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Vokiečiai Eina Maskvon
Stalino saulės spirga An
driulis “V.” paskelbęs, ir
dar pabrėžęs, kad naciai nu
žudė 126 čekus, 170 serbų,
graikų ir kroatų, sušuko:
“Va, kaip naciai “laisvina’
tautas”.

SKELBIA APSUPĘ
Maskvos Propaganda Lietuvai VOKIEČIAI
KELIAS RUSU ARMIJAS

SAUKIA LIETUVOS JAUNIMĄ TALKAI N™‘
STALINUI GEDIMINO VARDU

Atkirstas Maskvos susisiekimas su

pietų Rusija. Bombarbavo Maskvą.

Skaičiai 126 ir 170 vis gi
nesudaro skaičiaus,
kokį
Vokiečiai amnestuoja buvusius
BERLYNAS, spalių 8 d. — i mijos, kurioms gresiąs suStalino čeką nužudė, ar į
Vokietijos karo vadovybė naikinimas,
Sibirą nužudimui
išvežė,
lietuvius
komunistus.
pareiškia jog rytų_ fronte' jįek anksčiau neoficia.
“laisvindama” lietuvių tau
vokiečių kariuomene pralau ,iai buy0
eSt j
pie.
tą. Skelbdamas nacių dar
žus.
rusų
linijas
pake
m.
,
Unj
fr
^
te
*
bus Andriulis turėjo pas BERLYNAS, spalių 8 d. —į armijos ir joms gresia neiš
Maskvą ir jog tuo pačiu lai čių žygiai Azovo jūros pakelbti ir komunistų. Kur to (Kablegrama) — Kiek toli į vengiamas sunaikinimas,
ku apsupta kelios rusų ar-!
J “kišimi
ji lygybė ir teisybė, kurio bolševikų bėdiškumas gali-1 Vokiečiai daug laimi ir
--------------------------------------- rusų pasipriešinimą. Tam
mis komunistais taip afi- ma spręsti iš to, kad jau ties Azovo jūrą ir Donbasas
žygyje vokiečiai užėmę Osišuojasi?
dabar Maskvos radio pasi jau esąs karo zonoje.
penko ir Mriupolį ir gresia
naudodamas
buvusios
Tary

Lietuviški komunistai yra
Rostovui.
bų Lietuvos redaktoriais,
žemiausios rūšies išgamos.
kaip ruporais (garsiakalKai naciai žudo čekus,
125 mylios nuo Maskvos
, . ser,
biais) drįsta kalbėti apie
bus, tai jie verkia, o kai ko- tautinę lietuvių
kultūrą>
Berlyno spauda paskelbė,
munistai žudo jų brolius, klestėjUsią bolševikų okupa
jog visas geležinkelio susi
rankomis ploja.
cijos metu. Reik žinoti, kad
siekimas tarp Maskvos ir
•
faktinai bolševikai vykdė
Karkovo esąs atkirstas.
Tam pačiam laikrašty An- brutuliausį lietuvių kultuVidurio fronte, pasak ka
driulis piktinas! dėl vengrų Iros naikinimą, kurio viršūMASKVA, spalių 8 d. - ro vadovybės, ofensyva pra
gen. Alois Elias likimo. An- ne buvo Jau Padėtas musų
Rusų pranešimai, sako, jog dėta pereitą ketvirtadienį ir
kėčiau naciai jį buvo pade- itautoa gabenimas i Sibiro
šiuo metu didžiausia šio ka šiuo metu vokiečiu kariuoTOKIJO, spalių 8 d. —
ję Cekijos-Muravijos prem- taigas.
ro kova vyksta Maskvos men{ e3anti 125
ljog nu0
Tokijo laikraščiai kaltinda
jeru, o dabar pasmerkė mir Gedimino vardu
fronte, kur raudonoji amu- j Maskvos centro •
mi Jungtines
Valstybes
ti ir, gal, jau sušaudytas.
ja stipriai laikosi prieš vo-,
Dabar lietuviai Stalino pa stengimusi apsupti Japoni
»
f "Draufraa” Acme telephoM, kiečių tankus ir motorizuo-: visos
Žiūrėkite, atsirado huma- kalikai, kaip Vaitkus ir ją kartu pažymi, jog situa
Praneša,
kad
vokiečių
kariuomenė
sukėlusi
naują
ofentąją
kariuomenę.
!
nistas. Kai Stalinas šaudė Sinkus, buvęs Tarybų Lietu __
cija___________
Ramiajam vandenyne syvą tikshi-paūiTtt -Maskvą. Žemėlapiu rodomos vietos, kur
Rusai pareiškia, jog voŠioj fronto dalyj, pasak
pačiose viršūnėse, pasta ty- vos redaktorius, per Mas- kaskart blogėjanti
kiečiai šį frontą pralaužti i vokiečių, maršalas Timošen
tus savo generolus, premje- k vos radio, Stalinui talkon
Įtakingas laikraštis Nichi vyksta vokiečių kautynės su bolševikais.
stengiasi
nežiūrėdami nuos ko sutraukęs visas svarbiau
rus, tai Andriulis rankomis šaukia Lietuvos jaunimą Nichi rašo, jog Japonija nuo
sias Rusijos karo pajėgas,
tolių.
plojo.
Gedimino, Vytauto, Keistu- širdžiai norėjusi pašalinti
kai sunaikinta didžiosios da
Baisūs yra žmonės, kurie čio ir kitų didžiųjų lietuvių pavojų Ramiajam vandeny- J. E. Arkiv. Stritch ir maj.
į lys šiaurinės ir pietinės arRagina laikytis
_
ne ir Japonijos premjeras
teisina baisiausius darbus, vardu.
u‘
- Kelly "Draugo" bankiete Kariuomenės laikraštis m^Šiaurinė
Jie visai nekreipia dėme- pasiuntęs Prezidentui Rooatliktus rankomis jų drau
Rusijos kari’.,
Raudonoji žvaigždė ragina
/
sio, kad tik prieš tris mene- seveltui asmenį laišką
gumaršalo Timošenkos kariuo menė, vadovaujama maršasius tų vyrų vietose visuo- j “Tačiau Ramiojo vandeMajoras
Kelly
orlaiviu
grįš
Chicagon.
menę neužleisti nė pėdos že j lo Vorošilovo, beliko tik lise Lietuvos mokyklose ir nyno situacija iš blogos da
mės, nežiūrint bombanešių kučiai į pietus nuo Ladogos
Chicagoje, majorų paskel įstaigose buvo pakabinti rosi dar blogesnė ir sunku
I ežero, kai bent milijonas
bimu, esam turėję įvairių Stalino, Molotovo ir panašių pasakyti, kas gali įvykti”,
CHICAGO, III., spalių 9 apsilankė pas Chicagos mie ir tankų atakų.
Viena
rusų
pėstininkų
di
kareivių apsupti Leningrasavaičių. Bet tokios, kokią, lietuvių budelių atvaizdai, pareiškia laikraštis.
d. — Draugo dvidešimt pen sto majorą Edward J. Kepasak Brooklyn’o “Vieny
Amnestuoja bolševikus
Toliau laikraštis rašo, kerių metų sukakties ban lly. Majoras"”taip pat’malo- viziJa sunaikinusi 300 vo- de.
bes”, paskelbs majoras Ke
tt •
* u
rr ..
kad
Jungtinės
Valstybės no kiete jau anksčiau pasiža niai sutiko bankiete dalyvau k kl®clų. tankų Paci5 pasida- Pietuose maršalo Budenny
lly, “Lietuvos ordino kava
Kaip i.n
Deutsches
Zeitung
...
®
«*•
••
.
. ... ® nncios įtraukti • ir »Rusiją
i dėjo dalyvauti J. E. Chica ti.
kariuomenes didžioji dalis
J
liais, pripildytais gasolino.
lierius”, dar neturėjom. Tai įm Ostland rašo, civile vo ABCD (Amerikos, Britani
 gos Arkivyskupas Samuelis Perstatė M. J. Flynn
su ginklais ir amunicija su
būsią “Lietuvos Savaitė”, kiečių administracija Lietu jos, Kinijos ir Olandijos) A. Stritch.
naikinta prie Kijevo ir da
arba tautininkų vajaus sa voje vykdo buvusiems ko pastangas apsupti Japoni Vakar “Draugo” atstovai
“Draugo” atstovus
— Bombarduoja Smolenską
bar
dar daugiau nukentėjumunistams iškilmingą am- ją. Tuo tikslu esą siunčia
vaitė.
kun. P. Ciniką, “Draugo”
Tuo tarpu Rusijos aviaci i gi prie Azovo jūros,
administratorių, adv. C. V. ja visu smarkumu bombar
Gerai, kad Chicago turi nestavimą.
ma orlaiviai ir aliejus.
majorą ir kadį Ameriką' Suimtuosius atveda į mie ......
_
.....
............
_____
Cesnulį, “Draugo” legalį £a duoja jau ir taip nežmoniš- Prie Viazmos
Kitas Tokijo laikraštis
Vokiečiai
gali
tarėją ir miesto valdybos kai nuo karo nukentėj usį
yra pabėgęs Lietuvos prezi-i8e.10 al ,
uĮ*.R8m8 P8a i Kokumin rašo, jog "negaliKaro vadovybės praneši
tarėją
— majorui perstatė Smolenską, kur esą išsprog
dentas. Kitaip mūsų tautipalaikyti taikį Ramiamu,
jog netoli Viazmos vyk
reris
jų,
kaip
bolševikų
su

Michael J. Flynn.
din ta dešims vokiečių trauninkai nežinotų kada reikia
jam vandenyne tol, kol Jun rusus apsupti
. .
, . , .. .
.... , sta kovos ir rusų kariuome
klaidintų, pasigaili ir grąži
Majoras pareiškė, jog die .kimų,
tnsdesimt orlaivių ir t .
_ ..
pradėti Lietuvą gelbėti.
gtinė8 Valstybės atsisako
...
.
...
,
ne supama. Tačiau neprane
na laisvę. Tokiu būdu jau suprasti Japonijos tikruoną
prieš
bankietą
turėsiąs
didelis skaičius sunk veži- sama
.
rar vokiečiai Timosenr.
LONDONAS, spalių 6 d.—
Kiekvieną žymesnį darbą amnestuota apie 500.
, .
.... „
būti
New
Yorke,
bet
į
m
ių.
......
,
,
.
1
sius
tikslus
.
Autoritetingi sluogsniai pa
kos kariuomenę
į ry
tautininkai pradeda su, taip
Vokiečių karo vadovybe
.
. • apsupę
‘
;
reiškia, jog sovietų kariuo “Draugo” jubiliejinį loankie l Stebėtojai įsitikinę, jog’.
sakant, pompa, tačiau, kaip ekstra komunikatu paskel- ....
tą lėktuvu parvyksiąs Chi-1 šioms atakoms vidurio fron tus ar 1 vakarus nuo Viaz'
menė, kovojanti pietiniam
anoj patarlėj — iškila kaip bė, jog vidurio fronte ir j VOkieČlGl pastate
s te vokiečiai sutraukė . ka- ,
,
..
fronte, gali būti netrukus cagon ir dalyvausiąs.
sakalas, nutupia kaip vaba ties Važma apsupta rusų ...
I
••Draugo
”
jubiliejinis
bau
!
ri
„„menę
U
dviejų
frontų.
ko
°
“
as
pareiškė^og
apsupta vokiečių legijonų. .. ,
. , .
. „
1—..........
1 = lėlių miestg
las.
Jei vokiečiai įsteng3 iš- kietas, kaip jau anksčiau
(“Viazmos apylinkėje apsup
BERLYNAS, spalių 8d. —
ISTANBULIS,
Turkija, laikyti 130 mylių frontą1 buvo Pranešta> lvYk8 ^kma
Amerikos komunistai šie?®“’77 “S?
®PaliU 8 d. - Atvykstą iš tarp Mariupolio ir Zaporo- dienį, spalių 26 d., Dariaus NeW Yorke suimtas ta kelios Sovietų armijos ir
įų naikinimas vyksta neatHindelojaai Harry Bridges liki-1 mirė vakar
L?"“* .. nakt*
Romunijos amerikiečiai pa- žės, pareiškia šie sluogą- (“ Girėno svetainėje.
nacių agentas
| šaukiamai".
mu. Mat, vėl kalbama apie1 Lanf-„Ba™n)0Je-j
sakoja, jog vokiečiai pasta niai, tai raudonarmiečiams ...
,
.
jo deportavimą. (Kiek jisai Rud°lfaa
*<«»,
tę miniaturinį Ploesti mies vienintelis pabėgimo kelias Arkivyskupo kalba
s«
s. Bombardavo sostinę
yra Amerikai bloga pada.' yra la.komaa karo belaisviu telį, kad tuo būdu apgautų
besąs Kryman, jei įstengs Majoro E. J. Kelly dalyvaNEW YORKAS, spalių
.... ..
ręs, jei taip Sov. Rusijoj P° sensacmgos keliones or- rusų lakūnus. Tikrasis Ploe prasiveržti pro vokiečių ei- vimas yra antrasis didelis 8 d.— šiandie Federalio In , Tuo tarpu Vokietijos avisenai būt buvęs ne depor-' a*viu Anglijoje,
sti miestelis, svarbiausias Į }eg
surpryzas.
vestigacijos Biuro agentai acija pereitą naktį vėl praRomunijos aliejaus mieste
tuotas, bet sušaudytas). Ko
J E Arkivyskupas S A suareštavo George Sylves- vedė atakas ant Leningramunistams jis reikalingas
Striteh nasižadėdamas ta- ter Wiereck, 56 metų žur- do ir Maskvos. Kiti vokieLapkričio 9 d. Chicago ir lis yra apie dešimt mylių
čia darbininkams terorizuo apylinki draugijų atstovų nuo šio miniaturinio Ploes WASHINGTONAS, spalių me šauniame bankiete daly ! nalista, kuris kaltinamas čių orlaiviai išsprogdinę šu
8 d. — Legislatūros vado va,iti tain nat naai*adain sulaikęs informacijas, kai sisiekimo linijas toli į rytus
ti.
konferencija. Ar draugija, ti.
užairegiatravo Val.ty- mm rusų fronto,
Iš padangių vokiečių Ploe vaujamieji žmonės šiandie paSyt? Hetu^mPs“r svir
Sov. Rusija gvoltu visais kuriai jūs priklausote, jau
galais šaukia pagelbos prieš išrinko atstovus? Jei ne, sti miestelio modelis atro pranešė, jog neutraliteto įs hia vakaro kalba kurinio bės departamente svetimos
Iš pranešimų atrodo, jog
Hitlerį. Kodėl jis nevažiuoja šio mėnesio susirinkime tu do visiškai tikru miestu ir tatymo pataisa tepaliestų nurodys spaudos k katali-1 valstybės agentu.
vokiečių Azovo jūros pakra
pas savo draugą Staliną ir ri išrinkti. Pastaruoji laiku naktį vokiečiai palieka mo tik Amerikos laivų gabeni kiškosios akcijos svarbą.
Wiereckas jau seniau kon ščiu pravestos tuo pačiu lai
greso apklausinėjamas pri- ku kaip ir ofensyva vidurio
prieš Hitlerį nepanaudoją Chicagoj pridygo visokių ko deliniam miestelyj elektros mą Anglijon reikmenų.
BERLYNAS,
spalių
8
d.
—
į
sipažino, kad Vokietijos kon fronte.
savo “genialumo”? Bet... mitetų Lietuviai
gelbėti. šviesų, kad tuo priviliotų
Tuo tarpu kongreso va
Bridgiai, kaip ir lietuviški Kiekvienai draugijai svar- rusų bombanešius.
dai šiandie pranešė, kad Naciai praneša, jog Jugos- sulas jam apmokėjęs už pa- 1 Užimtieji prie Azovo jūStalino spirgos, kad ir pa- į bu žinoti, kas vadovauja
Keleiviai pasakoja, kad Prezidentas Rooseveltas ry lavijoje sušaudyta trisde lankią Vokietijai propagan- ros du uostai Osipenko ir
tį Kremlių Stalinas siūlytų [ tiems komitetams, nes visi iki šiol tikrasis Ploesti mie toj pasiųs prašymą, kad bū šimt du asmenys, nes jie dą. Dabar jam gresia pen- Mariupol esą svarbiausieji
jie nedrįstų sov. Rusijos va kreipiasi į jas aukų. Konfe stelis esąs rusų bombų be- tų pakeistas neutraliteto įs “priklausė komunistų gru-Įkių metų kalėjimas ir $10, rusų javų ir anglies transpėms”.
'000 piniginė bauda..
portacijos uostai.
žiuoti.
rencijoj sužinosime.
įveik visai nepaliestas.
tatymas.

