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Petain Prašo Behdradarbiaut su Naciais
Sportininkas-karys...
Po praėjusio Didžiojo Ka
ro lietuviai, latviai, estai,
suomiai, lenkai ir čekai ga
vo nepriklausomybę dėl to,
kad jų dideli kaimynai —
rusai ir vokiečiai buvo la
bai nusilpę ir dėl to, kad pa
čios mažosios tautos nes
naudė. Dabar rusai ir vo
kiečiai artinasi prie tokio
pat stovio, kuriame jie bu
vo po ano karo. Tokioms ap
linkybėms susidarant lietu
viai ir kitos mažosios tau
tos su skaisčią viltimi vėl
galės siekti nepriklausomy
bės.
.

Vokiečiai prie
Azovo jūros;
Krymas atkirstas

BAUSMES GALINČIOS PALIEST
IR NEKALTUOSIUS - PETAIN

(nius veiksmus prieš vokie?čius ir tuo būdu būtų išvengta bet kokių nacių, prie
spaudos žygių prieš visą
Prancūziją.
BERLYNAS, rugsėjo 21 d
Pažymėdamas
pakorto— Vokiečiai oficialiai šian
tinus pasikėsinimus prieš
die pranešė, jog savo
žy
vokiečius Paryžiuje marša
giuose pietinėj Ukrainoj voBulgarija
stos
karan
las pareiškė, jog visi pran
k ieti ų kariuomenė pasieku
cūzai okupuotoje dalyje ne
si Azovo jūrą if tuo būdu
ašies pusėje v
ša sunku atsakingumą liku
visai atkirtusi nuo Rusijos
šiai Prancūzijai.
Krymą.
Jei tokios atakos ir to
LONDONAS,
rugsėjo
21d.
Karo vadovybės praneši
— Dipiomatinai korespon liau tęsis, pabrėžė Petaina?,
mu jūrą pasiekusi vieną pės
dentai praneša, jog Bulga vokiečių bausmė, “nežiūrint
tininkų diviziją kuri šiuo
rijos
kaialius Borisas pasi mano pastangų gali paliesti
Šio karo metu anglai pra metu kovojanti prieš smar
ryžęs įstoti į karą ašie3 ir nekaltuosius”.
laimėjo daug mūšių ir pra kias kontratakas. Šios divi
t.-'Orą nartu)" A.u>..e lėmimu..
kišo daug diplomątinių žy zijos pozicijos, pasak vokie
Paavo Nurmi (kairėje) pasauliniam sporte garsus suomis bėgikas. Jis iš Amerikos pusėje.
Anglų žinių
agentūrų
gių. Bet savo žemės anglai čių, yra netoli Kersovo.
grįžęs Suomijon ir tenai dabar yra šautuvų vartojimo instruktorius kareiviams.
pranešimai iš Turkijos pa
nė kiek nepralaimėjo, Dar
reiškia, jog Bulgarijoje per Fašistų riaušės
gi daug laimėjo. Šiuo karo Toli anapus Dniepro
metu anglai laimėjo italų
Lietuvių Kultūrinis radio pafkeiYa nepapras
Karo vadovybės komuni
anglų kalėjime
tos būties ftovis.
Somaliją, Sirija ir Persiją katas apie veiksmus pažy
Ankaroje, Turkijoje, dip- Į
. Institutas
(Iraną). Be minėtų naujų mi “Pietiniam fronto spar
lomatiniai sluogsniai pareis Londonas, rugsėjo 21 d.
žemių anglai jau valdė ket ne vokiečių ofensyva pasie
(6017 South
Kenwood škia, jog vokiečiams nepa-!_ vyresnybei
atsisakius
virtą pasaulio dalį. Dabar kė Azovo jūrą”.
•
Avė.,
telefonas
Midway
vykę
Įtraukti
Bulgariją
į
ka
sugr
Xti
tris
anksčiau
pa
Prie Kijevo nacių nuostoliai milžiniški
ji valdo arti trečios pasau
Čia pasižymėjusi heroiš1605, intensyviai pradėjo
lio dalies. Mat, anglai jau kais žygiais viena pėstinin
rą prieš Rusiją ir manoma, bėgusius ir vėliau sugautus
savo organizacinį darbą.
kad prieita kompromiso — kalinius šeši šimtai fašistų
nuo senai išmoko naudotis kų divizija, kuri perėjo
NEW YORKAS, rugsėjo
MASKVA, rugsėjo 21 d. Instituto direktorius Prof.
. .Bulgarijos kariuomenė bus kalinių, internuotų Man motarptautiniais karais.
21
d.
—
Maskvos
radio
pa
—
Rusų Sluogsniai pareiš- K. Pakštas jau buvo pakine
Dnieprą prie Berislavo sun
-u ’fiama
lr
sukėlė vakar n&ktĮ.
klausiomis aplinkybėmis ir skelbė, jog Rusijos kariuo- kia, jog šiandie Rusijos-Vo stas ir kalbėjo apie Lietuvą kituoana vak
Europos loję,
riaušes.
laiko pozicija prieš smar menė, vadovaujama marša-Į kietijos karas įžengė į kė rūgs. 15 d. Chicago Heights
kraštuosna, kad paliuosuoPrieš dabartinį karą bu kias kontratakas.
Pabėgusieji tnyn—galiami
—A lė Tfrnošenko pasistūmėju- ~^unokftktąjąp1**wtę vokie-j Rotary Klube, rūgs. 17 d.,
tų "vokiečius karo žygiams irkliniais laiveliais ban<j§
vo pramatomos dvi galimy
Jei vokiečiai Azovo jūrą si dar 12 mylių prie dar 12 t čių armotoms
tiesiginai, gv Jurgio parapijos Fedeprieš rusus.
bės: (1) naciška Vokietija tikrai pasiekė, tai jie šiuo mylių Smolensko.
pasiekti Airiją. Tačiau juoa
bombarduojant Leningradą | racijos skyriui ir rūgs. 19
susirems su sovietine Rusi- metu jau yra apie 100 su
pastebėjo
pro šalį plaukiąs
ir Kijevą.
d., Chicagos Rotary Klube PaslalymsI
jas,
(2)
Vokietija susi virs mylių anoj pusėj Dnie
laivas, kuris pranešė vyrės
Smarkiausios kovos įvy- Round Table Sherman Ho
Suimtas marš.
rems su Prancūzija ir Ang pro.
nybei. Laivyno
orlaiviai
kusios
prie
Kijevo,
kur,
pa
Tačiau
anglų
diplomati

tel, Pantera salėje. Po pas
*
z
lija. Pirmame atsitikime,
juos
grąžino
į
Douglas,
kur
sak rusų karo vadovybės, kutinės prakalbos sekė la nių korespondentų praneši
Vorošilovo sūnus
buvo manoma, vokiečiai ir Sunaikino priešą
vokiečių nuostoliai siekia bai įdomios diskusijos apie mu, vokiečiai įstengę Bori jie ir pasodinti kalėjiman
rusai tiek nusikamuos, kad
Internacijos
stovyklos
150,000 kareivių.
sas suvylioti pažadėdami
dabartinį karą.
Karo vadovybė taip pat
galu gale prancūzai ir ang
(Tuo tarpu Berlynas pa
Šiuo metu didžiausias In- jam vadovybę Juodojoje jū sargybinius fašistai apme
LONDONAS, rugBėjo 21 d.
lai abiem padiktuos taiką. praneša, jog apsuptieji prie — Reuters (anglų)
žinių kartotinai tvirtina, jog £i- nuto rūpestis susirasti tin- roję, Bulgarijos “protekto ti akmenimis ir bruteliais,
Antrame atsitikime vokie- Kijevo rusai esą baigiami agentūra pranešą, jog vo- jęvas Jau trys dinos vo~ Ramą sekretorių ar sekreto ratą” Krymui, prekybos ir bet sargyba nepaleido į
čiai, prancūzai ir anglai naikinti
rę, galinčią gerai rašyti an transporto moftopoliją Juo juos nė vieno šūvio.
suėmę
belaisvėn kiečių rankose),
Rusų didžiausios pastan kiečiai
tiek nusikamuos, kad Stali
maršalo Klemenfi Vorošoli Nuskandino vokiečių laivą gliškai ir lietuviškai, dary dojoj jūroj ir jei Turkija
nas visiems taiką padik gos prasiveržti pro apsupu vo sūnų. Jaunasis Vorošilopla
Karo vadovybės komuni- ti vertimus į anglų kalbą u pasipriešintų šiems
tuos. Karui iškilus išrodė, sius juos vokiečius nepavy vas suimtas
nams,
tuomet
Vokietija
ir Galima "Jungtinės
tvarkyti
kitus
ofiso
darbus.
šiauriniams katai apie sausžemio kovas
kad Stalinas liks pasaulio ko. Belaisvių ir paimtųjų fronte.
Bulgarija užims Kaukazą
nieko neskelbia. Tačiau paviršūnėj. Bet dabar atrodo, reikmenų kiekis kas kartas
žymi,
kad
aršios
kovos
te

ir Bulgarijai bus pavesta Europos Valstybės"
Galima esą manyti, kad
kad jis pirmutinis galo su didėjąs.
bevyksta
prie
Kijevo.
Tuo
dalinas Baku aliejaus ga
Belgijoj nužudė 2
v.
. .
.sūnus dalyvavęs tėvo vadosilauks.
Tuo tarpu
šiauriniam vaujamoj kariuomenėj,
nes,tarpu
mybos administravimas.
Kariuomenėj, nes,
1-“1 F1-1 pačioje
polyje šiaurėje, Be*
fronte laivyno daliniai ^si- maršalui —
—
'
------—
------------------,
—
BERLYNAS, rugsėjo 21d.
nacių
policininkus
Vorošilovui paves > renso jūroje, esą nuskandin
veržę giliai į Suomijos įlan ta vadovauti kariuomenei, Įtas Vokietijos transporti— Besilankąs Vokietijoje
Istorija gali pasikartoti: ką, sustiprino minų laukus ginančiai Leningradą.
Anglai atakavo
Suomijos prekybos ministe
Įnis laivas, buvęs pilnas vo
BRUSELIS, rugsėjo 21 d.
X“praėjusiam kare pirmutinė jr apsaugojo veiksmus prieš
ris Vaino Tanner pareiškė
kiečių kareivių.
— Vokietijos karinis guber Berlyną
susmuko caristinė Rusija, Baltijos salas.
spaudos atstovams, jog esą
■ Apie nuskandinimo smul
natorius Belgijai ir šiauri
dabar pirmutinė gali sus
galima, kad po šio karo iš
kmenas
nieko
daugiau
nesą
Į pietvakarius nuo Kry Hitleris žinojo
nei prancūzijai paskelbė,
mukti sovietinė Rusija.
kiltų “Jungtinės Europos
koma, bet jau anksčiau bu
mo vokiečių aviacija nus
jog Tournai dvidešimt pen BERLYNAS, rugsėjo 21d.
Valstybės”.
vo pranešta, kad vokiečių
kandinusi vieną sargybinį apie Roosevelto
ki asmenys paimti užstatan — Šiandie paskelbta, jog
Jis pabrėžė, jog tai esą
kariuomenės
daliniai
deda
laivą, trys prekybinius lai
už nužudymą dviejų vokie Anglijos lakūnai nakties me
Kai didžiosios vokiečių
pastangas pasiekti Murman
galima ne tik ekonominiai,
Churchill tarimąsi
vus ir vieną šarvuotį.
tu numetė padegamųjų bom
čių policininkų.
jėgos sutrauktos rytų fron
bet ir politiniai. Šiokiai są
aką.
bų, kurios tačiau tepada
NEW YORKAS, rugsėjo
te, kodėl anglai nebando at
jungai sudaryti pirmiausia,
Bruselio laikraščiai rašo,
riusios labai nežymių nuos
21 d. — Mra. Samuel J.
naujinti vakarinio fronto? Lindberghas vėl
pasak jo, reikią sunaikint
jog gubernatorius pareiš
tolių.
Wagstaff, Babylon, N. Y., Rusija atnaujino
Turbūt, dėl tos priežaeties,
bolševizmas.
kęs^ kadĮ įkaitai būsią' ir
Kiti anglų orlaiviai sako
gydytojas George S. King
fiėl kurios vokiečia inesūy- pasakys kalbą
toliau laikomi, jei nebus su
santykius
su
ma
pasirodę
kaikuriose
pasiuntė laivyno
sekreto
žo žengti per jūrą Anglirasti užpuolėjai į kelias
šiaurinės Vokietijos vietose VICHY, rugsėjo 21 d. —
riui Knox laišką, kuriame
jcn.
dienas.
Norvegija
kur jie be atodairos numetę — Autoritetingi prancūzų
pareiškiama,
jog
ji
trumpo
FORT WAYNE, Ind., rug
Oficialiai
pranešta,
jog bombų. Vokiečių kovos or sluogsniai užginčija, kad
sėjo 21 d. — Po plačiai pc mis radio bangomis girdė MASKVA, rugsėjo 21 d. —
įvykus
kitiems
pasikęsinilaiviai pašovę du anglų bom pusantros prancūzų divizi
jusi
pranešimą
iš
Berlyno
visą
Ameriką
pasklydus
’
ų
Diplomatiniai
santykiai
Jei vokiečiai neįstengs
mams
prieš
nacių
policiją
banešius.
jos
kovoja
rusų
fronto
sėkmingos invazijos pada protesto balsų prieš Lind apie Prezidento Roosevelto tarp Rusijos ir Norvegijos
ar
kitas
kariuomenės
dalis,
šeštadienį
kovose
virš
ir
Churchill
konferencijas
beigho
kalbos
Dės
Moins
prieš
bolševikus.
ištremtosios
vyriausybės
ryti Anglijon, arba jei ang
tuo
laiku,
kai jos įvykusios. vėl atnaujinta ir Maskvoje penki įkaitų bus nužudyti. Anglijos sąsiaurio pašauta
kurioje
jis
puolė
žydus,
lai neįstengs sėkmingos in
trisdešimt aštuoni britų or
Siame pranėšime buvę pa vėl atnaujinta Norvegijos
vazijos padaryti Vokieti America First komitetas jį
duota
net
ir
vieta.
Pasak
laiviai ir žuvo du Vokieti
jon/tai prič taikos prisieis' X?1 Pakvietė kalbėti Port
pasiuntinybė.
Sušaudė
penkis
jos kovos orlaiviai.
Wayne, Indianoj, spalių 3 jos, Kanadoje ir Vokietijo
Manoma, jog Maskvon
eiti derybių keliu.
je matomai buvę žinoma, netrukus atvyks naujasis
(Anglų pranešimai parei
dieną.
Olandijos
piliečius
škia,
jog vakar žuvo dešim3
_
• a • , x
j-i kad konferencijos
baigėsi pasiuntinys Rolf
Andvord,
Anglijoj pasigirdo keistas
”uk^ mažame
Newfoundlando
Anglijos orlaivių ir pašauta
kuris šiuo metu ėjo ministe
miestelyje.
baisas. Ten laisves gynėja.
nu..itcikusi Fight
rio pareigas Argentinoje.
BERLYNAS, rugsėjo 21d. penkiolika Vokietijos orlai
Iki
šiol
Amerikos
plačio

pareikalavo, kad vyriausy,
Orgv.izacija
M
Kaip jau žinoma, prieš — Amsterdamo laikraštis vių).
ji visuomenė apie įvykusių karą su Vokietija Rusija bu Deutsche Zeitung praneša,
be atšauktų draudimą Įeik- ,r
‘
ti komunistinį
dienraštį
y J
konferencijų vietą nieko ne Vo panaikinusi visus diplo- jog vokiečiai sušaudė pen TEHERANAS, rugsėjo 21
žinojo.
“The Daily Worker”. Girdi,
matinius santykius su Nor kis Olandijos piliečius už d. — Anglijos minlsteris ir
to reikalauja nauja situaci kvos viešpačiai ar pripaživegija, kaip ir su kitomis pagalba Anglijos lakūnams, Rusijos pasiuntinys Iranni
ja, susidariusi dėl pakto su spaudop laisvę po sudarymo
Dalinai debesuota ir gali vokiečių okupuotomis vals priverstiems nusileisti Olan atsisakė dalyvauti naujojo
sovietų Rusija. Tačiau Mas pakto su Anglija?
ma lietaus.
tybėmis.
valdovo priėmime.
dijoje.
VICHY, rugsėjo 21 d. —
Šiandie įspūdingoj kalboj
maršalas Petainas, kreipėsi
į Paryžiaus gyventojus, kad
jie sustabdytų
teroristi-

