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Naciai Plečia Propagandą Lietuvoj
Jon. Vaiva

SIBIRO IR MONGOLIJOS ARMIJOS
Mūsieji komunistai neno
ri įtikėti, kad Sibire
yra TRAUKIAMOS MASKVOS FRONTAN
ištremtų lietuvių ir kad

NACIU LAIKRAŠČIAI LIETUVOJE
SKLEIS NACIZMO IDĖJAS

jiems reikalinga parama.
Štai buvęs Kauno miesto
notaras, apie 65 metų sene
lis Povilas Brazaitis dakta
rui Račkui atsiuntė sekamą
telegramą:
“Praneškite
daktarui
Račkui: reikalinga ilglaikė
Rot ar y' pašalpa. Adresasa
Kamen na Obi, Požarnyy
Pereulok Deviatnadcat. Po
vilas Brazaitis’’.
Įdomu ką į tai gali pasa
kyti komunistai?
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Du milijonai atsarginės rusų kariuome

tonos politiką, už "Naująją Europą. Pas

nės. Milžiniški vokiečių nuostoliai.

kirti Lietuvos apskričių miestai
AMERICAN
DESTROYER
KEARNY
TORFEOOED

LONDONAS, spalių 19 d
Tuo tarp j anglų radio ap
— Reuters (anglų žinių skaičiavimu, savo užfrontė
agentūra) praneša, jog į vi je Rusija dar turinti 130 di
dūrio frontą jau atvyksta; vizijų arba apie 2,250,009 ka
stipri Sibiro ir Mongolijos nuomonės, kuri paruošta ry
kariuomenių parama.
Į tų Rusijos gynimui.

MASKVA, spalių 19 d. — i
Rusų karo vadovybės parei
škimu, į paskutiniąsias dvi i
LAUKĖM KARO
! dešimt dienų rytų fronte su
Arba štai daug pasakąs 1 naikinta šeši Vokietijos pė3 i
i tininkų batalijonai, 104 tau 1
laiškas, išsiųstas iš Lietu
kai, 700 šarvuotų automobi I
vos rugpiūčio 20 dieną:
“Tu žinai, karas koks bai j lių ir 56 nacių orlaiviai.
Šios dienos rusų komuni-1 WASH1NGTONAS, spalių
3us dalykas — kiek žmonių
; katas pareiškia, jog visose , 19 d. — Japonija pranešė
kenčia, kiek žūsta, bet aš
; ilgo fronto dalyse tebe /yks- Jungtinėms Valstybėms, jog
nežinau, ar mes taip suge
dę ar ką: suprask, mes ka ta smarkios kovos. Ypač nežiūrint vyriausybės pasi
kruvinos kovos vykstančios keitimo, ji norinti ir toliau
ro laukėm. Galima sakyt,
į vakarus nuo Maskvos.
tęsti pasitarimus dėl susi
beveik troškom, kad tik
tarimo Ramiajam vandeny
greičiau. Ir kai iš ryto pa Fralaužė liniją
ne.
budę išgirdom
patrankų
Šiuos pareiškimus valsty
Maskvos radio paskelbė,
dundėjimą ir orlaivių ūži
mą, kažkaip lengviau pasi jog vokiečių šarvuotoji divi bės departamentui įteikė
zija prasilaužusi pro rusų Japonijos ministeris Wa
darė”.
ministeris
Galima suprast, kaip “ge linijas kariajam Viazmos shingtone. Ar
tai
padarė
su
naujojo
Japo
ratt tuęėjo būti “Stalino sau į fronto sparne. Bet, pasak
nijos
premjero
gen.
Tojo
lei” šviečiant, jei ir karas radio, vokiečiams padaryta
žinia ar be jo sutikimo, kol
milžiniški nuostoliai.
atrodo mielas.
Ankstesni rusų spaudos kas nežinoma.
Ministeris Wakasugi konpranešimai apie milžiniškos
PASKUTINĖ TEISMO
vokiečių nuostolius prie Bri feravo su valstybės posekre
DIENA
ansko šiuo metu patvirtinti torium Welles daugiau negu
radio. \aiandą. Vėliau jis trumpai
Apie lietuvių gabenimą j oficialiai Maskvos
Rusijon laiško autorius, ku Radio skelbia, jog kovos šio kalbėjos su sekr. Hull.
Nors . oficialieji žmonės
ris gyvena Vilkaviškyj, taip je vietoje tebevykstant ios,
patenkinti
Japonijos noru
bet plačiau apie tai ni-iko
nupasakoja:
tartis dėl padėties Ramia
“Tą sykį tai jau sakiau, nepasako.
jam
vandenyne, bet jie įsi
kad nė paskutinę teismo
tikinę, kad Japonija nori
dieną nebus baisiau. Nak Milžiniški nuostoliai
tuos pasitarimus kuoilgiautim sugaudavę atveždavo į
Kai kuriais atsitikimais siai nutęsti, kad kartais iš
stotį visą šeimą — ir ma rusų pranešimai nesu cinką
kilus nesutarimams su ašies
žus vaikus, ir ligotus, visus tarpusavyj, skelbia
apie valstybėmis ji galėtų sku
sugrūdo į vagonus. Kas ne milžiniškus vokiečių kariuo
matė ir negirdėjo, sunku su menės ir mašinerijos nuos biai pasukti Amerikos pu
sėn.
prasti”.
tolius.
Vadinas, pasak mūsų ko
Pavyzdžiui, vienoje vieto
munistų, rusai lietuviams je Briansko fronto žuvę 3,Mirties bausmė
gerą darė!
000 vokiečių kareivių, ku
rie bandę pralaužti sovietų bulgarų ministrui
linijas.
VANDENUKO

Japonija nori
tartis su U. S.

Atlantic Ocean

,MEWFOUWOIAND

Q U. S. B«>«r

Rodoma vieta, kur nežinomas submarinas torpedavo
U. S. karo laivą naikintuvą “Kearny.”

Suimta 670,948 rusai,
skelbia Berlynas
Paėmė Azovo uostą Taganrogo

Dr. Ansevičiaus kablegrama

BERLYNAS, spalių 18 d.
— Kaune ir Vilniuje pradė
jo eiti vokiečių dienraščiai
Kauener ir Vilnaer Zeitung.
Juodu leidžia
Hidebrand
leidykla, dedeguoja buvęs
Memeler Dampfboot redak
torius Martynas Kakies.
Von Renteln savo linkėji
muose tiedviem
dienraš
čiams pareiškia, kad jų už
davinys skleisti ir populia
rinti revoliucines nacionalsocializmo idėjas naujuose
plotuose, kurie Fuehreric
dėka įtraukti didžiulin isto
rijos procesan kuriant Nau
jąją Europą.
Prieš Smetonos politiką

paskelbti visi jo sričių komi
sarų potvarkiai vokiečių ir
lietuvių kalbomis. Ateityj vi
si potvarkiai bus skelbiami
tik jame.
(Iš pranešimų atrodo, j.
vokiečiai ieško bet kokių pa
teisinimiui priežasčių visai
panaikinti bet kokį Lietuvos
savistovumo ir šešėlį ir tiki
si suradę jas suradę savo
‘‘išdavime”).
Apskričių centrai

(Nacių nusistatymas lie
tuvių atžvilgi taip pat paaiški ir iš paskutiniojo įsaky
mo, draudžiančio keisti gy
venamąją vietą).
Kauno miesto ir srities
komisaras išleido įsakymą,
griežtai draudžiantį Kaune
ir jo apylinkėse gyventi
tiems, kurie neturėjo pasto
vios vietos gyventi 1941 me
tų birželio 22 dieną. Tatai
netaikoma
Reicho
pilie
čiams.
(Kitaip tariant, vokiečių
kolonizacijai durys
atvi
ros).
Apskričių centrais paskel
bti šie miestai: Alytus, Bir
žai, Kaunas, Kėdainiai, Kre
cinga, Marijampolė, Mažei
kiai, Panevėžys, Raseiniai,
Rokiškis, Seinai,
Šakiai,
Šiauliai, Tauragė, Telšiai,
Trakai, Vilnius, Vilkaviškis,
Ukmergė, Zarasai.

Pirmojo numerio Kauener
BERLYNAS, spalių 19 d. menė užėmusi Taganrogo Zeitung Kakies griežtai pa
— Specialus komunikatas iš uostą prie Azovo jūros.
sisako prieš buvusią Smeto
rytų fronto praneša, jog Į Užėmus Taganrogo uostą nos politiką, kuri jo teigimu
Briaųsko-Viazmos
fronte visas Azovo jūros šiaurinius linkčiojo Maskvai ir speku
esą suimta 670,948 rusų ka pakraštys patenka vokiečių liavo Londonu prieš Reichą,
reiviai ir jog nacių kariuo- kontrolėn, išskyrus Krymo tuo būdu užtraukdama Lie
pusiasalį.
Vokietijos karo vadovybė tuvai bolševizmo vergovę.
“Tas faktas”, rašo
Ka
taip pat praneša, jog esą
kies,
“
kad
lietuvių
tauta
yra
4,000/000 nacių
sunaikinta 1,241 rusų tan
kas ir 5,396 rusų armotos. vokiečių pastangomis išlais
vinta iš bolševikų vergijos
LONDONAS, spalių 19 d
duoda vokiečiams teisę ir
— Darbo ministerijai pris 22,000 į 24 valandas
toliau vesti Lietuvą į Nau
kirtas parlamentarinis sek
Vakar vokiečiai paskelbė jąją Europą”.
retorius George Hicks pa jog suimta 648,196 rusų ka-;
reiškė, joe- Vokietija neteku reiviai ir karininkai. Tuo bū
Kaune išėjo “Amtsblatt
si apie 4,000,000 kariuome dus atrodytų, jog į dvide dės Generalkomisars”. Jame
nės, bet “itlens dar tebetu šimt keturias valandas vo
ri 6,000,000 kareivių”.
kiečiai suėmė dar 22,752 ru
sų kareivius.
Taip pat pranešama, jog
Plinta girtavimas
atmušta
stiprios rusų kon
Afganistanas suti
Lietuvių Filharmonija Vii
tratakos vidurio fronte prie
aiuje,
vadovaujama Šim
ko iškraustyt nacius Kalinino ir rusams esą pa
kaus, pradėjo žiemos sezo
daryta dideli nuostoliai. Su
ną,
taip pat ir Vilniaus Lie
naikinta aštuoniolika rusų
PESHAWAR, Indija, spa tankų ir trys orlaiviai.
tuvių teatras.
lių 19 d. — Kabul, Alfganis
Kauener Zeitung žiniomis
Komunikatas
pareiškia,
tane, radio šiandie paskelbė, jog vakar sunaikinta septy
spalių mėnesį Vilniuje mais
jog Italijos ir Vokeli jos pi
WASHINGTONAS. spalių to kortelių išduota 162,456
Beskubėdami trauktis, ko
BERLYNAS, spalių 19 d. liečiai išsikraustys iš Alfga niasdešimt vienas rusų oriai
19 d. — Atstovų rūmų ko asmenims.
vis.
munistai apie gabenamuo-1
— Pranešimai iš Sofijos niatano.
Vienam asmeniui nustaty
misijos, tyrinėjančio; prieš
sius visai pamiršdavo ir Žydė generolu
šiandie skelbia, jog karo tei
Matomai, anglų ir rusų
ta
tokia maisto norma sa
valstybinį
veikimą,
p.rminin
štai:
smas paskelbė mirties baus spaudimas į Afganistaną
vaitei:
50 gramų cukraus,
kas Dies patiekė v’-ir,?
“Iš stoties išvežant, vai BUDAPEŠTAS, spalių 19 mę Kosta Todorovui, buvu privertė krašto vyriausybę Rusai nori
šiam
valstybės
gynėjui 100 gramų sviesto, 50 gra
kai šaukė vandenuko. Kiti d. — Komunijos žydė komu siam Bulgarijos ministeriui imtis griežtų žygių, kad iš
glaudesnio
Francis Biddle sąrašą 1,124 mų taukų, 30 gramų drus
jau troško dėl oro stokos.. nistė Anna Bauker paskir Belgrade ir buvusiam atsto
vengtų Persijos likimo.
federalių pareigūnų ir darbi kos, 200 gramų mėsos, 300
Iš mūsų stoties išvežė apie ta pilnu generolu sovietų ar vui Dimitrui Matsankievui.
bendradarbiavimo
ninkų, kurie ėsą nariai anti gr. kruopų, 400 gr. miltų.
60 vagonų, o kur kitos sto mijoje. Ji vadovaus Rusijos Jie abu esą pasakę bulgariš
valstybinių
organizacijų, 280 gr. duonos dienai; belo,
tys! Iš visos Lietuvos išve moterų batalijonams. šį pa kai kalbas per Londono ra Anglijoj žuvo
dirbančių esamos vyriausy vaikams iki 6 metų 0.25 lit
žė apie 17 tūkstančių, be, skyrimą pravedęs pats Sta dio.
LONDONAS,
spalių
19
d. bės santvarkos nuvertimui ro pieno dienai, suaugu
kalinių, tik per kelias die linas.
Karo teismas taip pat pa U. S. lakūnas
— Rusijos ambasadorius
siems 0.25 litro degtinės mė
nas — birželio 14, 15 die- i
; smerkęs mirti keturis neleDies viešai pavardžių są nėšiui.
Londone Ivan Maisky savo
LONDONAS,
spalių
19
d.
nom, ir ką išvežė — nieko f
, galios darbininkų organizapasikalbėjime su laikraščio rašo nepaskelbė, bet pareiš Paskutiniu metu ėmė plis
negirdėt, niekas negrįžo”.
ROMA, spalių 19 d. — 1 cijos narius, kurie susprog — Šiomis dienomis Anglijo Sunday Express atstovu pa kė savo laiške valstybės gy
Dalmacijoj, buvusios Jugos dinęs, tiltus, sudeginę javų je žuvo vienas amerikiečių reiškė, kad šio karo nusitę- nėjpi, jog didelis šių asme ti naminės varynas Vilniaus
lavijos dalyj, kurią užėmė atsargą ir nuvertę nuo bė skvadrono lakūnas, kai jo simas ir Hitlerio sunaikini nų skaičius užimąs aukštas krašte. Jau sugauta 130 na
BAUSMĖ KOMUNISTAMS
orlaivis įsinarpliojo į apsau
minės bravorų.
italai, sušaudyta aštuonioli gių traukinius.
mas priklausysiąs nuo Ang vietas.
gos
baliono
vielas.
Manytum, kad tokias tra ka asmenų, kurie kaltinami
Lakūnas Roger H. Atkin- lijos teikiamos paramos Ru
Savo pasiųstajam rašte Provincijos administracija
gėdijąs ir skaudžias valan dalyvavę komunistiniam ju
sijai.
son gimęs Rockford, Illinois.
Dies patiekia pilną vardu
das pergyvenę žmonės deg dėjime.
Apsaugos kaina!
Provincijos administraci
Ambasadorius pažymėjo, adresų, užimamų vietų ir al
tų komunistams didžiausiu
ja grynai lietuvių ir dides
jog
Anglija
turėtų
daug
ar
WASHINGTONAS, spalių
gų sąrašą ir įrodymus, jog
kerštu, bet kur tau! Jie siū!
timiau bendradarbiauti su tie asmenys priklauso “prieš niuose miestuose yra vie
ir
paleistų
į
tą
rojų
(Rusi