Turės nutrukti
pasitarimai japonai

Rusai tvirtai
laikosi vidurio
fronte - Maskva

r
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
South Side

|.įvyksta,“
Uu.s ?amaldO3
kas trečiadienis ir

Socializmas — tautos do
rovinio nupuolimo ir dvasi
nės didybės
sumenkėjimo
joje. šiuose kraštuose Tre-I priežastis.
tininkai turi savo ligonines,!
prieglaudas, ir iš viso arti-1
mo labui nepaprastai daug! DR. KARI NURKAT
(NURKAITIS)
dirba. Vokietijoje prie III
Ordino priklauso daug jau
Pritaiko atsakoiningai akinius už pri
nimo.

JUBILIEJINIS VISOS AMERIKOS i8upr
“‘;r tu.° .būdu
. YPatins»> ^rai
,
nas XIII .yra laikomas ant- kai yra organizuoti VokieTRETININKŲ KONGRESAS
j ruoju III Ordino įkūrėju. tijoje, Olandijoje ir Belgi-I
Popiežiai ir visų šalių e- Pranciškaus Ordinai klestės,
piskopatas visuomet rūpino- klestės tikėjimas ir visos
si šv. Pranciškaus Trečiojo krikščioniškos dorybės. Tas
Ordino geresniu suorgani- didelis žemės turtų ieškojižavimu ir jo išplatinimu vi- mas laikinai bus sulaikytas.
soje Bažnyčioje. Tuo reika-j Dorybės nugalės geidulius.

Benediktas XV, tas dide^8 ^ikos apaštalas, matySu praėjusiu antradieniu, penktadienis, 7:30 vai. vadamas, kokios didelės reikšŠv. Kazimiero bažnyčioj pra kare. Tik gaila, kad žmonės
mės taikos Įgyvendinimui
sidėjo 13-kos savaičių nove- kažin kaip atšalę nuo tų gra
na, šv. Antano garbei. No- žių pamaldų Šv. Panelės
_
_
Pasau^yje turi III Ordinas,,
Mavena laikoma 7 vai. vakaro,! rijos "gaibei. Vpiting'ai" masavo enciklikoje _ 1921 m.
sausio
6 taip rašė:
angliškai ir 7:45 vai. lietu žai matos vyrų ir jaunimo. Tu Popiežiai išleido 110 įvai- Žmonės susirišę Evangelijos
einami} kainą ir ant
“Aš trokštu, kad kiekvie
lengvų išmokėjimų.
viškai. Novenai vadovauja
rių enciklikų.
Į ryšiais, savo tarpe mylėsis,
Amerikoje yra apie "*5
name mieste, miestelyje ir tūkstančiai tretininkų ir jie
kun. Ant. Karužiškis. NoRAKANDŲ KRAUTUVE
neniekins
vienas
kito,
neužDešimtasis Šv. PrancišYpatingą dėmesį į Trečią
vena turėjo didelio pasise- kaus
Rėmėjų seimas' jį Ordiną kreipė Popiežius mirs pavargėlių — juose kaime būtų įkurta Trečiojo yra gana gerai organizuoti
3049 S. Halsted Str.
kimo praeitą pavaaar,; daug
Skaitlingas Leonas XIII, kuris ir pats matys J. Kristaus paveiks-; Ordino Kongregacija.”
Kas penkis metus Amerikos
Telephone: YARds 3089
žmonių susilaukė, per uzta-l , ... ,
, ,
. Dau
~
r
*
’ r
skaičius buvo delegatų.
buvo tretininkas. Leonas lą. Trečiajame Ordine ma-t Popiežių balsas visoje Baž tretininkai daro savo konrymą šv. Antano, dangiškų
, ,
.
,
J
®
■ giausia delegatų buvo iš XIII, geriau negu kas nors tau galybę, kuri man padės nyčioje buvo išgirstas. Šian- gresus, kurie savo organi- VVHITNEY E. TAKUTIS
malonių.
. seimas pradien visame pasaulyje pri- zuotumu ir didingumu pra* Daug užšalusių ti- Chicagos. Pats
ADVOKATAS
kitas, pažino gyvenamojo apginti Bažnyčios teises.
Socialines reformas gali-1 skaitoma apie 5 milijonus lenkia kongresus ruošiamus
kėjime — atsileido, grįžo ėjo labai pakilusioj dvasioj
CENTRINIS OFISAS:
amžiaus pavojus, klaidas ir
3133 SO. HALSTED ST.
atgal į Tiesos Kelią.
(Lietuvių Auditorijoje)
ir pavyzdingoj tvarkoj. Po priemones iš jų išsigelbėti. ma pravesti tik per Tretįjį' įvairaus išsilavinimo, luomo, kituose pasaulio kraštuose. VALANDOS:
Nuo 1-mos iki 8-toa
Tikimasi, kad ir dabar
Popiežius
buvo
įsitikinęs
ko
j°
ks
politikas
nej
profesijos
Tretininkų,
kurie
Pirmutinis
visos
Amerikos
val vhK
seimo posėdžio, kun. Kazė
Tel. CALumet 6877
daugiau žmonių atliks tą
(Nukelta į 3 pusi.)
nas nufilmavo visus seimo kad visuomenės žaizdas už- Bugebės atliktL U TrečioJ° ^ngiasi savo gyvenimą per j
134 NO. LA SALLE ST.,
novenąn ir pasinaudos šv. An- dalyvius,
, , •
,kun. Sknpkus
• ,
Room 2014
Tel. State 7572
nu- gydyti ir kenčiančiai žmo- Ordino galima tikėtis, kad sunkti Evangelijos neturto,
tano užtarymu.
nusižeminimo
ir
artimo
mei

REZIDENCIJA:
—
ėmė atskiras fotografijas, nijai sugrąžinti taiką, gali
. ai8ye’ brolybė, lygybė
3149 SO. HALSTED ST.
Tel.: Victory 267#
I Visus seimo dalyvius pa vai- tik Tretysis Ordinas. Savo ir teisyb® V^1 ims v^e^Pa* lės dvasia ir ją paskleisti DR. SELMA SODEIKA,
Kaip viso Pittsburgho Šv.! šino sesutės (vynuogių sul-' enciklikoje “Auspicato” Le-.taut*’ ka*P ta* ^uvo ive<^s kitiį žmonių tarpe.
O. D.
Tel. PROspect 3525
Vardo draugijos nariai, taip tim ir puikia vakariene).1 onas XIII apie Tretįjį Ordi ! J®zus KrĮ»tus, paskui suAKIS IŠTIRINfiJA
V. W. RUTKAUSKAS
ir šv. Kazimiero parapijos Vienuolyno salėj, Šv. Pran-jną taip sako: “Tretįjį Ordiatstatė šv. Pran
PIRM MEOTT PIRKSITE:
AKINIUS
PRITAIKINA
MATYKITE MUS!
ADVOKATAS
vyrai, ruošiasi spalių 12 die- į ciškaus akademijos mergai-: ną aš visuomet laikiau krikš ciškus. Tat nieko taip ne
6158 So. Talman Avė.
Ofise randasi kiti pataisymo
ną viešai Švenčiausiojo Sa- tės padainavo keletą lietu- čioniškos išminties ir die trokštu, kaip kad tas Ordi
metodų įrengimai akims, ku
Chicago, HL
rioms akinių pagelba neužtenka.
kramento pagarbai. Visi vy- i viškų - patrijotiškų dainelių, viškos kilmės įstaiga. Reli nas išsiplatintų. Aš trokštu,
VALANDOS:
rai ręnkasi prie bažnyčios 6] Paskui buvo parodyta judo- gijai ir žmonijai jis neša kad Tretininkų skaičius siek
TELEFONAI:
tų
milijono...
dviejų...
kad
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Office: HEMloek 5524
val. vakare, iš kur žygiuos mi paveikslai iš šv. Jono geriausius vaisius, Tretysis
Antradienio ir ketvirtadienio
EMERGENCY: call MIDtvay 0001
visi
katalikai
taptų
tretinin

į Forbes Field, kur įvyks Bosko gyvenimo. Tuo sei- Ordinas yra tinkamiausia
vakarais.
Res.: HEMloek 1643
kais.
”
vieša Šv. Sakramento ado- mas baigės ir atstovai išsi- priemonė Evangelijai vyk137 No. Marion Street
X
DR. ALBERT J, VALIBUS
Savo rašte Leonas XIII
DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS
racija.
skirstė į namus.
dinti gyvenime. Aš esu pil-!
Oak Park, Illinois
PHYSICIAN AND SURGEON
nai įsitikinęs, kad per Tre-I rag,na ''yskuP“; kad j* LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
(Prie kampo Lake St.)
OFISO VALANDOS:
STATYBAI
.v
n
.. rūpintųsi, kad žmonės geTelephone: — EUCLID 906.
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
MEDŽIAGOS STOGAMS
tiiį Ordiną ir sv. Prancis- .
b
,
,
... nau pažintų Tretįjį Ordiną, Finansuojame namų pastatymą ai
2408 West 63rd Street
kaus dvasią pasaulis liko , , ;
. .
v
pataisymą — Nieko jmokfiti — I
metai
Išmokėt)
—
Apkalnuvitnas
•v
t jdabar
v Tretym a.
kad kunigai
mokintų zmoįsgelbetas.
Ir
,
6
.
dykai.
laptis: Viešpaties Jėzaus
Lietuvis Pardavėjas
nes,
kas
yra
III
Ordinas,
LIETUVIAI DAKTARAI
iriausia,
sis Ordinas yra geriausia
Stanley Litutnaa — Vedėjas
Svarbu žinoti
užgimimas. Vėl vienas Tėve
sugrįžti
kiekvienam jis prieinaTel TA&da 3146
KAULAS: Jonai, man bū mūsų, dešimts Sveika Mari priemonė žmonėms
Carr-Moody
Lumber
mas, duoda daug malonių
OR.
P.
ATKOČIŪNAS
VALANDOS: Nuo ii iki 12.
tų svarbu žinoti, kodėl spa ja ir Garbė būk Dievui Tė_  prie Evangelijos. Jei šv.j sielos išganymui.
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki P
Company
lių mėnuo vadinamas “Ra- vui. Ketvirtoji paslaptis:
1446 So. 49th Court, Cicero
Kad III Ordiną pritaikinti
Sekmadieniais 11 iki 12
žancavos mėnuo”?
3039 So. Halsted St.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Viešpaties Jėzaus aukoji- i ir mylėkime Mariją. O kas mūsų laikams, Leonas XIII
ir Penktadieniais
VIC. 1272
JONAS: Šventoji Katali- mas. Vienas Tėve mūsų, de- į mylės Mariją, tas nebus ap jį pertvarkė ir jo regulą
DR. V. A. ŠIMKUS
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147
S.
Halsted
St.,
Chicago
kų Bažnyčia paskyrė spalių j šimts svejka Marija ir Gar- leistas ant amžių.
J.V.S.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pirmadieniais, Trečiadieniais
mėnesį švenčiausios Panos bė būk Dievui Tėvui. Penk
Taipgi akinius pritaikau.
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
ir Šeštadieniais
3343
So. Halsted Street
Marijos garbei. Lengviausia toji paslaptis: Jėzaus baž
Valandos: 3 — 8 popiet.
i«l. OANal 61SS
Rea. 0968 So. Talman Ava
Telefonas; CICero 4270
ir gražiausia proga kiekvie nyčioj atradimas. Vėl vie
Bukite Malones
Rea. TeL GROvehiU 0617
Tel. CANaI 5969
DR.
S,
BIEŽIS
Offica
teL HEMloek 4848
nam katalikui pareikšti pa nas Tėve mūsų, dešimts Svei
SAVO AKIMS
DR. F. C. WINSKUNA$ pr Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB
garbą Šv. Panai Marijai kal ka Marija ir Garbė būk Die-1 Tik viena pora aklą vlaam gyPHYSICIAN AND SURGEON
BR. J. J. SIMONAITIS
2201 YVest Cermak Rd.
■ enlmul. Saugokit jaa. leisdami
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bant rąžančių.
jaa modernlšklauala
2158 West Cermak Road
vui Tėvui. Tai vadinasi Pir-1 iteluamlnuotl
Valandoa:
1
—
3
popiet
ir
7
—
8
v.
v
Ofisas ir Rezidencija
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
metodą, kaita regBItmo mokelaa
REZIDENCIJA:
Oflao taL OANal «M*
R AULAS: Kodėl?
gali aut alkti
2155
West Cermak Koad
moji Dalis.
Ofiso Vai.! a—i ir 7—•
VaL: 2—4 iv 7-8 vak.
6631 S. CaHfomia Avė.
U METAI PATYRIMO

Jono pasikalbėjimas su kaulu

TYVTvrOTMT A W

JONAS: Kadangi šv. Raaltlnlą. korte palallna
RAULAS: Kelios yra da pririnkime
visą aklą įtempimą.
žautiaus malda yra lengva, lys šv. Ražančiaus?
Dr. John J. Smetana
patogi ir kiekvienam supran
JONAS: Trys:
Pirmoji
tama: senas, jaunas, moky Džiaugsminga, antroji Sopu Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI
tas, ir bemokslis — visi ga linga, trečioji Garbinga.
1801
So. Ashland Avenue
li jį kalbėti.
Kampaa 18-toa
RAULAS: Ar visos vie
RAULAS: Iš ko ražan nodai kalbasi?
čiaus maldos susideda?
JONAS: Taip, tiktai kiek
JONAS: Ražančiaus mal
viena dalis turi penkias skir
dos susideda/ iš garbingų žo
tingas paslaptis. Todėl, Raudžių, kurie paėjo iš paties
lai, kaip šį mėnesį, taip ir
Dievo Jėzaus Kristaus žo
visados, kalbėkime rąžančių
džių “Tėvų mūsų”, iš Arkangelo Gabrieliaus žodžių
“Sveika Marija”, iš Švč. Tre
DR. VAITUSH, OPT.
jybės pagarbinimo “Garbė
būk Dievui Tėvui” ir iš ALIETUVIS
AKIU GYDYTOJA8
paštalų sudėjimo “Tikiu į
SPECIALISTAS
Dievą Tėvą.”
RAULAS: Kaip reik kal
bėti rąžančių ?
JONAS: Paprastas būdas:
Vardan Dievo Tėvo, Tikiu į
Dievą Tėvą. Vienas Tėve mū Kuvirg 20 metų praktlkAvlino aklą
talHyme Ir gydyme
sų, trys Sveika Marija, Gar
LEKAI PRITAIKINTI AKINIAI
bė būk Dievui Tėvui. Čia oatuiays kreivus akla, trumparegyM*
...
,
.
.
’r tollreyyeti:
reikia priminti pirma pas- Į oalengvine ekiu Jtemplmą. pni8alln»
,
.
... ,
_
. vaivos skaudfijlmą, svaigimą Ir aklą
laptis: Apreiškimas Panai kar*tj.
IAI S1, TOltl I.IAUHI
Marijai. Paskui vienas Tė MODF.RMftK
EGZAMINAVIMO BODAI
atyda atkreipiama J valką
ve mūsų, dešimt Sveika Ma Speciali
akla.
rija ir Garbė būk Dievui Tė Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS:
vui. Antroji paslaptis: Ap 10-tos Iki 8-toa valandoa kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti.
lankymas šv. Elzbietos. Vėl
vienas Tėve mūsų, dešimts j 4712 So. Ashland Avė.
Sveika Marija ir Garbė būk ,
M varos

telefonas CANAL 0525 — Ghtcago
OFISO VALANDOS
Kasdien 8:60 a. m. iki t.30 p. m.
Trefi. Ir fiešt: 8:80 a. m. Iki
7:8# p. m.