Rusai pasistūmėję arčiau
Smolensko - Maskva

Pirmadieai«, rūgs

DRAUGAS
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
ENTUZIASTINGAS DARBININKU SĄ-GOS SEIMAS
Pirmojoj seimo sesijoj virš šimto atstovų ir
sveaų. - Išnešta rezoliucijos Lietuvos
reikalu. - Pasveikintas J. M. prel. J. Ambotas
Hartford,
mas

AMERIKOS UŽSIMOJIMAS PRIEŠ NACIUS

Tikslas šio vajaus
(įvykdymas New De&l

gramos

nių per neribotų

t

Vladas

Paulauskas,

pagel

nešta

i®

nigų

t vinuMtt

Acuie iei«pn<N»

“Sea Otfcer” — naujos rūšies 1,900 tonų įginkluotas

Federalės

karo

reikmenų

taip įrengtas,

valdžios

vis auga.

Priešakyje šio vajaus yra
Assistant Attorney General

Su jo

l’hurman W. Arnold.

pagelba buvo padarvti įta(ar skundai) prieš be

veik 900 korporacijų, ir dau
giau kaip 1,000 korporaaijų

tyje.

dyta,

Pabaudos, yra

įro

nepanaikina monopo

lių praktikas.

siuntimui

kad jis

lai

kiekvieną

DR. j. J. SIMONAITIS

todėl

legislacija

2423 W. Marguette Road

ADVOKATAS

BR. STRIKO

W HITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

PHYSICIAN AND SUROEON

4645 So. Ashland Avenue

REZIDENCIJA;

—

OR. A. J. BERTASH

3149 SO. HALSTED ST.
Tel.: Victory 2«79

ToL YARDS 1373

JOS. F. BUDRIK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Otiao vaL nno 1—3; nao 6:30—8:30

756 West 35ih Street

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniaia
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

Furniture House
3409 S. Halsted St

Telefonas:

PHYSICIAN AND SURGEON

2158 West Cermak Road
Oflaa «L OAHal
Ofiao VoLi •—< to 7-6

Jia.
TaL YARda 2846

Akiniai teisingai prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarų.

pašaukite Yards 8088.

1801 So. Ashland Avenue
Kamima it-t<a
OFISO VALANDOS
Kaadien
a. m. lkl 3.30 n. m.
Viae. ir Seat: o^oo au at. m
1:80 n. m.
I

4157 Archer Avenue

Telefofnas; HEMIoek 3840

Budriko Radijo Progoramal:

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

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. Westeni Avė.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 lkl 8! Vak. 7 Iki 0
Nedėliomia pagal sutarti
Telefonas OANal 7329

DR. PETER 1 BARTKUS
WHDLESALE
niMumsE
BROKER

OFISO VALANDOS: 24 » 7-9
ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SRElay 0434

ToL Cicero 1484

BR. & ft. PALUTSIS

MSfIJIO ROOM SETS — PARLOK 8ET8 — MCDROOM SETS
— RUOŠ — RADIOS — RErRlGERATORS —1
MANGELS — STOVI
AU

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenf
Telefoną. REPUBUC 8091

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Bortdoudja: 8600 So. Artertu An
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 fiopie,
< iki 9 vaL vakara

DAKTARAI
TaL TARA 8148
' VALANDOS: Nao U iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

OR. V, A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CH3RURGA8
Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANal 5969

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 West Cermak Boad
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Iki 8:30 v. vakarai!
ANTRAS OFISAS
2017 S. VVestern Avė.
Tol. Caaal 7171

DR. RAUKUS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
1853 W«at 8511* Street

LIGONIUS PRIMAi
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 <aL
Trečiad. lr Sekmad. tik au Atariu*.

BR. V, E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
TolefoBM LAFayette 36M
Antradieniais, Ketvirtadieniaia ir
Penktadieniais.
t

4631 So. Ashland Avė.
TaL YABdj 6994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
__________Šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-tros iaboe)
ToL HIDvay 2680
Chicago, DL
Kamp. I5tos gat ir 49fh Ct
OFISO VALANDOS:
OFI8O VALANDOS:
Nuo 10 iki 11 vaL ryto, noo 2 iki I
Nao 2 iki 4 popiet G 7 iki 9 vak. vai. popiet ir noo 7 iki 8:30 vai. vsL
ir pagal sutarti.
Sekmad. ano 10 iki 12 vai, vyto.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res. 1625 So. 50th Avenue

flfl ALESAUSKAS & SONS

DR. P, Z. ZALATORIS

Ofiao ToL:
Boaid. T<>
VIBctala 1866
PROsport MM

▼al.: ano 9 vai. ryto iki 6 vai. vak
Seredoj pagal sutart}.

,

OPTOMETRISTAI

‘

DANTISTAS

. 4645 So. Ashland Avenue
arti 47tk Siaut
Dėl sąžiningo radijo pataisymo

2202 West Cermak Road

Or. John J. Smetona
Dr. J. J. Smetona, Jr.

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f

DR. C. VEZELIS

trust” įstatymai negali ap

gali sutelkti.

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

Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

31 METAI Pi

LAVflG !!lj?

CICero. 4276

dėjų protestuoja, kad “anti-

Hk viena pora aklų vlaam gy
'•nlmul. Saugokit Jaa leledanS

Telefonas REPnblic 7868

UR, F. 6. WtNSKUNAS Dr. Walter J. Phillips

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Nors dauguma darbo ve

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

.

2201 West Cermak Rd.

trust” įstatymų laužytojus.

ne

daugelis

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

6631 S. California Avė.

gali būti jiems taikoma.

imti unijų, tačiau

flfi. S. BIEŽIS

VaL: 2-4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir NodSliomik Msitaroa.

prieš

V. W. RUTKAUSKAS

ir

IeL OAHal 0128

“anti-

dirba

ADVOKATAS
apie
Iš 50 metus somokėta
$3,500,000.
Dar (tebuvo
35 apskundimų (indietmenTel. PKOspect 3525
nei viena biz
tų) ir 4 kriminalinių infor neteisingas
nierius kalėti dėl
neužlaimacijų privesta prie teismo
“anti-trust” įstaty
„. ADVOKATAS
per tų laikų;
25
kaltina kymo
6158
^e. Talman Avė.
mų. Bet faktas, jog Assist
mieji
neginčijo
įtarimus,
Chicago, UI.
be kai kurie užmokėjo pa ant Attorney General Ar

tarpio apsaugai

NC*T, *AAS5Adre VWIg BCAN
-------\ VflTHCRAHlU^ .
JRU-Y-tN TH»S I
■PCHff

pa dūktai.

Rea. 0968 8o. Talman Avė.
Rea ToL GROvehilI 0017
Offloe UL HEMIoek 4848

per tris metru

4712 So. Ashland Avė.

Slap oh

kad

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

Per pereitus

DR. ALBERT J. VALIBUS

aftek

išlaidoms ir

OFISO VALANDOS:
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
3133 SO. HALSTED ST.
Nao 2 iki 4 ir nao 0 iki 8 vaL vak. Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
(Lietuvių Auditorijoje)
Nedaliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį. -*■’
Nuo 1-mos lkl 8-toe
Šis dalykas įrodo, kad pil VALANDOS: vai.
Office UL YARda 4787
vak.
NasaU teL PROapeet 1930
Tel. CALumet 6877
TaL CANal 0257
dymas “anti-trust”
įstaty
Ras. tai.: PKOspect 665
134 NO. LA SALLE ST.,
Tet YARds 5921.
mų bus dar stipresnis ais Room 2014
Tel. State 7572 Rea: KENvood 6107

vengtų “indietmento.”

^anti-trust"

nori

• CENTRINIS OFISAS:

DR. VAITUSH, OPT.

SORE GATIHKUS onnw
THUBLVy
■***

nuomos,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

kurie

vajus biznio vedėjų, kurių korpo
prieš monopolius tr konspi racijos buvo įtartos, keičia
racijas sulaikyti
pramonę savo biznio būdą, kad iš

vedėjų

produktų,

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGI jOSNARlAf

...... ■ «

nold turi štabą iš 200 ad
Iš kitų 13, šeši bu
Lietuvos atvažiavęs Pranci baudų.
Lietuvos ir LDS organiza
škonas T. Justinas Vaškys, vo paliuosuoti (on entry or
cijos reikalais.
5 pripa
sėkmingai veda
novonų į consent decrees),
Išrinkta nauja sekanti L
žinti kalti, 2 nekalti.
Šv. Pranciškų.
(DS centro valdyba: pirmi
Legali akcija ir gi pradė
Abu Pranciškonai,
kurį
ninkas — kun. Jonas švagž
LIETUVIS
ta
prieš dideles biznio įstai
laiką pabuvę pas svetingą- (
AKIU GYDYTOJAS
iYUYTO,
dys, vice pirmininku — kun.
SPECI?
ĮAUSTAS
jį
Wateibur’io
lietuvių gas ir “indietmentai” pada
Pranciškus Juras, raštinin
ryti prieš daugiau kaip 80
ku — Antanas F. Kneižys, parapijos kleboną J. Valandarbo unijų ir apie 350 uni
finansų raštininku — Anta tiejų, važiuos į Pittsburgh,
jų oficialių asmenų, kurie
nas Peldžius, iždininku — Pa., kur lietuvių parapijoje,
Church,
1529 susivieniję laužo įstatymus
Ona
Siaurienė.
Kontrolės Ascension
keldami
normą nustatytų
komisijon — kun. Pranciš Metropolitan Str., yra nau
Su v Iri 30 metų praktikavimo aklų
prekėms.
Darbo unijų ve
kus Juškaitis, Danielius A- jai įkurtas Lietuvos Pran
taisyme Ir gydyme
dėjai
protestuoja
prieš
GERAI PR1TATKISTI AKINIAI
verka ir Vladas Paulauskas. ciškonų vienuolynas.
*
kreiva* akla, tramparegyrtt
šiuos “rndictmenrtus,” skelb pataisys
lr toilragyate;
Propagandos komisijon —
palengvina aklų Įtempimą, pralatlnv
dami, kol ši akcija yra pra galvos
akaudCjlmg, avalgtmg lr aklų
kon. S. Kneižys, kun. J. Kri TELEFONAI:
Office: HEMIodk 5524
ItarStĮ.
vesta
prieš
monopolius
biz

pas,
Antanas F. Kneižys, EMERGENCY: call MIDway 0061
MODERNI AKI AUSI, TORUUAU81
Res.: HEMIoek 1643
EGZAMINAVIMO RODAI
nyje
ir
kad
prie
unijų
šie
kompozitorius A. Aleksis ir
SpeolaA atyda atkreipiama į valkų
įstatymai
negali būti pri akla
B. Mičiūnienė.
Akiniai prltalkfcml tiktai kada reikta
taikyti.
Jie tvirtina,
kad
Seimo atstovai ir svečiai
VALANDOS:
20-toa lkl 8-tee valandoe kasdien.
aiškios
gvarantijos
yra
duo
į
PHYSICIAN
AND
SUROEON
pasinaudodami šeimine pro
Sekmadlentala pagal sutarti.
OFISO
VALANDOS:
tos
darbui
(labor)Wagner
ga, asmeniškai sudėjo svei
Nuo 1 iki 3 ir nao 6 iki S vai. vak.
Įstatymu susivienyti
savi
kinimas prelatui Jonui Am2M6 West 63rd Street

/THEN TAKfe AtoMlR 0|*\
1
VOdLAt-UM ANOV
\RUB IT IN VIGOROUSLYJ
T- THIS WAX>—

atydžiai se

«
dar namų įtaisymai, drabužiai,
vaistai
ir
valgomieji
pro-^
didesnio štabo, daugiau pi

T. W. Arnold

Valdžia ieško badu koatroRaoti "Auti-Tiasf '
I įstatymo famžytojas
Ame

fONvasotr M A

mažu

nold.

.... ........................ ...---------------------------------------- ——•.................. ..................................................
vokatų ir šešių ekonomistų,

daug rezoliucijų —

būtų

tyta Kongresui per p. Ar- nos ant tokių dalykų, kaip

nacių submarinų įstengs sukoneveikti ir pasiųsti jūros dugnan.

bininku — Danielius Aver- rikon Export
Line
laivu |
ka, raštininkės — Teklė Mit- Exeter iš Lisabonos, Portu
chelienė ir Šapranienė.
galijos, į New Yorkų atva-'
Rezoliucijų komisijon — Qžiavo Lietuvos Pranciško- j
kun. Pranciškus Juras, kun.
nas Tėvas Juvenalis Liau-.
J. Kripas, A. F. Kneižys.
ba,
kuris
šiemet Milafic,
Mandatų komisijon — K.
Italijoje,
baigė
teologijos
Tamošiūnas, Glavickas, Luk
mokslus. T. Juvenalis prieš
ša, Mončiūnas.
išvažiuodamas
į Amerikų
Pirmoji sesija buvo labai
buvo Romoje ir turėjo au
skaitlinga ir gyva. Sveiki
dienciją pas Šv. Tėvų Pi
nimai priimta gyvu žodžiu
jų XII.
ir telegramomis bei laiškais.
New Yorko uoste T. Ju
■Seime virš šimto atstovų ir
venalį Liaubą sutiko
kun.
svečių. Visa seimo eiga bu
B. Gauronskas
ir kun. J.
vo rimta ir pavyzdinga.
Bogušas, su kuriais T. Ju
Pirmadienį, rūgs. 15, sei
venalis nuvažiavo į Watermas tęsė savo darbus. Iš
burį, kur kitas, nesenai iš

dau- publikai,

giau suvaržymų bus prista- karna, ypač jeigu kiltų kai

vas. šis laivas yna modelis. Jų bus daugiau. Laivas

Rugsėjo mėn. 15 d.

ateityje

monopoliais

bonas. Pamokslų pasakė tos je ir katalikiškoje dirvoje.
Vakarais įvyko šeiminės
parapijos vikaras
kun. J.