19
d.
—
Dabar
planuojamos
Nuskandino
18
lo viso pasaulio komunis- j
antras vokiečių valdi
Rusija ir pradėti veiksmus valstybinėms
organizaci nas,
tams tik vienintelę bausmę, į ją), — aš jiems kitokios apsigynimo programos išlal
ninkas.
prieš
vokiečius.
joms”.
kuri komunistams turėtų bausmės nenoriu — o ypač dos per sekamuosius penke rusų laivų
Amerikos
”
.
į Lietuvos bažnyčiose du
rius
metus
sieks
$77,000,būti ne bausmė, bet džiaug
NEW
YORKAS,
spalių
19
kart savaitėje vyksta pamal
000.
Padalinus
tai
lygiomis
tuonis Rusijos laivus.
Reikia manyti, kad Prusmas ir laimė didžiausia.
dos už bolševikų išgabentus
Nuskandintųjų laivų tar
ORAS
“Tai būtų gerai”, rašo laiš seika ir Co. tikrai apsi kiekvienam amerikiečiui ji d. — Romos radio paskelbė,
jog
Juodojoj
jūroj
Romuni

tautiečius. Man tuo tarpu
kainuos
$2,225
arba
$37
į
pe
buvo
vienas
15,000
tonų
ke, “kad kas nors sugaudęs džiaugs tokiu jiems Lietu
Debesuota ir lietus.
jos orlaiviai nuskandino aš- laivas.
nepavyko nuvykti Lietuvon.
visus komunistus nuvežtų vos lietuvių “palankumų”. mėnesį.

Didelis skaičius
priešvalsfybininkiį
Washingtone

Pirmadienis, spalio 20, 1941

DRAUGAS

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
rankas suėmę, akis į dangų
pakėlę dėkojo Dievui už se
nai lauktą lietų.
Įdomu,
kaikurie nepripažįsta Dievo,
Phitadelphia, Pa. — Ge bet kaip užeina kokia bėda,
rieji Šv. Kazimiero parapi šaukias Dievo.
K. 1>.
jos parapijiečiai! Kad pa
gelbėjus seserims Kazimierietėms įsitaisyti namui rei
kalingų daiktų, ARD mote
rys ruošia “bunco” pramo
Kun. dr. Kazimieras Rėk
gą sekmadienį, 9 d. lapkri
čio, 4 valandą popiet šv. laitis, TT. Marijonų provin
Kazimiero parapijos salėje, cijolas, reikalų vedamas lan
kėsi po Naująją Angliją,
331 Earp St
. Visi mėgstantieji linksmai i New Yorki> ir Washingt0.
ir naudingai praleisti laiką,!
Džiaugiamės sugrįžus
malonėkite atsilankyti į tąl tSveHui Provinicijolui atgal
pramogą. Ne tik pasilinks-' i maslJ tarpą.
minsite, bet ir paremsite se-; Kun. dr. J. Vaškas, koleaerų mokytojų būtinus rei-l S1?08 rotorius, mokyklos
kalus. Mes visi gerai žino-' re’Ka,lais lankosi po įvairias
me, kad seserys mokytojos Amerikos vietas.
Susižavėjęs mūsų rudeniu,
yra tikrai užsipelniusios visų lietuvių paramos už uo- žymus rašytojas - publicislų auklėjimą katalikiškai ^as ^un- ^r- Kazimieras Urlietuviškoje dvasioje mūsų ‘bonavičius-Kmitas
UUUttVlvlUB/n‘1“ll-ao_žada
Ziavia' kuo
vaikučių. Jei ne lietuvaitės iJSiau pasilikti mūsų tarpe.
vienuolės - mokytojos, ku-: Brangiam svečiui linkime
rioms dažnai trūksta reika-: laimin&ai
laiką taip
lingiausių
pragyvenimui' ru^enio grožybių,
daiktų, kiek šiandien būtų' SPali^ 26 dien^ Kristaus
mūsų vaikučių mokančių Karaliaus šventėje, Marialietuviškai ?
I naPolio kolegijos patalpose
Todėl visuomet jas rem-l ivyks Marianapolio Kolegi-

JAPONŲ ŽYGIAI

Pramoga seserų
mokytojų naudai

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

Socializmas — tautos do
Brighton Park, Nekalto
politikas ir kun. K. Baraus Prasidėjimo par. salėj, spa rovinio nupuolimo ir dvasi
nės didybės
sumenkėjimo
kas, buvęs “Mūsų Laikraš lių 29 d., 8 vai. vakare.
priežastis.
čio” redaktorius ir geras
So. Chicagoje, šv. Juoza
kalbėtojas apsilankys šiose po lietuvių parapijos svetai
kolonijose ir laikys prakal
LIETUVIS DAKTARAS
nėje bus prakalbos s. m.
bas svarbiais Lietuvos ir spalių 31 d. 8 vai. vakare.
OPTOMETRISTAS
lietuvių tremtinių reikalais.
Pritaikina akinius
VVest Pullman, šv. Petro
Kalbėtojai patieks naujau
atsako mingai už
prieinamą kainą.
sias žinias iš Lietuvos ir ir Povilo lietuvių svetainėje
š.
m.
lapkričio
2
d.
8
vai.
15
tremtinių gyvenimo
Gary, Indiana, Šv. Kazi min. vakare '(po pamaldų), f JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE
Kankakee lietuvių koloni
miero lietuvių parap. sve
tainėje spalių 22 d., 8 vai. joje bus prakalbos š. m. lap 3409 S. Halsted St.
kričio 2 d. 1 vai. po pietų
DEL RADIO PATAISYMO
vak.
PAŠAUKITE:
Chicago Heights, šv. Ka Forester salėje.
YARDS 3088
zimiero lietuvių parap. sve
tainėje š. m. spalių 24 d. 8 PLATINKITE ‘DRAUGĄ
vai. vak.
ADVOKATAI
Cicero, šv. Antano baž
nyčioje kun. K. Barauskas'!
VVHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
š. m. spalių 26 d. pasakys
O. D.
CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.
pamokslus svarbiais šių die
AKIS IŠTIRINEJA
(lietuvių Auditorijoje)
nų klausimais.
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
AKINIUS PRITAIKINA

Dr. Petras Vileišis, žymus

Iš Marianapolio
kolegijos

i uraugas"

Acme telephoto*

Japonų kareiviai tempia lauko artilerijos lengvą pat
ranką Saison gatve vykdami į Indo Kiniją. Šmugelio
keliu ši nuotrauka gauta.

rjme penkias mokytojas se-. Mirė ir Jonas Jančauskas.
seĮes įr penkjas klases. Bū- Jis buvo senelis ir paliko
tįnaį rejjcja didinti mokyk- septynis užaugintus vaikus
iąj kad sutalpinus visus vai-1 bei anūkus.
kus.
Taip pat mirė Pranas Kaz
Skaitė kunigams paskaitą
lauskas. Gyvas būdamas aMūsų klebonas kun. Juo teidavo pas mus į bažny
zas Jusevičius skaitė Oma- čią. Bet kadangi turėjo tes
hos vyskupijos kunigams tamentą padaręs prieš 15
kime sulig mūsų išgalių;^08 Rėmėjų Dešimtas su paskaitą apie: “Katalikų Ti metų ir visą turtą pasky
gerbkime ir tikrai širdingai mas.
kybos Dogmų Tikrumą” spa ręs lenkams, tai lenkų baž
10
vai.
ryte
iškilmingos
jas mylėkime.
lių 2 dieną.
nyčioje ir buvo pamaldos už
pamaldos.
12
vai.
bendri
pie

Vienas iš sesučių bičiulių
jo sielą.
Skaitlingai lanko noveną.
tūs.
Jau antri metai, kai mū-į Jis Omahoje neturėjo jo2 vai. prasidės posėdžiai. sų bažnyčioje laikoma am-; kių giminių ir paliko apie
48 DIENOS BE
Seimas žada būti gausus žinoj i novena į Sopulingąją 25 tūkstančius dolerių OmaLIETAUS.
ir įdomus, juo labiau, kad
Philadeiph'a, Pa. — Pld- atsirado daug svarstytinų Švenč. ‘Paną Mariją kas hos bankuose. Chicagoje tu
ladelphijoj ir apylinkėj per i reįkaių p0 a a fcUn. dr. Jo-, penktadienį anglų ir lietu rėjo giminaitį, Klimą ir Lie
vių
kalbomis.
Žmonės skait- tuvoje brolį ir seserį. Jis
48 dienas nebuvo lietaus. no NaVicko mirties.
,
■ , ,
Visi nustebinti tokiu reišSpalių 17 dieną Mariana- į1”8®1 .. a ° "°veną ypač buvo tikras lietuvis ir kilęs
kin.u. ūkininkai nusiskun polio sportinįnkai iošia su|k lalkonia an8‘« kalboje, iš Radviliškio. Giminės tu
rėtų atsišaukti.
džia sunkia padėtim,
nes Bergen Jr. College, Teaneck, į Vienas po kito miršta
Orlaivių dirbtuvė jau bai
viskas
išdžiuvę.
Mieste N. J., futbolininkais.
S.S.I MŪSU senesnieji lietuviai giama statyti. Mechanikai
pai kuose visi žolynai išdžiu
; miršta vienas po kito. Rug
pradeda kraustytis į Omavę, lapai nuo medžių nugelsėjo 27 d. mirė Andriejus
hą gyventi. Sakoma, kad
tę *■ nubįrėję, net liūdna į
Bazis. Jis ilgai Omahoje gy
toje dirbtuvėje dirbs nuo
augmenis pažvelgus.
veno. Iš viso 40 metų. Visą
10 iki 12 tūkstančių žmo
Visokie daromi spėlioji
tą laiką buvo duonkepys. Su
nių.
Vietinis
mai. Vieni sako, kad orlai
Omaha, Nebr. — Šiais jo mirtimi užsidarė duonos
viai lakiodami prašalina metais turime netoli 200 kepykla. Mes visi pasigendebesis, kiti sako, kad tai vaikučių mokykloje. Viena dame ruginės duonos ir yListen to
Dievo bausmė žmonėms. klasė mokinasi net seselių pač a. a. Bazio. Jis buvo
Spalio 9 iš ryto porą va name, nes mokykloje yra labai geros širdies žmogus
PALANDECH’S
landų gerai palijo. Žmonės tik keturi kambariai, o tu- ir visų mylimas.