Ketvirtad. ir Nedėliomia aamtanm.

2423 W. Marąuette Road

SR. STRHtOL’IS

Furniture House

Ofiso tel.: VIRginla 0036
Rezidedcijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

PHYSIOIAN AND BURGEON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avenue

4157 Archer Avenue

OFISO VALANDOS:
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartj.
Office teL YARda 4787
TsL CANaI 0267
Namą tel. PROspect 1930

Rea. tel.: PROspect 665.

TaL YARda 5981.
Res.: KENvrood 6107

JOS. F. BUDRIK

Telefonu REPnblic 7868

OR. f. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS H CHIRURGAS
Ofiso vaL nno 1—3; nno 6:30—8:30

756 West 35th Street

1821 So. Halsted Street
Realdancija: 6600 So. Artesian Av*
VALANDO8: 11 v. ryto iki 3 popia
< !ki B vai vakar*

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3068.

Trofiladlsnlals pacal gatartk

Tel. YARda SM6

DR. C. VEZELIS
arti 47th Street
vai.: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sntartj.
Telcfofnan; HEMloek 6S49

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki •
Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANaI 4796

1913 So. Halsted St.
Ofisas virš Boehm’s Drug store
OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEley 0434.

WHOLESA1E
FURNITURE
BROKER

Tel. Cicero 1484

V

DININO ROOM SETS — PAKLOB NETS — BEI'KOOM SETS
— RITOS — KABIOS — RErKIGERATORS — WASHERH —
•8ANOEL8 — STOVĖS.
AU KMtmmllr Advertlsed Ileoa.

(VHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma

dienyje 4:30 po pietų.

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

Dievui Tėvui. Trečioji pa3-

I

Ofiso ToL:
VIRcinia 1886

MldL TeL>
PROspeet *nM

DR. RAČKUS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

1853 Weet Sfith Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2.■00 iki

8:00

*al

Trefilad. Ir Bekmad. tik eu si tarine.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)
Tel. MIDway 8880
Chicago, UL
OFISO VALANDOS:
Nho 10 iki 12 vai. irto, nuo 2 iki I
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v>U. vak.
Sekiuad. nuo 10 iii 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

4631 So. Ashland Avė.

Kamp. 15to6 gat. Ir 49th CL
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

A1£X ALESAUSKAS & SONS

Tel. Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Cicero 1484
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare

ANTRAS OFISAS

2017 S. Western Avė.

OR. S. R. PALUTSIS

Res. 1625 So. 50th Avenue
Bari riko Radijo Pregoramal:

OFISO VALANDOS

Nuo 7 iki 8:30 v. vakarai*

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Didelis pasirinkimą* laikrodėlių

•

CTTDrtPnV

DR. PETER J. BARTKUS

3409 S. Halsted St

Akiniai teisingai prirenkami
per patyrusį lietuvi daktarą.

AMD

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir aoe 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Oflao telefonu

Tai TARds 0994
Rez. Tel. KENwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nno 10 iii 12 vai. dieną

Remkite “Draugą”, nes jis
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
ir Jūsų reikalams.

NEW YORKAS. — Romos
radio paskelbė, jog netru
kus Italijos ir Vokietijos ka
ro vadai susirinks konferen

cijoms Atėnuose.

DRAUGAI

Ketvirtadienis, spal. 9, 1941

3

Kongreso tvarka yra se Room. Paskaita “Kristus ir
kanti:
Jaunimas.”
Spalių 10 dieną,
11:30 vak — diskusijos.
Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.
penktadienis
1 vai. p. p. — įvairių pro
(Atkelta iš 2 pusi.)
10 — 10:30 delegatų regis vincijų ir įvairių tautų Tre
Dažnai pasitaiko, kad jau
BAUKŠTUMAS
tracija ir susipažinimas Wil- tininkų susirinkimai.
paaugėję vaikai, per miegą
Baimė žudo žmogaus lai
Tretininkų
kongresas
įvyko
liam Penn Hotelyje, Pitts
šūkauja, daužosi, kiti net
3 vai. — pranciškoniška
mę.
Čikagoje
1921
m.
ir
šiemet
burgh,
Pa.
pašoka iš lovos ir “blūdija”,
rekreacija... Bali Room.
Yra žmonių, kurie bijosi, klykia, — tai vis “baubų” spalių 11, 12, 13 dienomis
4 vai. — Lietuviams Tre
ir patys nežino kodėl bijo pasekmės. Net pilnai subren Pittsburghe įvyksta penktas Spalių 11 dieną,
tininkams
konferencija ir
si. Vieni bijosi pelių, kiti dę žmonės, jei mažystėje iš eilės visos Amerikos Tre šeštadienis
Registracija iki 1 vai. po palaiminimas su Švenč. Sak
šunų, perkūnijos, žaibų, šū buvo bauginami “baubais”, tininkų kongresas, šis kon
ramentu Dangun Žengimo
vių, numirėlių, šešėlių, tam kad ir netikėtų “baubams”, gresas yra jubiliejinis, nes pietų. 10 vai. pontifikalinės parapijos bažnyčioje, 1529
sumos ir t.t. Kitus kamuoja visvien bus baugštus, silpnų jame bus švenčiamas 100 Mišios Šv. Povilo katedroje.
Mišias laiko J. E. Pittsbur- Metropolitan St., No. Side,
įvairios iliuzijos ar haliuci nervų ir silpnos sveikatos. metų jubiliejus nuo Trečiojo
gho vysk. H. C. Boyle. Po; Pittsburgh, Pa. Konferencinacijos, būtent: bemiegant
Ordino įsikūrimo Ameriko Mišių - pamokslas.
» pasakys T. Juvenalis Liau
Motinos įsidėmėkit, kad je. Kongrese dalyvaus ne
jaučia kad kokia tai šalta
ba,
pranciškonas.
2 vai. kongreso atidaryranka spaudžia jam kaktą, savo vaikus bauginti “bau mažas skaičius vyskupų, žy
7:30 vai. — masinis Tre
ar braukia per veidą, , ar bais” bei kitais niekais, yra mių pasauliečių, visi Ame mas (William Penn Hotel,
tininkų susirinkimas Pitts
girdi balsą jį šaukiant, nors paikas dalykas, yra r.esvei- rikos Pranciškonų Provinci Bali Room). Dienotvarkės
tikrenybėje jokio gyvo žmo- ka priemonė. Galima suras jų Provincijolai. Pittsburgho priėmimas; įvairių komisijų burgho stadiume. Susirinki-:
mui vadovaus diecezijos -Šv.
gaus arti nėra. Kitus mig- ti geresnių priemonių nu- vyskupas J. E. Hugh C. rinkimai.
Vardo
Draugija. Kunigų di
3 vai. pertrauka.
dantis slogutis slegia, o ki- malšinti verkiantį ar kapri- Boyle kongrese laikys pon3:30 vai. pirmasis bend rektorių posėdis. Referatas
ti net aiškiai “mato” kaip rijantį vaikutį. Vienas žy- tifikalines Mišias.
ras kongreso posėdis... Bali “Kaip vadovauti Trečiajam
juodas katinas užšokęs ant mus pedagogas pataria vaiTretininkų
kongresas Room. Paskaita “Krikščio Ordinui.”
krūtinės jį spaudžia... Apsi- ką įtikinti kaip negražiai jis
švietęs žmogus dėl patirtų atrodo kuomet jis verkia, Pittsburghe pasistatė savo niškoji brolybė serafiškos* Spalių 13 diena,
haliucinacijų
nesijaudina, arba parodyti kaip juokin- tikslą: savo narius supažin šv. Pranciškaus meilės švie- pirmadienis
Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.
nes supranta, jog tai yra 8a’ atrodo kuomet kapiizi- dinti geriau su šv. Pranciš soje.”
8 vai. — iškilmingos Mi
PIRKITE APSAUGOS BONUS!
4:30 vai. — pertrauka.
pasekmė didelio nuovargio jasi. Pedagogai tvirtina, kad kaus dvasia, juos labiau su
šios su egzekvijomis už mi
4:45 vai. — diskusijos.
K. Ką turiu daryti, kad
A. — Jis stipriai koope
. ar blogo vidurių virškinimo. Pas kiekvieną vaiką, kuris burti po šv. Pranciškaus vė
rusius
Tretininkus
Šv.
Aui
5:45 vai. posėdžio pabaiga
Į pagelbėti savo sunui, kurs ruoja. A. F. of L., C. I. O.,
Bet menkiau suprantantieji jau šiek tiek supratimo turi, liava ir kovoti vienybėje su
gustino,
Kapucinų
bažnyčio

6:30 vai. įvairių provin
įstojo kariuomenėn?
geležinkeliečių organizacijos
dėlto labai nervinasi ir nu randasi saVygarbos instink Bažnyčios Hierarchija už
je.
Bendra komunija
taikos
pergalę
pasaulyje.
cijų ir įvairių tautų Treti
simena ; tokie dažniausia tas, ir kad nei vienas vai
A. — Jūsų sūnus turi bū ir ir daug kitų darbo grupių
10
vai.
—
trečias
bendras
Šv.
Pranciškaus
dvasioje
ninkų atskiri susirinkimai.
ieško susiraminimo pas bur- kas nenori būti “asiliuku.”
aprūpintas
drabužiais visoj šaly indorsavo Pro
kongreso posėdis... Bali ti
bus
svarstomi
ir
socialiniai
8
vai.
—
vaidinimas
ir
gramą.
tininkus, čigones, žavėtojus, Į Bet vaikučių gązdinimą bei
Room. Paskaita “Trečiasis maistu ir naujovine išranklausimai.
Ypatingas
dėme

gyvieji
paveikslai
iš
šv.
Pran
“guzologus” (phrenologus), bauginimą visi gydytojai bei
ga. Tam reikalingi pinigai.
Pastaba.
Įgyti Apsau
sys bus kreipiamas į jauni ciškaus gyvenimo... Urban Ordinas ir Jaunimas.”
spiritualistus ir kitokius pedagogai smerkia.
11:30 vai. — diskusijos. Pirkite Apsaugos Taupumo gos Bonus ir Ženklus kreip
mą. Kongrese yra numaty Room.
humbukierius. Jie nuolat Daktaro atsakymai
paštą,
2 vai. — kongreso užda Bonus ir gelbėkite vyriau kitės į artimiausį
tos kelios paskaitos, kuriose
mėgina gerti visokius vais- j kiausimus
Spalių 12 dieną,
rymas.
sybei, kad jūsų sūnus būtų banką, arba taupumo ir sko
bus svarstomi būdai ir prie
tus, nuo kurių sveikata dar
sekmadienis
linimo sąjungą; arba rašy8 vai. — iškilminga va viskuo aprūpintas.
Atsakymas B. N. — Cypi- monės, kaip geriau organi
labiau pablogėja. Tokiems
8 vai. — šv. Mišios ir ko karienė (Urban Room).
ktie U. S. iždininkui, Wašis gyvenimas yra pilnas mas ar užesys ausyse (tin- zuoti serafiškąjį jaunimą ir munija Šv. Augustino, Ka
K. — Kaip darbas atsine- shingtone, D. C. Taip pat
kartumų, nemalonumų, jie i n^us aurium) nėra savaime kaip laimėti Ordinui dau pucinų bažnyčioje.
Ko išmoksi — ant pečių ša į Iždo Apsaugos Taupu- ir parduotuvėse parduodami
net patys save neapsiken- bga, o tik kokio nors nenor- giau jaunimo.
8:30 vai. — lietuviams nenešiosi. — Patarlė.
• mo Programą?
Apsaugos ženklai.
čia, jiems šis pasaulis yra ' ma^umo simptomas. Gali
Kongrese dalyvaus įvairių | Tretininkams
iškilmingos
“negeras,” ir Amerika yra ^ūti kad tamsta turi maža- tautybių Tretininkai, kurie į Mišios Dangun žengimo lie“negera,” ir Lietuva yra kraujystę, arba neurasteni kongresui jau seniai ruošė- i tuvių parapijos bažnyčioje,
“negera”, ir visi “negeri.” ją, arba podagrą, arba au si. Kongreso programoje nu 1529 Metropolitan St., Pitts
sinis vaškas spaudžia būg
Baugštumo priežasčių y- nelį. Tūli vaistai, pavyzdžiui matyti visų tautybių bendri burgh, Pa. Pritaikintą pa
ra daug. Vieniems nervai y chininą arba apsirinas, taip posėdžiai anglų kalba ir at mokslą pasakys Amerikos
ra suirę todėl, kad savo gy- gi yra priežastimi ausų ūži- skirų tautų Tretininkų po lietuvių Kunigų Vienybės
sėdžiai.
centro valdybos pirmininkas
venime pergyveno baisias I
Yra ir daugybė kitokių
Kiek žinau, beveik visose kun. Pranas Juras.
audras; kitiems kad savo priežas{ių.
nueiti as10 vai* — antrasis bend
nervus sudilgino šnap3U. at j meniškai pas gydytoją, ku- Amerikos lietuvių parapijo
ras
kongreso posėdis.... Bali
se yra Tretininkų Kongre
netikusiais
patentuotais ris nuosekliai ištyręg
vaistais, ar kava, ar picgu pa6a|ina prieiastį ir suteiks gacijos, todėl būtų gera, kad
pasielgimu, ar nenormaliu patarimų kaip gydytiL.
ir lietuviai Tretininkai ne
Listen to
gyvenimu. Maža dalis yra
atsiliktų nuo kitų tautų Tre
Atsakymas M. š. — Ko tininkų ir siųstų savo atsto
užsigimę iš'neurastenikų tė
PALANDECH’S
vų, bet daugiausia bavgštuo dėl atsiranda ant kojų vari- vus į Pittsburgho kongre
lių randasi todėl, kad kūdi- kosinas gyslos, tikrai nėra są. Ypatingai Pittsburgho RADIO BROADCAST
Featuring a Program of
kystėje buvo neišmintingai | Ištirta. Užveržimas kojų lietuviai Tretininkai turėtų
auklėjami. O kad didžiuma ra-lščiais pablogina padėtį kongrese gausiai dalyvauti. YUGOSLAVFOLK MUSIC
Kongreso programoje lie Every Saturday, 1 to 2 P. M.
lietuvių tėvų, nors ir geriau Taipgi manoma kad viduji
nių
liaukų
sutrikimas
yra
tuviams Tretininkams yra
sius norus turintieji, bet neSTATION WH1P
moka savo vaikus auklėti, Priežastimi Išsiplėtimo gys- numatytos atskiros pamal
1520 kiloeyclea (Top of the Dial)
ir kad savo neišmintingu
ant ko^- Varikosines dos ir susirinkimai
auklėjimu pakenkia jų svei gyslas galima pagydyti in
KURIAME DALYVAUJA
katai ir gyvenimo ateičiai, jekcijų būdu, be peilio.
SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO m SVEIKATA. ĮSIGYK
tai tiesa.
Atsakymas J. G. — Jo GERIAUSIA m STIP, Jo Ekscelencija
Į
Motina baisią klaidą da kiais vaistais vėžį negalima KLAUSIA ŠIŲ DIENŲ
LINK-BEUT, Visiškai AntomatijUcaa
ro kai savo verkianti vai pagydyti. Vieninteliai būdai,
ARKIVYS. SAMUELIS A. STRITCH, D. D.
ŠLEGAITIS
kutį baugina: “Cit, neverk, kuriais dar galima išgelbėti
antai eina žydas su maišu, žmogui gyvybę, — tai ope
STOKER SALES
racija,
radiumas
ir
rentge