Atvažiavo Tėvas
dys. Taręs įžangos sveikini
mo žodį pakvietė išrinkti
juvenalis Liauba,
darbo prezidiumą.
Išrinkta
pirmininku
— Pranciškonas

Iš kitos puses, pra-

Kad iš- tojus.

vengus didelių biznių tapti monė, kuri dabar tarnauja

atnašavo J. M. prelatas J. tų, sveikatos ir dar ilgai su
Ambotas, tos parapijos kle mumis darbuotis lietuviško

mininkas knn. Jonas švagž

kompeti- planuotų reorganizuoti biz-

kratiškų principų.

rugsėjo 14, §y. Trejybės pa miai 40 metų kunigavimo
rapijos bažnyčioje, iškilmin ir 29 metų klebonavimo su
gomis šv. Mišiomis, kurias kaktį. Linkėta ilgiausių me

se seimų atidarė centro pir

Rei-

cijų, kuri prisilaikys demo- nį, apriboti įstatymų laužy-w

— Sei botui, tos parapijos klebo
sekmadienį, nui, kuris šiomis dienomis

Kripas. Tuojau po pamaldų pramogos. Seimas buvo sėk
ir pietų persijos patalpo mingas ir pavyzdingas.

sistemą pramonės tyrinėjimų.

Jlaisvų kapitalistinių pramo- kalui kilus, dalis štabo su-

Conn.

prasidėjo

užlaikyti

yra baudos būtų d’desnės.
Jie
pro- nori pradėti
sistematingą

ToL Cioero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietevis)
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nao 1—4 Ir aae 7—9 vokosa
Taipgi pagal sutartį. ___
Gfte taUfooao n

DR. MAIUUGE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIP UROAt^

4631 So. Ashland Avė.
ToL YARda 0094
Rax. ToL KCNvrood 4300
VALANDOS
Nao 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7S v. rak.
NedMioma ano 16 iki 12 vai. dieng

PLATINKITE “DRAUO4

-4

DRSUGAI

Pirmadienis, rūgs. 22, 1941

s

PRAŠOME Į
MŪSŲ
VIRTUVĘ

MA MOTINA
AUKLĖTOJA

Moterys

Mūsų

Užkandžiai rai,
daržo vėlinis
kimšti
kiaušiniai, žali pamidorai,
Užkandžiai paprastai yra
ridikėliai, agurkai ir tt.
duodami prieš pietus, arba
Vartojami ir kietai virti
prieš sriubą laike pietų. Už
kiaušiniai. Perplovus per
kandžių tikslas yra suža
pusę išilgai,
reikia išimti
dinti apetitą ir duoti pro
trynius. Tada galima kimš
gos
svečiam
paragauti
ti šiais dalykais:
įvairių
dalykų.
Užtai,
Smulkiai
kapotomis sašiuos valgius šeimininkės
lieromis
sumaišytomis su
pasistengia patiekti kiek
majonezu.
galima gražiau,
apetitišSmulkiai sukapotomis aly
kiau sutvarkytus, papuoš
vomis sumaišytomis su bi
tus ir, kiek galima įvaires
le suriu.
nius.
Užkandžiui duoda
Lašinukais,
kurie pake
mi tik šalti valgiai.
pinti ir smulkiai sukapoti,
Užkandžiai daromi iš tri
kiaušinio tryniu, Petraško
jų rūšių valgių: t. y. mėsos,
mis ir majonezu.
žuvies arba silkės ir daržo
Kiaušiniu tryniu,
smul
vių.
Kartais vartopamas
kiai kapotais agurkėliais ir
ir suris.
majonezu.
Mėsos:
kumpis,
dešra,
Smulkiai sumalti vištie
drebutiena (košeliena), įvai na.
j ĮW1
rus kepsniai,
vyniotiniai!
Smulkiai kapota
žuvimi
(ruliados).
su pi ieškomais.
Žuvies arba silkės val
Žaliais pipirais, suriu ir
giai kimštos žuvys, žuvys1 kiaušinio tryniu.
drebučiuose, žuvys su pa
Smulkiai sukapotais svo
dažu, marinuotos ir tt.; sil gūnais ir grybais, pakepin
kės marinuotos, kapotos, su tais svieste.
•pamidorų (tomeičių) pada
žu, rykytos ir tt.
Verdant žuvį, jei norima
Daržovės: daržovių vine- kad ji netrapėtų' ir būtų
gretas .įvairios kimštos dar balta, reikia pridėti vieną
žovės, pav. kimšti pamido- šaukštelį uksuso.

Šalti valgiai -

jos elgesys neišmokys vai
ko atleisti savo kaltinin
Aritmo meilė
kams, nei sustiprins vaiko
Pavydas augdamas veda širdyje artimo meilės. Ką
į neapykantą.
Ir Kainas jis manys išgirdęs Kristaus
“Jei kas užgavo
pradėjęs
paskui neapkęsti žodžius:
tave
per
dešinį
* skruostą,
Abliaus, užmušė jį, o Jokū
bo sūnus pardavė Juozapą. atsuk jam ir kitą,” jei jis
Vaiko neapykanta
neauga niekados nebus girdėjęs iš
krikščionis
taip lengvai, kaip suaugu motinos, kad
siame žmoguje, bet vis turi mokėti ir nekaltai pa
drau
dėl to ir vaikas nėra visai kentėti ir kad jam
nuo jos apsaugotai.
Jei džiama keršyti?
Kaip gi ra vejami iš vaiko
jis gauna kentėti visokių
neteisybių ir persekiojimų sielos tiedvi biauriausi pikt
— pavydas ir neapynuo pamotės, nuo mokytojų žoliai
/
ar nuo ko kito, tai ir į jo kanta ?
Pirmiausia
kiek
širdelę įšliaužia neapykan begalėdamos
stengkitės,
ta.
Jo širdis apkarsta, jis kad pavydas visai nepradė
nebemoka džiaugtis ir nebe- tu dygti.
Mylėkite vaikus
pasitiki nė tais, kurie nori vienodai, neskirkite
vieno
jam gero. Dėl to Šv. Pau iš jų tarpo, siūdamos jam
lius ir sako: “Tėvai, neer gražesnius drabužius, duo
zinkite savo vaikų, kad jie damos daugiau skanumynų
nenustotų drąsos.”
iar kitu kuo.
O jei dėl ko
kios
išmintingos
priežas
Kartais patys tėvai pra
tina vaiką neapkęsti ir ker ties tai retkarčiais darote
šyti, mokydami jį .neapsi — arba ir dažnai, jei saky
leisti, nepasiduoti. . žino sime, vienas vaikas yra li
ma, tėvai neturi leisti, kad gonis ir reikalingas ypatin
visokie gatvės vaikai muš gos globos -— paaiškinkintų ir plūstų jų vaikus. Čia kite tai vaikams meilingai,
Pasaky
negalima tylėti, nes tie iš pasikalbėdamos.
dykėliai, nedraudžiami, dar kite, kad katrais žmogui la
daugiau pasileistų. Bet daž bai naudinga, jei jis gauna
nai atsitinka, kad vaikai ko mažiau už kitą, kad ir
bežaizdami kits kitam su-" Dievas ne visiems žmonėms
droš per žandą, ar stumte- lygiai skiria savo dovanas,
myli.
rėš kits kitą, ir tuojau bė nors visus vienodai
ga pasiskųsti motinai. Mo Paaiškinkite, ;kad pįavydas
tina, supykusi ant “žmog yra biaurus jausmas ir kur
žudžio,” kelia baisų triukš jis kartai e įstumia žmogų.

(Tęsinys)

A

i
'

mą ir bėga atkeršyti. Toks

nyčioje — kun. Jonas Jan
čius. M.I.C.

Marijonų Misijų
tvarkraštis
■

(Bus daugiau)

3. Spalių 19 — 26 dd. —

1. Rugsėjo iŠ — 21 dd. Lowell, Mass., šv. Juozapo

parap. bažnyčioje — kun.
— Haverhill, Mass., Šv. Jur
Kazimieras Rėklaitis, M.I.C.
gio parap. bažnyčioje —

4. Lapkričio 24 — 30 dd.

kun. Jonas Jančius, M.I.C.

— Chicago, UI., "Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčioje
dd. — Young8town, Ohio, — kun. Antanas Mažukna,
Šv. Pranciškaus parap. baž- M. I. C.
2. Rugsėjo 28 — spalių 5

He Stands for

SAFETY and

FREEDOM

SILKES
prijunko į visokį pajuoki
mą.
Žiemą ir vasarą vienodai
apsitasęs, ėjo per sodžius,
nešdamas rankoj pintinę,
krautuvėlę už pečių ir ne
aplenkdavo nė vieno kieme.

Gerdvilienė, pasikuštėjus su
marčia.
Kušlius nušlepsėjo per
kiemą į priemenę. Piemuo
prišoko į pakrosnį, ištraukė
storiausį pagalį ir padėjo
prie slenkščio.
— Paimk pagalį,, paimk
pagalį! bara jį Gerdvilienė:
— ar tu nori, kad senas
žmogus užsimuštų! Ak tu
begėdi!
— Butą žmogus! bekrikštis! — šaiposi piemuo ir
sėdasi prie lango. — Kaip
aš tarnavau šilakiemy, ne
tai dar mes jam darėm.
Monikė, Gerdviliaus duk
tė, penkiolikos metų mer
gaitė, pasikėlė nuo kuode
lio ir pašokus greitai, nes
Kušlius jau ėjo per prieme
nę, pakėlė pagalį ir nume
tė vėl pakrosnin.

Buvo pusiaugavėnis.
Į
pavasarį virto. Dienos bu
vo šiltos, saulėtos; sniegas
tirpo,
viršukalniai
visur
juodavo; klonelėmis, vago
mis, vidukelėmis bėgo ir
Dabar jisai stovėjo po
šniokšdami pasakojo pava
sario pasaką, pranešdavo, Gerdviliaus langu ir klau
sė, atstatęs į stiklą ausį.,
kad tasai jau arti . . .
ką atsakys jam moteris.
— Moterėlės, ar neturit
— Yra tekio jakno3, —
šerių, vištų( kiaušinių? —
pasityčiojo iš jo piemuo, kur,
pirštų langan barškinda
sėdėdamas ant suolo, mez
mas klausė
vieną
tokią
gė prie lango tinklą.
Bet
dieną Kušlius.
Kušlius, prijunkęs jau į pa
ne
Buvo tai senas žydas, iki našius pasityčiojimus,
akių apžėlęs, ilga raudona dėjo dabon jo žodžių; pa
barzda.
Plaukai buvo vi jukęs truputį ir nesulau
sai žili; barzda tik pusiau, kęs atsakymo, jis vėl barš
ir šis pusiaužilumas neden kina pirštais langan.
— Ar nereikia muilo,
gė ir negadino prigimtos jo
adatų,
degtukų; silkių? . . .
plaukų spalvos. Jisai buvo
— Užeik, užeik, pamaty
labai kušlus ir niekuomet
(Bus daugiau.)
nematė, kas guli po kojom, sim, — kviečia ji pirkion
todėl eidamas čiupinėdavo
pirma savęs lazdą, kaip ak
las; ypačiai atsargiai ženg
davo, jei dar nešė kiauši
nius.
— Kol tu akinių sau ne
nusiperki? — klausia jį ne
kartą žmonės.
OFF TO SCHOOL!
— Akinių? O kur aš im
With that added inch or two of stature and
siu pinigų akiniams pirkti?
the summer suntan, the younger generation is
off to a good start for the school year! Even
— klausdavo jisai ir sun
“readin’ and ’ritin’ and ’rithmetic” (oh, hated
kiai dūsaudavo.
thought) are comparatively easy to handle
when young consytutions are at their
Daugiausi turėdavo jis
healthiest.
nukęsti nuo sodžiaus vaikų.
Meals that supply an abundance of imporJie mėgo padėti jam po ko
tant food elements are great factors in maintaining such glowing good health and, as such,
jom pagalį, ar ką kitą, kad
they are among the chief concems of mothers.
tik Kušlius sukluptų.
Tai
Insuring the best possible diet for the entire
family is not a difficult task, for the most imturėtų juokų!
Bet Kušlius
portant foods are among the easiest to prepare
gerai žinojo jų norus ir bu
and serve.
vo ypačiai atsargus, kada
When the following foods are included in
each day'8 menu, a good supply of the needed
matė žaidžiančius vaikus
elements will be provided: 1 ąuart of milk for
ar pusbernius.
each child and dt least one pint for each adult;
1 egg; 6 pats of butter; 1 serving orange or
— Kam jūs pikta darot
tomato juice; 3 vegetables, one green, one
senam žmogui — kalbėda
raw; 1 fruit; 1 serving meat; whole wheat
bread; cod liver oil Ior young children.
vo jisai priekaišiai, pastum
damas lazda nuo kelio ša
THE SCHOOL LUNCH
lin norakiai padėtą pagalį
Severai
of these essential foods should be
ar akmenį: — ar tai būtų
included in the school lunch—and they can
gerai, kad aš nuvirstau ir
be includdd in a variety of interesting ways,
Bowman milk mušt always be there. On cool
užsimuštau?
days it can be served as a hot cream aoup,
Bet širsti jis niekuomet
such as the one featured on this month’s page,
or hot Dari-Rich can be carried in a thermos.
neširdo; gal jau jo širdis

DAIRY COOKS CORNER

PTRM NEGU PTRKNITK

MATYKITE MUŠI

Every time you see the Minute Man

—e m bie m of Aitierica arming Ior

defense—think how good it is to

live in the land v here there štili is

FLOATING ISLAND PUDDING

(Senes 6)
1 quart Bowman Superior Flavor Milk
eup sugar
teaspoon salt
•
Currant jelly

Heat the milk in double boiler. Mix sugar, salt and comstarch and add to slightly
beaten egg yolks. Beat two teaspoons sugar into the stiffly beaten egg whites and
drop by spoonfuls on top of the hot milk. Allow to cook two or three minutes until
firm. Lift out on a plate and sėt aside. Now pour the hot milk on the beaten yolk
mixture and return to double boiler. Stir ana cook until it thiekens. When nearly
cool, add the flavoring. Pour into glass pudding dish and put cooked whites on top.
Gamish with bits of red currant jelly. Serve cold.

FLOATING ISLAND PUDDING

Floating Island Pudding, an old favorite,
rich with the goodness of whole milk and eggs
is a wholesome delicious, easy-to-digest des
sert for the whole family. Serve it well chilled
as a dessert or keep it in the ice-hox as an
after school treat for the youngsters.
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1 tablespoon com starch
3 eggs (separated)
Yi teaspoon vanilla

CREAM OF POTATO SOUP

(Senes 6}
4 medium potatoes
1 quart Bowman Superior Flavor
Milk
1 stalk celery or (}£ teaspoon
celery salt)
4 tablespoons minced onion

2 tablespoons Bowman Sweet
Cream Butter
1 tablespoon flour
1 teaspoon salt
1 teaspoon parsley (minced)

Cook potatoes in salted water until soft; drain and rub through sieve.
Scald the milk with the celery and onion. Straia slowly into potato
pulp, stirring constantly. Mėlt butter. blend in the flour and 9alt.
Add butter-flour mixture to liquid ingredients. Stir well. Cook five
minutes, stirring all the while. Serve hot gamished with minced
parsley.