Reikia didinti
mokyklą

RADIO BROADCAST

“THAT LITTLE GAME”-

Karaliui garbės daro jo
vertybė, mums — darbštu
mas. — Schiller.

•KEEPfNG ’EM STRAIGHT

DR. SELMA SODEIKA,

vai.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
AKIŲ GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

KuvIrS 20 metų praktikavimo Aklų
taisyme lr gydyme
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akla, trumparegyste
ir tollregystę;
palengvins aklų Įtempimą, prašalimi
galvoa skaudCJlmą. svaigimą lr akių
karšt).

MODERNlftKIAUSl. TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BŪDAI
SpeciidS atyda atkreipiama J valkų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia

VALANDOS:
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1373

Būkite Malonus
SAVO AKIMS
Tik viena pora akių vlaam gy
venimui. Saugokit jaa. leladaml
ifteksamlnuotl Jaa modernUklauela
metodą, kuria regillmo mokalaa
galt entelktl.
32 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie patellna
via* aklų įtempimų.

YUGOSLAV FOLK MUSIC

OPTOMETRISTAI

WH1P

1520 kilocyclea (Top of the Dial)

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

*

OR. J. J. SIMONAITIS

1801 So. Ashland Avenue

Kampan 18-toa
Telefonas CANAL 0523 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kaadlen »:00 a. m. Iki 8.80 p. m '
Trefi. lr *e«t: »:»0 a. m. Iki
T:to p. m.

fet OANal 6188

OR. S. BIEŽIS

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
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,
Telefonas;

4645 So. Ashland Avenue

REZIDENCIJA:
Telefonaa REPnblic 7868

Ofiao tel.: VIRglnia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

Ofbo taL OA>*1 8846
Ofiao Val.i 3-4 iz 7—3
Trečiadieniais pagal sutartį
Rea. Tet; BlMacfc »1M
Tel. YARda 8846

DR. G. VEZELIS

Tel. YARda 5931.

Rea.: KENvood 5107

arti 47th Street
vai.: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal entarti.

Tch'fofnas; HEMlock 584#

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki •
■ Nedėliomis pagal sutart]

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8
Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0
ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEiey 0434.
Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 8

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak
ir pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAB

1821 So. Halsted Street
Reaidancija: 6600 Bo. Arteaian Avi
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popia
6 iki 0 vai, vakar*.

3343 So. Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 VVest Cermak Koad
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS
Tel. Canal 7171

Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rea. tel.: PROspect 665

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

2017 S. Western Avė.

Kamp. 15tos gat ir 49th CL

4157 Archer Avenue

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. G. WINSKUNAS Dr. VValfer J. Phillips
PHYSICIAN AND SURGEON

OR. T. DUNDULIS

OFISO VALANDO8:
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office tel. YARda 4787
Namų tel. PROspect 1930
TaL OANal 0357

Sekmadieniais 11 iki 12

Tel. CANaI 5969

2201 VVest Cermak Rd.
6631 S. California A ve.

Tel. YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki P

CICero 4276

1913 So. Halsted St.

Vai.: 2—4 ir 7—8 vak.
Ketvirtad. ir NedSliomia susitarus.

PHY8ICIAN AND SURGEON

Tel. PROspect 3525

ADVOKATAS
6158 So. Talman Avė.

Ofisas virš Boehm’s Drug store

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OR. STRIKOL’IS

l____________ ______________

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v

2423 W. Marąuette Road

—

V. W. RUTKAUSKAS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI Telefonas CANaI 4796
Rot. 6958 So. Talman Ava.
Rea. TaL GROvehilI 0617
Office teL HEMlock 4848

REZIDENCIJA:

3140 SO. HALSTED ST.
Tel.: Vlctory 2670

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

2158 VVest Cermak Road

Featuring a Program of

STATION

VALANDOS:

vak.

Tel. CALumet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
Tel. State 7572

Chicago, UI.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

Every Saturday, 1 to 2 P. M.

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

OnSO VALANDOS:

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao TaL:
Reartd. TeLi
VIRglnia 1886
PROapeot SAM

DR. RAČKDS
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS

1853 VVeat S5tb Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 »aL
Trečiad. lr Sekmad. tik ausltarlua

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)
TeL MIDway 3880
Chicago, OI

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki •
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vmI. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

4631 So. Ashland A ve.
Tel. YARda 0994
Rez. Tel. KENuood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną
TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call Mll>way 0001
Rea.: HEMlock 1643

2500 VVest 63rd Street

DR. ALBERT J. VALIBUS

OFISO VALANDOS:

PHYSICIAN AND RURGEON

Nuo 1—4 ir ano 7—0 vakare

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

Taipgi

pagal

sutartį. ______

Ofiao telefonas FROepest «7S7

2408 VVest 63rd Street

DRAUGAS

^Pirmadienis, spalio 20, 1941

n

PRAŠOME Į
MOŠŲ
VIRTUVĘ

Mūsų

Moterys
Špinatai labai sveika dar- Į Tuos trikampius padžiovinžovė. špinatai valgomi vir- | ti keptuvėje su sviestu ir
ti.
Gaminama taip: per- gražiai sudėti ant špinatų,
rinkti porą svarų špinatų
lapų, švariai nuplauti ir su
dėti į puodą. Vandens ne Kriaušės su medum
reikia pilti, nes špinatai tu
Keturios kriaušės perpiau
ri jo labai daug. Pridėjus tos per pusę, du šaukštai
druskos virinti kol bus citrinos sulčių, pusę puode
Išvirus nusunkti lio medaus, vienas šaukšte
— Ar tai ir danguje tie minkšti.
sos nėra, man silkių neati per sietelį, perpilti šaltu lis cinamono, ir du šaukštai
duoda? Ir ten pavargėliui vandeniu, nes šaltas vanduo i sviesto,
žydui skriaudą daro? — ne atgaivina špinatų spalvą.
Gražiai išdėti kriaušių
Perplovus reikia gerai nu
siliauna Kušlius.
puses į negilų kepamą indą,
— Tai tu, prisivogus varvinti, nuspausti vandenį, užpilti citrinos sultis ir me
silkių, dangun atėjus? Die- j c špinatus padėjus ant len dų.
Apibarstyti cinamonu
vo namuosna atsinešei vog tos gerai sukapoti. Gautą ir mažais gabalėliais apdėti
tus daiktus? — klausia ange ją tyrą sudėtį į puodą, pri sviestu.
Kepti vidutinio
las, bet Marcelka tyli, lyg dėti šaukštą sviesto, apie karščio pečiuje.
Valgosi
žadą užkandus; taip ji nusi pusę puodelio saldžios grie kaipo dezertas šiltas. Gali
tinėlės, ir druskos, jei dar
gando.
Sumaišius ma užsipilti saldžios grieti
Paėmė angelas ją už ran būtų reikiama.
nėlės.
gį
kos ir veda per visą dangų, dar kartą užvirinti, sudėti į
tiesiog į Dievo sostą prie gilų indą pav. į salotinę ir
Privalai tikėti geromis
aukuro.
Marcelkai tokia paduoti kaipo priedą prie
mėsos
ar
kiaušinių
valgių.
vaiko savybėmis ir jo negėda, kad, rodosi, primany
Paprastai
špinatus
duoda
gązdinti, nes baimė stelbia
tų — žemėn įlįstų. O visi
papuoštus
arba
kietų
virtų
kūno ir sielos sveikatą. Pa
tai traukiasi šalin, lyg ji bū
kiaušinių
skiltimis,
arba,
sitikėjimas auklėtoja žadi
tų niežais užkrėsta, ir pasi
dar
geriau,
baltos
duonos
na drąsa ir gyvenimo
piktinę šaiposi.
skrebučiais.
džiaugsmą.
— Vagilka! Silkes pavo
gė žydui ... — girdi Mar
Skrebučiai:
supiaustyti
celė eidama.
Skurdas yra revoliucijų ir
plonas senas baltos duonos
(Bus daugiau)
riekutes trikampiais ar ke nusižengimų motina.

nę, apgalėjo anglus. Kad
jos širdyje nebūtų žydėjus
Jei norite, kad Jūsų vai tėvynės meilė, ji nebūtų pa
kai paaugę išpildytų visas darius tokio nepaprasto dar
SILKĖS
šiame gyvenime Dievo jiems bo ir gal nebūtų likus nė
skirtąsias pareigas, turite šventa. Kas tai yra tėvy
pasigirdo rustus balsas:
(Tęsinys)
auklėti juos taip, kad jie nė? Tėvynė yra ta šalis, kur
— Atiduokit man silkes!
Stovi Marcelė pas duris,
mylėtų tėvynę.
Prisirisi- Jesame
ir gyvename, su
Tai mano silkės, kur ji man
mas prie viso, kas artima, savo upėmis ir miškais, lau pagal sieną, ir dairosi. Ma pavogė!
groteles
sava, yra įgimtas žmogui; kais ir pievomis, miestais ir to, kad ten pas
— Atiduokit man silkes!
I
kaimais.
Tai
yra
visi
gy