6921 So. IVestern Avė.
—ĮVYKSTA—
REPublic 3713
įsikiš ir nusineš”; arba: “cit,
* ĮVEDU ŠILUMA
• BOULERIU8
* m SUTAISAU SENUS
no
spinduliai,
—
ir
tik
tada
cit! išgirs baubas, ateis ir
suės tave”; arba: “Ar nesi kai vėžiu sergantysis kuo
Kristaus Karaliaus Šventėje
anksčiausia
pasiduoda
chi

liausi žliumbęs ? Pašauksiu
daktarą, tegul tave nv. veža rurgijai.
NEŽICRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE
į ošpitolę ir tegu paplauna' .'
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR
Atsakymas K. P. — Taip,
APYLINKES
LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
Vaikutis išgirdęs apie to atrodo, kad vitaminas B
kius navatnius ir baisius da Complex, jei jo perdaug su
DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE
lykus, nutyla, o motina pa vartojama, pakenkia sveika
sitenkina, kad taip pigiai pa tai. To vitamino kiekis pri
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
4416 So. Western Avenue, Chicago
sisekė užčiaupti vaikui ka valo būti vartojamas tik
Vienintelis ir Smagiausias
karinę. Bet... bet bauginti l<’ i kokį nurodo gydytojas
Vakarinis Lietuvių Programas
vaikus baubais, žydais, kip kiekvienam paskiram asme
Amerikoje!
Įžanga • • • •
įėjimas ir 18c U. S. Def. Tax) .... $2.00
šais ir daktarais yra svei niui.
— DEŠIMTI METAI! —
katai labai žalingas dalykas.
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
Augančio vaiko vaidentuvė
Pradžia 6-tą valandą vakare.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.
ir nervai yra labai jautrūs Į Smulkūs “Drauge” skelb’
o pirmieji jo gyveninio įspfl- 1 <nni nedaug kainuoja, bet
WHFC-I45® kil.
džiai giliai įsibenda omenin, 11 ezultatai esti geri. Bile ko
6755 So. IVestern Avenae
kurie net ir sęstant iš sąir.o-į klu reikalu pasiskelbk ‘Drau |
Phone: GROvehill 2242
nės neišdyla.
go’ “Classified” skyriuje.
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Istoriška diena
Šiandien spalių mėn. 9 diena, kuri lietuvių tautos
istorijoj užims nemažai vietos. Per devyniolika metų
ji buvo vadinama gedulo diena ir minima visur, kur
tik bent kiek daugiau lietuvių gyveno. Dėl tos dienos
(1920 m. spalių mėn. 9-tos) Lietuvos valstybė per aš
tuoniolika metų buvo karo stovy su didesniu savo kai
mynu — Lenkija, kuri smurto keliu buvo užgrobusi
Lietuvos senąją sostinę Vilnių.
Dabar, žinoma, spalių mėn. devintoji diena netenka
savo pirmykščios reikšmės. Šiandien jau ne be vien
Vilniaus krašto, bet visos Lietuvos atvadavimo klau
simas yra aktualus, nes visa Lietuva yra pavergta.

to gerai prisirengusiems. Mums, lietuviams, labai yra
aišku, kad Lietuva turės atsistatyti su sostine Vil
nium. Bet tas taip pat gerai turi būti aišku ir tiems,
kurie sėdės prie taikos konferencijos stalo ir kurių
balsas, nustatant valstybių sienas, bus lemiantis.

Centraiinis frontas
Šiomis dienomis vokiečiai, padidinę savo karo jėgas
centraliniame fronte, pradėjo pragariškai smarkius
puolimus ant Sovietų Rusijos gausingos kariuomenės
ir veržiasi Maskvos link. Pranešama, kad tame ilga
me fronte mūšiai eina taip dideli ir baisūs, kokių
net visoj pasaulio istorijoj nėra buvę. Sovietų Rusi
jos karo vadovybė, matydama didelius pavojus Mask
vai, stato dideles apsigynimo jėgas, apginkluodama
fabrikų darbininkus ir net moteris. Dabar eina bai
siai kruvini mūšiai, bet nacių kariuomenei prisiarti
nus prie Maskvos, jie bus dar baisesni. Ten susirems
pačios didžiausios Sovietų Rusijos ir Vokietijos jė
gos. Priešininkams teks susidurti su baisiausiomis so
vietų prirengtomis pinklėmis, per kurias pereiti bus
sunku. Tam reiks pakloti šimtus tūkstančių vyrų, su
naikinti milžiniškus karo amunicijos kiekius.
Jei šiuose mūšiuose sovietai atsilaikytų, tai žymiai
paveiktų į nacių armijos nuotaiką; armija įvargtų,
imtų trūkti amunicijos kitiems puolimams. Iš kitos
pusės, jei Maskva pultų, sovietams būtų padarytas be
galo didelis smūgis visais atžvilgiais.

Dėl to į tą karo frontą viso pasaulio akys šiandien
yra atkreiptos.

Kiti apie Lietuva
Neutraliųjų valstybių spauda gana dažnai ir daug
rašo apie Baltijos valstybių padėtį. Rašė apie bolše
vikų okupaciją, rašo ir apie vokiečių okupaciją. Mus
čia tuose laikraščiuose skelbiamos žinios pasiekia gan
pavėluotai, tačiau jos yra įdomios.
Štai šveicarų Laikraštis “Gazette de Lausanne” įsi
dėjo savo korespondento pranešimą apie padėtį Lie
tuvoje. Šį pranešimą čia atpasakojame grynai infor
macijos tikslu.

Korespondentas pastebi, kad prieš kurį laiką vokie
čių generalinis komisaras atstatęs nuo pareigų Lietu
vos laikiną vyriausybę, kuri susidarė sukilimo prieš
Vienas iš jų, tai 1938 m. pavasarį, kai Lenkija, su bolševikus pasėkoje. Šis žygis, bendrai paėmus, buvęs
dariusi specialiai draugiškus ryšius su naciškąja Vo įvertintas neigiamai. Tuo tarpu dabar generalinis ko
kietija, demonstravo savo “galybę”, pasiuntė Lietuvai misaras sudaręs naują vyriausybę iš 9 narių, kuriems
ultimatumą, reikalaudama užmiršti Vilnių ir sueiti į esą pavesta tvarkyti visas svarbiausias vidaus gyve
normalius kaimyniškus santykius su ja — Lenkija. nimo sritis. Ši vyriausybė esanti sudaryta iš visų lie
Atmetus tą ultimatumą, lenkai grąsino Lietuvai už tuvių politinių partijų atstovų. Tai esanti politinė koa
licija, kuri susidedanti iš žinomų savo srities specia
puolimu.
listų, tuo tarpu kai ankstybesnė vyriausybė, kaip pra
Lietuvos vyriausybė, kurios priešakyje stovėjo tau
neša korespondentas, “susidarė iš kraštutinių parti
tininkų vadas A. Smetona, padarė nuolaidą, ultima
jų, kurios už savo nugaros teturėjo mažumą.” Nau
tumą priėmė, nors tautoje buvo didžiausio ryžtingu
joji vyriausybė naudosiantis lietuvių tautos pasitikė
mo nedaryti lenkams nuolaidų, jei lenkai puls, kariau
jimu; ji turėsianti atlikti, bendradarbiaudama su vo
ti. Bet, kaip kitais atvejais, taip ir šiuo nesiskaityta
kiečių įstaigomis, svarbius uždavinius.
su tautos valia.
Tokiu būdu, pasak laikraščio, būtų per .ankstyvu ma
Netrukus, Lietuvai grąsinusi Lenkija ir artimai ben
nyti, kad Vokietija galvojanti sudaryti didžiulę rytų
dradarbiavusi su Vokietijos naciais, pati buvo užpulta
provinciją, nesiskaitydama' su Pabaltijo kraštų sava
(1939 m. rudenį). Pirmiausiai ją užpuolė “draugas”
rankiškumo pageidavimais.
Hitleris, ir kai Hitlerio “broliukas” Stalinas pamatė,
Bet čia reikia pastebėti, kad visai yra priešingai,
kad ir jam proga yra Lenkijos šmotą atsiplėšti, ir jis
ją puolė. Hitleris, susitaręs su Stalinu, Lenkiją sudras negu skelbiama. Kaip tik sukilėlių vyriausybėj (Am
kė ir pasmaugė jos nepriklausomybę. Vilniaus kraštas brazevičiaus) visų politinių grupių, turinčių krašte pil
pateko į bolševikų rankas. Ir tada, kad parodyti Lie niausią pasitikėjimą, buvo atstovai, o dabartinė, jau
tuvai savo “palankumą” ir “geraširdiškumą,” Stalinas vokiečių sudaryta “vyriausybė” yra sulipdyta beveik
Vilniaus krašto dalį “atidavė” Lietuvai. Tai buvo 1939 vien tik iš tautininkų — voldemarininkų, kurie dėl pu
m. spalių mėn. 10 d. Užtat Stalinas išsiderėjo sau teisę pų bliudelio yra linkę eiti į didžiausius kompromisus,
iš A. Smetonos Lietuvoje apgyvendinti gausingą So daryti tautai pragaištingas nuolaidas.
vietų Rusijos kariuomenę. Toliau matą politikai su
prato, kad ir čia padaryta didelė nuolaida, kad bol
ševikai, gavę progos įkelti koją į Lietuvą, ar anks
čiau ar vėliau, ją visą okupuos. Daug kas manė, kad Nauja "Liet. Žinių” vadovybė
toji Stalino “malonė” nebuvo Lietuvai reikalinga. Ta
“Lietuvių Žinias”, kurias ligšiol leido P. Šukys, pe
da pati Lietuva galėjo eiti ir atsiimti Vilnių, tuomet rėmė L. R. K. Literatūros draugija, užtvirtino Stasį
rebūt reikėję įsileisti bolševikų garnizonų.
Gabaliauską redaktorium, susitarė su P. Šukiu dėl to
Neilgai Lietuva džiaugėsi Vilnium, nes 1940 m. bir limesnio laikraščio spausdinimo Šukio ir sūnų spaus
želio mėn. Lietuvos valstybės nepriklausomybė buvo tuvėj, Cleveland, Ohio, ir oficialiai praneša, kad visais
prismaugta. Tuomet visiems pasidarė aišku, kad tu “Lietuvių Žinių” finansiniais ir redakcijos reikalais nuo
rėta reikalo su didžiausiu veidmainiu, apgaviku, lau dabar kreiptis į St. Gabaliauską, turintį pilnus laik
žančiu ne tik tarptautines sutartis, bet ir savo paties raščio leidėjo — L. R. K. Literatūros Draugijos įga
liojimus savystoviai tvarkyti laikraštį.
parašytos “konstitucijos” dėsnius.

Sąryšy su Vilniaus klausimu, pažymėtina keli svar
būs įvykiai.

Karas, vis dėlto, kuomet nors užsibaigs. Ir mes ti
kime, kad jis užsibaigs, sutriuškinęs diktatorių jėgą
ir duos progos visoms šiandien pavergtoms valstybėms
ataistatyti laisvomis ir nepriklausomomis. Reikia ne
užmiršti, kad atsistatant nepriklausomai Lietuvai ir
taip pat Lenkijai, Vilniaus krašto klausimas išnaujo
galės pasidaryti labai aktualus. Dėl to reikia būti prie
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(“Draugas” 1916 m. spa
lių 9 d.)
Kaip auga pinigai... Nė
vienas kraštas taip netur
tėja, kaip Jungtinių Ameri
kos Valstybių. 1870 m. Jung
tinių Amerikos Valstybių
bankuose buvo 2,182,512,744
dolerių, gi 1916 m. bankuo
se indėliai padidėjo iki 17,024,067,607 dolerių. 1870 m.
Jungt. Amerikos Valstybėse
buvo 38,558,370 gyventojų,
gi 1916 metais jau skaičius
gyventojų siekė arti 100,000,000 žmonių. 1870 m. iš
Jungt. Amerikos Valstybių
išvežta prekių už 392,771,768 dolerių, 40 metų praslin
kus į svetimus kraštus iš
vežta prekių net už 2,364,579,148 dolerius.
•
Lenkai nusistatę prieš vo
kiečius... Spauda rašo, kad
ienkai nusistatę prieš vokie
čius, su kuriais jie nemano
dėtis, nors lenkams vokie
čiai suteiktų ir plačiausią
autonomiją.
•
žydai surinko 6,000,000
dolerių... Žydai turi tris ko
mitetus žydams nuo karo
nukentėjusiems šelpti. Vie
nas komitetas yra centrinis,
kitas — Amerikos, o trečias
— tautinis. Visi tie komite
tai lig šiol surinko 6,000,000
dolerių. Lenkijos ir Lietu
vos žydams pasiųsta 1,454,500 dolerių.
•
Turkija kariausianti

iki

galo... Pasklydo gandai, kad
Turkija norinti daryti tai
ką, bet Turkijos valdžia pa
reiškusi, kad Turkija ka
riausianti iki galo.
Doros keliu eidami, pri
eisime tikrosios laimės ži
burį.