Bud Bowman tayi —
“HERE’S THE OUICKEST WAY TO
MAKE DELICIOUS COCOA!"

Simply heat Bowman’s Dari-Rich and
serve plain or topped with a marshmallow or a spoon fui of whipped cream.
Dari-Rich is a great time saver for
buay mothers and top-ranking fa
vorite with the youngsters.

HOUSEHOLD HINTS
It i* ęny to aeparate vhote unbmkrn leavee of tettuce from the
henri if the entire core (or hard aertion of the heart) it removed
with a aharp knife. Thia releasea the leaves. If the head ii then
plaoed in cold valse for a fev minutei, the leaves vili aeparate
eaeily,

★

★

★

In preparinf cream of tomato aoup. never add andn to the tomnto
juice. Soda and heat contrive to deatroy the importam vitamin C.
The millt vili not curdle if the hot tomato juice (or puree) ia added
very gradually to hot thin vhite aauce (mada vith 1 tahiespoou
butter. 1 tahieapaoo Sour to each eup of milk).
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■kaitytojama

•tunčlu sveikinimu* ir geriausius Ųnkejlmusl
Jūsų d len ražtia ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie.
sas, gina ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugsrlopai tspadauglja JOsų katalikiško dienraščio skaitytojų akai,£ AMLETO GIOVANNI ClCOUMANl.
Laodlcea Arkivyskupas,

Popiežius Pijus XII priėmė pasikalbėjimui p. Taylo
rą tik jau ne tais tikslais, kokius paskelbė sensacijų
ieškotojai šio krašto žurnalistai.

Prezidento atstovas Vatikane
Amerikos spauda labai daug reikšmės pridavė Pre
zidento Roosevelto asmeninio atstovo prie Vatikano
p. Myron C. Taylor pasikalbėjimui su Jo Šventenybe
popiežium Pijum XH. Iš to didelio susidomėjimo tuo
įvykiu paskelbė daug visokių spėliojimų ir insinuacijų.
Priėjo net prie to, kad įr Vatikane ir Vašingtone ma
tyta reikalo padaryti atitaisymų.
Visiškai atvirai buvo skelbta, girdi, Prezidentas Roo
seveltas per p. Taylorą prašęs Jo šventenybės, kad
paskelbtų pasauliui, jog karas prieš Vokietijos nacius
yra “teisingas”. Bet paaiškėjo, kad Prezidentas to ne
prašė ir Popiežiui nebuvo reikalo nei vienaip nei ki
taip pasisakyti. Prez. Rooseveltas yra per daug paty
ręs politikas ir diplomatas, kad panašius prašymus ar
reikalavimus statyti šventajam Tėvui.
Tik didžiausiam nežinėliui šiandien gali būti neaiš
kus Šventojo Tėvo nusistatymas nacizmo, komunizmo
arba, apskritai, šio ar kito karo atžvilgiu. Kaip vi
suomet, taip ir dabar Katalikų Bažnyčia griežtai stovi
už tiesą ir teisėtumą. Tai labai gerai žino Prezidentas
Booseveltas ir visas kultūringasis pasaulis.

RIMTIES VALANDĖLEI
Tiesa čia pat - kam

dar kitur ieškoti

Ukrainai apie skerdynes Lietuvoj
Ukrainų dienraštis “Svoboda” (Laisvė), leidžiamas
Jersey City, N. J., rugsėjo 17 dieną įdėjo ilgą straipsnį
apie Lietuvos žmonių skerdynes. Straipsniui antraštė
duota — “Bartolomejska masakra v Litvi”. Jame de
taliai ir įtikinančiai atpasakojama, kaip baisiai bolše
vikai okupantai persekiojo žmones, kiek daug jų Ru
sijon ištrėmė, kiek seimų išardė ir kiek inteligentų
išskerdė. Straipsnio autorius piktinasi bolševikų žvė
riškumu ir reiškia užuojautos skaudžiai nukentėjusiai
lietuvių tautai.
Jei kas tai Ukrainai giliai atjaučia lietuvių tautos
vargus. Mat, jie patys tų vargų daug turėjo Ir tebe
turi. Persekiojo juos ir milijonus išžudė bolševikai
(Rusijos valdžioj buvusioj Ukrainoj), kankino lenkai
(Lenkijos pavergtoj Ukrainos dalyje). Tuos rusų bol
ševikų ir lenkų persekiojimus Ukrainai kentėjo ne vie
nerius metus, bet su virš dvidešimts metų. Kai kitos
daug mažesnės tautos gyveno laisvu ir nepriklausomu
gyvenimu, gausingoji ukrainų tauta vilko sunkų bol
ševikų ir lenkų vergijos jungą.
Dėl to, jie labai gerai ir kitų pavergtų tautų vargus
ir rūpesčius supranta.

Drąsus stovėjimas už tiesą
Šiomis dienomis Olandijos katalikų vyskupai išleido
tikintiesiems žmonėms bendrą ganytojišką laišką, kurį
reikia laikyti istorišku dokumentu. Tasai laiškas — tai
aiškus to krašto katalikų demonstravimas drąsaus sto
vėjimo už tiesą.
Reikia neužmiršti, kad Olandija yra vokiečių oku
puota ir visais atžvilgiais suvaržyta. Tačiau jos vys
kupai be baimės stovi už tiesą, tikrai pavyzdingai gi
na tikinčiųjų teises ir jų sielų gerovę.
Olandijos vyskupų laiške rodoma nepaprastai daug
drąsos, neinama į jokius kompromisus su nacių Ura
nija, kuri jų kraštą laiko surakinusi vergijos retežiais.
Laiške nėra jokių nacizmo baimės ženklų, nei pasirin
kimo tarp dviejų blogumų -— komunizmo ir nacizmo,
kurie abu laikomi pirmos rūšies žmonijos priešais. Olan
dijos vyskupai griežčiausiai smerkia abudu Dievo prie
šus. Nė vieno iš jų nesigaili, nė vienam nepataikauja.
Pasakomas tiesos žodis ir klaidingoms liberalizmo ir
socializmo doktrinoms.
Olandų tauta yra negausinga. Tačiau jau aukštai
kultūringa ir giliai tikinti. Misijų atžvilgiu pagonų
kraštuose olandai tiesiog stebuklus darydavo. Savo
misionieriais ji labai gausi ir misijų paramai neap
sakomai duosni. Kuomet ji pati šiandien pateko į nau
josios gadynės pagonizmo nagus ir kenčia persekio
jimu^, jos vyskupai rodo tiek drąsos ir ryžtingumo,
kad geriau mirtų negu padarytų nuolaidą Dievo ir žmo
nių priešui — nacizmui ar komunizmui.
Šis olandų vyskupų laiškas tikintiesiems, yra aiškus
katalikų tikėjimo Europoje gyvybiškumas. Kad šiuo
tarpu ir sugrūdo tikinčiuosius į katakombas bet vie
ną gražią dieną jie iš ten išeis ir drauge su Kristum
džiaugsis prisikėlimu.
Ta proga reikia priminti, kad ir Lietuvos katalikai
su savo vadais vyskupais parodė daug drąsos ir iš
tvermingumo bolševikų okupacijos metu. Stovės jie už
tiesą ir savo teises ir naujosios okupacijos metu. Mes
nė kiek apie tai neabejojame.
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Dėmesio Marianapoliui
Sąryšy su Marianapolio Kolegija ir Fordham univer
siteto šimtmečio sukaktuvių minėjimu, “Darbininkas”
daro pastabą dėl savo laiku a. a. kun. Jono Navicko
pareiškimo, kad jisai siekiąs Marianapolį padaryti,
kaip viduramžiuose Bolognoe universitetas, arba kaip
mūsų laikais Anglijos Oksfordas.
Šio “Darbininko*” rašinio autorius nemano, kad tai
yra svajonė. Jisai pavyzdžiui nurodo Tėvų Jėzuitų 1841
metais įsteigtą Fordham universitetą. Primena tuo lai
ku buvusio New Yorko arki vyskupo Hughes žodžius:
“nepabaigtas namas tuščiame lauke”. Tačiau, nežiūrint
kuklios pradžios, šiandien Fordham yra didžiausias ka
talikų universitetas Amerikoj.
Todėl, ką Tėvai Jėzuitai padarė per šimtmetį, tą galį
padaryti ir Tėvai Marijonai, nes “lietuviai turi savyje •
nemažiau gabumų negu amerikonų katalikiškos visuo
menės skersmuo.”
Toliau teisingai nurodoma, kad Marianapolio įstei
gėjas kun. dr. Jonas Navickas pasišventė tai idėjai.
“Pasišvęskime ir mes darbui, kuriam jis gyvybę pa
aukojo” — rašo “Darbininkas”. Ta proga primename
ir tai, kad a. a. kun. Navickas nedaug iš mūsų teno
rėjo: “iš kiekvienos lietuvių parapijos Amerikoje po
du savo lėšes apmokančius studentus arba po $800
aukų.”
Mūsų visuomenė, ištikrųjų, turėtų daugiau dėmesio
atkreipti į savąją mokslo įstaigą — Marianapolio Ko

legiją.

(“Draugas” 1916 m. rug
sėjo 22 d.)
Vokietijoj
nėra ryžių
kruopų... Kaizeris labai mėg
sta valgyti ryžines kruopas,
o jų kaip tik Vokietijoj da
bar nėra. Vokietijos pasiun
tinys Šveicarijoj prašė lei
dimą įvežti į Vokietiją nors
200 pūdų ryžių specialiai
karaliui, bet šveicarų vy
riausybė, nenorėdama lau
žyti neutralumą, atsisakė
patenkinti šį prašymą.

Lietuvos reikalai... Vokie
čių laikraščiai praneša, kad
šiais metais Lietuvoje labai
gerai užderėjo
obuoliai,
kriaušės, slyvos ir kiti vai
siai. Bet lietuviai mažai tais
vaisiais pasinaudos, mat,
vokiečių valdžia pasirūpino,
kad tie vaisiai būtų gerai
surinkti ir išvežti į Vokie
tiją. Ten iš tų vaisių ma
noma dirbti konservai.
•
4,000 mylių motoriniais
dviračiais... Iš New Yorko į
San Diego motoriniais dvi
račiais atvažiavo dvi sese
rys Bolen. 4,000 mylių ke
lionę atliko per 68 dienas.
Važiavo per kalnus ir smė
lynus.

Ir Vokietijoj neramu.....
Vokietijos Hamburge nera
mu — kilo didelės žmonių
riaušės. Daugiausia riaušė
se dalyvavo moterys. Daug
areštuota.
Žmonės kelia
riaušes dėl nepasitenkinimo
karu.
•
Rusijos gyventojai nerimastauja... Iš Švedijos pra
nešama, kad visoj Rusijoj
neramu. Visur žmonės bruz
da, visur nepasitezikinimas.
Petrapilyje ir Maskvoje daž
nas reiškinys — riaušės.
•

Vokiečiai nenori karo....
Berlyne- už kurstymą prieš
karą areštuota 150 žmonių.
Visi suareštuotieji nusiųsti
Visų pabėgėlių vargai yra neapsakomai dideli. Pra
į karo lauką, yra ir nepilna
ėjusią savaitę iš Sevill,-Ispanijos, atplaukė 5,473 tonų
mečių.
laivas, kuris atvežė į New Yorko uostą 767 pabėgėlius,
•
kurių dauguma Vokietijos žydai. Visi, sakoma, prisi
Nepasitenkinimai rasą ar
kamavę, išvargę, pusiau isteriški. Kelionėj (laive) iš
mijoj... Kaukazo fronte ru
buvę trisdešimts septynias dienas. Blogas valgis, di
sų armijoj kilo neramumai
džiausias susigrūdimas laive. Tačiau greitai visus var
— maištai dėl maisto sto
gus užmiršę, kai pasijutę esą laisvoje Dėdės Šamo
kos.
žemėje.
•
Pabėgėlių ir tremtinių šelpimo problema yra didelė
30,000 doleriui kovai su
ne tik lietuvių tautoje, bet beveik visose Europos tau
uodais... Quincy miesto val
tose. Reikia džiaugtis, kad Amerikos visuomenė per
dyba ateinantiems metams
Raudonąjį Kryžių ir p. Hooverio komitetą, kiek są
kovai su uodais , paskyrė
lygos leidžia, rūpinasi nuo karo nukentėjusių šelpimu.

Pabėgėlių ir tremtiniu vargai

Ne veltui Kristus primin
davo Pariziejams ir Rašto
Žinovams, kad tas kuris sa
ve aukština bus pažemintas,
ir tas, kuris save žemina
bus paaukštintas. Patsai
gyvenimas šią tiesą patvir
tina, vis dėlto pasitaiko iš
imčių, ta prasme, kad pa
aukštinimas įvyksta ne čia
žemėje, bet amžinybėje.

lapčių aiškinimo ieškoti ki- >
tur. Ir tada nereiktų ieško
ti paslapčių, kur jų visai
nėra.
Kiek katalikų ieško nau
jų paaiškinimų, greičiau ti
kėdami protestantų garsiam
pastoriui, nes garsenybė.
Kas ieško gudrių išsisukinė
jimų, kaip P&riziejai darė,
nepastebės kaip amžinybė
patieks Dievo žadėtą tiesą,
nuo kurios gudriausias pro
tas neįstengs pabėgti.

A.B.C.J.
Jurgis klausydamas biblistų prakalbų, įtikėjo pa
sakojimams. Sekmadienį vie
šai prie namo kerta nudžiū
f
vusias medžio šakas, apkaApsaugos komitetas
sinėja, genėja krūmus, ir
Miko užklaustas kodėl taip
Chicago
mayoras Kelly
darąs, linksmai dalinasi pas sudarė civilinės miesto ap
laptimi: “Aš Evangelijos saugos komitetą iš 6 mies
patarimus vykdau.
tinių departamentų virši
Tikrai stebėtina Jurgio ninkų.
protinė gudrybė: — Kris
Tas supuola su J. A. Val
tus subatoje, žydų šventė
je, gydė paliegusius, raišus, stybių civilinės apsaugos
aklus. Jurgis sekdamas tuo ofisu, kurio priešaky yra
gražiu artimo meilės pavyz New Yorko miesto mayoras
džiu, gelbsti medžius, tobu La Guardia.
lina krūmelius. Jurgis > au
Šios rūšies komitetai su
koja šventą dieną gamtos daromi visuose miestuose.
gerovei.
Jų pareiga yra civilinius
Ūkininkas, pasiėmęs šau gyventojus paznošti karo
tuvą ir gerą kiekį šovinių, metui, kai priešas pultų
po mišką vaikšto, tyliai ieš ^mįęstus iš. oro.
Šių komiko zuikelio,-balandėlio,< o gaf
fetif pareiga parūpinti gy
net stirną pasiseks nušaut.
ventojams ir slėptuves nuo
Nieko nesurado. Prisiarti
bombų.
nus prie ūkės, trys zuike
liai, išgązdinti jo staigiu su
grįžimu, pasileido į pievas. Daržovės armijai
Darže išbaidė keletą kurap
U. S. kariuomenės auto
kų, kurios ramiai kapstė
ritetai
Chicagoj praneša,
gražiausias jo gėles.
užsakyta
Ūkininkui,
bandžiusiam kad čia armijai
medžioti tolimame miške, pagaminti įvairių rūšių dar
darėsi pikta. Visą dieną po ževių daugiau kaip 41 mili
drėgną mišką klaidžiojo, čia jono skardinių vertės apie
prie pat namų visko buvo. puspenkto milijono dolerių.
Skaudus apsivylimas. Nie
kad nepagalvojo, kad taip Pienui brangstant
galėjo atsitikti.
Pienas Chicagoj pabran
Menkesni katalikai pas
vyriausybės
visokius biblistus ir pana gintas šalies
Aldermenų
šaus plauko asmenybes ieš pastangomis.
ko gudrių paaiškinimų Kris tarybos komitetas tirti gy
taus žodžių. Kad patys pa venimo brangėjimą bendrai
siskaitytų Evangeliją ir į su miesto mayoru darbuo
galvą neateina. Kad pasi jasi, kadi žemės ūkio de
klausytų Bažnyčios aiškini partamentas atšauktų pie
mų, nereikėtų tikėjimo pas no kūmos pakėlimą.