klupauna ir jos sena motu
jį įdiegia Dievas į kiekvieną
Pajuto ji, jog taip iš Tai mano silkės, kur ji man
sielą. Bet jei tas daigelis ventojai toje šalyje ir ta pa tė.
pavogė!
nebus rūpestingai prižiūri čia kalbantieji žmonės — vi siilgo savo motutės, taip iš
Pažino Marcelė Kušliaus
mas, jis arba menkai te sa tauta, jos kalba, dainos, siilgo, net širdį suspaudė,
pasakos,
papročiai;
tai
yra
kaip
replėmis,
Taigi
dabar
balsą ir dar labiau nusigan
augs, arba išnyks, kaip ir
tos
tautos
istorija
ir
tos
tau
pasikalbės,
taigi
papasakos
do. Pamatė, kad visos vė
kiti nelavinami jausmai.
tos didvyriai.
savo motutėj, išporys visus lės nuo jos atsitraukė, o Die
Žmogaus sielą galima pri
savo vargelius, kaip būda vulis, aukštai sėdėdamas,
lyginti su darželiu, kuriame
vo, kad dar motutė nemirus net kaktą suraukė. Marce
Goržio
Supratimo
Dievas įdiegė visokių gerų
buvo ir kas vienas šventa lė bijojo pakelti į Jį akis,
Auklėjimas
jausmų. Kad darželis būtų
dienis pas ją ateidavo.
bet žvilgterėjus iš pasalų,
gražus ir toli aplinkui aklei
Nieko nebodama,
lenda gerai pamatė, kad Jisai rū
Jau ruduo, šlapia ir vėjas
stų kvapą, turi jame augti plėšo nuo medžių lapus. Vai Marcelė ten, kur klupauna stauja.
O tasai begėdis
ir pražysti visi daigeliai. Jei kutis paniuręs vaikštinėja, motutė, daro sau kelią al Kušlius vis plėšiojasi už du
koks diegelis sunyks, tai gal būt jį veikia ruduo. Ima kūnėm ir šonais, kaip tik rų.
Išraus ji jam barzdą,
darželis neatrodys toks gra me rinkti nukritusius lapus, gali, tiesiai; tą prispaudė, net piemens paprašys, kad
žus ir nebus toks, kaip Die žiūrinėti jų pavidalus, spal- tam koją užmynė; net pyk- vilkutį įleistų! Ar neverta
vas kad norėjo. Be to, to vas.
Vaiko veidukas pa-1 s^a
šaiposi ant jos vėlės, gi? Jau kad sužinojo, būt
je tuščioje vietelėje ims tuo mažu pralinksmėja, jis ne- Bet ji nepaiso ir lenda to- kur kitur jai pasakęs, vienų
jau pat dygti ir viešėti ko pastebi, kad valandą vaikš liau.
vienas, ir pareikalavęs mo
kia biauri piktžolė. O tėvy čiojo ir ieškojo vis kitokių,
Kada ji taip nusibrukė kesčio, o ne čia, danguje,
nės meilė yra kaip tik viena vis gražesnių lapelių. Pa net dangaus vidurin, tik prie angelų ir Dievulio.
PLATINKITE “DRAUGĄ” turkampiais
gabalėliais.
Aristotelis
gražiausių tų darželio gėlių. galiau grįžtame namo neši tik nepriėjo prie motulėlės,
Ji stumia žmogų prie tokių ni pundeliais lapų.
Dabar užstojo jai kelią angelas.
didvyriškų darbų, kurie be jie puošia vaiko stalą, kai- Jis buvo baltai apsirėdęs;
tos meilės niekuomet nėra kuriuos jis nusipiešė ir su- per petį buvo persijuosęs
padaromi, ji duoda žmogui sį(jžiovino. Mažas paskati raudoną juostą su aukso
jėgų paaukoti
ir dar- nimas sukėlė vaiko grožio blizgeliais, o rankoj laikė
buoties. Todėl žmogus, ne- jausmą, kurį turime auklėti didelę aukso buožę.
mylįs tėvynės, nėra galima pasinaudodami
— Ko čia brukiesi, kaip
kiekviena
When the thermomefer hits new Augusi highs, it’s smart to be ready with cool ideas for summer menus*'
sakyti, visiškas žmogus, jo proga.
Tuo
padarysime nesivaimėlė, ir trukdai vė
Salads inspired by the gaudy array of summer fruits and vegetables which crowd August markefs t;
širdyje yra didelė spraga.
vaiko gyvenimą pilnesnį, lėms Dievą Tėvą garbinti!
offer almost inexhaustible possibilities for cool, appropriate main dishes for light summer mealf*
turtingesnį, išmokysime jį — subarė jis Marcelę. Pa
Nesenai Katalikų Bažny
žiūrėti į gražią gėlę, medį, žiūrėjęs nuo galvos iki že
čia iškėlė į šventuosius jau
ną Prancūzijos mergelę, Jo-' dangaus spalvotumą ar žie mei jis dar pridėjo: — Atė
mą į įvairiaformes snaiges jai čia apskretęs, ir trini
aną D’Ark. Jai gyvenant,
ir jų blizgėjimą; kaskart baltus vėlių rūbus.
Prancūzija buvo prispausta
...........................
,
pamokinsime n pajusti gro
Apsidairė į save Marcelė,
COTTAGE CHEESE FOR
didelių vargų. Anglai buvo f. m
____
žj. Tam nereikia dirbtinų pa ogi ji tikrai apskretusi, ap
MAIN DISH SALADS
ją užpuolę, pagrobė didelę
mokymų, geriausia prie pro sisegus kasdienine suknele,
jos dalį ir jau apsupę pas- ’
To be truly satisfactory a9 main
gos pasivaikščiojant, važiuo marškiniai gal jau dvi sakutinį jos didelį miestą Or
dishes, however, such salads mušt
jant ar ilsintis sudominti vaiti nemainyti.
Susigėdi
boast some substantial protein f<x>d
leaną, kurs dar buvo ištiki
as their main stay. Among protein
vaiką grožiu.
jo Marcelė, net nusigando
mas savo karaliui. Tuomet
foods for ūse in salads, none is more
O
versatile than cottage cbeese. This
Taip
pat
atkreipkime ir akis žemyn nuleido.
Joana, visai jauna mergelė,
vvholesome source of high-grade pro
žiūrėjo į ją vis
paprasto ūkininko duktė, dėmesį į vaiko kamputį bu angelas
tein lends itself to ūse with virtually
any combination of fresh fruits or
Dievo įkvėpta, tėvynės mei te. Nenustelbiant jo inicia rūsčiau ir rūsčiau.
vegetables. It is deliciouseither plain
— Kam atsinešei silkes
lės stumiama, pasiryžo iš- tyvos ir nevaržant laisvės
(Creamed Coltage Cheese) or flavored with chives (Chivę Cottage
gelbėti Prancūziją. Ji nuė- galima padėti jam tą kam- Dievo namuosna? — klau
Cheese).
jo pas karalių, įtikino jį pelį papuošti. Gražus pa- sia angelas: — ar kad tvan
Duoki sil
esanti Dievo siųsta gelbėti veikslėlis, daili knyga irgi ką darytum?
tėvynės ir gavus kariuome- prakalbės į vaiko jausmus. kes, tai išmesiu jas.
Žiūri Marcelė, kad tikrai
rankose silkės, tos- pačios,
a
kur iš Kušliaus kibiro iš
PEACH SHORTCAKE
traukė. Kaip ji jas paėmė
•
Distress From MONTHLY
•
2 eups flour
Yi eup shortening (butter preferred)
ir kaip ligi čia atsinešė —
4 teaspoons baking powder 1 Bowman egg
Jį teaspoon salt
Jį eup Bowman's Superior Flavor
pati nežinojo. Atsiminė ji,
Ji teaspoon nutmeg
Milk
*
Peaches (sliccd and svveetened)
kad buvo jas jau suval
Sponge calla lilies filled with ice
Sift dry ingredients, eut in shortening, add egg and milk. Drop by
giusi, ir dar daugiau nusi
spoonsful on cookie sheet and pat to one-half inch thiek. Bake in bot
cream make an attractive party
AND NEED TO BUILD UP
oven (425 degrejįs). Slice and butter while hot. Add sweetened peaches
Service. They are easily made as
gando. Dabar pajuto Mar
and top with vmipped cream or serve with unwhipi»d cream.
RED BLOOD!
follows: Mix your favorite sponge
cake batter. Drop batter by spoons
celė,
kad
nuo
silkių
varva
TAKE HEED lf you have all or
ful on large baking sheet. Bake until
any one ot these symptoms: do
per pirštus
ant suknelės
done. While štili hot, roll the rounds of
you suffer headaehe. eramps, back
ache. nervousness, weakness,
baked sponge cake to form eone* and
skystimas. Ištiesė tad grei
cranklness, distress of "irregularlfasten with toothpicks. When cool, reCOTTAGE CHEESE VEGETABLE SALADS
remarkable beneflts! Taken regutles," perlods of the blues. a bloated
čiau rankas atiduodama sil
move toothpicks and serve filled with
1... ? Miey help build up resistance
feellng-due to functional monthly
-i
STUFFfD TOMATO SALAO (S.IH! 4)
Bowman Vanilla Ice Cream, gamished
agaitr t such annoylng symptoms.
dlsturbances?
kes. Angelas pašaukė kitą
Ly-lla Plnkham's Compound
Then start at once - try Lydia
with grated lemon or orange rind.
4
large
ripe
tomatocs
(peeled)
t
2
eup
stuffed
olives
(sliced)
Tablets
are
also
espccially
helpful
Plnkham's Compound Tablets
1 pint Bowman Creamed Cottage
A'ater cress
mažesnį ir tarė:
v*
ln bu.ldlng up red biood and thus
(wltli added lron). Plnkham’s
Cheese
French dressing
aid r.i promoting more strength
Tablets are famous for rellevlng
and energy. Follow label direcmonthly paln and distress. Thou
— Imk iš jos silkes ir iš
Cut the tomatoes in six sections petal fashion. Spread the petals and fili
t.onc. V/ORTH TRYINO I
sands of glrls and women report
HOUSEHOLD HINTS
the center with cottage cheese which has been mixed with the stuffed
mesk laukan. Danguje yra
olives. Serve on salad platės on bed of watcrcress. Pass French dressing.
To keep (jarments from slipping from hangers, cover the"
savo valgymas ir savo gė
hangers with seraps of velvet or other matenal with nap.
CUCUMItt COTTAOt CHttSl SAIAD (S«tm« 4)
\
★ ★ ★
rimas,
ne
žemiškas.
Skaitykite KataSikišką Spauda
cucumher (peeled and sliced)
Lettuce
--į
Jelly glasses won’t crack when the hot jelly is poured into them
1 pint Bowman Chive Cottage Cheese Thousand Island Dressing
if a teaspoon is placed in each glass while it is being filled.
Jau mažas angelėlis atki
Arrange sliced cucumhers on lettuce heds. Top with mound of Chive
.
* * ★
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pas» šo ranką paimti iš jos sil
Try navortng glasses of Dari-Rich with a few drooe of mint
Cottage Cheese. Serve with Thousand Island Dressing.
extract. Serve the chilled Dari-Rich gamished witn whipped
kes, kaip iš dangaus durų
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
cream atįd mint leaves. Ui
------ - ------------—

Tėvynės meilė

DAIRY COOKS CORNER
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* AMLKTO GIOVANNI CICOGMANL
Laodloea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delraatas

Nauja era Meksikoje
“The Chicago Herald-American” ir kiti p. Hearsto
leidžiami dienraščiai praėjusį penktadienį “In the News”
skyriuje turėjo puikų straipsnį apie religinį gyvenimą
Meksikoje.
Tame straipsnyje aprašyta Švč. Panelės garbei pas
tatytoji bazilika Guadalupe, Meksikoj. Taip pat apra
šytas ten įvykęs didysis stebuklas.
Toji religinė šventovė tikinčiųjų žmonių yra gausin
gai lankoma, šiemet ją aplankęs ir Los Angeles, Cal.,
arkivyskupas Cantwell su palydovais ir atnašavęs
iškilmingas šv. Mišias. Arkivyskupas nuoširdžiai bu
vęs pasitiktas ne tik katalikiškųjų masių, bet ir Mek
sikos vyriausybės.
Daug žymių žmonių iš Jungtinių Valstybių aplankę
Meksiką ir prisidėję stiprinti kaimyninius ryšius, bet
arkivyskupo Cantvvell atsilankymas buvęs pats reikšmin
giausias. Tai reiškią naują gadynę to krašto religinia
me gyvenime.
Meksika visais laikais buvo giliai religiškas kraštas.
Tik nedidelė ekstremistų žmonių, siekiančių asmeninės
garbės ir valdžios, pradėjo religiją persekioti.
Bet, rašinyje sakoma, religija negali būti išrauta iš
Dievą mylinčiųjų širdžių ir minčių.
Gyvenimo faktai, stebėtinas pasaulio, kuriame mes
gyvename, surėdymas sumuša į dulkes visokios rūšies
piktų bedievių filosofijos argumentus.
Straipsnyje labai teisingai sakoma, kad kuriame kraš
te yra laisvė pilna ta žodžio prasme, žmonės turi tu
rėti pilniausias teises išpažinti tikėjimą taip, kaip jo
sąžinė diktuoja ir pildyti jį taip, kaip bažnyčia, prie
kurios jis priklauso, nurodo.
Arkiv. Cantvvell misija reprezentavusi visus šio krašto
tikinčiuosius — katalikus, protestantus ir žydus, kurie
tiki į laisvę ir toleranciją. Jisai buvęs visų tikinčiųjų
žmonių geros valios ambasadorius pas Meksikos liaudį,
kuri iškentė visus sunkumus ir persekiojimus, išlaikė
gyvą tikėjimą.
Be to, p. Hearsto laikraščiai perspausdino įtakingiausio Meksikos dienraščio “EI Excelsior” editorialą, ku
riame labai* giliai vertinama Los Angeles Arkivyskupo
misija ir kuriame pasisakoma už religijos laisvę, už
visos Meksikos žmonių vieningumą šiame svarbiame
momente.

Tikrai yra džiugu, kad Herald-American ir kiti p.
Hearsto dienraščiai taip nuodugniai ir sistematingai
kelia šiuos pačius svarbiausius gyvenimo klausimus.

Prieš 50 melų

H

turi būti reformuota, nes “Sovietų Rusija, taip kaip
ir naciai, yra gengsteriška valstybė.” Jisai pamini Bal
tijos valstybių okupaciją, Lenkijos ir Suomijos puoli
mą. Kalbant apie religijos laisvę Sovietų Rusijoj ir
Vokietijoj, prel. Sheen pabrėžia, kad Kristus šiandien
yra kalamas prie kryžiaus tarp dviejų vagių — nacių
ir komunistų.

Komunizmo pavojai
St. Rasa Kunigų Vienybės biuleteny plačiai rašo apie
komunizmo blogumus ir pavojus Amerikai. Anot jo:

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me

' ■

Kunigų Vienybės biuletenyje rašoma, kad lygiai prieš
50 metų pradėjo organizuotis Philadelphia, Pa., mies
te Šv. Kazimiero lietuvių parapija. Nors tada ten buvę
tik apie 300 lietuvių, tačiau išdrįsę pradėti sunkų pa
rapijos -organizavimo darbą. Pradžioj (1890 m.) ne
gauta lietuvio kunigo dėlto ir parapija negalėjusi pra
dėti veikti. Tik po poros metų didžiausio rūpesčio pa
vykę surasti naujai parapijai lietuvį kunigą.

Tarp dviejų vagiu
Prcl. Fulton Sheen savo straipsnyje, įdėtame praė
jusią savaitę žurnale “America”, tarp kitų dalykų, radoĮ kad Sovietu Rusijai galima teikti pagalbu bet ji

Pirmadienis, spalio 20, 1041

“Komunizmas čia smarkiai stiprėja nuo 1933 m., kai
Sovietai pripažinti. Nuosekliai ir komunistų veikla spar
čiai plito U.S.A. Truputį buvo sumažėjus Rusijai už
puolus Lenkijos didelę dalį ir tuoj sueovietinus. Komu
nistų “frontas” nukentėjo Rusijai užpuolus Suomiją ir
sudarius sutartį su hitlerizmu ir fašizmu. Dabar komu
nizmas vėl atgyja U.S.A. Mat, šiandien Stalinas ir Hit
leris, abu kruviniausi visų laikų diktatoriai, viens ant
rą pliekia. Komunistai vėl nori įgyti jėgos ir įtakos
amerikiečiuose. Teisingi žmonės vėl apgaudinėjami, kad
remtų juos. Komunistų propagandos mašina dirba visu
smarkumu. Kol Stalinas ir Hitleris buvo draugais, abu
trukdė Amerikai pasiruošti save ginti ir remti Angliją.
Komunistai turi vieną tik mintį — sugriauti visokią
tvarką. Jų oportunizmas šiuo momentu stengiasi sustip
rinti komunizmą šioje šalyje.
Komunistų metodai tam tikslui sj|kti — teršti visus
ne komunistus “fašizmu”. Jiems yra proga visus reli
ginės laisvės, privatinės nuosavybės, laisvos valdžios,
palaikytojus pavadinti “fašistais”, tai yra komunistų
technika. Įrodymų duoda jau minėtas Foster savo kny
goje “Tovvard Soviet America” — “Fašizmas nėra an
tidotu kapitalizmui, bet jis yra kapitalizmas.”