Kvailys skundžia kitus,
pusgalvis skundžia save, iš
mintingas tyli visame.

movęs visiškai Staliną su
ries, o po karo Stalino skū
Atsimenat, tavorščiai, ©e rą per galvą numaus, garseniai ant savo delno buvau barnėj išdirbs ir iš jos pa
padėjęs vieną špievirviro sisiūs ne tik mundirą, ale ir
dumką, kurioj ištlumočyta gerus batus.”
apie Hitlerio keli es
“Du metai atgal,
karą
pradėdamas, Hitleris pa Spicpirvirvio Dumkos
sauliui pareiškė; “Aš apsi
Kaip mažai apie savo
velka savo seną Kaieivišką matušką Rosi ją Pruseika ži
mundi n ą ir jos ncnusivilk- no!
Savo avelėms pasako
siu iki karą laimėsiu.
ja, buk Qdesos gynėjai pri
“Jei jis ištiesų ta pačią vertę Hitlerį atstatyti Ven
mundierą du metus
dėvi, grijos kariuomenės vyriaus)
tai, be abejojimo, jau alkū generolą.
nėse ir kelnėse skylės, nes
Dėja, prie Odesos nėra nei
Jurgis Puspolitikierius sa vieno vengro — ten tik ru
ko, jam kelnės į vienus me munai ir vokiečiai, nes šie
tus prasitrina.”
rumunų ir vengrų krūvon
Kaip tik tą dumką per nesuleidžia: mat, abi šios
skaitė Londono Daily He- tautos tiek pat skersakiuo
rald pikčerninkas (kartuni- ja, kaip lietuviai ir lenkai
stas), tuojau atmalevojo tai dėl Vilniaus.
dumkai atatinkamą pikčerį,
kurį vėliau išdrūkavojo ir
Lietuvoje jau pasirodė pir
Chicago Tribūne, o iš Tri
moji žymė “naujos tvarkos”
būne iškirpęs atsiuntė man
Europoje ir vokiečių “augšvienas geras
tavorščius.
tos” civilizacijos: Maisto
Pikčeris parodo Hitlerį jau
visiškai be kelnių. Padaręs bendrovė paskelbė, supirkinėsiatni daroui netinkamus
hold up ant Stalino
kel
arklius, kurie galės dar sa
nių (Ukrainos javų ir Kau
vo kojomis į Kauną ateiti k
kazo aliejaus) jis sako:
būti paskersti.
“Come on, Joe, those trousers will fit me fine.” Sta
linui net pypkė iš dantų iš
kritus. Prie to pikčerio ta Prašau Nesijuokti
sai maino tavorščius dar pri
Jonas Pustapadis vakar
dėjo savo prierašą:
užėjęs pas daktarą Sveika‘ Matai, profesoriau Sta tėlį pradėjo pasakoti, kad
lino kelnių jau tik siūlės be jo uošvienė labai mylinti
atlaiko ant jo kūno, o Hit šunis. Esą, netik juos ne
leris vi«ai be kelnių, nuo šioja, myluoja, ale ir bu
gom, gauruotom kiškom. čiuoja; taip bučiuoja, kad
Hitleris dabar atrodo ,kaip net nu . . .
tikras skačmonas su skač— Tai baisu! — sušuko
mornska uniforma.
Varg daktaras
Sveikatėlis.
—
šas Hitleris. Mundirą ir Tuo keliu perduodama pa
kelnes nudėvėjo dar karą vojingiausios ir įnirtingiau
nebaigęs. Bet vis tiek Hit sios bakterijos.
leris yra pusėtinas mandra— Iš tikrųjų, tamstos tei
pypkis. Velnias jo negriebs. sybė, — atsiduso PustapaJis žino kas daryti.
Jis dis. — Po kiek laiko naba
Juozo Stalino kelnėm apsi gas mūsų šunelis nugaišo..

Po svieto pasidairius

“L. Z.” leidėjams ir naujam redaktoriui linkime ge
riausio pasisekimo.

v

t

h
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Acme teiepccn*.

The Chicago Herald-American praėjusio pirmadienio
laidoj plačiai komentavo mūsų dienraščio editorialą

Skersai kanalo ties Sault Ste. Marie, Midi., sugriuvęs tiltas atkirto iš Superior ežero laivų susisiekimą su kitais ežerais. Tilto vienas galas įgriuvo važiuojant pre

religijos Sovietų Rusijoj klausimu.

kiniam traukiniui, Du geležinkeliečiai žuvo.
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DRAUGAS

O
K. Baras

VIESULO PA DARINYS

Alia K&clunanova

Studentai, Meilė k Ceka

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliakoni*

(Tęsinys)
Ir drąsus jaunuolis areštuojamas, atskiriamas nuo sa
U. TOMAS
ujų ir kišamas į kalėjimą, kad nesutiko būti bolševikų
agentų pastumdėliu. Tokių gimnazistų ir gimnazisčių
l Tes’nvs •
nes galime priskaityti Lietuvoje šimtais, kurie nesutepė
Gruodžio 14 d.
javo sąžinės ir niekas jų nesugebėjo pavilioti gerais atĮ ir. is vienai sekundai užbėgo profesorius G ... ir
yginimais ir nenugazdino jų jokie bolševikiški braunintarė:
kai ir baisiausias teroras. Jei šią dieną dar gimnazisto
— Aleksandra Lvovna! Aš dar šiandien vakare iš
..eareš tvodavo, liepdavo apsigalvoti ir ateiti po trijų die
važiuoju su čekų ešalonu ir greitai būsiu užsieny! Ai
nų į s’aptosios policijos (GPU) rūmus, tai bolševikai jau
nenorėtumėt kartais per mane pasiųsti prof. VVeid'ei
jo nebematydavo, dumdavo per rubežių į Vokietiją, kur
laiškutį? Jis dabar,, kaip jau žinote, kažin kur užsie
vokiečiai priglausdavo ir duodavo darbo.
nyje yra ministeris ir galėtų jums kokiu nors būdu pa
Kartą bolševikų slaptosios policijos agentai ateina pas
dėti! — ir senas profesorius eu užuojauta pažvelgė į
pagyvenusį kunigą ir saito:
mano paraudusias rankas, kuriose laikiau kaip ledas
— Mes norėtumėm, kad kunigas mums šiuo tuo pasi
("Draugaa” Acme telcphoWl
šaltą kibirą vandens.
tarnautum, — kreipiasi vienas bolševikų karininkas, —
Viesulas ištiko Kansas City, Mo., rytinę dalį. 3 asmenys žuvo ir 13b sužeista. Čia
— Laišką profesoriui Weidlei? Gerai, kai jį para
jūs daug turite pažįstamų, gal galėtumėte šį tą pranešti
matoma sugriautas metodistų maldnamis.
šysiu, tai jums pati atnešiu!
apie juos mums, o labai gera būtų, kad jūs retkarčiais
per rubežių nuvyktumėte į Vokietiją ir ten pasiteirau
Atsisėdau ant tapčano ir noriu rašyti.
Bet apie
tumėte apie šį bei tą, juk jums jokių sunkenybių nebus,
ką?
Ar apie tai, kad man šalta, kad mes kenčiame
nes kurį laiką gyvenote Vokietijoje.
alkį? O gal apie tai, kad ne kartą su širdgėla atsime
— Kad aš nesveikas, — kunigas hando teisintis.
nu tuos laikus, kurie dabar man jau reiškia pranykusią
lietuviai
tremtiniai
laukia
pagalbos.
Didysis
vajus
prasideda.
Lietu

— Niekis, mes automobiliu pristatysime prie rubežiaus
jaunystę?
Tr aš jam turiu rašyti dabar, kai esu ne
ir taip sudarysime sąlygas pereiti vokiečių rubežių, kad
laimėje ir turiu vargą vargti? Niekados!
vai
Gelbėti
Fondas
ieško
10,000
narių.
Paskirta
kvota
ir
rajonams
ir
nė šuo nesulos, — ramina kunigą bolševikų karininkas.
Paišelis išslydo iš rankų, ir aš, pasiėmiau savo ki
— Juk aš esu kunigas, negaliu šnipinėti, — drąsiai
birą, vėl išėjau į stotį parsinešti vandens.
paskiroms parapijoms bei kolonijoms. -Chicagos rajonas jau dirba.
atrėžia kunigas bolševikui.
— Niekis, tik, žinoma, reikės atsižadėti Dievo, galėsi ir
Gruodžio 17 d.
Okupantų ir karo nuka- rūmo išblaškyti po visą pla- Sibiro šaltis ir atskyrimas
Šiandien vėl buvo daug darbo.
Išsyk reikėjo eiti muota Lietuva šaukia savo čiąją Rusiją, kenčia neapsa- nuo savos tėvynės artimųjų toliau kunigauti, bet tik pasirašysi ant popieriaus, kad
laukų, miškų ir klonių . . . nebetiki, — paaiškino komunistas žydas, kuris kartu bu
pas čekus ir ten gauti mainais cukraus, sviesto ir kruo sūnus ir dukteris atlikti sa komai dideles kančias
Lietuva ir lietuviai trem vo atėjęs su bolševikų karininku.
pų.
Paskum viriau valgyti, skalbiau baltinius, buvau vo tautines pareigas. Kad
Paskelbus naujų aukų rin
— Visas pasaulis, giliausi protai, žymiausi gamtinin
bibliotekoje, o iš ten nuėjau į universitetą; vakare už palengvinti tas pareigas at kimo vajų, tuojau pradėjo tiniai tikisi ir prašo, kad vi
si Amerikos lietuviai kiek kai, astronomai ir kiti mokslininkai, tauriausi žmonės
kaičiau virtuvą, lopiau ir taisiau skyles, mokiau ma likti, Lietuvai Gelbėti Fon
plaukti Lietuvai gelbėti ir
žąjį Vasiką, ir dabar, galų gale, vėl esu viena su savo das padalino • Amerikos lie-; lietuviams tremtiniams šelp galėdami, ištiestų pagalbos sako, kad Dievas yra ir be Jo būtų beprasmis žmogaus
ranką, įsirašydami į Lietu gyvenimas, — paaiškino kunigas komunistui žydui.
dienoraščiais.
Aš noriu rašyti apie tave, vargšas- Va tuvių kolonijas į rajonus ir
J.
M.
Šaltenis
ra— Ui koks tamsta navatnas, mūsų mokslininkas Dar
vai Gelbėti Fondą ir įmokė
dimai ... Ir kam tu nuo manęs atsitraukei, kam pa jiems paskyrė kvotą. Reikia i aukos,.
. v. ,
, ». šo: “Kadangi jūs griežtai
® J
®
dami bent po vieną dolerį. vinas aiškiai įrodė, kad Dievo nėra, jis sako, kad viskas
likai mane vieną? Ar dabar turės visas mano gyveni gauti dešimts tūkstančių stovite už laisvę
ir nepri
narių Lietuvai Galbėti Fon
Juk lašas po lašo ir akmenį savaimi atsirado.
mas praeiti be džiaugsmo ir be meilės? — — —
klausomybę,
Lietuvai Gel
— Nieko panašaus, — drąsiai atkerta kunigas, — aš
Vakarop, kai jau pradėjo temti, prie lango atėjo dui. Nariu skaitomas tas, bėti Fondui sunčiu $2,25.” pratašo.
turiu Darvino parašytą knygą ir ten aiškiai jo pasakyta,
....
susikūprinusi elgeta, pabarbeno nedrąsiai į stiklą ir pa kurs sumoka fondui bent
vieną dolerį metams.
1 Gert>’ kun’ lg’ Albavlc,us’ Dešimts nuošimčių
kad įvairiausios gyvūnų rūšys atsirado nebe Aukštesnės
prašė ko nors valgyti; kitoje rankoje laikė išblyškusį,!
Šv. Antano parapijos kle- nuo
Priežasties. Taigi, Darvinas pripažino, kad yra Aukštes
paliegusį liesą kūdikį.
Kol motina valgė, aš jį palai 1 Numatytieji rajonai ir
bonas, Cicero,
kiau ant savo rankų.
Tai buvo gal kokių aštuonerių j jų kvota:
Prieš pat mirtį, garbin-1 nė PriežasC3, kurios dėka atsirado įvairūs gyvūnai, o
$25.00 Lietuvos reikalams
mes katalikai tą Aukštesnę Priežastį vadiname Dievu.
mėnesių berniukas. Jis savo plonomis rankutėmis ap-1
gos atminties vyras,
kun
1.
Chicagos
rajonas
gautarė:
‘
Reikia
viską
daryt,
.
Kunigas nueina prie knygų lentynos ir atneša Darvino
sikabino mano kaklą, o galvutę pridėjo prie mano vei-! na Lietuvai Gelbėti Fondui kad tik pagelbėtumem Lie-' dr. Navickas, Ll«tuknygą ir pirštu parodo tąją vietą, kur aiškiai paaakyta,
do.
Tai mane sujaudino iki pačių sielos gelmių. Vi-,
tuvai
ir
lietuviams
tremtivai
<^
lbetl
Fondui
atsiuntė
2,000 narių,.
są savo mokslą, viską atiduočiau už laimę turėti ir
$58.00, kaipo Lietuvių Die- kad įvairios gyvūnų rūšys atsirado Aukštesnės Priežas
mams.’
ties veikimu. Tada komunistas sumišta, parausta ir mik
2. Indiana, Wisconsin ir
rūpintis tokiu vaikučiu.
•
nos (liepos 4 d.) ir KryMes dabar dar negalime žiaus Keliiį pašventinimo čiodamas taria:
miestelių lietuviai
— Kokios jūs esate laimingos, turėdamos tokį kū Illinois
— Ui, ponas kunige, mūsų knygoje tos vietos nėra.
bū daro atskirą rajoną ir visų aukotojų pavardžių iš- (rugpįūčio 10 d.) pelno 10
dikį! — tariau aš jai. I
— Tai ką aš kaltas, kad nėra, matyti, išmetėt sau nevardyti su gražiausiais šūtaip, kaip buvo paža
— Bet aš neturiu ką jam duoti valgyti! — atsa gauna fondui 860 narių.
„
.
. | kiais, bet greit ir jų pavar- dėjęs. Fondo sekretoriui a. palankų Darvino pasakymą, — šypsodamasis kunigas
kė ji, liūdnai nusišypsojusi.
3. CIeveland, Ohio, rajo- ,.
....
.
J i dės su šauniausiais pasaky- a. kun. J. Navickas, tarp pažvelgė į komunistą žydą. Dar kelis kartus bolševikai
nas gauna Liet. Gelb. Fon- '
. .
,
,
,
dui
325
narius.
J
“
*!®
W
aukonais
bus
P
as
*
| kitko, rašė: “Tegu taip pa- atakavo kunigą, kad jis liktų jų šnipu, bet kunigas vis
Gruodžio 20 d.'
į daro visos parapijos, visos mokėjo išsisukti, ir galų gale pamatė, kad bolševikai ant
Norėdama prirengti naujosios filosofijos egzaminą, J 4. Detroit, Mich., rajonas *elb , ®paudojegauna L. G. F. 250 narių.
«
dalykaS yFa
! organizacijos ir dr-jos, visos kaklo neria kilpą, todėl vieną pavakarį apleido savo tė
dabar mokytis kasdien einu į stotį, nes ten nors yra
5. Pittsburgh, Pa., rajo-1
' nau]am aukų va’ I įstaigos ir tepaskiria nuo sa viškės laukus ir klonius ir slapta peržengė sieną ir atsi
šviesu ir šilta.
O prie triukšmo ir žmonių judėjimo
dūrė vokiečių žemėje. Apleido savo tėvynę, nes nenorėjo
®
.
jui. didžiausias
pritarimas
„nrendmii no
. ,
.
. .
, .ir w
w parengimų
po dešimts
nesiims suteršti lietuvio kunigo vardo.
galima priprasti, net ir tada, jei praeiviai visą laiką už nas gauna 650 nar.ų.
« cu
n,-, M
•
lletuvial duosniai aukoja nuošiin6U| Lietuvai ir lietukabina kojomis.
6. Shuylkul klonio, rajo- sunkįaį uždirbtus centus,
Buvo ir tokių atsitikimų, kad bolševikų slaptosios po
viams tremtinams.”
Čia, stotyje, galima viską girdėti ir viską žinoti. nas gauna L. G. F. 1025 na- jjęa(j Lietuva vėl būtų laisva
licijos (G.P.U.) agentai apgaulystėmis, melagystėmis ir
Liet. Gelbėti Fondas šv. i prievarta išgavo iš kai kurių kunigų parašus, kad jie
Ach, baisu, baisu ir taip nejauku!
Visur tik bėgioja nusj ir nepriklausoma ir kad mū
persigandę žmonės, visur pasibaisėjimas, neviltis, des
7. Wyoming klonio, rajo- 8ų tremtiniams
būtų mi Jurgio par., Chicagoj, suren būsią bolševikų šnipais. Kai paaiškėjo, kad kai kurie
peracija.
Norėdama nors kiek išmokti, turiu sutelkti j nas, gauna L. G. F. 1250 na- šluostyta gaili ašara, kurią gė parakalbas, surinko $43 į kunigai skaudžiai yra apgauti, nes vienoks tekstas bu
į krūvą visas savo jėgas. Bet šiandien ir tai nieko ne rių.
vo rusiškai parašytas, o bolševikų agentai kitaip per
kasdien išspaudžia skurdas,
(Nukelta į 6 pusi.)
padėjo. Rodėsi, tartum po nušviestą salę lakioja tam
8. Pihladelphia, Pa., rajo
skaitė, o tie kunigai rusiškai nemokėdami skaityti, ma
sūs vaiduokliai .ir visus baugina savo
paslaptingais nas gauna L. G. F. 650 na
nė, kad pasirašo po nekaltu tekstu, o pasirodė, kad ten
šnabždesiais.
Užuot dariusi ištraukas ir ką reikia rių.
- namams statyti, remontuoti ai
buvo surašyta toks rašto turinys, kur pasižadama bol
PASKOLOS
pirkti.
Ilgametis
Umokėjimo
Planas
mokiausis, aš rašau į savo sąsiuvinį žodžius, kurie aplin
9. New Jersey, rajonas
ševikams šnipauti. Kai bolševikų kai kurie apgauti ku
kui skrajoja po orą:
gauna L. G. F. 550 narių.
nigai sužinojo tikrą būklę, tuojau užprotestuodavo, sa
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
10. New Yorko, rajonas
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
— Ar girdėjot? Ar girdėjot? Čekai suėmė Kolkydami :
gauna L. G. F. 1000 norių.
čaką!
— Kaip jūs valdžios žmonės galite tokiomis apgaulys
11.
Connecf.cut,
rajonas
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
tėmis gyventi, gėda valdžios žmonėms suktybėmis žmo
— Vargšas!
gauna
L.
G.
F.
750
narių
nes apgaudinėti!
— Jie jį suėmė Nižnoidinske ir visaip išjuokė. Prie
12.
Massachusetts,
rajo