CHICAGOS ŽINIOS

STREIKO METU

30,000 dolerių.
•

Dėl žinios apie K. Bizauską
Mūsų paskelbtas pranešimas apie Kaz. Bizausko, žy
maus Lietuvos diplomato, mirtį ištrėmime, sukėlė daug
susidomėjimo. Gauname užklausimų. Mat, jisai keletą
metų buvo Lietuvos pasiuntiniu Vašingtone.
Žinią apie šio tikrai doro ir daug Lietuvai nusipel
niusio vyro gavome laišku iš Europos. Oficialiai patvir
tintų žinių dar nėra. Kai gausim, parašysim plačiau.
Dieve duok, kad toji žinia nepasitvirtintų.
•
Karą skelbti bet kuriai valstybei gali tiktai Jungti
nių Valstybių kongresas. Prezidentas tos galės neturi.

Kiek italą laikraščių bu
vo prieš 25 metas?... Jung
tinėse Amerikos Valstybėse
išeina 78 laikraščiai italų
kalba.
Atradėjas Neptūno, ast
ronomas La Vcrrier, — bu
vo katalikas.

("Draugas"

Acme

telephotoj

Dr. L. Maurer ir Mrs. H. Schnieders atsidėjusiai stebi
21 mėnesio kūdikį Herbert Schnieders, kurio gyvybė per

Dabartinės geologijos tė
vas, Stenstn, buvo katalikų

keletą valandų buvo palaikoma rankiniu respiratorium su

vyskupas.

City, Mo. Elektrinis respiratorius .(Iron Lung) neveikė.

streikavus elektros jėgos gamybos darbininkams Kansas

Pirmadienis, rūgs. 22, 1941
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Studentai, Meilė Ir Ceka

Poetą džiova užsmaugė, bet jo dainos
tebėra gyvos

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

- Kaip gyveno ir mirė autorius dainos

Išvertė Ant. Pauliukonis

"Kur bakūže samanota"? - Dainos, iš vargo

U. TOMAS

Taip tvanka, jog galima uždusti Uralo kalnai Ka
da vėl pamatysim savo tėviškę? Gal, rasi, niekados . .
N . . ! Sustoti! Visi išlipa iš vagonų, pakeičiamas
"traukinys. Mes čia turėsime palaukti, kol baltieji vėl
prasimuš j priekį.
Pirmiau tai turėjo reikšti, jog mes čia lauksime, kol
baltieji pradės ofensyvą.
Tačiau per visą dieną beveik
kas valandą ateidavo viena už kitą baisesnės žinios. Mes
sustojome pas tetą. Ji iš susirūpinimo neteko galvos ir
visą dieną lakstė, pardavinėdama įvairius senus daiktus.
Dabar visur slankioja įtartini tipai, kurie supirkipėja rū
bus, brangenybes ir k. Teta viską atiduoda už kelis ska
tikus Ko ji"tuo nori, tur būt, nežino nė pati; man rodori, ji taip elgiasi, norėdama pasirodyti, kad “nesėdi be
darbo.”
Mes buvome nuėję į stotį ir ten radome universiteto
traukinį.
Jis prigrūstas kaip kūju, kai kurie uisikariečinę net ant viršaus.
Jie važiuoja toliau, į Sibirą.
Mūsų docentas buvo apsivilkęs juodu cutaway, be ke
purės; žinoma, su savim nieko nebuvo pasiėmęs. Į pro
fesorius net baisu pažiūrėti; jie visi kelios dienos nesiprausę.
Jekaterina Pavlovna, nors yra nėščia, vis dėl
to galvoja tik apie tai, kuo galėtų įtikti Georgijui Alek
sandravičiui.

Birželio 16 d.
Mes vėl sėdime traukiny.
Drauge važiuoja ir teta.
Vėl ta pati sena istorija, kaip ir pas mus: vietos vyres
nybė tvirtino iki paskutinio akimirksnio, kad negresiąs jokis pavojus, ir prieš kelias valandas prieš už
einant raudoniesiems buvo duotas
įsakymas skubiai
evakuotis.
Teta, tai išgirdusi, ėmė bėgioti po kambarį
kaip proto netekusi ir aimanuoti, nežinodama ką pasi
imti, o-ką palikti namie.
Per greitumą ji susirišo net
sidabrinį virdulį ir persišką kilimą.
Bet vagone susi
galvojo, kad pakeliui virdulys gali sugesti, todėl pasiun
tė tarnaitę su juo atgal į namus.
Tačiau prieš pat iš
važiuosiant vėl ėmė graudintis, kad verčiau reikėjo kuo
daugiausia pasiimti maisto.
Tada aš, nieko nelaukdama, užsisėdau ant pirmojo pasitaikiusio arklio, kuris be
savininko sukinėjosi aplinkui, ir nulėkiau atgal į miestą.
(Bus daugiau.)
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FIARGUTLf
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUV U £
Vienintelis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEATAD. 7 v. v.

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

— namams statyti, remontuoti ai
pirkti. Ilgametis Iftmokėjimo Planas

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!U
"Tai I DVI/ITC
I ** VJI

ištaigoje.

Jūsų

indeliai rftpen

I IXI I C tingai globojami ir ligi 15.000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
SH4>. Pinigai greitai iimokaml ant pareikalavimo.

Mokam*

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo
Vieno KIŲeatoI

Patarnavimo,

NeMafertanJllaM Ae*

Keistu to savings and Loan Aaeociation yra tyimauaia

sia ir tvirčiausiu lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St.

Verksmus teisybės tau at-

K. Baras

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų
i

(Tęsinys)

• mįs...”
Žodis lėbautojams

3. Baisi ir šiurpulinga 1940 m. birželio 15 d.

1940 metų birželio 15 d. tikrąjį lietuvį supurtė ir išnupintos. - Oi, dukters, nusidėjusios Ievos... Vaičaitis — jautrios šie- bloškė iš normalaus, laisvojo ir nepriklausomojo gyve
nimo, nes atėjo rusai bolševikai ir okupavo Lietuvą. Ru(Pabaiga.)
Si dainelė - Pr. Vaičaičio loa tm<«ua. Jia myli gamtą,
' sų bolševikų kariuomenės žygiavimas Kauno gatvėmis
kūrinys.
gražiai lakštutę apdainuoja,
Apdainuotoji tėvynė
ir Lietuvos laukais ir miškais, orlaivių raižymas Lietu
m. . .
.
, Vaičaitis pats vargo ma- iis ~P“ta jaunos širdies
Tokie skaudus pergyveniat jautė lietuviškos liau-1mcilie
ir j** eilėmis vos padangių, tankų urzgimas mūsų miestų gatvėmis,
mai jautnoj poeto širdyje
apdai.
VaWaiti8 moka gy ypąč Kauno, ne tik kėlė siaubą, nerimą, bet taip pat bu
ei
gunde skundo dainas
e1' navo Jia verkia d41 kalmie. |vai pajuokauti, kaip tą mes vo žinoma, kad tai yra Lietuvos Laisvės ir Nepriklauso
mybės išplėšimas, kad tai yra pinAieji ženklai, kad lie
lėraščius. Mylėjo jis gimtą
čių tamsumo, dejuoja, kad matome iš plačiai papilta tuvis jau pavergtas baisaus ir nežmoniškojo rusiškojo
jį kraštą, Lietuvos vargus,
jie savo prakaitą prageria, sios jo parašytos dainelės: komunizmo, kuris yra garsus ir pasižymėjęs kaip eko
apie juos ir rašė savo tu
iš ko tik Ickams nauda. Jis “Turi katinas kačiukę...”
nominio gyvenimo griovėjas ir žmonių laisvės ir sąžinės
riningus eilėraščius:
juokiasi iš lengvabūdžių tau
Bet
poetas
moka
ir
ašduobkasys. Užtat ši žinia trigubai didino lietuvio širdy“O tėviške! koks mielas
tiečių:
triai įgnybti tiems, kurie to je nerimą ir siaubą.
kraštas,
Tiesa, lietuvis netikrumo dienas jau gyveno bemaž
“Visų mūs norų gal’s — nusipelnė. Jis peikia mergi- į
Kurio taip netekau ūną, kuri vieną palaidojusias savaites — nuo gegužės mėnesio 23 d. Nuo tos diedegtinė;
mai, —
Saldus gyvenim’s — mūs |
merkia: nos kaį Maskva Lietuvą apkaltino, kad mūsų kai kurie
To neišreikš nė vienas
Ir vėliai veidas jos rau- valdžios žmonės sučiupo jų porą kareivių ir iš jų priejausmų;
raštas,
donas,
Erzėjim’s tuščias su mer
vartos keliu reikalavę kariškų paslapčių, o po to buvo
Tą pasakys vieni jausŠirdis
jos
nekantri
ginoms —
įbloškę į kokį tai rūsį, skiepą, iš kurio rusų bolševikų
mai...
Vėl
geidžia
meilės
ir
ma

Tai idealai mūs visų.”
kariams pasisekė per vandentekio vamzdžius išlysti. Tai
Jis sielojasi, kad lietuviai
lonės.
”
yra nesąmonė ir piktas priekabių ieškojimas. Minimi ru
permažai dirba dėl tėvynės ( Tokie eks-lietuviai nesirūpiPoetas
moka
piktai
pasi

na vargo žmonėmis:
sų bolševikų kareiviai ne mūsų valdžios žmonių buvo įlaisvės:
juokti
iš
lėbaujančių
turtuo

“Tegu varguos prasčiokai
traukti į kokias tai neaiškias kombinacijas, bet tie rusų
lių:
tupi
“Kaip tėvynė mūsų kenčia,
bolševikų kariai pateko į ne kokio vardo moterų kom
“
Didžturčiai!
Kam
jūs
O mes jauni tik turim
Kaip mūs priešai ją slogina...
paniją, kurioj kelias dienas ūliavojo ir kai rusų bolševi
jūs
brangų
vyną
geriat,
tukt.
”
O lietuviai sau tik švenčia
kų kariams kinkos ėmė drebėti, nes nežinojo kaip reikės
Bereikalo
krūvas
tik
auk