Kas kalčiausias?
“Amerika” rašo:
“Bolševikų spauda anksčiau skelbė, kad nėra pa
saulyje tokios galybės ar galybių sąjungos, kuri įstengtų nugalėti raudonąją armiją. Komisarų virši
ninkai šūkavo, kad kiekvienas priešas bus sutrintas
jo paties teritorijoje, neleidžiant jam nė pėdos įženg
ti į sovietų žemę.

“Šiandie tik stebėtis tenka, kaip desperatiškai
Maskva ir jai ištikimai tarnavę bolševikai šūkauja,
kad Rusijai teiktina didžiausia ir skubiausia pagal
ba. Visi dabar sako, kad labai pageidaujamas stip
rus ir ilgas Rusijos gynimasis prieš vokiečius, bet
kas kalčiausias dėl dabartinės padėties? Ar ne Sta
linas 1939 m. rudenį išdavė demokratijas? Ar ne
Stalinas davė ženklą pradėti dabartinį pasaulinį gais
rą ir žmonių kraujo liejimo tvaną?”

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 20 d.)

Dideli nuostoliai Londo
ne... Vokiečių cepelinai iš
griovė 100 namų, sunaikino
amunicijos fabriką, užmušė
400 kareivių.
•
Meksikoje siaučia bedie
viai... Meksikoje bedieviai
pagavę valdžią į savo ran
kas ne tik varžo tikėjimą,
bet smarkiai kliudo ir jo
praktikavimą, pav., kliudo
žmonėms priimti šv. Komu
niją.
Lietuvoje stinga profesio
nalų... Lietuvoje stinga gy
dytojų ir mokytojų, todėl
kun. dr. Bartuška kreipiasi
į Amerikos lietuvių profe
sionalus ir kviečia vykti į
Lietuvą užimti gydytojų ir
mokytojų vietas. Vokiečiai
pažadėjo viską daryti, kad
lietuviai amerikiečiai gydy
tojai ir mokytojai galėtų
nuvykti į Lietuvą.
•
Anglų katalikų laikraštis
apie Lietuvą... Anglų kata
likų laikraštis “The Catho
lic Universe” labai gražiai
ir šiltai paminėjo garbingą
lietuvių tautą ir džiaugiasi
jos kilnia ir karžygiška pra
eitimi. Laikraštis ragina amerikonus, kad jie savo cen
tais sušelptų karo audrų su
vargintą Lietuvą.

•

Nereikalingi ginčai

Iš šviežių lapų

“Garsas” daro teisingą pastabą:
“Amerikos lietuvių spaudoje užvirė polemikos po
litinės linijos reikalu. Vieni įspėja, kad reikia susi
laikyti nuo pronaciškų tendencijų, nepasitikėti nacių
geromis intencijomis Lietuvos atžvilgiu.
Išrodo, kad tos polemikos visai nereikalingos. Mū
sų visuomenėje šiuo žvilgsniu reiškiasi tik dvi skir
tingos grupės. Viena grupė, apimanti bent 95 pro
centus lietuvių, aiškiai, griežtai stovi už Lietuvos
laisvę ir nepriklausomybę ir pasirengus ją gelbėti iš
raudonųjų ar pilkųjų agresorių jungo. Antroji, ma
žytė grupelė, tai sukomunistėję elementai, kurie ver
giškai tarnauja Maskvai ir tik jos padiktuotos lini
jos aklai laikosi. Kai Stalinas veikė iš vien su Hitle
riu, jie dūko prieš Angliją, Ameriką ir kitas demo
kratijas. Kai dabar Hitleris susiniovė su Stalinu, jie
apšaukia visus pronaciais, kas tik neužstoja raudo
nojo agresoriaus prisidėjusio prie nacių įsigalėjimo.
Tikriems lietuviams nei raudonojo, nei rudojo agre
sorių negaila. Kuo jiedu abu greičiau galą gaus, tuo
geriau.”
....
t ... 2

žiūronui būtų įdėta didžiau
sia pasauly stikline “akis,
kuria būtų galima pamaty
Socialisto pamokslas
ti, ir nufotografuoti, sauSocialistas, užlipęs ant
les-žvaigždes.
silkių bačkos, sako kalbą:
Mano delnas, tavorščiai,
“Jūs, darbo žmonės, jūs
rodo, taip pat būtiną reika
ariami jaučiai, pasiliuosuolą tokias
stiklines akis
kit nuo jungo ponų, klebo
įtaisyti ir Chicago ir Brook
nų ir kitų viršininkų! Nelyn lietuviškų balšavikų
dirbkit nieko!
Dailiai neredakcijose, kad jos redak
šiokit.
Pinigus atiduokit
toriai galėtų įžiūrėti, kas
mums.
Mes jūsų neapleidarosi komnacių fronte. Da
sim,
nepavelysim
pilvo
bar jos nemato ir kiekvie
čiams išnaudoti jūsų kruvi
ną dieną naujienas iš fron
nu prakaitu uždirbto skati
to skaitytojams paduoda
ko.”
vis atžagariai.
Kaimietis kasydamas gal
vą:
“Ačiū, ponuli. Labai gra Prašau Nesijuoki)
Jonas Rytemetinė atėjęs
žiai geradėjau kalbi.
Už
pas
Jurgį Buvobuvį pasako
vis gražiausia gi užbaiga.
vakar laikrašty
Tik vieną svarbu dalyką ja, kad
apleidote, būtent “Atsigul skaitęs nepaprastą naujie
Esą, jei šeimininkė
dami
gatavai
išsižiokit, ną.
kad keptas viščiukas bemie nori iškepti minkštai mėsą,
gant gerklėn įkristų.” Tuo tai kepdama turi ant jos už
met nubudai, akis pratry- pilti šnapso.
nei, pakrimtai, pakrimtai* jr , —Tšš . . . tšš . . tšš —
včl dumpt ant kito šono. net susiriesdamas pradėjo
(“Draugas” No. 22, 1916 tildyti Rytmetinė Buvonebūvį, — nešnekėk taip gar
m.).
siai, kad mano žmona neiš
“West Pullman. — čia girstų . . .
— Kodėl, ar tu nenori,
randasi apie porą desėtkų
cicihstų, kurie visomis spė kad tavo žmona skaniau vai
komis stengiasi įleisti šak gį pagamintų? — paklau
nis į mūsų koloniją. Ir nors sė Buvobuvis.
— Šerap! — sako Rytme
* -akė” storai užmežia jų
dirvą trąšomis, bet niekaip tinė. Mano žmona taip jau
negali išdaiginti tos savo nekokia šeimininkė, o kep
paselės. Tur būt, čia jiems dama mėsą sulyg tavo re
oras netinka.” (“Draugas” ceptą visai pages: degtinę
pati išgers, o mėsą visiškai
No. 40, 1916 m.).
sudegins . . .

Iš aptrūnijusių lapų
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Moterį galima prilygint
prie stiklo alaus. Kaip tik
iazteka už vyro,
dingsta
putos skaistumo, paskui iszseka, o ant galo pasilieka
lyg smert raugalu.” (“Sau
lė”).
Pasadeno Institute moks
lininkai rūpinasi, kad Palomar kalno observatorijos

“Kuomet jų tėvui Stalinui
gręsia mirtinas pavojus, tai
jie užsiima plepėjimu, o
vyriausias
jų
perdėtinis
Andriulis vakarais ramiai
lošia pinaklį.
Maskva tur
būt dabar išlieja ne vieną
ašarą,
išauginusi tokius
sutvėrimus!”
Nieko nėra blogiau žmo
gui, kaip neturėti jokių troš
kimų.
Grimmas

BAIGĖS PASITARIMAI

“Dirva” puikiam rašytojo A. Vaičiulaičio straips
niui (tilpusiam mūsų dienrašty) apie valstybinių pas
lapčių išdavimą nesurado atsakyfno, bet tik labai ne
kultūringai ir vaikiškai pasikoliojo.
• v
Marianapolio Kolegijos Bendradarbių Draugija lai
kys metinį seimą sekmadienį, spalių mėn. 26 d., Thomp
son, Conn.
Fašizmas ir komunizmas yra lyg ta užkrečiamos li
gos bakterija: kad ir didžiausia tvora apsitveręs, jos
neapsisaugosi; ji nugalima su ja kovojant.

Spalių,mėn. 26-tą dieną

rezervuokime

‘Draugo” jubiliejiniam bankietui.

dienraščio

(“Drauffa#* Acme telepnoto >

J. A. Valstybių ambasadoriaus .1. Gr»w (dešinėje) taikos klausimu pasitarimai su
japonų užsienio reikalų ministru adm. T. Toyoda, matyt, užsibaigė be nieko netikėtai
atsistatydinus jaueny ministru kabinetui.

Alia Rachmanova

TORPEDUOTAS U.

KOMANDIERIl S

S. KARO LAIVAS

Studentai, Meilė Ir Čeką
>4 ’ . . . . . . .

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. P&uliukonis

U. TOMAS

(Tęsinys •
Liepas 20 d
Mųsų vagonas tuščias ir toks nykus.
Mes verkė
me tėvelio per kiaurą dieną, nes mažai besitikime, kad
vėl kada nors galėsim jį pamatyti.
Mama diena iš
dienos vis daugiau blykšta ir nyksta. Ji pasidarė vis
kam abejinga. Jei mes iš “stalavosios” neparneštame
pietų, ji liktų visai nevalgius.
Liepos 2i d.

