teko sužinoti, kad Chica-~l dėkingas.
Rėmėja
go Herald-American redak-1
--------------------cija susilaukė virš 150 laiš- _
kų iš savo skaitytojų pagiriant aprašymus.
Daug iš I Great Lake Navai Train
šių laiškų buvo nuo studen-'įng Station, arti Waukegan,
čių iš Šv. Kazimiero Aka- J autoritetams pranešta, kad
demijos.
j San Diego, Cal., sugautas iš
Trys šių laiškų minėtoji šio3 stoties pabėgęs maryredakcija pavartojo
savo nas Albert La Fleur, 19 ra.
editorialiame puslapyje. Lai amž.
skus, kuriuos redakcija pa
Spalio 12 d. jis pabėgo iš
vartojo,
parašė
prelatas arešto išsiveržęs.
Su juo
Mykolas Krušas, kun. P. P. Kartu pabėgo ir jūrininkas
Cinikas, M.I.C., ir kun. An-jArnold Harrington, 21 m.
tanas Mažukna, M.I.C.
I amž. Šis dar nesusektas.

‘

NAMAI — FARMOS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

I

IR SUTAISAU SENUS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Pirmadienis, spalių 27, 1941

DRAUGAS

šelpiamiesiems reikia padėti
RASTI TINKAMUS DARBUS
ls 60,000 šelpiamųjų “reliefu” asmenų Chicagoje
apie 20,000 yra tinkami
visokiam darbui, jei galėtų
gauti, pareiškia šelpimo komisionerius Leo M. Lyons.
Ne visi tinkami ilgam fizi
niam dienos darbui, bet visi
mielai norėtų nusikratyti
valstybiniu šelpimu ir gy
venti savanoriai,
kad ne
laukti išmaldos iš kitų.
Komisionierius Lyons sa
ko, kad iš 20,000 asmenų
apie 12,500 yra fiziniai tin
kamų. Jie kvalifikuoti bi
kokiam paprastam darbui.

Apie 7,500 kitų yra fiziniai
kvalifikuoti tik trumpam ir
lengvesniam darbui.

Lapkritį bus
pašaukta 701 vyru

Laimėjo 16,49ž dol.
iš sanit. distrikto

Pranešta, kad Cook ap
skrities trisdešimts drafto
boardų lapkričio 12, 13 ir
14 dd. karo tarnybon pa
šauks 701 vyrų. Iš kitų 73
boardų bus pašaukta 1,119
vyrų. Tai bus lapkričio
kvota — 1,820 vyrų iš 103
boardų.
Visam apskrity
yra 180 drafto boardų. Ki
ti boardai šį spalio mėnesį
parūpino reikalingą skaičių
vyrų.
Kai kurie neturėjo
iš ko parinkti išbaigę visų
registruotų vyrų
sąrašus.
Daromos atrankos iš atidė
tųjų.
Seniau buvo kalbama, kad
jei karo departamentas bus
reikalingas . daugiau draftininkų, tai ateinančių metų
pradžią gal bus paskelbtas
sulaukusiems 21 metų am
žiaus registravimasis.
Praeito liepos mėn. 1 d.
įvyko sulaukusiųjų 21 m.
amž. vyrų registracija. Ta
čiau iš jų tarpo negautas
toks tinkamųjų skaičius,
kaip buvo tikėtasi.

1936 ir 1937 metais Chi- Į
cago sanitarinis distriktas ■
Bervvyne tiesė srutų nuo- j
bėgas ir šiam darbui panau
dojo dinamitą. Tais sprog-į
dinimais sugadinta vienuo-1
liką gyvenamų namų. Jų
savininkai kreipės vyresnijin teisman ir reikalavo at
lyginimo.
Teismas jiems
visiems pripažino 16,497 dol.
iš sanitarinio distrikto.

Apie 20,000 galinčių dirb
ti bedarbių tikrai yra dide
lis rezervuaras, apie kurį
pramonininkams, jmomninkams ir kitiems samdytojams reikėtų atsiminti, kai
reikia gauti
darbininkų.
Tarp jų yra juodųjų ir bal
tųjų. Yra vyrų ir moterų.
Yra jaunesnių ir senesnių
amžiumi. Reikia kreiptis }
Chieago Relief Administration, 209 W. Jackson bulv.

Koronero teismas
išteisino studentą
Koronero teismas išteisi
no studentą Clarence Mc
Donald, 20 m. amž., kursi
spalio 5 d. automobiliu su
važinėjo ir užmušė du vy
rus.
Nežiūrint to, studentas
šaukiamas Bernaičių (Boy’s) teisman, kur jis dau
giau turės aiškintis. Poli
cija sako, kad po nelaiminge
įvykio studentas nė nesus
tojo važiavęs.