TAI
lOYVfTC*
i"ta«goj«- Jūsų indeliai rūpės
— Jei jūs mums netarnausite — eisite į kalėjimą, —
jo vagono lango prikabino anglų, prancūzų ir dar ka
I MUI I Ivl I t— tingai globojami ir ligi $5,000 ap
nas
L.
G.
F.
1550
narių.
atrėžė komunistų agentai.
žin kokias kitas vėliavas, tik rusiškos jis negalįs dau
j rausti per Pederal Savings and Loan Corporation.
Mokam*
Fondo
centro
valdyba
yra
— Eisime į kalėjimą, bet prieš savo sąžinę niekados
giau iškelti!
S H*. Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.
numačiusi kvotą ir atski
neisime, — dar drąsiau atsikerta apvilti kunigai. Ne vie
— Jie jį išdavė ir dabar sušaudys!
AuiŲ PAHITIKRJIMO IR MTVERMft* REKORDAS
roms parapijoms bei kolo
nam iš jų pasisekė išsprukti iš bolševikų vergijos, lai
— Dėl Dievo? O kur sąjungininkai? Kaip jie tai nijoms, bet apie tai, susiži
»6 Metai Neiunlit*** Patarnavimo
NnnuNkrtMud'žlani S»w
mingai peržengę Vokietijos rubežių, pas vokiečius rado
gali leisti?
Vieno
Klijentol
nojus su rajonų vadais, bus
jaukią priebėgą. O daugelis iš jų pateko į bolševikiškus
— fi, sąjungininkai, ir tie jį pametė!
Rusija pa pranešta vėliau.
Keistulo Savings ana Luaa Amocimuoo yra ty miausia «tenia<
kalėjimus, nes nenorėjo būti žmonių išdavikais. Teko pa
<ia
ir
tvirčiausia
lietuvių
finansinė
ištaiga.
skersta !
Vajus, kaip jau buvo patirti, kad bolševikai ne tik kunigą, bet ir gimnazistą,
Klaikiomis akimis žiūriu į sąsiuvinį, kuriame dre skebta, prasidėjo spalių 1
studentą, ūkininką, profesorių, valdininką ir darbininką
bančia ranka surašiau tuos aplink save girdėtus žo dieną.
Amerikos lietuviai
išleisdavo iš kalėjimo, jei tik jie sutikdavo būti rusų bol
Tel. CALumet 4118
džius . . .
visuomet buvo jautrūs ir
ševikų šnipais. Bet tokių neatsirasdavo, jei atsirasdavo,
tikri
gjerašiirdžiai
Lietuvos
3236
So.
Halsted
St
Chicago.
III.
Tuo tarpi pakyla mano kaimynas, jaunas karinin
tai ne tam, kad šnipauti, bet kad, išėję iš bolševikų kalė
kas, kuris, greičiausiai, yra mirtinąi sužeistas ir ligi tol reikalams. Jie tokiais yra
jimo, galėtų pasprukti į vokiečių žemę, nes vienintelė dar
Jos. M. Mozeris, Šec’y.
ir šiandien, kada mūsų bro
gulėjo šalia manęs ant grindų.
buvo saugi vieta, kur lietuvis galėjo nešti savo kudašių.

TAUTA SAUKIA SŪNUS ATTIKTI SAVO PAREIGAS!

KEISTUTO SAVINGS and 10AN ASS’N.

Bus daugiau.)

liai lietuviai, okupantų žiau

(Bus daugiau.)

draugas
IŠVADUOTAS PARAŠIUTININKAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Katalikiško jaunimo
seimelis
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Marijonu Misijų
tvarkraštis
I

: Lietuviškas vakaras
spaliu 12-tu dienu

Lapkričio 2 d. Dariaus-! Neseniai iš Lietuvos at
Girėno salėje, 4414 South vykęs jaunimas yra susior
Western ave., rinksis rink ganizavęs į Chicagos Atei
tinis lietuvių katalikų jau tininkų Draugovę. Susirin
nimas, vadai ir nariai Lie kimus su įdomiomis disku
ir
programomis
tuvos Vyčių organizacijos. sijomis
Tikimos seimely matyti vi daro kas mėnesį.
Spalių mėn. 12 d., sekma
są mūs dvasiškiją, profesi
įvyks
Ateitininkų
onalus, biznierius ir buvu dienį,
draugovės pirmas vakaras,
sius narius.
Seimelio tikslas — sura Brighton Park lietuvių pa
(Fairfield
sti
atsakymą į klausimą: rapijos salėje
“Kaip
išaugyti
Lietuvos ave. ir West 44 st. kampas).
Vyčių organizaciją kiekvie Programa bus labai įdomi,
noje
parapijoje, Chicagos i įvairi ir grynai lietuviška
Apskrityje ir jos apylinkė Bus tautiniai šokiai, gyvieji
paveikslai, Lietuviškos dai
je?”
A *
<• - *
šokiams
Lietuvos Vyčių praeitis nos, monologai.
t
' ■ :
Bus
spindėte spindi.
Anų die grieš gera orkestrą.
nų veikėjai dirbo ne asme turtingas bufetas. Kviečia
ninei garbei, bet organiza mi visi, jauni ir seni, susi
l "U ra turas" Acme teiepaou»>
cijos darbui ir lietuvybei. pažinti su Lietuvoje augu
George Hopkins, parašiutininkas (kairėje), dėkoja po
Organizacija prisimena juos siu jaunimu, pamatyti lie
ir jiems dėkinga, bet ap tuvišką programą, pasišok -1 kalnus laipiotojams, kurie jį išvadavo nuo 1,280 pėdų
gailestauja, kad jie nepasi ti. Pradžia 6:00 v. vak. Įė aukšto Devil’s Tower.
lieka organizacijoje padėti jimas 35c. Kurie dalyvau
J. Grigalius, J. Grebliūnas,
paten
čia augusiam jaunimui veik site, būsite tikrai
A. Kneižys, A. Aieksis, M.
kinti.
ti taip, kaip jie veikė.
Zujus, K. Vilniškis.
Šių dienų veikimui dirva
LGF Sekretorius.
yra platesnė, negu praeity.
(Tęsinys iš 5 pusi.)
Reikia visą lietuvių katali
ir jau prisiuntė fondo cent
kų jaunimą suorganizuoti į
ram
tikrą lietuvišką, katalikiš
Visuose Chicagos warduo
ką organizaciją, kuri per se įtaisomos metalinės iška \ įžodžiu, visur jau jodo
virš 29 metus išsilaikė tvir bos su įspėjimais, kad na mas veiklumas gelbėti Coughing, Gasping
Lietuvai
ir
tremtiniams
ta savo obalsio Dievui ir Tė mų savininkai
Thanks to a Doctor’s prescrlptlon ealled
rūpintųsi
Mendaco. thousands now palllate terrlble rešelpti.
Tikime,
kad
gerb.
currlne
attaeks of choking, gasping. cough
vynei.
Organizacijos var ties savo namais visados
ing. aheezlng Bronchial Asthma by helplng
nature remove thlck ęxcess mucus. No dopes,
das, nežiūrint kaip sakytu turėti švarius šaligatvius. klebonų ir organizacijų va no smokes. no lnjectlons. Just tasteless,
pleasant tablets. The rapid, delightful palaction eommonly helps nature brlng
mėt, bile kalboje, vis bus Miesto įstatymais numaty dų pagalba ir antrasis va flative
nelcome sleep—a ‘‘God-send.” A prlnted
guarantee wrapped around each package of
jus bus sėkmingas.
LIETUVOS VYČIAI. Į Lie ta šaligatvių švarinimas.
Mendaco lnsures an lmmedlate refund of
the full cost unless you are completely satYou have everythlng to galn and
Siunčiant aukas, čekius lsfled.
tuvos Vyčių or-ją gali pri
nothing to lose under this posltlve money
Tas daroma sąryšy su
back guarantee so get Mendaco from your
#■
klausyti
tiktai
lietuviai miesto švarinimo vykdoma reikia rašyti LGF iždininko drugglst today for only 60c. »
kun. Pr. Juro vardu,, o siųs
praktikuojanti katalikai.
kampanija.
ti ir visais kitais fondo rei
Visi iš anksto kviečiami
kalais kreiptis į L. šimutį,
dalyvauti šiame seimely ir
ALL M*KIS-NEW.„. KEBUI LT
sekretorių, 2334 S. Oakley
patiekti naudingų patarimų
TYPEVVRITBR5
ave., Chicago, III. LGF pir
Reti sminga uus išgirsti ir
A O D I N G MACHINES
mininkas yra Juozas B.
sveikinimų nuo visų kat.
— SMAll MONTHLY PAYMENTS —
draugijų bei organizacijų.
AU MAKES
*
Du plėšikai pagrobė Sny- Laučka; direktoriai: kun. J.
Švagždys,
kun.
d
r. J. Kon SOLD, RENTED
Jine klubo durininką Frank
čius, kun. J. Balkūnas, ban AND REPAIRED
Haiser, 30 m. amž., kai jis
Leo S. Gabrys — Balbi- parvažiavęs namo rengėsi kininkas Jonas Brenza, adv.
* CT A D typewriter
JIMIV COMPANY
na Ogorek.
automobilį įvežti į garažą,
John Abecunas — Rose 1140 No. La Šalie gat.
119 W. MADISON ST.
Phone DEARBORN P444
Hausha.
Įsisodinę jį į automobilį
and han sfor
ESTIMATU— FREE — dimonsthation
Anthony Kovlauskas — piktadariai
važiuodami iš
Agatha Cibulskis.
jo atėmė 6 dolerius, nuvilko
Walter Martus — Anr, visus drabužius ir vienmar
tt
V/HOLE FAMILY I
MV
Thomson.
škinį paleido ties 27-ta ir
lOVES ITI
WHOLESALE
Edvvard Shimkus — Ka- Eleanor gat.
LIQUOR
therine Harmon.
i
IŠTAIGA
Charles Rudelis — Edith
Būk sau draugas, tuomet
Milham.
ir kiti bus tau draugai.

Tauta šaukia sūnus
atlikti pareigas

Žmonės įspėjami
švarinti šaligatvius

^TURTAS VIRŠ .. $6,000,000^

3. Spalių 19 — 26 dd. —
Lovvell, Mass., Šv. Juozapo
parap. bažnyčioje — kun.
Kazimieras Rėklaitis, M.I.C.
4. Lapkričio 24 — 30 dd.
— Chicago, III., Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčioje
— kun. Antanas Mažukna,
M. I. C.

Kuria šeimos židinį

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

ANT PADĖTŲ PINIGŲ

MES MOKAME

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

FEDJ
LOAN ASSOCIATION ofCki«<»
JVSTIN MACKIEWICH. Prea.

Tas daiktas nėra sunkus
kurį su noru dirba žmogus

4192 Archer Avenue
yiRginia 1111

Pasilsėt bus gana laiko
ir kape. — Philaletas.
Dėl tamsumo blogai mums
sekasi. Mūsų pačių žmonės
klauso priešininkų kalbų,
dedasi prie jų kenksmingo
mums darbo arba, kas liūd
niausia, nutausta. Valdy S.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

•A1T, DfD. LAIDOTUVIŲ DDtBKTOKIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausio PaUnuvimo — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Ave.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI

are common offenders

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

r
/

IH

Venetian Monument Co.

M
‘K

527 N. Western Ave.

Asthma Mucus

Plėšikai pagrobė
durininku

APART APSAUGOS, TURIME
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................... $UOO,UUU

Tel. See. 6103

PASKUTINIS

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

PAGERBIMAS

St. Louis, Mo.
Before Any D ate Ute

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Suieeter

JOHN F. EUDEIKIS

-LJMIAL T1AM4M AUOffANCI —

•VI llivun CAIIV OM-TIAt NIW-MACIHM« •VAKAMTII

RED—IYCHY-3CALY

laidotnviii Direktorius

(OtUT C. OOIMLATT. Maoafae

’ *

’

IAvežInjame
po visą
Chicago

=%'
(Įsteigta 1889 m.).

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

—------- ► ŽEMO

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radto Programas — 10:00 vai. antradienio ir SeStadtenlo rytais.
IS Stoties WHIP (1520), su P. šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

SENĄ

LIETUVIŲ
M. BANTER. Ka.

DRAHOA

MUTUAL LIQU()R CO. i
4707 S. Halsted St.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI IŠMOKfiJIMAI.

Pirmas iižteplmns sn stebėtinu
ŽEMO—daktaro
Išrastas—tuojau
sustabdo nepakenčiamų niežėjimą
galvos Ir tuojau pradeda suglū
mą jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metų! dalina
mas visose vais-

REMKITE

MENIŠKI — VERTINGI

PASITIKĖJIMO MUMIS

Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torture!

VISOSE MIESTO DALYSE

PETER TROOST
MONUMENT CO.