Kartais ir mes patys imame stebėtis, kaip šitą
sovietų sriubą iš viso galime srėbti. Vis dažnėja kar
vių akys, dantys ir šerstis, o kepenų gabaliukai, ku
1 "DruutfM" Acnic Lr.ein.uLu?
riuos virėjas nešvariais savo nagais įmeta į viralą, vis
U. S. laivyno naujas naikintuvas (destrojeris) “Kear ny”, kurs torpeduotas ir sugadintas už 350 mailių piet- I
darosi mažesni.
Vietoj karo belaisvio, kuris išvažiavo l
vakarų link nuo Islandijos — Amerikos saugumo juost os ribose. Pranešta, kad laivo įgula nenukentėjus ir !
į savo tėvynę, dabar mes virėju gavome vieną toto-1
laivas savo jėgomis nuplaukė į artimiausią uostą.
rių, kuris purvais tiesiog apskretęs.
Vietoj košės, ku
rią, nors iš bėdos, bet seniau vis dėlto dar buvo gali- '
Kur tik svarbiems uždavi
“Funny paper general”
ma šiaip taip valgyti, dabar jau kelios dienos gauna
niams vyko Hitleris, vežėsi
me naują patiektą, vadinamuosius žuvies kotlietus, ku
Toliau, vokiečiai ne be pa
rie turi atstoti anrąjį valgį.
Tai kartinys iš mažų
grindo didžiuojasi ir savo ir Keitelį. Gen. Keitelis da
lyvavo ir Berchtesgadeno, ir
žuvyčių, kurios sukapojamos su galvomis, uodegomis,
vadovybe.
Brenerio pasitarimuose, ir
ašakomis ir viduriais, ir paskum visa tai apliejama
Centriniu asmeniu čia y- Compiegne sudarant paliau
dvokiančiu skysčiu, pavadintu Sovietų aliejum, ir kepa
ra generolas Keitelis. Tiesa, bas su Prancūzija. Jis ne
ma. Ko bjauresnio negalima nė įsivaizduoti ir vis dėl
daugelis jį nelaiko geriau kartą Hitleriui į ausį paš
to, nepaisant to, kiekvieną dieną į valgyklą priguža šim- I
siu vokiečių generolu. Jo nabžda drąsius karo planus.
tai darbininkų ir tarnautojų, bijodami pražiopsoti ir
paties draugai kartais jį
Jis turi 58 metus, yra še
šį gyvačių ėdalą. Tad koks turi būti skurdas, koks žmo
pravardžiuoja, amerikoniš
nių išbadėjimas, koks vargas!
kai betariant, “Desk gener šių pėdų aukščio, blondinas.
Tarp mūsų, pabėgėlių, dabar mėgstamiausia skaity
al”, “Funny paper general.” | Jis žinomas griežtumu kaip
ti knyga yra Malochovecas (žymi virimo knyga). Jis ei
Kiti prisimena, kad Didžia- ! namuose, taip ir darbe —
savo sūnui Jonui Jurgiui jis,
na iš rankų į rankas, ir visi stengiasi jį gauti nors porai
jame kare kapitonas Keite- į
pavyzdžiui,
įsakė
mesti
valandų, žinoma, ne tam, kad pasimokytų, kaip iš jo rei
lis buvo vienas iš tų nedau- i
mokslą ir stoti į armiją.
kia virti, bet kad ją galėtų pasiskaityti kaip kokią pasa
Gali kas būti Vokietijos Paskutiniai įvykiai patvir gelio karininkų, kurie per
K. J. Prunskis
kų knygą.
draugu, ar priešu, bet kiek-j tina, kad tikrai neapsivylė. ketverius metus negavo jo
(Bus daugiau)
Ar tikrai dar yra pasaulyje žmonių, kurie gauna
vienas turės stebėtis Reicho! Kame gi paslaptis tos vo kio atsižymėjimo. Bet vis
žmoniškai pavalgyti?
dėlto Hitleris atrado jame į
kariuomenės žygiais ir pri kiečių jėgos?.
Liepos 22 d.
užslėptas savybes, padary- j Jei pabudo siela, jei ver
pažinti, jog Vokietijos ar Šnipų tinklas susekė
Per pietus man bedrojoj virtuvėj beverdant mamai
damas dabar svarbiausiu žias laisvėn, nemigdyk jos
mija yra jėga, kokią gal pir- Į
sriubą, atėjo su gyvulio galva ponia komisarienė ir vi mą kartą aptinkame karų daugumą karo paslapčių
vokiečių generolu — ryšiu prievarta, bet klausyk jos
Visų pirma turime prisi
sus esančius pakvietė atvykti vakare į vaidinimą, kuria istorijoje.
tarp Fiurerio ir armijos. į balso.
M. Gorkyj
minti visiems žinomą pas
me ji vaidinsianti moterišką rolę. Žinoma, jos pageida
Dar 1936 metais Hitleris laptį, kad iš techniškos pu
vimas yra visiems įsakymas.
savo vienoje kalboje, prisi
Taigi, turėjau eiti ir aš. Tai buvo kažin koks pro mindamas tas žinias, kurias sės vokiečių armija turi vis
pagandinis dalykėlis. “Bolševiką” vaidino pats komisa Rusija suteikė savo sąjun ką, ką tik žino paskutinis
ras, o “bolševikę” — jo žmona. Per tarpuaktį į sceną gininkei Prancūzijai, kalbė karo technikos žodis. Nevel
tui Hitleris dar 1933 metais
išėjo komikas.
Propagandinės kalbos ir veikalėlis su
jo:
vasario 1 d. apimdamas Vo
laukė didelio puplikos pritarimo — tiems “bravo” ir
— Pagal šias informaci kietijos kanclerio vietą pa
“bis,” rodėsi, nebus galo. O publika susidėjo beveik iš
jas aiškėja, kad, pirma, tai sakė:
vienų pabėgėlių, kurie bolševikų mirtinai nekenčia. Ta
kos metu Rusijos armijoje
— Mes labai mylime sa
čiau kiekvienas bijosi išdavikų ir šnipų, o per mažą pri
yra 1,350,000 vyrų, antra, vo armiją, tą nešėją mūsų
tarimą paprasčiausiu būdu galėjo iškomentuoti kaip
kontrrevoliuciją. Koki bailiai vis dėlto yra tie žmonės! — kad Rusija turt 17,500,- ginklų ir simbolį mūsų di
000 paruoštų atsarginių, tre džios praeities!”
Bet ir aš pati plojau drauge su visais . . .
čia, kad rusų armija gink
Gausus vokiečių šnipų
Tačiau komiko “numeriai” buvo publikos sutikti luota didžiausiais tankų da
geležįne tyla, nors jie buvo labai geri. Išsyk padaina liniais, ketvirta, — kad Ru tinklas susekė daugumą už
vo kelis kupletus, kurie ironizavo priežiūros santykius, o ’ sija turi galingiausią pašau-i sienio karinių paslapčių. Iš
radingi vokiečių inžinieriai
refrene vis kartojo: “Kažin, ar šiandien kas turi protą, lio aviaciją.”
mokėjo kitų atradimus pri
ar ne?” Paskum jis išėjo užsidėjęs ant kupros didelį
Per keletą metų jėgų san taikyti savo ginklams ir dar
krepšį ir paskelbė, kad tai esą įrodymai, jog ir medis tu
tykis galėjo pasikeisti, betl įvesti naujus patobulinimus,
rįs išmintį. Kaip jo kitas klaunas pasiteiravo, kokių jis
visgi, jei tą žinodamas Hit gi Reicho vadovybėje yra
turįs tam įrodymų raštu, jis parodė degtuką. Ir šis vi
leris (nežiūrint karo su di buvusieji ar ir esamieji ka
siškai vykęs juokas buvo taip pat sutiktinas mirtina ty- Į
džiausiomis Europos galy riai, kurie geriau gyvento
la, plojo tik keli komunistai. Nors mes buvome dar ne- :
bėmis) ryžosi daryti žygį jus laikė nedavalgiusius, bet 1
seniai Sovietų piliečiai, bet visi puikiai žinojome, kad
į Rusiją, tai reiškia, kad armiją motorizavo ir paren
čia turime reikalo su provokacija, kurių taip dažnai
jis pasitikėjo savo armija. gė kiek tik galima.
griebiasi mūsų naujieji viešpačiai. Tai jau caro policiją
-------------------------------- ---padarė tokią nekenčiamą, ir buvo galima drąsiai tvirtin

Torpeduoto U. S. karo laivo “Kearny” Įeit. komandierius A. L. Danis.

NAUJAS PREMJERAS

IŠ KUR TA VOKIEČIŲ ARMIJOS
PASLAPTINGA JĖGA
Reicho generolai iš rimtosios ir linksmosios
pusės. - Keitelis - nuolatinis Hitlerio
palydovas. - Kaip jiedu šventė laimėjimą
prie rekordų muzikos. - Smulkmenos apie
trijų atakuojančių armijų vadus. - Anglų
draugas apie vokiečių karininkus. - Kaip
gyvena vokiečių karys fronte.
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Acme

telephoto)

Gen. Eiki Tojo — naujas
japonų premjeras. Gen. To
jo yra žymus kariuomenės
vadas ir nacių šalininkas.

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių

i

LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ g
KALĖDOMS!

^==-

/
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ti, jog ji neapsiėjo be tų šlykščių priemonių. Bet tai, ką
pasakodavo apie senąjį režimą, nors tat būtų ir šimte
riopa ar net tūkstanteriopa tiesa, vis dėlto būtų tik vai
kų žaidimas prieš tai, kas dabar dedasi. Dabar niekas
nedrįsta nei prasižioi, nei atsidusti, nei pakrutėti, nes ži
no, kad iš visų pusių yra apsuptas šnipų ir provokat jrių.
Taip ir dabar susyk suskambėjo: “Oblava, oblava!”
Visi kaip pamišę šoko prie išeinamųjų durų, bet jas jau
buvo užstoję čekistai. Kiti, apsiginklavę ligi dantų, ėjo
iš eilės ir suėmė kiekvieną, kas tik neturėjo su savimi
dokumentų.
Aš, juos pamačiusi, baisiausiai persigandau, nes nebuvau pasiėmusi jokio, nors ir mažiausio, do
kumentėlio, kuris galėtų įrodyti mano asmenybę. Tada
pamačiau mūsų komisarą, ir man galvoje žybtelėjo išga
ninga mintis. Aš priėjau prie jo ir paprašiau, kad jis
paliudytų mano identiškumą, kadangi jis mane jau ge
rai pažįstąs. Bet js tik pažiūrėjo į mane iš aukšto ir su
panieka atsakė:

Bus daugiau.)
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WHOLESALE
BROKER
DINLNO ROOM MOT*. — HAH
LiOR SRTH — RFDRftOIM RETU
— RVO8 — RADIOS — RF
FR1GRRATORN — MAMHERf:
MANOKLM — HTOVFS
*11 NattanaUy
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Šie įvairių spalvų Kalėdų sveikinimai, 21 iš viso — 14 lietuvių kalboje
ir 7 angly kalboje — už savaitės kitos bus užbaigti, sudėti į dėžutes ir siunčia
mi “Draugo” skaitytojams.
Šiame “Draugo” Kalėdinių kortelių rinkinyje visi sveikinimai yra skir
tingi, ypatingo stiliaus, vaivorykštės spalvomis spausdinti, gražioje dėžutėje
sudėti, ir visais atžvilgiais katalikiški. Tai bus pirmas sykis, kad kokia nors
lietuviška įstaiga tokius puikius ir stilingus Kalėdinius sveikinimus yra at
spausdinus lietuvių visuomenei.

Atsiminkite - 21 KORTELIŲ už................. $1.00

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Aven
Telefonas REPUBLIC 6051

_
PT==

Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu —

“DRAUGAS

2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.

DRAUGAS

Pirmadienis, spalio 20, 1941
=

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Rengiama pramoga
susilaukia talkos
Kaip malonu ir smagu
dirbti, kada atsišaukus į
Chicagos katalikišką visuo
menę, tas atsišaukimas ne
palieka tuščias. Taip yra
ir su rengiama pramoga
spalio 25 d., Aušros Vartų
parap. salėj (West Side),
Nekalto Prasidėjimo Švč. P.
Marijos Vargdienių seselių
vienuolijos naudai. Papra
šius į talką, gerb. klebone
kun. J. Dambrausko prane
Šimu, soisilaukta nuoširdžiau
šio pritarimo. Žymios cicerietės veikėjos ir kunigų
motinos, būtent — V. Mo
zerienė, p-nia Petrauskienė
ir vietos parapijos veikėjf
p. Jakštienė, pirmosios sto
jo į pagalbą. Jas pasekė ki
tos: iš Bridgeporto R. Ma
zeliauskienė, jos sesutė, vest
saidietė, M. Aitutienė; ii
Brighton Parko, niekado:
nepailstanti ir nesenstant
— M. Navickienė; iš Towr
of Lake, P. Turskienė ir O
Sriubienė; taip pat vestsai
dietis veikėjas C. Druktenis, Ig. Kryževičius, Suržickas ir daugelis kitų. Iš to
rodosi, kad laimėjimų kny
gučių tikietai visi bus iš
platinti, už ką ne vien ren
gėjai, bet ir viršminėtos se
selės bus giliai dėkingi.
Na, o ką jau besakyti apie pačią pramogos suma
nytoją, Antaniną Leščins
kienę, kuri ne vien kad or
ganizavo rengėjus, bet jinai
aukojo $25.00 lėšoms pa
dengti, tai pat ir desėtką
knygučių pasiryžo išplatin
ti. Tai nuoširdi visų gerų
darbų veikėja ir rėmėja.
Taigi, iš to visko matyti,
kad prisirengimo darbas
sklandžiai eina. Bet, kadan
gi vis dar atsiranda norin
čių stoti į talką, o knygučių
tikietų, gal pritruks, užtat
malonių geraširdžių prašy
čiau, suteikti kokią nors do
vaną tą vakarą “bingo” žai
dimui. Ką gi veiks susirinkę
spalio 25 d. gerosios mote
rėlės, be abejonės, jos norės
pažaisti, ir tuo pačiu prisi
dės prie kilnaus darbo. Do
vanas galite priduoti pra
mogos dvasios vadui, gerb.
klebonui kun. J. Dambraus
kui. Jisai maloniai laukia
visų.
Užtat, malonūs lietuviai
bei lietuvės, rezervuokite
spalio 25 dienos vakarą, šeš
tadienį, ir atvykite į West
Side parapijos sale, kur tu
rėsite malonumo gražiai pra
leisti laiką ir paremti viršminėtų seselių vienuoliją.

Iš Tėvų Marijonų
Bendradarbių 10-jo
skyriaus susirinkimo

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė. Tihamer Toth.