Jam
gaila
sunkią
gyvenimo
sugrįžus pasiaiškinti savo viršininkams — ėmė ir išgal
Ir j4 ginti neketina/
so beriat,
dalią bevelkančių vientau
vojo, kad juos buvo sučiupę kokie tai lietuviai ir juos
Išgerkite degtinės kuo visaip kankinę norėdami išgauti kariškų paslapčių, ir
Už vis liūdniau jam gir čių:
prastesnės:
dėti apie išdavikus, kurie
“Žmoneliai triūsia, pra
pagaliau įmetę į kokį tai rūsį, iš kurio rusų kariams pa
Smagums tas pats, bet sisekę pabėgti per vandentekio vamzdžius. Taip ir susi
tik svetimiems tarnauja.
kaituoja,
daug pigesnis”.
Rūsčiai tokiems grasina:
Laukus plačiuosius arda
darė garsi “istorija”, kurią Maskva paėmė už tikrą pi
Aštriai poetas moka pra nigą ir pasileidę naginių apyvaras pradėjo ieškoti dar
mi,
“Tegu liežuvis virs į molį,
Per dieną dirbdami de bilti ir į ponias, kurios nuo didesnių priekabių. Kada Lietuvos valdžia pasakė, kad
Tegu to kanklės sutrupės,
madų atsilikti bijo, bet kad ji visa darysianti, kad tuos dalykus išaiškinti — rusai
juoja, —
Kuris parduotų savo brolį,
Sunku prastu būt žmogu jų galvos atsiliks nuo ben bolševikai nenorėjo nė klausyti, tik kuo greičiausiai ruo
Kurs kraugeriams dainuot
droš pažangos, tuo nesisie
mi.
šės žygiams Lietuvą okupuoti.
padės.”
Vos tik užspėsi nors ska loja. Vaičaitis rašo:
1940 m. birželio pradžioj į Maskvą išvažiavo ministeris
“Oi, dukters, nusidėjusios
tiką
pirmininkas A. Merkys tartis ir aiškintis dėl nepama
Tarytum vardu visų ištiIevos,
Iš prakaito brangaus iš
tuotų apkaltinimų, kuriuos patiekė Maskva. Atrodė, kad
1 kimųjų krašto sūnų jis šauKą vyram nešat džiaugs- reika,ai krypaU į gerąją pusę, nes Maskva iškilmingai
traukt,
kia:
mą ir vargus!
Isutiko
_ xil__ Merkį ir
.___
x__
,___;_________
2= _o be xto,
_ ir Mask
Žiūrėk — padotkas atsi
net
vakarienę
suruošė,
“Nors šimtais Sibyriun ei
Drabužis jūs — paskiau
tiko,
vos apylinkes parodė. Esant dar Maskvoj ministeriui
sim,
sios vis mados,
Reik ponams iždą vėl pri
pirm. A. Merkiui, atskrido į Maskvą ir Urbšys, užsienių
Kęsim rūpesčius, vargus,
Bet protas — marų atme reikalų ministeris, kuris dėjo visas pastangas išaiškinti
kraut.”
Bet kas mūsų, ncapleisim,
na metus!”
1 susidariusią keblią būklę. Birželio 13 d. į Kauną grįžta
Poetas nebijo pasakyt at
O tėvynė vien tik mūs!”
A. Merkys, o Maskvoje tartis palieka užsienių reikalų
virą ir griežtą žodį ir tėve- i Paskutinės valandos
Jautriose eilėse apie tė
ministeris Urbšys. A. Merkys, grįžęs iš Maskvos neat
liams, kurie tik “poterius ir mirtis
vynės ilgesį užsienin išvyarpuoja”, ir inteligentams,
Poeto eilės lr dainoa Svie. skleidė visiškai tikros būklės ir kai ministeriu kabine
kusio žmogaus, apie skundą
kurie užmiršta padėti liau-Į M kaip liepana
jis pata tas panoro, kad jis padarytų pranešimą iš savo pasita
ištrėmiman vežamo lietuvio,
džiai, iš kurios kilę, už vis tirpo kaip žvakė. Buvo jis rimų su Maskvos ponais, tai A. Merkys atsakęs, kad
Vaičaitis taip karštai ugdo
aštriau bara tuos, kurie aP-j nuoSirdu8 katalika8i rado tai padarysiąs kitą dieną, nes dabar esąs labai išvargęs.
tėvynės meilę kiekvieno krū
Ką padarysi, kai nuovargis aukščiau statomas už tautos
leidžia aavo tėvynės žmonių nemaia 8uraminim0
tinėj. Jis taip sielojasi, kad
reikalus:
me. Buvo atsitikimų, kada gyvybinius reikalus, žinoma, nieko nebegalima buvo pa
ne visi lietuviai iš vien sto
“Ir degtinės prisivarę,
■ jis nuvykęs į Šakius pirma daryti, nes Maskva griežtai buvo pasiryžusi okupuoti
ja į tą darbą:
Kiek tik gali, be mieros, 1
užėjo į bažnyčią, atliko iš Lietuvą, bet, vis dėlto, tikros būklės nušvietimas būtų
“Nuo lenkų mes paėmėm
Nieko gero nepadarę,
pažintį, o paskui ėjo pas lietuviams buvęs kur kas naudingesnis negu palikti ne
madą prakeiktą:
Traukias vėl iš Lietuvos.”
gydytoją. Vis tikėjosi gy žinioj, nes sąmoningesni lietuviai būtų tinkamai pasi
Peštynių naminių nega
O gi tas baudžiauninkų
vensiąs. Dar valandą prieš ruošę kritiškai ir tragiškai valandai. O dabar bolševikų
lim užtraukt....
ainis, kurio vaikai tik pro
mirtį rengėsi važiuoti pas okupacija atėjo staigiai, galima sakyti, netikėtai, todėl
tvorą gali žiūrėti, kaip tur
gydytoją, bet jau... “leidos nieko nuostabaus, kad daugelis nustojo savų galvų ir ne
Jei mes į viena kitą žiū tingi ponvaikiai žaidžia, tik
gyvenimo saulutė, jau ra žinojo kaip elgtis ir kokios taktikos laikytis.
rėsim tik ftnairiai,
ras vargšas.
Urbšys, užsienių reikalų ministeris bemaž kas dvi va
gino keleivio lazdelę ant
Jei knygose pliaukšime
“Didžturčiai pelną jo su
amžinos gyvasties slenksčio landas iš Maskvos į Kauną siuntė užsienių reikalų mi
vienas barnis,
glamžė,
padėt.”
nisterijai telegramas, kurios buvo kaskart vis liūdnesnės.
Jei viens eis į dešinę, ki
Išklausė dar dvasiškų skai Pa8alia“ » telegramų paaiškėjo, kad Maskva norinti,
tas į kairę;
, Jo ašaros karčiausios bįra,
tymų, persižegnojo ir su >“d būtl»
Lietuvos vyriausybė. Kažkaip atrodė,
Perniek mūsų darbas: tau
Per veidus ritasi srovėms.
šventais Dievo žodžiais lū- kad Maskvai būtų priimtinas generolo Raštikio minista neatgys.”
1
Ko raudi? ar dienų, ką
pose
užgeso
i terių kabinetas. Po ilgų svyravimų, prezidentas A. Sme
Už tat karštai skatina<I
žuvo,
tona paveda valdžią sudaryti gen. Raštikiui, bet ir tai
Vaičaitis prie sutartino dar ( Ar darbo, dirbto taip vel
Ant jo paminklo Sintau- tautininkai nieku būdu nenorėjo išleisti vidaus reikalų
bo:
I
tui?
tų kapinėse iškalta lyra ir nūnigterijos iš savo rankų. Tas tik dar labiau gadino
“Tik ranką viens kitam,
Ar tos jaunystės, ką ne posmas iš jo eilėraščio:
j
reikalus, nes reikėjo veikti žaibo greitumu, o nepaduok im,
buvo
Vai lėkite dainos, iš var 1 sirūpinti kaip čia išsaugoti tautininkų režimą. Bet galų
Tik būkim broliais tarp' Dėl tavęs, — ko verki
go nupintos,
! gale iš Maskvos gautas pranešimas, kad gene r. Raštikio
savęs,
taip tu?”
Iš kaimo į kaimą
pas sudarytas ministeriu kabinetas rasų bolševikams nepri
Tik tėviškę drauge vaduo-' Matydamas tas žemės ne
imtinas.
jaunus, senus,
kim
i teisybes, poetas prisimena
x
(Bus daugiau)
Paguoskite širdis, nelai- i
kuo kas įstengs, kuo kas aukščiausiąjį Teisėją, kalbėmių sutrintas,
SUTAUPYSI PINIGU, DAUG DARBO IR SVEIKATA- JSIGYK
galės.”
damas apie varguolį:
Nušluostykit
ašaras,
pa

GERIAUSIA IR STIPTie šūkiai nepaseno nė
“Ar jau ir guls jisai į graRIAUSIA «U DIENU
1
kelkit jausmus.”
dabar, jie atmintini ir mū
bą,
LINK-BELT,
Visiškai
AnlonmlKkas
sų dienų lietuviams.
Nematęs džianigsmo va
K. J. Prauskis
ŠLEGAITIS
landos?
Samanotų bakūžių poetas
STOKER SALES
Visi mes mielai dainuo
O uždarbį, jo vipą labą,
Dievas mato tiesą, bet ne
69*21 So. Western Avė.
REPublic 3718
jame “Kur bakūžė samanoTurting’s ant delno sau greit tepasako. (Rusų pa A {VEDU ULUMA
* BOILERIUS
4
U”. tik n. viat žinome, kari
pleitos?
tarlė).
ir ponioms

(Tęsinys)

PASKOLOS

Ne ne, Tu duosi pelną
jam jam,
Kaip jis tenai atsilankys,
Kada po teismui pasku
č i amj am

Chicago. IIL

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Cicero. — Amerikos Lie
tuvių Katalikų Dukterų KIū
Bažnyčios vidus jau bai
bo poatostoginis susirinki giama gražinti ir labai gra
mas, įvykęs rūgs. 9 d., buvd žiai atrodo, o ypač nauji
vedamas vice pirm. Polly spalvuoti langai.
Zacker, nes pirm. Atkočiūnienė drauge su Simutiene,
Praeitą savaitę klebonui
vežė savo mamytę namo į
kun. M. Švarkui lankant pa
Rytus
Susirinko nemažai narių. rapijĄ įteikė bažnyčios re
Pirmoje vietoje, reikia pa montui aukas sekantieji:
sakyti, atsilankę kleb. kun. Jurgis ir Marijona Mocke
Albavičius ir kun. Grinius vičiai $15; po $10: Adomas
suteikė gražių patarimų, be Šiužąs, Ant. Kripas, Mik.
kurių, gal, ir nebūtų iškilę Rimkus. Po $5: Bruno Ka
Jonas Petravičius,
sekantieji sumanymai. Nu počius,
Kaz.
Taranda,
Vladas Petarta sukelti fondą, kad įsteigus vaikučių “plunkett redna, Stan. Piktužis, Simo
dinner” lapkr. mėnesyje. Vi nas Baravykas, Kaz. Cicė
sos jaunos motinos kviečia nas, Petras Mikolaitis, Ant
mos šį dalyką įsitėmyti ir Žitkevičius, Zen. Drungilas,
vienokiu ar kitokiu būdu pri Stan. Stalnionis, Stefany
sidėti, kad darbas gražiai Zube, Vera Bagužienė ir Jo
vyktų.
nas Jovaišas. J. Krasauskis,
Nutarta turėti “bingo” Sr. $4. Po $3: Ant. Taranda,
parapijos bazare. Visos na- ( Alb. Sabai, Jonas Peredna,
rėš malonėkite ateiti į dar- Jonas Žilevičius. Po $2: M.
bą paskirtame vakare.
Konstant, V. Gasparas, V.
Kas link laimės knygučių Timinskis (seniau davė $5),
parapijos
pikniko naudai, Ant. Stankus ir Ant. Ratnarės kviečiamos kuo grei kauskas. Po $1.00: Miss C.
čiausiai pinigus grąžinti.
Piktužis, Jos Konstant, Ant.
Neužmiršta klūbietės ir Kundrotas, J. Krasauskis,
parapijos statybos fondo. Jr. ir V. Klevickas.
Nutarta aukoti $20.00. Ben
Jau trečia savaitė kaip
drai, po atostogų klūbietės klebonas su vienu iš parap.
eina pirmyn. Kviečia nuo komitetų lanko parapiją ir
širdžiai naujų narių prisira visur klebonas meiliai pri
šyti.
A. V. imamas, be to kaip matote

, parapijiečiai teikia gausias
, aukas bažnyčios vidaus re!montutv.
...... - Rap.

Padėka

Cicero. — Susisiekti su
visomis sunku, dėlto lai bū
na leista mums nors per
dienųaštį “Draugą” ištarti
padėkos
žodį už surengtą
sulauktuvių vakarą, kai grį.
.
m
žome i namus iš seimo. To,.
.
...
kios puotos mes visai nesi'
tikėjome.
Pirmiausiai
ačiū rengėjoms: M. Česienei, E. Bra-

Chicago gaus
medžiagos

Iš Washingtono grįžo Cni
„ „
Jis
cago mayoras Kelly,
®
„
. . •
sako, kad požeminių gėlo.
zinkelių konstrukcija nebus sulaikyta dėl medžia....
Washiugf*08 ^f18. ?™°.'
tone jis užtikrintas, kad rei
zauskienei, 48-tai kuopai uz ■
J
kalinga medžiaga bus pngrazią dovaną, Stasaitienci
v.
.
.
pažinta ir skirta.
už privačią dovaną, Elzbie
tai ir Vladui Brazauskams
už už leidimą savo puošnių
namų tam vakarui,
Bra PAMOKOS
zauskaitei ir Backauskaitei Anglų Kalbos
už patarnavimą.
Tas pa
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
rengimas ir tos dovanėlės
Stenografijos
bus visados mūsų atminty
Mašinėle Rašymo
je.
Aritmetikos
Petronėlė Zakarienė
Pilietybės
Alena(VaičumUtė) Statkienė
MOKSLO LAIKA S
Marijona Vaičiūnienė.

_.

‘

,

—-------------- ~x'~'

-X"'" s.
v

West Pullmano
naujienos

ALKD Klubas

*

NAUJAS AM. LEGIJONO VADAS

~

...

v

1

k.

•

»T«7 Saturday, lkJ0

STATION

TAKE HEED If you have all or
any one of theee symptoms: do
you suffer headache. erampa, back
ache. nervousness, weaknesa,
cranklness, distress of "lrregularltles," periodą of the blues. a bloated
feellng—due to functlonal monthly
dlsturbances?

Then start at once — try Lydla
Plnkham's Compound Tablets
(wlth added Iron). Plnkham’s
Tablets are famous for rellcvlng
monthly pain and distress. Thousanda of glrls and women report

PJt

JUSTIN MACKLEVVICH, Prea.

4192 Archer Avenue

WHIP4

VlRginia 1111

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000
%

ufttutfab

ACine

Lynn U. Stambaugh (kairėje) iš Fargo, N. D., iš
rinktas nauju Amerikos Legijono komandierium ir Mrs.
Mark Murrill iš Scituate, Mass., išrinkta Moterų Auxiliarių prezidente Milwaukee, Wis., įvykusiam suvažia
vime.
- .

Prokuroras nurodo
kovoti prieš pikta

,

Cook apskrities valstybi
nis prokuroras T. J. Courtney nurodė apskrities šeri
fui T. J. O’Brien, taip pat
apskrities miestelių
virši
ninkams, kad jie imtųsi žy
gių prieš gamblierius ir
prieš visokį piktą, visur pla
čiai plintantį.
Prokuroras pareiškia, kad
šerifo ir valdininkų pareiga
naikinti nepakenčiamą sto
vį. Chicago Crime komisi
ja tai visa randa ir sakosi
ji imsiąsis priemonių prieš
plintantį piktą, jei šerifas
ir valdiininkai ir toliau
neigs tuos dalykus.

INDIGESTION
may affect the Heart

Ou trappad ln the aloaach or fullet may act lite a
halr-trtagcr on the heart. At tha flrat al(n of dlatrau
tmart men and rrorarn depend on Rell-ana Tablete to
•et aai free. Ko leuttee būt mede of the faeteatertlna mcdlclnet knoen for acld lndlaeetlnn. If the
FIRST DOSK doetn’t prore Boll-ana better. return
bottle to ue and recelre DUUULE Money Back. 25c.

620 W. 15th Avė.

F O*
ABOUT)

IfcieyuOYftr

FAMILY'
ITI

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI

jENSE

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

BUY

Venetian Monument Co.

UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS
AND STAMPS

5Z/ IM. VVestern Avė.

America On guard!
Above is a reproduetion of the
Treasury Department’s Defense
Savings Poater, showing an exact
duplication of the original “Minute
Man” atatue by famed seulptor
Daniel Chester Vrench. Defense
Bonds and Stampa, on Bale at your
bank or post office, are a vital part
•f America’* defense preparaUona.

Mokslas ir darbas tau
toms turtus krauna.
Kvailys skundžia kitus,
pusgalvis skundžia save, iš
mintingas tyli visame.

PAGERBIMAS

..J
URŠULE

PANKAUSKIENE
(Po bėrais Juraškaitė)
Gyveno Orland Park, III.
Mirė Kurs. 20, 1941, 4 vai.
po pietų, sulaukus pusės atnŽ.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Tauragės
apskr.,
Kvėdarnos
parap.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrų 'Mateufia, 5 sūnus: Vla
dislovų, marčių Petronėlę, An
tanų. marčių Bell. Mateušų.
marčių Bronislovų. Juozapų ir
marčių Lucijų, dukterį Urfulę. 3 brolius: Kazimierų, Juo
zapų. Petrų JurnAkuR Ir jų
šeimas, pusbrolį Juozapų Ju
raškų ir jo moterį Oną. 3 anukus, IJetuvoje seserį Onų ir
daug giminių, draugų ir pa
žįstamų.
Kūnas pašarvotas Mažeikio
koplyčioje, 3319 S. Lltuanlca
Avė. I.aidotnvšs įvyks Rūgs.
24, Iš koplyčios 8:30 vai. ryto
bus atlydėta į šv. Jurgio par.
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjstamus dalyvaut laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras. Kūnai, Bro
liai. Sesuo,
Pusbrolis.

Marčias,

Anūkai,

Laidotuvių Direktorius J. F.
Radžius, Tel. CANal 6174.

BRUSH

*4^ r*

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnviii Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Nakt|
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 (1620), su P. Saltlmieru.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

CRAYON

Why lol.rol. that Irritof-

•ng gray that sa disturbs
the color harmony of

Rifely with this nevv Clalrol Bruth Crayon. lt per

Ing, and Is the perfect antwer to ln-betwe«n tintings or
Ihose dittracting flrat gray Kaire, ln a tmart “carry-every-

where" cate that opont in a |iffy ready for ute. $1 ,..
leflllt 30c ... h 12 natural-looUng thades.