ŠI firma vili 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!
REKORDAS

AMBULANCE Dieną Ir Nakt|

le.

MllIlkVallII

0014

MostMIDDLEAGEWomen
38-52 Years

.Suffer Distress At This Time!
If this period in a woman’s life
makes you eranky, restless,
nervous, irritable, tired, blue at
times, suffer weakness, dizziness, hot flashes, distress of
"irregularities”—
Start at once—try Lydia E.
Pinkham's Vegetable Com
pound. It’s one medicine you
can buy today made especially
Jot women—it helps relieve
distress due to this functlonal
disturbance. Lydia Pinkham’s
Compound has helped hundreds of thousands of women

R

to go smiling thru trying “middle age.”
Taken regularly—Lydla
Pinkham’s Compound helps
build up resistance to such annoying symptoms that may betray your age faster than any
thing. Also very effective for
younger women to relieve
monthly eramps. Follow label
directions. WORTH TRYING!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
8354 Soath Halsted Street

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARdb 4908

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

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

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

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 West 2Srd Place
Tel. CANal 2515
42-44 Eaat 1081 h Street
Tel. PULlman 1270

4

DRAUGAS

Ketvirtadienis, spal. 9, 1941

CLASSIFIED

OUINTUPUTS
CHEST COLDS

JEI NAMUOSE KILTŲ GAISRAS,
ŽINOK, KAS REIKIA DARYTI

L

ūse MUSTEROLE for

“Greaber Chicago Safety sinti gaisrą. Vietoje to žy
Council” išleido biuletinj, gio darbuokis visus iš na
Mothar—Give Your CHILD
kuriuo teikiami naudingi mų pašalinti, o po to šauk
This Šamo Expert Carai
At the first sign of the Dionne Quinugniagesius.
Taip
pat
ne

patarimai žmonėms, jei na
tupletg eatching cold—their chests and
throats are rubbed with Children’s
šok
pro
langą
laukan
iš
muose kiltų gaisras. Rašo:
Al ild Muaterole — a produet made to
promptly relieve the DISTRESS of
Tas
‘‘Jei sveikas naktį pabus aukštesnių aukštų.
children’s colds and resulting eoughs.
The Quints have always had the
tum ir suostum dūmus, ne galima daryti tik kaipo
best of care, so mother—you may be
assured of using just about the BEST
atidaryk savo kambario du paskutinę vadavimuisi prie
produet made when you ūse Muaterole.
MORE than an ordinary “salve”—
Iš lovos baltinių
rų, jei jos uždarytos. Tas monę.
vvarming, soothing Musterole helps
break up local congestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
pavojinga.
Nes atidarius skubotai pasidaryk virvę ir
those preferring a stronger produet.
Bet jei priseit.ų
duris gali' karštis ir dūmai nusileisk.
šokti
pro
langą,
pirma sastaiga susimesti į kambarį
, torBeuer
ir vienu momentu pakirsti vęs laukan išmesk matrasą
r ThisF^Wif
_________
sveikam alsavimą. Palytėk ir stengkis ant jo nušokti,
Forųu.ck rehcf from itchmg of eezema, pimples,
athlefe's foot. seabies, rashes and other exduris rankomis. Jei jos nė- kad nesusižeistum.
ternally caused akiu troubies. ūse world-famous
coohng. antiseptic. liųuid D. D. D. Prescription
Greaseless, stainless. Soothes irritation aid
ra karštos, palengva, atsar-, “Jei sveikam užsidega
ųuiekly stops intense itetung. 33c trial bot tie
proves it. oryour money back. Ask vour
giai galima jas atidaryti, j drabužiai, gulk ant grindų
druggist today for D. O. O. PitCSCNIPTION.
Y
“Jei kambariuose daug ir įsisupk patiesalu, arba
dūmų, bet nėra liepsnų, tai palaidiniu. Tuo būdu bus
sušlapintu audeklu aprišk nustelbta ugnis. Jei netusau burną ir nosį ir ketur- rimą kuo įsisupti, raičiokis
CONRAD
pečkiu apleisk kambarį, ka- ant grindų ir degančius dra
Atvaizdas tipiškos lietuvaitės paimtas iš naujai išleis
Fotografas
dangi apačioje — ant grin- bužius dar ir rankomis gė tos knygos “The Lithuanians — The People of Song.”
Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
dų yra mažiau dūmų ir vė- sink.
derniškomis
užlai
domis ir Hollywood
siau. Iš vieno kambario ei “Nuėjęs
prie
dėžutes
Dovana
i ūkininkų superka pati vy- šviesomis. Darbas
Garantuotas.
damas į kitą paskui save šaukti ugniagesius,
pada J.t ’u. dienas
į riausybė.
Iš jos superkavisados uždaryk duris, kad vęs alarmą visados ten I, Tėvai, kurie nori suido- mo pieno gaminami sūriai 420 W. 63rd Street
nebūtų vėjo traukimo.
palauk ir atvykusiems teu 1 minti savo vaikus Ameri- į ir kiti pieniniai produktai ir
Tel.: Biznio - £NGlewoo<l 5883
“Kilus namuose gaisrui, ugniagesiams nurodyk na_ kos lietuvių veikimu ir su- siunčiami Anglijai.
Rez.: « ENGlewood 5840
niekados nebandyk pats ge- mus, kur kilęs gaisras.”
ižadinti pasididžiavimą sa----------------------- vo kilme, turėtų nupirkti'
...
FLNANCE AND LOANS
j šią knygą.
Kaina vienus
Finansai ir Paskolos
doleris.
Kreipkitės
šuio
adresu: A D. Yuknis, 4405 !
GREIT IR PIGIAI
Praėjusį sekmadienį, spa
S.
Fairfield avė., Chicago,
Jaunas lietuvis iš Towr Knyga yra gavus prezi
ANT
1-mų MORGICIŲ
lių 5 d., Budriko programo Mėnesiniais
of Lake, A. Denis Yuknis, i dento
Antano Smetonos M.
atmokėjimais
je
buvo
daug
kas
naujo.
Pra
išleido šiomis dienomis įdo įvadą
ir
rekomendaciją.
dėtas vaidinti naujas lietu Mutual Federal
mią knygą anglų kalboje- Paskelbus spaudoje, knyga
vių gyvenimo vaizdas “Sa
“The
Lithuanians — The susilaukė visuomenės susi
Savings
kalai” sudomino klausyto
Peoples of Songs!” Knyga domėjimo.
Užsakymai kas
jus. Be to, J. Gricaitė gra- and LOAN ASSOCIATION
iliustruota jo paties pieši- dien gaunami iš arti ir toli.
OF CHICAGO
Pieno kompanijos Chica- žiai padainavo keletą liauniais.
Tai nemažas dar- Iliustracijos knygoje vy2202 W. Cermak Rd.
J KAZANAUSKAS, See.
bas, kuris rodo, -hiek^-daug kasios. Piešiniai ryškūs ir goj, taip pat ir pieno išve-Įdies dainelių, o Budriko or- EEN.TURTAS
VIRS >1,100,000.
žiotojai jau nusiskundžia, 1 kestra puikiai išpildė daug
nuoširdaus darbo buvo au vilioja skaitytoją.
kad pabrangintas pienas smagių muzikos dalykų.
toriaus įdėta.
Naudodamas
..vmiapius
Kitą sekmadienį
Budriko
yra prastas daiktas kom
A
Knygos
autorius
yra Yuknis nušviečia Lietuvos panijoms ir išvežiotojams. programa iš stoties
ūsų
WCFL.
Amerikoj gimęs lietuvis, už galybę ir tų laikų herojus Chicagos šeimininkės pasi 1000 k., prasidės viena va
augęs Šv. Kryžiaus parapi ir, sekdamas Lietuvos isto priešino pieno pabrangini landa anksčiau, nuo 5:30 iki'
jos apylinkėje. Jis vienai riją, skaitytoją atveda iki mui. Atsisako iš kompanijų 6:30 vai. vak. ir taip bus
ūsų
firmai
dabar iliustruoja dabartinių laikų.
i pieną pirkti.
Perka pigiau per visą žiemą.
įvairius pramogų žaidimus Vienas knygos skyrius pardavinėjamą pieną iš ne
Ketvirtadienio
Budriko
ir atliekamus centus įdėjo pašvęstas Lietuvos dainai ir priklausomų kompanijų ir
programa iš WHFC bus nuo
1 išleidimą šios įdomios dainininkams.
Minimi žy- kitų agentijų už Chicagos 7 iki 8 val. vak.
K.
knygos.
mesni lietuviai dainininkai j ribų.
A. D. Yuknis siekia žy Amerikoje.
i Žemės ūkio departamento
ŽAVIAUSIAM FASnUinUMAS
mios vietos iliustratorių ir Paskutinė dalis pašvęsta nuosprendžiu Chicagoj pieBURNELIŲ
BLIU SKELTŲ
kartunistų pasaulyje. Kad Amerikos lietuviams išimti- nas pabrangintas, kad tuo
PIRATINIŲ
KOJINIŲ
Dievas davė jam talentą, nai.
Net keturi puslapiai, keliu paremti pieno pristaPOCKET’ BOOK Ų
KORSETŲ
aiškiai matosi iš il’iust.’aci- piešiniai nušviečia Ameri- tytojus ūkininkus, kurie lie
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
jų knygoje; jos sudaro 15 kos lietuvių veikimą visose daug pieno tegali parduoti
V. VILEIŠIENE, SAV.
didelių puslapių.
UNITED
srityse.
Chicagai.
Daug pieno iš
STATES
SAVINGS
FROCK SHOP
f“THAT LITTLE CAiiE>,i«*e«-.MricTto-c»^w.T.-By B. Link Į
/bonds
5922 W. Roosevelt Rd.
AND STAMPS
Tel. AUSTIN 1175

Kartunistas A. D. Y u knis, iš Town oi Lake,
išleido gražų veikalą

r}

KF4 KAUNUI DARBININKAI

MAŠINISTAI reikulingl au gunerttliu patyrimu, kurie muku durb,
prie "lathe", "tthuper” ir "uillling"
iiiušinų.

PKEMIER TOOL UOllkS
2123 \Vcst Uarrisou Street
“KEG BEER” l’AUD li ĖJAI
.tllU tt ALINGI

l’ardavėjal, kurte ga.t kalbėti kele
tu. kalbų, ir kurie turi putynmo par kreipkitės prie; —
davime alaus burkose. Geras darbus., CHARLES P. SCROMSK1S & CO.,
#•21 So. Westeru Aitnue,
gera alga ir mokamu "expense” lė
šos. Atsišaukdami, rašykite sekančiu Tel. KEP. 3713 — Vak. PRO. 1111
adresu:

DRAUGAS, li>x No. 200,
2334 So. Oakley Avenue

PARDAVIMU

V KIS

Parsiduoda 73 akrų ūkis, ar mai
“CABINET
MA.KER"
reikalingas, nomas ant mūrinio namo ar bunkuris yra prityręs prie
'uoveity" gulow, Netoli Paw l'aw, Michigan,
rakandų. Gera alga, nuolatinis dar geras kelias; elektra ant vietos.
bas.
, Gražus sodas ir ukėje gražus te
Zlk FURNITUltE Ml'G. CO.,
kantis upelis. Galima pirkti įmo
828 No. W«Um Street
kant tik $2,300, balansas lengvais
išmokėjimais. Kreipkitės telefonu:
VYRAS reikalingas, senyvas, sveik V’ANbuieu 208».
as, ne girtuoklis, kaipo NAKTINIS
SARGAS 4wu ten man). Siek tiek va MERGINA, nuo 20 iki 35 metų am
lymo darbo. Be šeimos. < naktys j žiaus dirbti namuose. Dvejoms susavaitę.
; augusieius. nėra vaikų. Skalbimas.
A. MEfcSE AND SONS,
Savo kambarys.
Uuosi vakarai.
245# We»t Lake Steeet
Saukite: HOLyeourt 0»54

“FURNITURE FINISHER" ir patai
symo rakandų vyras reikalingas —
dirbti dėl “soutn side" krautuvės.
Darbas vidui ir lauke aplankant na
mus. Turi turėti automobilių. Geros
valandos ir gera alga.

.DII1EK FURNITURE COMPANY.
3*04) Llinoln Aveniu'

HELP WANTED -- MOTERYS
SALDAINIŲ VYN1OTOJOS, l'AKElb
KOS ir MAŠINŲ Oi’ERATERKOS.
Kreipkitės prie:
BINTE BROTHERS
33411 Fiajikhn Bniilciard

REIKALINGA — "BONNAZ" OPERAT'EitivA. pilnai patyrusi. Darbas
raidžiaviuias marškinių.
Nuolatinis
darbas. Kreipkitės y ne:

PASKOLOS

GEO.

LAITEKER

1#5

COMPANY

PARSIDUODA

J.VNATA, 4257 West Cermak Kotui
MAISTO KRAUTUVE — Seniai įsteigta kampinė krautuvė. Didelis
visas cash biznis. Renda $35. štymas. Gyvenimui kambariai. Dailūs
fikėeriai, refrigeracija, daug stako.
Pigiai greitam pardavimui. Kreipki
tės į:

2834 NO. LAKAMIE AVENUE
FOR SALE — large rooming house,
50 ft. frontage, deep lot, lovely
housekeeping rooms, good furnishings. hot water heat. All transportation, near lake. nevvly patnted.
Schools and churches 2 blocks away. Home derivee excellent income.
Exchange and cash. Inąuire at —

4918

Madison Street

SOUTH SHOKE LAUNDRY
7391 S. South Chicago Avenne

Pieno kompanijos
Chicagoj aimanuoja

OI’ERATERKA — patyrus prie
"custom" marškinių; taippat reika
linga "BUT'i'ON ROLE” MASINOS
Ol'ERATERKA. Nuolatini darbai, ir
gera alga.
KLAAS

Skersai gatvės nuo Aušros
Vartų Parap. Mokyklos

PARSIDUODA PIGIAI,
SU AK BE STOCK’O.

VE1TERKOS — patyrusios
dirbti
"loop grill room". 40 centų į va
landų. Trumpos valandos. Dienomis.
Uniformos duodamos.

Gražus
Apsirėdymas
-M Specialybė

AVENUE

‘SODA FOLNTAIN KRAUTU
VE. MOKVKOMS REIKMENŲ,
SALDAINIŲ ir “NOTIONS”.

119 So. \Vclls Street

STINEHAY D.RUG CO (OFFICE)
114)4 So. Wu.lMish Avenue

KENMORE

PARSIDUODA
BIZNIO VIETA

COMPANY.

SHIRT

KRAUTUVĖ

Parsiduoda štoras ir 4 kambarių flctas. Randasi po adresu: 26 49 West
43rd Street. Tik >400 reikia įmo
kėti. Kreipkitės prie —

MARŠKINIŲ "FINISHERS" — ir
taippat RANKOMIS PROSININKES.
Nuoiatini darbai. Ir JAUNŲ VYRŲ
ofiso darbams ir ženklinti marški- 1
nius.
i

'

J

Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, nuujų
namų pustuiyti, actų pataisyti, kreip
kitės pas C. 1’. tvuruniskls Compuny.
Taipgi turime didelį pasirinkimą, senulinių namų, ant lengvų išmokėjimų
13 cottuglui nuo $2,500 ir uukšč.
13 bungulų nuo $4,700 ir uukšė.
12 2-fletų nuo $6.500 ir uukšč.
9 3-fietų nuo $0,500 ir uukšč.
16 4-fletų nuo $13.500 ir uukšč.
3 3-fletų nuo $16,500 ir uukšč.
7 10-fletų nuo $22,500 ir uukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na
mų, visokio didumo su visokiais biz• niais. Kam reikalingu gerų farmų,
! mažų arba didelių, galima pirkti
arba mainyti.
Su visais reikalais

HELP WANTED — VYRAI

^Itchinr

Budriko programos
pasiklausius

NAMAI — KARMOS
“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Kreipkitės

po

atiresu:

2320 W. 23rd Place

SIUVĖJOS — patyrusios "makers”,
••drapere", “finishers”, ir prie ‘custom" darbų.
AGNĖS

KIČE

B.