Apskr. priešseiminis
susirinkimas

Chicagos jaunimas
organizuojamas

Lietuvos Vyčių Chicagos
Lapkričio 2 d. bus reikš
minga tame, kad Dariaus- apskrities priešseiminis su
Girėno salėje, 4414 S. West- sirinkimas įvyks trečiadie
ern Avė., įvyks Lietuvos Vy nį, spalio 22 d. 8 vai. vak.,
Vartų parapijos
Bridgeport. — Spalio 10 čių Chicagos apskrities sei Aušros
d. Tėvų Marijonų Bendra melis. Jame dalyvaus dau Club Room, 2323 W. 23 PI.
darbių 10 skyriaus susirin gelis dvasiškuos, profesio Visos kuopos prašomos pri
kime komisija raportavo, nalų, biznierių, veikėjų ir siųsti atstovus ir visi kuopų
kad piknikas buvo sėkmin buvusiųjų narių. Dalyvaus, valdybos nariai prašomi da
gas. Atsilankęs kun. J. Prun gal, keletas centro ir kitų lyvauti ir pranešti kuopos
skis prašė talkos ruošian- apskričių valdybos narių, veikimą. Visų komisijų na
ties prie parapijos jubilie atsilankys žymesni lietuviai riai prašomi dalyvauti ir iš
sportininkai ir atstovai ki duoti savo raportus.
jaus.
tų
organizacijų. Bus svars
James Cherry, vice pirm.
Chicago ir apylinkės lie
toma,
kaip
suorganizuoti
A.
Saučiūnaitė, rašt.
tuvių katalikų draugijų at
stovų konferencijon, Aušros lietuvių katalikų jaunimą ir
Vartų parapijos salėj, lapkr. jam pastatyti rekreacijos
9 d., išrinkti šeši atstovai. centrą.
Chicagoj gyvena daug lie
Skaitytas Lietuvai Gelbė
ti Fondo laiškas reikale au tuvių. Turime vienuolika
Tovvn of Lake. — Žinoma
kų lietuviams tremtiniams parapijų ir aplink dar ke- j
visuomenės veikėja Elena
Į “Draugo” jubiliejinį ban lėtą. Dėlto reikalas yra, kadi
Gedvilienė spalio 12 d. su
kietą, spalio 26 d., kvieti iš Chicago kiltų stiprus or
rengė savo marčiai Elenorai
mas priimtas ir nutarta da ganizavimas lietuvių kata“shower party” savo na
lyvauti. Be to, skyrius nu * likų jaunimo į Lietuvos Vy
muose,
4639 So. Hermitage
tarė pasveikinti “Draugą.” čių organizaciją, kad Lietu
Avė.
Skaitytas laiškas nuo dva vos Vyčių Chicagos apskri
Sukviesta giminės ir drau
sios vado kun. Dambrausko, tyje būtų atstovaujamos
gės ir E. Gedvilienė jiems
Aušros Vartų parap. klebo virš 25 kuopos, vietoj vie
iškėlė puotą. Jurgiui ir Ele
no, kviečiantis dalyvauti nuolika, ir tai dar daugelio
norai Gedvilams ir laukia
“bunco” vakare spalio 25 d., apmirusių arba neveikian
čių.
I mam kūdikiui sudėta daug
Nekalto Prasidėjimo Pane
Taip, reikalas yra gerai ‘ linkėjimų ir dovanų.
lės Šv. seserų naudai, išbė
suorganizuoti savo didžiau- * Juozapas ir Elena Gedvi
gusių iš bolševikų terorizuo
lai greitu laiku taps “grandjamos Lietuvos. Priimtas. sį turtą... savo lietuvių ka
talikų jaunimą į lietuvišką, pa” ir “grandma”.
Nutarta dalyvauti.
Gedvilai yra stambūs au
Nutarta leisti 20 knygu katalikišką jaunimo organi
kotojai parapijai ir darbuo
čių laimėjimui skyriaus nau zaciją — Lietuvos Vyčiai.
1942 metais organizacija tojai visose draugijose, or
dai. Narės mielai sutiko pa
švęs 30 metus gyvavimo ir ganizacijose, kai kurių net
sidalinti knygutes.
amžini nariai. Taip pat yra
Nutarta įdėti paveikslą į seimas įvyks Elizabeth, N.
nuolatiniai “Draugo” skai
parapijos jubiliejinę knygą. J. Bet 1943 metais seimas
tytojai
ir rėmėjai. Jaunieji
Prisirašė šeši nauji nariai bus Chicagoje. Pasitikima,
Gedvilai taipgi seka savo tė
užsimokėdami metines duok kad iki to laiko seimas bus
galima laikyti pirmame lie vų pėdomis.
les.
tuvių katalikų jaunimo rek
Linkime Dievo palaimos
Pirmininkė A. Vaišvilienė reacijos centre, kuris bus
ir tolesniam jų gyvenime.
dėkojo už nuoširdų rėmimą įsteigtas kiekvieno lietuvio
Dalyvis
Tėvų Marijonų įstaigų, ku ir kiekvienos organizacijos
rioms taip labai reikalinga pagalba.
ROMA, spalių 1 d. —
parama. Linksma, kad sky )
Taip,
dalyvaukime
seime

Anksti
šį rytą anglų bom
rius kiekvieną mėnesį auga.
Paskutinis tarė žodį cent lyje! Prisidėkime prie orga banešiai atakavo Neapolį,
kur užmušta dvylika asme
ro pirm. Druktenis. Aiškino nizavimo darbo ir paremki- nų ir sužeista trisdešimt
apie TT. M. neturtingumą. ! me Namo Fondą, kas kiek septyni. Italų oficialieji šiuo
Dėkojo naujam skyriui už išgali Lietuvos Vyčių Chi gsniai pažymi, jog bombų
stebėtinai daug nuveiktus cagos apskritis visad pasi sukelti gaisrai greitai buvo
darbus, pareikšdamas, kad liks dėkingas. Red Cherry sulaikyti.
10-tas skyrius stebuklus da
ro savo darbuote.
Laima

"Shower” Elenorai
Gedvilienei

Laikraščiams medžiaga
nebus varžoma

American Newspaper Publishers’ Ass’n, New York
City, generalinis manadžeris Cranston' Williams pa
reiškia, kad laikraščių lei
dimui reikalingą medžiagą
įsigyti šalies vyriausybė
nieku būdu netrukdys, ne
paisant ginklavimosi. Vy
riausybė pripažįsta, kad lai
kraščiai gyventojams yra
būtinai ir kuo kitu jie nepa
J. K. keičiami.

NO! NO!
There is No extr» chtrge for Vitamin A in
Smith Brothers Cough Drops. These delicious
drops stiil cost only 5Y. (Black or Men^hol)

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A

TR aoe^LJB

Vitamin A (Carotene) raises the resistance of
mucous membranes of nose and throat to
cold iofections. when lack of resist*
■f ance ii due to Vitamin A dcficicncy.
/£

DACĮ/^I

— namams statyti, remontuoti ar
• **OiXX>L\«xO pirkti. Ilgametis Ikmokėjimo Planas.

MES MOKAME

ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

LOAN AMOCUnONofOtar

JUSTIN MACKIEWICH, Frea.

4192 Archer Avenue

t
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Wive», mothers, sisters— they’re often
forced to

point the way to

haii

•AMT. IMS. LAIDOTUVIŲ DDtMTOBIAI

health to their men folkl For women

KELNER - PRUZIN

know that a healthy hcad producet
handsome

hairl

that's

And

•eziaulu Patamavtaua — Moteris patarnanja

why

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

women everywhere are pointing to

Fom-ol, the remarkable foaming oi)

fhampoo which first nourishes the

tcalp, then takes the dūli, parched
hair and brings it back to glowing

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

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

druggist for the regular 50c size.

Or, write for a generous trial bot

PAMINKLAI

tle, enclosing 10c to cover packing

MENISKAS DARBAS

and postage.

FOM-OL

ŽEMOS KAINOS

More than « sAampoo
—a traatmantl

-«•<*
v’»°'

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.

«»•

527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

>
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PASKUTINIS

Suėmė 3 generolus

PAGERBIMAS

LONDONAS, spalių 19 d.
— Vokietijos radio šiandie
paskelbė, jog prie Briansko
suimta trys Rusijos genero
lai, trisdešimt šeši komisa
rai ir daugel kitų ukštųjų
rusų pareigūnų.

PARYŽIUS. — Šiandie su
šaudytas Paryžiaus gyven
tojas Rene Baudet. Tai 80
jau sušaudyta Paryžiuje.
PARYŽIUS. — Už skleidi
mą antivokiškų lapelių su
šaudytas
belgas
H u bert
Chartier.

Doros keliu eidami, pri
eisime tikrosios laimės ži
burį.
Socializmo idealai teorijoj
labai gražiai skamba, bet
jie labai toli nuo gyvenimo
praktikos. — Gintautas.

/j

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotmriu Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir Sefttadlenlo rytais,
Ift Stoties WHIP (1520), su P. Šaltlmieru.

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!l
I MUl T 1x1 I L

tingai

įstaigoje. Jūsų indeliai rūpeaglobojami ir ligi $5.000 ap

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

Mokame

Metai Sėkmingo

Patarnavimo.

Nenunkrtaudilant

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
,

Tel. CALnmet 4118

3236 So. Halsted SL

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

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

J. LIULEVIČIUS
4848 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3819 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

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

ANTANAS M. PHILLIPS

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. IVestern Avenne
Tel. GROvehill 0142

LACHAVVICZ IR SŪNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
•
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

Net

Keiatuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.

with salads! A unique combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise. Miracle Whip is
by far America’s favorite salad dressing.

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

LAIDOTUVHJ DIREKTORIAI

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

Vieno Klljentol

tvonders

.$535,000

-------------------------

z/-----------------------
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MILLIONS AORII—Miracle Whip does work

JOHN. YOUR
HAIR IS A
FRIGHTIHERE,
USEMY FOM-OL!

KOPLYČIOS DYKAI I

MŪSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

MIRACLE WHIP!
Its "different” flavor
*1 always makes a hit.

APART APSAUGOS, TURIME
ATSARGOS FOND£ VIRS____

VISOSE MIESTO DALYSE

TAI IPYI^ITP

Everybody ravės about your
salads, Peg. What’s the secret?

mark

TURTAS VIRS.. $6,000,000

Chicago. III.

Joe. M. Mozeris, Sec’y.
J?

8307 Lltnanlca Avenue
Tel. YARda 4908

DRAUGAS

Pirmadienis, spalio 20, 1941

DIENRAŠČIO "DRAUGO” JUBILIEJAUS
PROGA
“Draugas” — dienraštis
jau 25 metai, kaip lanko
mūsų,
lietuvių - katalikų
namus. Jis tarnauja ka
talikų visuomenei. Jis ka
talikų visuomenę šviečia,
mokina, kelius nurodo. Tai
yra geriausias mūsų gyveni
mo draugas. Ne tik apsau
goja mus nuo visokių dva
sios nelaimių, bet garsinamūsų
parapijų,
draugi
jų, klubų, skyrių parengi
mus.
Ragina
būti lietu

viais, patrijotais. Taipgi
garsina lietuvius biznierius,
profesionalus. žodžiu vi
siems ištikimai tarnauja per
25 metus.
Dabar kuogi mes visi tu
rime atsilyginti už visą jo
mums paramą? Mes galim
šitaip padaryti: rengiamas
dienraščio jubiliejinis ban
kietas 26 d. spalio, DariausGirėno svetainėj. Mano pa
tarimas, kad mūsų draugi
jos, klubai, skyriai, biznie%