Santuoka gal
nepagelbės vyrams

Bendruomenės
fondui

Genovaitė Klevickaitė, ku

susirinkimas įvyko antra- Tam įvykiui paminėti *aP" i paunnjac trokdS
dienio vakare International kričio 2 d. rengia bankietą
fl \ /
r-l Į H J H House. Studentų susirinko parapijos salėj. Vakaro me- jįj
kelios dešimtys. Tarėsi spa ninei programai išpildyti pa
63-ioje gatvėje, tarp Hal
lių 31 dienos šokių reikalu, kviestas iš Dievo Apvaizdos sted ir State gt., pavogtas
numatė vėliau suorganizuoti parapijos Rožių ir Lelijų sunkvežimis, kuriam buvo
vaidinimą. Susirinkime kal Klubas.
keliolika didelių popierinių
bėjo pTof. K. Pakštas ir įdėžių su cigarais.
, domiai nušvietė lietuvių stuChicago Heights, III., (jent,ų visuomenines bei kulspalių 24 d. šv. Kazimiero tūrines pareigas.
Smulkūs “Drauge” skelbi
parap. salėje buvo prakalbos
mai
nedaug kainuoja, bet
X Dr. K. J. Svencisko na
Policija ieško Mrs. Rose
Lietuvos reikalais, kuriose mas Brighton Park, 44 and
Palmer, 29 m. amž., kuri rezultatai esti geri. Bile ko
surinkta $41.25.
Fairfield Avė., jau baigia apleido savo keturis mažus kiu reikalu pasiskelbk ‘Drao
X Chieago Heights gera mas įrengti. Tai bus vienas vaikus. Turi “vvarantą” ją go* “Classified” skyriuje.
širdžiai žmonės. Nepapras iš gražiausių ir moderniš areštuoti.
tai simpatingas yra Chieago kiausių namų Brighton Par
Mokslas ir darbas tauri sužavėjo dienraščio ‘Drau Heights klebonas kun. Ka- ke. Dr. Svenciskas yra ge
go’ sidabrinio jubiliejaus tauskas, kuris davė progos ras daininkas ir jaunųjų SKAITYKITE ‘DRAUGI” 1 toms turtus krauna.
bankieto dalyvius. P-lė Kle susitikti kalbėtojams su pa vyčių kuopelės rėmėjas.
•••SvĮ
vickaitė reguliariai dainuoja rapijiečiais ir pasidalinti
X L. V. 36 kuopos jau
per Hammond, Ind., radio mintimis apie Lietuvos gy nieji vyčiai spalių 22 d. tu
stotį WHIP.
venimą. Per prakalbas stam rėjo reguliarį, dvisavaitinį
besnes aukas Lietuvos rei susirinkimą, kuris buvo gau
kalams paaukojo šie: kun. sus — atsilankė net 44 na
kleb. Katauskas $2.00, Dom. riai. Iš pranešimų paaiškė
c.
Milinauskienė $5.00, Ieva jo, kad visi stropiai dirba
Silver Cross
ligoninėje, Džiekienė $5.00, Vin. Gau- dėl savo vakaro “bunco par— IR
čys
$5.00,
Barb.
Milmantiety
”
,
kuris
įvyks
lapkričio
9
Jcliete, mirė Charles Leo
KI’I) RIKO NAUJOS RCA VICTOR MUZIKOS
Morgan, 6 m. amž., nuo pa nė, M. šveikauskienė, Fr. d. Po susirinkimo BernarKRAUTUVES ATIDARYMAS
siutimo ligos.
Prieš tris Šležienė, Jurg. Mikalauskas das Kvietkus, pavyzdingas
Atsiminimui suvenirai visiems atsilankiusiems
savaites, sakoma, jis žaidęs po $2.00, o kiti po dolerį, vytis, buvęs 36 kp. pirm.,
duodami veltui
su kaimyno šunim ir tas spaudoj bus paskelbta visų visiems nariams užfundijo
po “pepsi eolą”. Kas kitas
šuo berniukui įdrė&kė vei aukotojų pavardės.
po kito susirinkimo jaunuo
dą. Berniukas nieko nesą
X Stanislovas Matulis, gy sius vyčius pavaišins?
kė apie tai tėvams.
venąs Ecuadoro valstybėje,
Paskiau tas šuo įtartas Pietų Amerikoj, ir einąs
X Žmonės pamaldūs. Chi
pasiutimu ir nušautas. Su mokslus pas Tėvus Salezie eago Heights žmonės pamal
sekta, kad tikrai jis buvo čius, norėtų susirašinėti su dūs ir susipratę lietuviai ka
pasiutęs.
Šiaurės Amerikos lietuviais, talikai, kurie noriai priside
Šis faktas iškeltas, kai taip pat norėtų gauti anglų da prie savos parapijos iš
liga berniuką sužnybo.
kalba laikraščių. Adr. Esta- laikymo.
nislao Matulis, Salesianos
X Draugija Visų šventų
“La Tola”, Ecuador, Quito, jų, Ciceroj, šįmet mini si
Sud America.
dabrinį gyvavimo sukaktį.
WITH

mu

Įsakyta areštuoti
motiną

BUDRIKO "GRANO OPENING"