93# No. Midiigun Avė.

Siute 34)5.

AR LAIKAS NAMUS
PATAIS YTlf

MERGINA ---- patyrusi prie kietų
saldainių vyniojimo mašinos, type
22-B. Nešaukite telefonu, bet kreip
kitės tiesiog į —

GIOVANNINI
240# So.

BAKING COMPANY
Western Avenue

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontrakvirius
Ir Karpenterys

HELP WANTED
AD — DEPT
127 No. Dearborn S*.
Tel. Raadolph 0488—0480

^ENSE

VVOLK STUOIO

BUY

iS45 Vieši 35” Sriee*

GLAMOUR

į

MOST

MOblK\

4X»MPI.Eli.
ADVANCED PHOTO .L\P», V

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

2223 West 23rd Place
Tel. Caaal 5014

I.OMEST POSSIBI.E PRK ES
PHONF I AF m TTF 2*.
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That hootioo attoomin,uer'sTHaouJ H u* off
T«e TnAlH K- THAT'CtSREAK MANlSeV'S
OH BoY. - \ VA/iHMlN‘ STfieAK
Youhe

<^RON6, LAMDĖ
l'VE <2>OT T«e ‘
Ui C ‘BoMeS
TpAlNECN,ThET CfSTCN
TO

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of th«
Treasury Department’s Defense
Savings Poeter, showing an exacrt
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed seulptor
Dantei Chester French. Defense
Bonds and Stamps, on sale at your
bank or post offiee, are a vita.1 part
•f America’* defense prcparations.

Rez. Tel. VICTORY 2*»9

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:

'

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. I^thanauNkas
H. Rajetvski
“Shorty”

935 West 35th Street
Chicago, UI.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

cheese
that’s digestible
g$ milk
I
SPREADSI SLICES! TOASTS!

r M E LTS PEKFECTLYI

•

Nauja

907

Vieta:

35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

drsug&b

8

RASTA PO 8 PARŲ

DIENRAŠTIS 'DRAUGAS' LAUKIA SAVO DRAUGŲ
Dienraštis “Draugas”, il
gus metus tarnavęs visuo
menei, teisėtai gali laukti
gausios tos visuomenės at
stovybės ruošiamame jubi
liejiniame bankiete. Žmonių
gyvenime draugo kokio nors
sukaktuvės reiškia sukaktu
vės visiems draugams. Pa
našiai ir su dienraščio ‘Drau
go’ jubilieju. “Draugo” dien
raščio jubiliejus ir to jubi
liejaus paminėjimas reiškia
kad visiems “Draugo” drau
gams turi būti proga tinkamai minėti šias sukaktuves.
Lauksime visų

“Draugo” administracija
ir redakcija nuoširdžiai kvie
čia savo visus prietelius,
skaitytojus ir rėmėjus at
vykti į ruošiamą bankietą
ir ten sykiu su mumis tin
kamai atšvęsti dvidešimts
penkių metų dienraščio ju
biliejų. Mums šie metai tik
rai reikšmingi. Tiek metų
ištesėti sunkiam spaudos
darbe yra tikras pasididžia
vimas. Laikraščio leidime
turi būti didžiausias bendra
darbiavimas. Reikia admi
nistracijos, reikia redakci
jos, reikia skaitytojų ir prie
telių. Jeigu vienų nebūtų,
laikraštis neišeitų. Jeigu ga
lime atšvęsti savo sidabrinį
jubiliejų, tuomet aišku, kad
dienraštis “Draugas” turėjo
visų minėtų asmenų bendra
darbiavimą. štai, kodėl taip
nuoširdžiai ir kviečiame vi
sus, kurie kokiu nors būdu
prisidėjo prie laikraščio pa

Restaurantams ir

Ketv-rtacrtetifa, apur t, 1941

r

sisekimo, dalyvauti “Drau
go” jubiliejiniame bankiete.

* i

Įvertinkime “Draugą”

L*
./j
Juo didesnė visuomenės
dalis dalyvaus bankiete, juo
visur viešpataus pakilus ūpas, juo didesnis bus entu
ziazmas, juo “Draugo” ad
ministracija ir redakcija bus
v*
paskatinta ir toliau dar energingiau darbuotis. Žmo
giška yra įvertinti kito dar
bą. Juo mes matysime, kad
mūsų pastangos neina veltub kad mūsų dienraštis
tikrai yra visiems draugas,
juo padvigubinsime savo pas
tangas ir darbą. Įvertinda
mi “Draugą” įvertinate mū
sų visų darbą, kurie esame
(.••JJrauKaa" Acme teiepbou>
visuomet pasiruošę ir viso
Joseph Hollingsworth (laiko kepurę) dėkoja vyrams, kurie ieškojo ir rado per 8
kiausiais būdais patarnauti
paras
miške dingusią jo dukrelę penkerių metų Pamela, New Hampshire valstybėje.
visuomenei.
Pasiryžkime
dalyvauti Mergaitė ligoninėje stiprėja.

“Draugo” bankiete.

Sveikina "Draugą”

Per bažnyčią
bus atsišaukta

Didžiojo gaisro
sukaktis Chicagoj

Ši savaitė yra gaisrų ap
Ateinantį sekmadienį Chi
cagoj per katalikų ir pro sisaugojimo savaitė.
Šia proga vakar Chica
testantų bažnyčias ir žydų
goj minėta 70 metų sukak
sinagogas bus paskelbti. at
sišaukimai, raginantieji žmo tis, kaip nuo didžiojo gais
nes prisidėti aukomis prie ro nukentėjo miestas.
Didysis gaisras Chicagoj
bendruomenės fondo suda
! iškilo 1871 metais spalio 8
rymo.
i d. vakarą ir siautė per keIš Chicagos arkivyskupi- nas paras. 300 asmenų žujos kanclerio raštinės visi Vo, apie 90,000 neteko paklebonai laiškais paraginti, stogės, 17,000 namų sunaiXX
kad jie ateinantį sekmadie- kinta.
Medžiaginių nuoJeigu su baime ant svie nį bažnyčiose tikintiesiems stolių būta apie 275 milijobendruomenės na* dolerių.
to gyvensi, niekad ramumo paaiškintų
Šis baisus įvykęs gaisras
neturėsi.
fondo sukėlimo reikšmę.
sukrėtė visą šalį. Nelaimės
suremti chicagiečiai po to
Kepykloms ....
sukaupė visą savo energiją
atstatyti gaisro palaužtą
miestą. Ir tas atsiekta.
Cicero, III. — šv. Antano
parapijoje veikianti Maldos
Apaštalystės draugija įtei
kė penkių dolerių auką su
sveikinimu. Draugija pilnai
įvertindama “Draugą”, nu
tarė jubiliejaus proga savo
“Draugą” pasveikinti ir pa
I remti dienraščio reikalus.
Gražus pavyzdys šių Ci
cero lietuvių draugijų.

Įsigykite šį Elektros Kepimo Pečių .r per

30-Dienn VELTUI IšbaniK

Accurate temperatūra
regulation • Positive
heat control • Individ
ual control for each
deck • Provlsion for an
additional deck

kaip galima padidinti pelną ir suma
kepimu. . . mes įtaisysime Elektros
biznio vietojo”, įrengtą su specialiu
(meter), kuris parodys kiek kainuos

Per 30 dienų jūs galėsite naudotis elektros kepimu . . .
“pieš”, “cakes”, pyragaičius ir duoną iškepsite taip gražias
ir gradžias, kad kostumieriai sugryš pirkti daugiau . . . prilygysite operavimo kainavimą su senu pečiu. Tada nutarsite
kuris jums geriau — ir jeigu Elektros Kepimo Pečius nelai
mės jūsų pritarimo, mse pečių priimsime tagal. Kas gali bū
ti teisingiau ?

•

Dėl platesnų informacijų, šaukite RANdolph 1200.

turite prieinamą vietą ir tinkamą elektras įrengimą.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

X Dr. Petras Vileišis, žy
mus politikas ir kun. K. Ba
rauskas, buvęs “Mūsų Laik
raščio” redaktorius, š. m.
spalių 14 d. 8 vai. vakare
Roselande Visų Šventųjų lie
tuvių parapijos svetainėje
kalbės svarbiais Lietuvos ir
lietuvių tremtinių reikalais.
/
X Brighton Parke susior
ganizavęs Lietuvai Gelbėti
Fondo skyrius spalių 22 d. J
Vengeliausko salėj rengia
pirmą pramogą — “bunco j
party”. Visas pelnas skiria
mas bolševikų išvežtiems į j
Sibirą lietuviams sušelpti.

X Fabijonas Gudas, sū
nus žinomų laikraštininkų
ir veikėjų — P. ir U. Gudų,
grįžo iš Rytinių valstybių
Carnegie — Illinois Steel ir pradėjo lankyti Chicago
kompanijos fabrikai, Gary, universitetą
(paskutinius
Ind., uždaryta 11,000 darbi įmetus). Būdamas Rytinėse
ninku
nutraukus
darbą. valstybėse lankėsi Yale, Har
Darbas nutrauktas kai va ward, Catholic (Washingtokar policija
susikirto su ne) ir kituose universitetuo
CIO piketininkais dėl įleidi se. Grįždamas namo dar bu
mo į fabrikus 46 moterų vo užsukęs į Kanados aukš
darbininkių.
tąsias mokyklas.

11,000 darbininkų
be darbo

X Lietuvių Literatūros
istoriją anglų kalba rengia
prof. Senn. Nemažai sunku
mų turi profesorius nuga
lėti dėl to, kad daugelio lie
tuvių autorių veikalų sunku
Amerikoje gauti.
X Sunkiai serga Prichods
kių, senų Brighton Park gy
ventojų, vienturtis sūnus.
Jau trys savaitės, kaip guli
ligoninėj. Prihodskis turi
vaistinę ant kampo 44 ir
Maplewood Avė.

X Deringiai, žinomi Bri
ghton Park veikėjai, šiomis
dienomis persikėlė gyventi
į nuosavą namą adr. 3856
Archer Avė. Deringienė (bu
vusi Adelė Patrick) ypatin
gai veikli Moterų Sąjungoje.
X “Draugo” bankieto bi
lietus iš E. Samienės įsigi
jo Kazlauskas, Vaicekaus
kienė iš Brighton Parko ir
Meteišienė iš West Pullman.

Karaliui garbės daro jo
vertybė, mums — darbštu

Unija piketuoja fabrikus
X Amerikos Lietuvių Mo mas. — Schiller.
tikslu
visus darbininkus kykla, 816 W. 33 PI., yra
įtraukti unijon.
viena iš geriausių, kur lie
tuviai gali pramokti įvairių
dalykų, kaip lietuviškos ir
angliškos kalbos, aritmeti
kos, pilietybės, knygvedys(tės, rašymo mašinėle ir t.t.
Pirmedienį policijai pra 1 Jos vedėjas yra patyręs mo
UNITED
nešta, kad ties 50-ta ir Mor kytojas Olekas.
STATES
gan gt. trys kažkokie įta
X Viktoras Balanda, žiSAVINGS
riami jauni vyrai
miega
"BONDS
; nomas Bridgeporto veikėjas,
automobily.
Policija juos
persikėlė į naują vietą, bū
AND STAMPS
pažadino ir paėmė į polici
tent į buvusio “Kataliko”
jos nuovadą.
namą, 3249 So. Morgan St.,
Paaiškėjo, kad tai plėši į antrą aukštį.
ON SAI.E ATYOlR POST OFFICE OR RANK
kai, kurie per naktį plėšika
X Šv. Pranciškaus Vie
vę turėjo primigti.
nuolyno Rėmėjų Dr-jos vei AMERICA ON Gl/ARDZ
Jie yra: Fred Taylor, 17
Above is a reproduction of the
kėjos Chicagoj jau grįžo iš
Treasury Department'g Defense
m., Thomas Macey, 19 m.,
SavingB Poster, ahowing an exact
, tos draugijos seimo Pittsduplication of the original “Minute
*r John Dale, 19 m. amž.
Man” statue by famed sculptor
burghe kupinos įspūdžių.
Daniel Chestei Vrench. Defense
Visi trys turėjo ginklus. Nauja Šv. Pranciškaus aka-

Automobily
sumigę

Safety teisme trys autoistai nuteisti po 10 parų
kalėti už valdymą automo
bilių esant nusigėrusiems.
Jie yra: Jacob Adendarczk, 26 m., William Mathews, 37 m., ir Louis McLaurin, 23 m. amž. Du pa PLATINKITE
starieji yra negrai.

Daug lietuviu gavo
darbus

—mĮJ
BLTTL'

Matykite dėl savęs,
žinti lėšas elektros
Kepimo Pečių jūsų
elektros mieruotoju
jums operavimas.

Trys po 10 parų
kalėti

mu

X Lukšiui Kaziui yra at
siuntęs laišką vet. gyd. Ka
rolis Avižienis. Jis praneša,
kad jo žmona, Mania, iš
vežta į Rusiją drauge su
dviem dukterim — 7 įr 12
metų. K. Lukšys prašomas
atsiimti laišką iš “Draugo”
raštinės.

BUY

1 demija, sako, tikrai impo' ‘ DRAUGĄ ’ I nuojanti.

Bonds and Stamps, on sale at your
bank or post off.ce, are a vital part
of America’s defense preparations.

BAIGIAMA SPAUSDINTI KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

Daug lietuvių per “Draui go” darbų skelbimus surado
sau gerus darbus. Džiaug
damies savo geros laimės,
daugumas iš jų kas dien
praneša mums tai per tele
foną, laiškais ir asmeniškai
atsilankydami į mūsų rašti
nę. Dėkojame jiems už jų
gražius komplimentus ir
“Draugui” linkėjimus ir ve
lijame visiems geriausio
pasisekimo naujuose dar
buose.
Jeigu daugumai pagelbė
jo, “Draugas” pagelbės ir
Jums, kurie reikalaujate
darbo. Skaitykite “Draugą”
kas dieną ir tėmykite dar
bų skelbimus. Paraginkite
savo draugus, kaimynus ir “Draugo” spaustuvė jau baigia spausdinti kalėdinius sveikinimus (atvirutes). Svei
pažįstamus, kuriems žinote kinimai labai gražūs ir tinkami katalikiškoms šeimoms. Neužilgo administracija skai
darbas yra reikalingas, kad tytojams pasiųs į namus tų sveikinimų — atviručių. Keturiolika su lietuvišku sveiki
nimo tekstu ir septynios su anglišku sveikinimo tekstu tekainuos tiktai $1.00. Tai ne
ir jie skaitytų “Draugą”.
paprastas bargenas! 21 skirtingos, begalo gražios, vienos su lietuvišku, o kitos su an
V. Ed. Pajaujis.
“Dr.” Skelb. Vedėjas. glišku sveikinimo tekstu parsiduos tiktai už vieną dolerį.
M

*