Tel. See. 6103

PASKUTINIS

ON SAI E VI Wl'R POST.OFOCEOkBANK

eiki coloring from the root out urlthout dripplng or imudg-

remarkable beneflts! Taken regularly-they help bulld up resistanee
agalnst such annoylng symptoms.
Lydla Plnkham's Compound
Tablets are also erpecially helpful
ln butldlng up red blood and thus
aid ln promotlng raore strength
and energy. Pollow label dlrections. WORTH TRYTNO!

2iJ0

FED]
:*ad.
Loan association ofCkkap

•AKT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

your h a Ir f Toueh lt owoy

AND NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!

Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

DUQ
® Paaturlng a pro^ram ot •
Yugoslav Folk Mūšia

816 W. 33rd Place,
Chicago, Dl.

FEMALE VVEAKNESS

CCftA 000 IMI
jJUU.U vU.’J’J

Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.

1480 kilocyclM
(Tkai Btettea M l««r

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA

Distress From MONTHLY

Apart Apsaugos, Turime
ATSARGOS FONDĄ Viri

Litttn to

PALANDECH’S
TU60SLAY-AMERICAI
RADIO BROADCAST

Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

<YOU GIRLS WH0 SUFFERn

pirmasis pirko Apsaugos *'
Boną 1941 metais gegužės 1
d. Bankas, arba paštas ir
tamstos laukia įsigyti Boną
ir Ženklą — šiandie!

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

.i

Laisvamaniai suburtomis
eilėmis stumia tikėjimą iš
viešojo gyvenimo: mokyklų,
teismų, spaudos, šeimų, o
katalikai ramiai žiūri ir lau
kia kas iš to bus. Kun. K. č.

n.uoseveitas ,

**

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAOOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
--------------------------------------- »—
P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th 8t.
.3354 South Halsted Street
Visi Telefonai: YARda 1419

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

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

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

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenue
Tel. YARda 4908

Pirmadienis, rūgs. 22, IMI

DIAtflAS

Iflinoiso Vyriausias Teismas Sprendžia
labai Stbtvų Klausima
Praeitą penktadienį Illi- čiau sumanymas ir šį kartą
vyriausias
teismas, padėtas į šalį.
nors
Springfielde klausėsi advo Tad A. V. Daiey iš Alton,
katų
argumentų
didžiai demokratas, kreipės vyriau
svarbiu valstybės reikalu— sian teisman su Rkundu.
dėl pertvarkymo kongresi Jis prašo teismo suturėti
nių distriktų valstybėje. Sis Madison apskrities valdi
darbas priklauso legislatū- ninkus rengti kongresinius
rai, kuri jau 30 metų tai rinkimus
ateinančiais ne
neigia.
Praeitą ' pavasarį j tais tuo pagrindu, kad ten
legislatūros 62 - sesijai bu disti ikto ribos yra neteisėvo pasiūlyta kongresinių di tos Jei neteisėtose ribose.
striktų pertvarkymas, kad s&Lo Dnley. įvyktų rinki
visuose
juose
gyventojų mai, tad jie būtų taip pat
skaičius būtų apyilgis. Ta- neteisėti.

Jei teismas pasisakytų
prieš to distrikto rinkimus,
tada visoje valstybėje kon
gresiniai rinkimai būtų ne
teisėti.
1871 metų Illinois konsti
tucijoje vaizdžiai pažymėta,
kad legislatūros pareiga ir
prievolė yra kas dešimti
metai po įvykstančio
gy
ventojų cenzo
pertvarkyti
kongresinių distriktų ribas.
Tačiau nuo 1901 metų tas
nebuvo vykdoma. 1931 metais legisaltūra buvo pravedusi pertvarkymo bilių.
Bet vyriausias teismas pa
skelbė jį niekinu.
Teismas
rado, kad tuo bilium nenu
statytas apilygis gyventojų
skaičius distriktuose.

r

NAMAI — FARMOS

“DRAUGO”
DARBŲ) SKYRIUS

11H.1' VVANTED — VYRAI

DIDELIS PASIRINKIMAS:

Aukštos Rūšies Rakandų — Karpetų — Pečių —
Stalų — Dulkių Valytojų — Elektrikinių Ledaunių
— Skablaifaų Mašinų — Rašomų Mašinėlių — Laik
rodžių ir žiedų.
Apsimoka pirkti dabar — tik padedant 50 centų
depositą palaikymui — iki kol pareikalausite. Gali
ma mokėti LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

ninkams komunistai
sandraugai.

nėra

“TOOL aiul DIE MAKERS“
Reikalingi tiktai pilnai patyrę vy
rai; kiti neatstSaukite.
sn<.i»-nn.TO5 tnc. oo.,
5043 VVest Kace Avenue

1942 METŲ RADIO — gražiame kabinete, vertės $75.00
— parsiduoda po .............................
$48.50
KITI MA2I RADIOS - p.

39.95,

$19.95

DVIEJŲ DALIŲ PARLOR SETAI — vėliausios mados,
stipriai padaryti — parsiduoda po ................... $59 50

ALIEJINIAI PEČIAI: Quaker, Norge, Coles, Superflame ir kiti, po ............. ...................................... $38.50

JOS, F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted Street
Tel. YARDS 3088

, *

Budriko Radio Programas — Sekmadienio vakare, 6:30
vai. iš WCFL (1000 kil.) Radio Stoties.
■=‘Zi

CHARLES P. 8UR0MSH38 ik OO.
•921 S. Western Avė.
Tel. Rep. 8713 — Vak. Prus. 111)

PARSIDUODA MA'KQL’ETTE
PARKE
Dviejų fletų, po 4 kambarius, nam

“BUS BOYS", nuolatinis
darbaa
gera užmokestis.
Kreipkitės
prie
“timekeeper”.
EDGEWATER BE.V H HOTEL,
534B Sheridau Rd.

as. ApSlldnias karšto vandens. Savi
ninkas parduos ar išmainys ant di
desnės vietos. Rašykite J —
“DRAUGAS”,

MAKER”, patyręs prie
puikių rakandų.
Turi
būtl
“all
around" vyras lr mokantis skaityti
“CABINET

Gražios Kilevičiūtės
ir Visockio vestuvės

Jaunieji ir jų tėvai dė
kingi visiems dalyvavusiems
vestuvėse
ir suteikusiems
dovanas.

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGIČIU
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal
. Savings

Policija susimetė ieškoti
sukčiaus, kuris apgavo vie
ną miesto ligoninę.
aad LOAN ASSOCIATION
OF' CHICAGO
Veikia du sukčiai, apsi
2202
W. Cermak Rd.
metę vienas teini, kitas sū
EEN. J KAZANAnSKAS. See.
TURTAS VIRS $1,100,000.
num.
"'Sūnus” tomis dienomis
atlankė vieną gydytoją ir
ru juo tarėsi - apia savo
WHOLESALE
sergantį
“tėvą,” kuriam,
LIQUOR
esą, reikalinga ligoninė.
J IŠTAIGA
Su gydytojo nurodymu
‘sūnus’ 'eina į ligoninę, ten
išnuomuoja kambarį ir ap
HveDolame
moka Čekiu, kurio sumos
po vta«
Ohl<««e
dalį ligoninė
jam grąžina
pinigais, kai jis pasisako,
kad jam pinigai tučtuojau
REMKTTR
«RNĄ
reikalingi ambulansvi.
Jo
LIETUVIŲ
paliktas čekis pasirodo kla «. lAYim, tav. DR4O»1
stotas.
,
MUTUAL LIQUOR CO.
Tuo būdu apgauta Hen<707 S. Halsted St
Tet BOULEVARD 0014
rotin ligoninė.

pienus.
420 No. Orleans St. 4th Fl.

VEITERKOS. taip put KASH9RKA
lr “HOSTESSES” gražiausiam restaurante, kuris dabar atsidaro Chi
cagoje.

.

2334 So. Oakley Avenue,
Uox No, 150.

j

HELP UANTED — MOTERYS

GERAS BARGENAS
2 fletų po 5 kambarius, 2 atskiri
karštu' vandeniu apšildymui boinrlal, 2 karų garadžius lr lotai
30x12 5. Randasi arti Arteslan Avi.
lr 7lst St. Marąuette Parke. Katra
$9700. Įmokėti reikia $3500. Pasau
kite TeJ. PROapect 3140.

x

The NEW ISBELL’S MOCADILLY
(RESTAURANT,
1435 East Slst Street

r

(Atsišaukite pirmadienj, 2rų vai. po
pietų.
(Ollvc)

ALL MAKIS -NIW .... CIBUIIT

1

TYPEVVRITERS
AND

A D D t NC

ran
kų darbas. Patyrusios.
Nuolatinis
darbas. Išmokinsime ir keletu nau
jų pradedanfttos prie darbo.
ALYVŲ

ir aukšč,
lr uuk&č.
ir aukš.
aukšė.
lr uukšč.
tr aukšč.
lr aukš.

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

RE1KAL1NGA “milling“ mašinų «pcratorlai; taip sut Ir “drill press“
upcratorl&i. Turi būti pilnai patyrę.
STVGEK-HIUTON MEG. OO.,
5043 Wcst Kace Aveaue

PASKOLOS
Policija ieško
gudraus sukčiaus

13 cottagial nuo $2,500
18 bungalų nuo $4,700
12—2 fletų nuo $6;500
9—3 fletų nuo $9,500 ir
16—4 fletų nuo $13,500
3—8 fletų nuo $16,500
7—10 fletų nuo $22,500

“JIG
OPERATORIUS
Relkaltngaa tiktai pilnai patyręs vy
ras; kiti neutaišaukite.
STIGER-KTETON UJU OO.,
5043 W. Kace Avenue

Rugsėjo 13 d. įvyko gra
Oratorius.
žios ir iškilmingos Stellos
_______________
Kilevičiūtės ir Michael John pt,ATIMKITE '‘DRAUGĄ'
Visockio vestuvės.
Jaunavedžiai šliubą ėmė
Šv. Jurgio bažnyčioje.
Pa
CONRAD
lydovai buvo: Kay MasiliauFotografas
ska$ su Leonard Gish; Emi- Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
ly Krisunas su Martin Ki derniškomis užlai
domis ir HolĮyrvood
lę vičius ;
Mary Armon su šviesomis. Darbas
Garantuotas.
John
Wituskis;
Eleanor
Shultz
su Walter Kilevi420 W. 63rd Street
čius; Franees Gagle su WilTel.: Biznio - ENGleuood 5883
liam Gagle j Bernice KileviNieko bendre
Bes.: - ENGIewood 684«
čia (Maid of Honor) Betty
su komunistais
Lon Gagle /Flover giri) su1
Illinois Darbo Federaci Eugene Visockis.
Jaunavedžiams šliubą da
jos įvykusiam suvažiavime
kun. Stanley Gaučiua. iūsŲ Gražus
Danville, III., priimta rezo vę
giedojo
France^
liucija, kad Amerikos orga Gražiai
Apsirėdymas
j
nizuotam darbui nieko ben Vaišvilas.
Jaunoji Stella yra dūkte
dra
neturėti su komunis
-Mūsų Specialybė
tais. . Nes jie yra viliu- populiariaus ir nenuilstan
gkigi ir gyvena
ir veikia čio Bridgeporto draugijų
remdamies Maskvos nuro veikėjo Petro Kilevičiausdymais,
protavimais
ir Killis, o jaunasis yra sūnūs 1
Mrs. ir Mr. Antanas Kukįsakymais.
Darbininkų vadai pareiš lerius.
Vestuvių puota įvyko Lie
kė, kad Stalinas dar nėra
žaviausias PASnmrcncAk
HLKNELIŲ
Svečių
viešai pasisakęs, kad jis tuvių Auditorijoj.
BUI SKELIU
PIRATINIŲ
daugiau nekovosiąs prieš buvo daug. Daug taip pat
KOJINIŲ
FOCKET’BOOKŲ
demokartiją. O kad ir pa buvo iš Raeine, Waukegan,
KORSETŲ
Hammond
n
KŪDIKIAMS DKARUMŲ
sisakytų, kas gali juo pa Muskegan,
V. VILEIŠIENE, SAV.
sitikėti?
Amerikos darbi kitų miestų.

BUDRIKO didelis stakas, kuris buvo pirktas kuo
met kainos dar buvo žemos, padaro galimą šį
DIDELĮ RUDENS IŠPARDAVIMĄ seniau buvu
siomis žemomis kainomis.

Kas kų turit mainyti arlia norit pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujų
namų pastatyti, senų pataisytu, kreip
kitės pas C. P. Nuroinskis tAMiųituiy.
Taipgi turime dideli pasirinktinų
senesnių namų, ant lengvų iėiu ti
kėjimų;

KEllLALlNGl DARBININKAI

Distriktų
pertvarkymui'
i uifcuįM
Atiuu leiephoroj
priešinasi provincijos poli- j
Frank Chapman, “Draugo” Acme fotografas su anttikieriai.
Tai dėl to, kad »
Cook
apskričiai
netektų 1 raJa
atiduoda savo kamerą pakliuvęs trečiodaugiau kongresinių
dist sios armijos nelaisvėn karo manevruose Louisianoj. Po
riktų ir kad Cook apskritis vienos paros jis išlaisvintas, nes ne kareivis.

neįsigalėtų valstybės politi
koje.
Provincijos advoka
tai tad ir argumentavo, kad
teismas nethri
autoriteto
nurodyti,
arba įsakyti legislatūrai, ką ji turi dary
ti, o ko ne. Tai ne jo ju
risdikcija.
Savo rėžtu netvarka aiš
ki. Pavyzdžiui gali būti 7 ir
5 distriktai.
Vieno ribose
yra 914,000 gyventojų,
o
kito—114,000. Ir abu distrik
• rf*!
tai tūri lygias teises, renka
po vieną atstovą.

CLASSIFIED

“DRAUGO” FOTOGRAFAS — KARO NELAISVAS

P.VKERKOS,

MACHINES

— IMAll MONTHIT PAYMIMTI-

SOLD, KENTE D
AND REPA1RED

B. M. REEVES CO.,
3930 So. "VVinehestcr Avė.

•M įsavins (bmv vwi.n«iw»w.$i«OM«a« muNm

LEMPOMS
APDENGALŲ
"TAPERS," Merginos prie “parchment"
ir "fabric.”

+ CTAD TYPEWRIT«
COMPANY

CAROLINE BURKE STUD1OS

■OIBtT «. ųOtMun. M.»a««r
IM W. MADISON ST.

3003 S. Cottage Grove Avė.
(3rd floor)

Fhor.e

OtARSCRN

F444

■CTIMATIf—ftli-DIMOMSTHATION

o

AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTI?

Kreipkitės prie

Charles Yushas
—Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpenterys

Murinę soothes, cleanses «nd sefresbes
irrinred, reddened membranes caused
br head colds,-driving, wiods, movies,
ciose worlc, late honrs. free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

Nesekime tų, kurie išsiža
da savo kalbos ir katalikų
tikėjimo, nes ir Dievas jų
išsižadės paskutinę teisme
dieną. — L Leščius
Blaivi tauta išaugs tiktai Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, UI.