Mirė nuo pasiutusio
šunio įkandimo

IŠPARDAVIMAS

Nevaržys svaigalu
pardavinėjo

X Stud. Kat. Sąjungos
Chicagos
kuopos mėnesinis
Chicagos aldermenų tary
ba praeitą pavasarį pravedė
ordinansą, kuriuo uždraus
ta pardavinėti degtinę vais CONRAD
Fotografas
tinėse ir valgomųjų produk
įrengta pir
tų krautuvėse.
Ordiansas Studija
mos rūšies su mo
užlai
turėjo įsigalioti lapkričio derniškomis
domis Ir Hollywood
Šviesomis.
Darbas
1 d.
Garantuotas.
Mayoras Kelly dabar pra
nešė, kad šis ordinansas ne 420 W. 63rd Street
bus vykdomas.
Valstybės Tel.: Biznio - EN01ewood 5883
Rez.: • ENGletvood 5840
generalinis prokuroras Ge
orge F. Barrett
paskelbė
opiniją, kad ordinansas ne
teisėtas. Jį neteisėtu pada
WHOLESALE
rė legislatūros nuosprendis.

Karinės vytu konskripciSears, Roebuck kompani
jos Illinois valstybėje di
ja Chicagos bendruomenė?
rektorių? Paul G. Armstfondui paklojo 45,°00 dole
rong pareiškia, kad dauge
rių.
liui įsiregistravusiųjų kari- •
nei prievolei vyrų santuokos (
Barzdaskučių unija reiškia
NAUJAS VADAS
certifikatai, matyt, negelbės
nepasitenkinimo barzdaskuišsisukti nuo kareiviavimo.
tyklų savininkų planu padi
dinti kainas už barzdų sku
Anot jo, drafto boardai
timą ir plaukų kirpimą.
seniau daug vedusių vyrų
Unijos viršininkas Frank
atidėjo. Dabar kai kuriems
Rango aiškina, kad savinin
boardams jau pristigo įsire
kai be jokio pagrindo ryžta
gistravusiųjų ir jie imasi pa
si didinti kainas.
tikrinti atidėtuosius vedu
Toks žygis sumažins dar
sius vyrus. Kurie bus su
bą barzdaskutyklose, nes
sekti, kad vedę vien tuo su
daugeliui vyrų didesnės kai
metimu, kad apsidrausti
nos nebus pakenčiamos, pa
nuo kareiviavimo, tokie bus
reiškia kai kurie unistai.
pašaukti tarnybon.

LIQUOR
ĮSTAIGA

Barzdaskučiu unija
nepatenkinta

Apie 400 kaliniu
siekia laisvės

Automobilio auka
mirė ligoninėje
I

Apie 400 kalinių bando
(•"Draugas” Acme telephoto)
teisėtu keliu (pareliavimu)
išsilaisvinti iš Illinois kalė Gen. G. K. Zukov, raudo
jimų. Iš jų 212 kalinių yra nosios armijos generalinio
štabo viršininkas, kurį Staiš Cook apskrities.
Valstybes komisija šian linas paskyrė vyriausiuoju
die pradeda apklausinėji vadu ginti Maskvą vietoje
maršalo S. Timošenko.
mus.

Mrs. Theresa Maher, 24
m. amž., mirė St. Mary ligo
ninėje. Rugsėjo 16 d. Harlem ir Belmont gt. sankryže jos vairuojamas automo
bilis susidaužė su kitu. Jinfti buvo sunkiai sužeista
Velionė gyveno 1623 No.
Luna avė.

Mveilojnme
po vis*
Chieago

REMKITB
8ENĄ
LIETUVIŲ

KAVTFR ta. DRAt OA
MUTUAL LIQUOR CO.

W.

4707 S. Halsted St
Tw. HOriEVARP OO14

MIDDLE-AGED
PEOPLE

MAGIC
B R Al N

*

are common offenders
6

.z.

*
/

ta M to «t.

no ornamente

te monel

Honee«es
abouV.

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 particles
caught by partial platės and dentures freąuently cause this condition
which you yourself may not detect
būt vvhich is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious people ūse to halt this fermentation—
Listerine Antiseptic employed as a
mouth Tinse. It immediately makes
the breath sweeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,

St. Louia, Mo.
Before Any Date Uto

LISTERINE ANTISEPTIC
To Mako Your Breath Sweeter

co^oa
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

notees

Roll-out
record changer

BecordsUst
indeūmtth1*

An amazing new way lo play rerords!

In addition to the Magic Brain, RCA
Victrola Model V-215 also oflers
you sensationai new Magic Tone
Cell and Jewel-Lke Scanner . . .
Flexible Tone Bridge . . . Telctube
Radio with 9 RCA Victor Preferred
Type Tubes ... Electric Tuning...
Dual Tone Controls . . . new 12’
Electrodynamic Speaker ... Amer. i can and foreign radio reception on 3
wave bands ... 2 built-in antennas
(one for domestic, one
for foreign reception)
and a host of other great
featsres. Come in today
for a demonstration.

PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ KLASIŠKŲ
VICTOR REKORDŲ

ITARGUTIsf

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

DEŠIMTI

METAI! —

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

F. BUDRIK,
furniture house
^441 So. Halsted Street
3409 So. Halsted St.
Tel. YARDS 3088

WHFC-I45O kil.
žynius radio programas sekmadienio vak.
0:30 vai. iš WCFL — 1000 kil. stoties

*