GLAMOUR

valdžios darbų — dabar užsiima
visokiais namų darbais
Viduramžio
.didžiausias
Turi 43 metų patyrimo
arirttektas, paveikslininaas,
2223 West 23rd Place

no

FROCK SHOP
5922 W. Roosevelt Rd.

H1<a

laro-M
C
niurni
▼

lUl IKI 11X144

ir inžinierius, Leonardas da
Vinči, buvo katalikas.

TbL AUSTIN 1178

Tel. Canal 5014

Rez. Tel. VICTORY 2d»9

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:
Jenas Rudinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajettski
“Shorty”

MCSŲ
NAUJAM VARTOTV
KARŲ SKYRIUJE

3rr

935 West 85th Street
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTBLfi LIETUVIŲ BŲICK’O AGENTORA

Nauja

Vieta:

907 WEST SSTH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAPayette

2022

Pirmadienis, rūgs. 22, 1941
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IS TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ VEIKIMO Darbo valandos
Laimingoji Motina.

Bridgeport. — Rugsėjo
12 d. TT. Marijonų! Ben
dradarbių 10 skyriaus su
sirinkimas įvyko Šv. Jurgio
par. svetainėj.
Pasitarta kas link išva
žiavimo į
Labdarių ūkį
rugsėjo 14 d. Vėliau bus
suminėti aukavusiųjų var
dai.

Toji laimingoji motina
yni skyriaus pirmininkė A.
Vaišvilienė.
Išauklėjo pa
vyzdingą šeimą.
D’/i jos
dukrelės yra Šv. Kazimie
ro kongregacijos vienuo
lės.

Padaryta pranešimas iš
parapijos pikniko. Virtu
vėj darbavos: pirm. Vaiš
vilienė, narės:
Okonienė,
Jackien, Milašienė, Bubnienė, Garbužaite, Zableckie
nė, Puišienė, Manstavičicnė,
Jagelienė, Rkmelięnė, Milinienė, Žilvitienė, Taračkienė, Jucienė, Dimšienė, Samoškienė, Pulakienė, Leš)3auskienė, Budrevičienė ir
Budre vičius.
Patarnavo
moterys
ir
mergaitės:
Pundinas, Ur
ba, Šlepavič, Antikauskas,
Žalienė, Kripas ir dvi Ado
maitytės.
Jų
nuoširdžiu
pasidarbavimu, bevaišinant
milžinišką žmonių minią, sa
vo skaniais valgiais virtu
vė gryno pej'io parapijai
davė virš keturių šimtų do
lerių.

^suo Geralda, baigė kursua Sv- Elzbietos ligoninėj
ir ten eina slaugės parei
gas.
Neseniai
A. Vaišvilienė
savo dukterims vienuolėms
iškėlė pietus, į kuriuos bu-i
vo pakviestas ir Aušros
Vartų par. klebonas
kun.
J. Dambrauskas, MIC.
Ir
>
*
aš turėjau laimės ten būti.
Jaudinantis buvo įspūdis
matant motiną sėdinčią vi
dury dukrelių vienuolių.

Sesuo Kordija, kuri ilgus
metus mokytojavo rytuose,
šįmet grįžo į Chicagą; da
bar mokytojauja Šv. Kazi
miero
par.,
Chicago
Heights, III.

_

ir trafikas
Pagaliau Chicagoj imta
rimčiau rūpintis sumažinti į
susikimšimus gatvėse, kai
vakare fabrikuose da.bi
ninka’ I aigia darbą ir vyk
sta namo.
Šiandie
visame mieste
laikomasi tvarkos: dvbininkai Daigia dienos darbą
kaip 4.30 popiet, o otisų
tarnautojai — 5:00.
Kai
tie ir kiti vienu žygiu vyk
sta namo, gatvėse trafikas

pasidaro

tikrai

nepiken-

4iamJS
Gatv6kariai, auto.
mobilia; j, vjrjutinjų gele-

žinkelių traukiniai užsikim
šę.
Daugeliui net nepriei
nami ir tikras vargas. Sa
vo rėžtu gatvės užsikimšušios automobilais ir sunk
vežimiais.
Kituose miestuose miesti
niais įstatymais panaikinta
ta negerovė. v Chicagoj gi
tik dabar imtasi tno rūpin
tis. Chicago Motor klubas,
Chicago Surface linijos ir
Nedaug rasime taip lai kai kurios pilietinės orga
mingų motinų, kaip Vaišvi nizacijos suskato
gaminti
lienė.
Viena narių.
planus, kaip būtų geriau po
dienos darbo išvengti susi
kimšimų gatvėse.

Džiaugiasi

mu

X N. Saldukas iš Colombia, S.A., siunčia sveikini
mus visiems draugams ir
pažįstamiems ir dėkoja dr.
S. Slakis, kurios gerumu
gauna “Draugą” ir su ma
lonumu skaito.

I
X Lietuvių Demokratų
I Lygos Cook apskrity valdyX šį vakarą
Town of ką sudaro sekantieji asmeLake bus suorganizuotas nys: garbės prez. teisėjas J.
Lietuvai Gelbėti Komitetas. Zūris, pirm. Al. G. Kumskis,
Tam reikalui kleb. kun. A. vice pirpi. C. Kairis ir A.
Linkus vakar iš sakyklos Gudaitis, nut. rašt. J. Ka
pakvietė susirinkti draugijų minskas, finansų rašt. J.
valdybas ir visus veikėjus, Juozaitis, ižd. B. Jakaitis,
veikėjas.
leg. patarėjas adv. R. A.
VaSalle, marš. S. Cibulskis,
X Chicago ir apylinkės
koresp. G. Gurskis.
lietuvių katalikų draugijų,
X Kun. A. Jeskevičius,
klubų, or-jų kuopų atstovų
Kun Jonas Baltrušaitis, M. I. C., kurs šiomis dienomis konferencija (Vakarinių V, MIC., Šv. Kazimiero para
draug su kun. B. Vitkum, M. I. C., išvyko į Pietų Ameriką. liet. katalikų seimelis) šau pijos, Racine, Wis., klebo
kiamas bus Aušros Vartų nas porą dienų viešėjo Chi
J. Balčiūnas .... Chicago. parapijos salėj, lapkr. 9 d. cagoj. Naujas raciniečių dva
Visiems ir visoms
draugijoms jau sios vadas žada įsteigti Ra
A. Valeliunienė .. Chicago. Laiškai
va jvi ■
vn-|
cine Federacijos skyrių, ir
M. Janavičius .. Chicago., spausdinami.
nuoširdžiai aciu!
suorganizuoti Lietuvių Ka
A. Kraujalis .... Chicago.
X Meilės dievaitis (CU
Visiems ir visoms, kurie
A. Urbelis .. Melrose Park. Pid) šiuo metu labai užim- talikų Spaudos Draugijos
grąžino Labor Day pikniko
V. Paukštis .... Chicago. ! tas go Chicagoje. Neužilgo, skyrjų — dienraščiui "Drau
knygutes pikniko dieną as
F. Gedžius ...... Chicago. gal, išgirsime suvestas į po gui” platinti, taip pat pasi
meniai arba paštu, tariame
stengti, kad kuo daugiausiai
M. Mažeika............ Chicago. rą du žymius veikėjus.
nuoširdų ačiū.
žinių iš Racino tilptų dien
D. Bartkienė .... Chicago.
Dienraščio “Draugo” ad
X Chicago Ateitininkų rašty. Pasisekimo!
S. Mickeliunas . . Chicago.
ministracija labai įvertina
Draugovės pastarasis susi
E. Bitinas ............ Chicago.
X “Muzikos žinių” ir
visų savo skaitytojų ir rė
rinkimas Jackson parke (mu
Vaitkus ........... Chicago.
mėjų pasidarbavimą ir nuo |Jziejaus
patalpose)
buvo “Moterų Dirvos” numeriai
K. Kudirka .... Chicago.
skaitlingas. Svečiais buvo rugsėjo mėnesio išėjo iš
širdžią paramą Mašinų Fon
J. Klikūnas ........... Chicago.
prof. K. Pakštas, kun. Ba spaudos turiningi. “M. D.”
dui.
P. Kondrotas .... Chicago. rauskas, kun. Ragažinskas telpa Moterų Sąjungos dvie
Sekantieji grąžino
po
L. Knistautas .. Chicago.
ir k. Nutarta spalių 12 d. jų metų veikimo apžvalga
knygutę: t
A. Johnson ......... . Cicero. rengti vakarą.
— seimo protokolas. Mote
N. Norvainieųė
Chicago.
J. Zickus ................ Chicago.
rys, merginos, norinčios su
J. Pučkorius .
Chicago.
X Shulmistras Realty Co. sipažinti su Moterų Są-ga,
O. Papievaitė .... Chicago.
H. širvinskienė
Chicago.
S. Staniulis .... Chicago. ofise, 4016 So. Archer avė. geriausiai padarys įsigijuF. Pitkunas ..
Chicago.
Kiškunas .... Chicago. pilietybės pamokos prasidės sios “Moterų Dirvos” rug
F. Laugaudas
.Chicago. 1 JM. Norbut ............ Chicago. trečiadienį, rugsėjo 24 d., 7 sėjo numerį.
A. Kniežis .......... Chicago.
S. Stalauskas .. Chicago. vai. vakare, o anglų kalbos
B. Nenartonis
Chicago.
J. Martinkienė .. Chicago.
K. Zaromskis .,
Chicago.
T. Gencauskas .. Chicago. sėjo 26 d. Pamokos bus duo
Chicago.
S. Klevinskas..
W Woznes ........... Chicago. damos nemokamai.
J. Kinčinas ..
Chicago.
J. Petravičienė .. Chicago.
X Milleris, 4420 S. Camp
A.švilpauskas MelrosePark
bell avė. jau kuris laikas
J. Jogminas ___ Chicago.,
(Bus daugiau)
kaip serga; turėjo sunkią
operaciją. Džiugu pažįsta
miems pranešti, kad ligonis
palengva eina sveikyn.
s

Pirm Vaišvilienė su vi3&
Yra sumanymai, kad fab
Town of Lake. — Pas A. rikai skirtingomis valan
valdyba ir komisija nuošir
džiai dėkoja šioms pasišven ir K. Jacobsen atsilankė ma domis paleidinėtų savo dar
lonus svečias — garnys ir bininkus po dįenos darbo,
tusioms moterims.
Sumanyta ir nutarta už paliko sveiką, gražią dūk- bet ne vieną ir tą patį lai‘ jp;asta
prašyti Šv. Mišias už kun. relę, kuriai prie krikšto duo- , ką kaip
ta
vardas
Geraldine-Antoi-!^^
Ypač
nauja
tvarka
J. Navicko sielą spa’ių 2
d., šv. Jurgio par. bažny-, nette
reikalinga toms miesto da
čioj, 8 vai. ryto.
A. Jacobsen yra duktė Nu lims, kur yra daug fabrikų.
Nutarta nusifotografuoti. tautų. Tėvai Jacobsen’s ir
Atvaizdai bus įdėtas į šv. Nutautai džiaugiasi tapę
Pustrečių metu
Jurgio Parapijos Jubiliejinę “grandpa” ir “grandma”.
Knygą.
Nutautai yra “Draugo” kalėti
Pirm P. Vaišvilienė ragi
no nares pasidarbuoti pri skaitytojai, remia katalikiš
Federaliniam teisme tei
ką spaudą, užsako taip pat
rašant daugiau nerių.
sėjas Barnes nuteisė pus
Vaišvilienė taipgi prane ir savo dukteriai bei žentui. trečių
metų
kalėti Mike
Kur
tik
geras
darbas
reika

šė, jog būtų gerai atnaujin
Caringello, 26 m. amž.
lauja
paramos,
ar
tai
para

ti š. m. koplytėlę Aušros
Nuteistasis
prisipažino,
pijos,
draugijos,
spaudos,
vi

Vartų parapijoj.
Sus mas
kad jis slapta dirbo alkoho
suomet
Nutautienė
paremia,
tam mielai pritarė. Vėliau
lį ir šiam tikslui suvartojo
niekuomet
neatsisako.
Savo
bus svarstoma būdai tam
apie vieną milijoną svarų
tėvelių pėdomis seka ir jų
darbui atlikti.
cukraus. Tuo būdu jis apie
Nuoširdų padėkos žodį dukrelės sukurta šeimynėlė. 400.000 dol. taksais nusuko
tarė kun. J. Prunskis už
Linkime Geraldine augti, vyriausybę.
gražų darba vimasi
visuo bujoti ir būti taip graži ir
met ir visur.
maloni, kaip ir motinėlė. O.
Mokslas tiesia žmonėms
Paskutinis dėkoja apskri Nutautus sveikiname sulau kelią į tiesą, į pažangą, į I
ties pirm. C. Druktenis
kus anūkės.
S. J. tobulybę.

apbon“

kas reikia žinoti

KNYGOS! KNYGOS!

M0*u knygyne dar galima gauti paelrinldms Uetuviškoe
HteratOros lr poezijos rinkiniu. Dabar komunistu valdžiai
užkirtas kelia lietuvišku knygų spausdinimui. LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol
ju dar lieka.

Į’“THAT LITTLE CAME” i»*<i-—tncartooB(x,y.T^-By B. Link į

LITERATŪRA
JONO BTLIONO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... f 1.00
ŽEMAITES RASTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, H t, surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi ................................................. $1.00
PRAGIEDRULIAI. III t., Vaižganto, 290 pusi.
$1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t, (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi............................... $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ................................................................................. $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
(1914-1916 m.) ...................... •........................................... 75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi. .................... 15c

EILĖRAŠČIAI

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaltytė-Vaičiūnlenė,

gelbsti ne vien finansuoti
Amerikos Apsigynimo dar
bus, bet teipgi prilaiko kai
Kl. Kodėl visi amerikie
nų kilimą ir pragyvenimo
čiai dabar turi pirkti Ap
pabrangimą.
saugos Bonus ir Taupymo
Kl. Ar galima Saugumo
St&mpes?
Ats. Tarp daugelio prie Boną vartoti kaipo užstatą,
žasčių yra šios: 1) Tai grei imant paskolą iš banko?
Ats. Ne. Bonai yra re
čiausias būdas, kuriuo kiek
vienas pilietis gali pasitar gistruojami ir neperduodaJie
išmokami tik
nauti savo kraštui ir sutau dami,
pyti savo uždarbius lr 2) tam, keno vardas yra ant
Pirkimas Bonų ir Stampių Bono.

Apie Saugumo Bonus

225 pusi.................................................................................... $1.00
VAINIKAI. Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi.............................................................. $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................... 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi.....
50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi ................................................................ 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusi. .................... 35
RUDENS AIDAI. A. Jakštas, 100 pusi............................... 35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ................................................. 35
MEILE. M. Gustaičio, 1914 m. .................................................. 25
BRĖKŠTA, M- Vaitkus, 1915 m. ........................................
35
//I
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'DRAUGAS'

2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.