BUDRIKO
Naujų RCA VICTOR RADIO

IŠPARDAVIMAS
KIEKVIENAM APSIMOKĖS ATSILANKYTI IR
PAMATYTI VISUS VĖLIAUSIOS MADOS
IR GERIAUSIUS RADIOS

5

SENSATIONAL IN VENTION!^*

MAGIC BRAIN

k

riai, profesionalai siųstų
tinėm traukti.
Klebonas,
Svečiuose
pas
sveikinimus ir dalyvautų
linksmai nusiteikęs, visą va
tame bankiete. Duokit, ger geriečius
karą sukinėjosi tarpe sve
biamieji, sveikinimus ir įsičių, kiekvieną pragalbino,
Dėka gerų draugų, V. ir
gykit bilietus iš anksto. Jei
kas davė suprasti, kad jų
U. Galeckų, 3356 So. Lowe
visi paiemsim šį “Draugo”
tarpe viešpatauja nuoširdu
Av., spalių 12 d. turėjom
jubiliejinį
bankietą,
bas
mas. šokiams prasidėjus
progos pabuvot gariečių tar
“Draugo”
administracijai
mes, čieagiečiai, kad ir nepe. Mat, Šv. Kazimiero pa
noroms, turėjom skirtis su
garbė, bus mums patiems.
rapijos kleb.
kun. Martis
Užmirškim visas klaidas
linksmais gariečiais, parsiyra pastarosios dėdė, o ga
veždami malonių prisimini
ir būkim tikrais “Draugo”
riečiai tą dieną iškilmingu
mų ilgam laikui.
rėmėjas.
Mes dažnai pa-I
bankietų šventė 25 metų pa
sakom, kad “Draugai” to ir
Vienutė.
rapijos jubiliejų.
to nepadarė, bet pažvelgę į
Ištikrųjų vaišingi žmonės
visuomenę pamatysim, kad!
tie Gary lietuviai: nukrovė Marijonų Misijų
nei vienas nesam be klaidos.'
stalus visokiom gerybėm.
Jei žmogus negali pats sa
Pamaniau, mus čikagiečius, tvarkraštis
vęs patenkinti, kaip “Drau
tikrai pralenkia tuo atžvil
3. Spalių 19 — 26 dd. —
gas” tokią plačią visuomenę
giu.
Lowell, Mass., Šv. Juozapo
gali patenkinti.
Svečių prisirinko pilna parap. bažnyčioje — kun.
Šis jubiliejinis bankietas
ne tik “Draugo,” bet ir mū salė. Pats klebonas paste Kazimieras Rėklaitis, M.I.C.
4. Lapkričio 24 — 30 dd.
sų visų, kurie padėjom bėjo, kad tai džiuginantis
Pasirodė, net — Chicago, III., Dievo Ap
“Draugui” per 25 metus gy reiškinys.
vuoti. Tad mūsų visų prie salė jau permaža, kuomet vaizdos parap. bažnyčioje
dermė visus nustebinti savo norim visi sykiu pabuvoti. — kun. Antanas Mažukna,
Programą išpildė moky M. I. C.
atsilankymu. Jei žymūs as
menys sutiko dalyvauti, tai klos vaikučiai ir merginų
mes turim pasirodyti, kad choras. Svečias kun. K. Ba
išvien remiam savo katali rauskas pasakė kalbą ir
WHOLESALE
kvietė susirinkt į tą pačią
kišką spaudą.
LIQUOR
Yra žmonių, kurie greit, salę 22 spalio, kuomet jis
ĮSTAIGA
be apgalvojimo, užpyksta sakys prakalbą apie Lietu
ir metai skaitę, arba rašę vą ir jos padėtį. Manau,
korespondencijas. Taip da gariečiai yra geri lietuviai
Ilveilojame
po visų
rydami mes nieko nepasiek patriotai, jie supranta da
Cbleago
bartinę Lietuvos padėtį, tad
sime ir toli nenueisime.
Aš nuo savęs sveikinu vi ir tą vakarą skaitlingai su
sirinks.
Kun. K. Baraus
REMKITE
sus “Draugo” rėmėjus ir
SENĄ
LIETUVIŲ
darbuotojus, taipgi Tėvus kas yra ne tik geras kalbė
KANTER. Sav
DRAUGA
Marijonus, kurie yra daug tojas, bet geras ir daininMUTUAL LIQUOR CO.
darbo įdėję, visą štabą. Kad ninkas. Radęs vieną kitą pa
4707 S. Halsted St.
Te>. ROULEVARI* 0014
Dievas duotų sveikatos tam dėjėją užtraukė dainelę ir
tuoj
susirinko
būrys
sutar

sunkiame darbe.
Reikia
daug kantrybės ir didelio
REMKITE IR PLATINKITE
pasišventimo.
Taipgi sveikinu “Drau PAMOKOS KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
go”
jauną
menedžerių
kun. Ciniką, redaktorius,
bendradarbius, kurie dirba
kad “Draugas” būtų turi
ningas.
Aš busiu bankie
te su visa šeima. Ypatin
gai kviečiu visus Cicero lie
tuvius.

'i

Anastazas ‘Valančius.

Gražios vestuvės
I®“
)įį“
Vef'

No lid to lifi—no ornamentą to movė
No needlet to utorry about
No more objectionable turface noitet
Real life to your muiio
Recordt latt indefinilely
Roll-out Record Changer

Come on in today for a demonstration of thia
amazine new way to play recorda. Model illuatratcd nas all these great fcaturcs in additinn
to the scnsational Maeic Brain: Spectacular
new Magie.Tonc Ccll witn Jewcl-I,itcScanner...
F1exiblo Tone Bridge . . . Teletube radio with 9
RCA Victor Preferred Type Tubes . . . Ameri
KA*Kiea
can and foreign radio reception on 3
RMMM TTF,
vavebands . . . Electric Tuning ...
• AMO ttfM*
DualTone Controls...z built-in antennaa (one for dnmestic and one for
foreign reception) and many ethcr For Ftoor
proofa of its outatanding quality.

/

MAŽOS RADiOS,
kaina nuo

$11.95
ir aukščiau

Pilnas PASIRINKIMAS VICTOR REKORDŲ

7

Spalių 11 d. buvo iškil
mingos vestuvės O. Usaitės
su J. Lindžium. Šliūbas per
šv. Mišias buvo Aušros Var
tų P. Š. bažnyčioj.
Kaip
jaunieji, jų palydovai, taip
tėvai, giminės sykiu priėmė
Šv. Komuniją, kas retai ten
ka mūsų tarpe matyti.
Vestuvių
puotoj
buvo
daug svečių.
Vakarienėj
dalyvavo ir Aušros Vartų
parp. kleb. kun. Dambraus
kas. Jauniesiems palinkėta
viso gero.
Matyt, nemažai dėta pas
tangų jaunojo tėvelių Lin
džių, kad svečius linksmai
nuteikti, nes visko buvo per
pilnai. E. Paulienė, E. Ru
dienė ir kitos nemažai turė
jo padirbėti, kad pavaišinus
1 tokį būrį svečių.
Vienutė.

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO

3241 So. Halsted St. ir

3409 So. Halsted St.
Tel.: YARDS 3088

Budriko Radio Valanda:
Iš WCFL, 1000 kil. stoties, kas Sekmadienio vakarą
nuo 5:30 iki 6:30 vai.

•ad

»n»i iRKVenv

UKI.P H-AKTEI) — VYRAI
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REIKALINGI "BAND 8AW¥E118"
Ir "BELT SANDEKS".
Nuolatini
darbui, geras užinokeatiK.
ALONZ1 FURNITURE COMPANY

1832

lluhbartl Street

420 NO. ORLEAN8 ST.
4tli Fluor

HELP WANTFD

'

— MOTERYS

—

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

CONFECTION CABINET CORP.
430 W. Erte Street

2517

MERGINA REIKALINGA už velterkų. Patyrimas nereikalinga. Nuo
latinis darbas, gera alga. Kreipkitės
prie:

FEDERAL INN .RĘSTAI'RANT
418 So. tanai Street
1604.

OI’ERATOItKOS — "single needle”
mašinoms dresių siuvimas. Nuolati
niai darbai, gera užmokestis.

JOANNE klDDY D.RESS.
212 So. Markei St. Oth Fluor

Studija Įrongta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
domis ir Hollyvvood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

Street

(oughing, Gasping
Thanks to a Doctor’s prescrlption calle J
Mendaco. thousands now palliate terrlble r<«
currlng attaeks of choklng. gasping, coughing. wneezing Bronchlal Asthma by helping
nature remove thiek excess mucus. No dopes,
no smokes, no injectlons. Just tasteless,
pleasant tablets. The rapid. deltghtful palliatlve action commonly helps nature bring
_______ ___
_ —_
veelcome
sleep
a "God-send.” A printed
prlnted
guarantee tvrapped around eacli puckage of
Mendaco insures an Immediate refund of
the full cost unless you are completely sat
lsfled. You have everythlng to galn and
nothlng to lose under this posltlve money
back guarantee so get Mendaco Irom your
druggist today for only 60c.
*■

ARTHRITIS
come' relief in
Arthritis dae
to Sulphur deficiency. Small
daily cost. Mon
pains. The
ey back if i*o
i>IEW Colloidal
relief after 30
(odized Sulphur
days' dosage.
rapsules called
Begin taking
SULI’HO-KAPS
TODAY.
often bring welYoutJDruggisOui^SULPHOdKAPS

Don’t dcspair

of relief from
terribie Arthritis aches or

W0LK STtJDI
1945 West 35* Street

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos

7Ae
įMOST

PASKOLOS

MODERN

COMPI.KTE

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-jnų MORGICIŲ
Mėnesiniais atmokėjimais

KpVtNCEO PHOTUGKAPHY

l.0WEST POKSIBl.E PRICES

PILONE, I.ArAYtATE 2SI3

Mutual Federal
Savings
and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.
KAZANAUSKAS, See.

AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTI?
Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontrakv>rius
Ir Karpenterys

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAM
MUKU KLIU
BLIUSKELTŲ
PIRATINIŲ
KOJINIŲ
I’OCKET’BOOKŲ
KORSETŲ
K f? PIKIAMS DRABUŽIŲ

Thousands whb suffercd from the torturing
pains of rheumatism. sciatica, lumbago, ncur.'ilRia and neuntis—are certainly happy over
their diacovery of NURITO. Now they hava
found a quick-acting formula which specdily
rclieves those ezhausting museular aches and
pains. NURITO is trustvvorthy and dcpendable
—contains no opiates. If you want to feel again
the joy of relief from pain—ao you can work in
peace and sleep in comfort—be wise and try
NURITO under this ironclad guarantee. If the
very lirst three doses do not relieve that cruel
pain to your satisfaction—your money will he
refunded. Don’t suffer. Ask your druggist today
for NURITO on this guarantee.
(T.N.G.)

V. VILEIŠIENE, SAV.

Fotografas

71st

NAMAS PARSIDUODA:
šešių kambarių, gerus medinis na
mas parsiduoda labai pigiai. Ran
dasi po adresu — 231 Swan St. Jrengtas su karšto vandens šiluma
ir "enclosed” porėtu. Pirkėjas gali
tuojau ten apsigyventi. ApKuinuotas dėl greito pardavimo. Kreipki
tės telefonu—pašaukite VINeennes
3784.

TURTAS VIRS 91,100,000.

CONRAD

West

Asthma Mucus

UEI.P WANTED
AD — DEPT
127 No. Dearborn St.
Tel. Raudolph 0488—04 8»

EEN. J

t

r-

Avenue, ant l-nu> ankšto.

SALDAINIŲ PARDAVIMUI MER
GINOS, nuo 17 iki 27 metų. Nuola
tini darbai. Tik gražios merginos lai
atsišaukia. Matykite M r. Shapiro.

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA

GLAMOUR
FROCK SHOP

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, T1L
valdžios darbų — dabar užsiimi
visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimo

2223 West 23rd Place
Tel. Canal 5014

6922 W. Roosevelt Rd.
Tel. AUSTIN 1175

SKAITYKITE

“DRAUGĄ”, PLATINKITE

“DRAUGĄ”

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlevvood 5883
Rez.: • ENGlevvood 5840

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Klausykitės

Sophie Barčus
Rytinės Radio
VALANDOS

Kasdien nuo 8:45 v. ryto
iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30
iki 9:15 vai. ryto.
Taipgi Pirmadieniais
7:00 vai. vakare.
Išgirskite Vėliausias žinias,
Muziką, ir kitus įdomius Pra
nešimus.

uukšč.
uukšč.
aukšė.
uukšč.
aukšė.
aukšė.
aukšė.

PARSIDUODA GEItAS NAMAS
Parsiduoda geras dvejų fletų medi-»
nis namas su mūriniu guradžiu.
Randasi lietuvių apgy ventoj 18-toj
kolonijoje. Kaina labai pigi. Kreip
lutės po adresu; to 10 So. Luiou

1003 EAST 82iul STREET
Pilone: V'INeeiuies 8SOO

YVEBster

lr
ir
ir
ir
lr
ir
lr

CHARLES P. SI ROM.HKIS & CO.,
0021 So. YVestern Avenue,
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

VEITERKOS — dienomis ar nakti
mis darbas. Patyrusios. Uniformos
duodamos.

Phone:

cottaglai nuo $2.500
bungalų nuo $4,700
2-fletų nuo $0,500
3-flelų nuo $0,500
4-fletų nuo $13.500
8-fletų nuo $16.500
10-fletų nuo $22.500

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

'MACHINE HAND8” — "A8SEMBLERS" tr "CABINET MAKEHS”.
Patyrę prie rakandų specialiai už
sakytų. Nuolatiniai darbai, gura už
mokestis.

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

816 W. 33rd Place,
Chicago, III.

Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujų
namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suruntskis Coiupuny.
Taipgi turime didelį pasirinkimų se
nesnių namų, ant lengvų išmokė
jimų:

REIKALINGI DARBININKAI

LAIKAS-.

W. G. E. S.
ENSE

NAMAI — KARMOS
“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

IŠ STOTIES

JOS. F. BUDRIK, Ine

CLASSIFIED

Rez. Tel. VICTORY Z*»9

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

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

DRXUOXB
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LIKO SAVAITE IKI "DRAUGO” DIENRAŠČIO
BANKIETO - RUOŠKIMĖS
Įsigykime bankieto bilietus kuo greičiausiai
Už savaitės įvyksta dien
raščio “Draugo” sidabrinio
jubiliejaus bankietas. Kitą
sekmadienį, spalio 26 d., Da
riaus ir Girėno Auditorijo
je renkasi plačioji Chicagos
ir apylinkės visuomenė pa
gerbti per ilgus metus jai
tarnaujantį
laikraštį —
“Draugą”. Esame tikri, kad
visuomenė įvertindama šio
dienraščio nuveiktus darbus,
norėdama, kad jis ir toliau
mums tarnautų, susirinks
kuo skaitlingiausiai. Norė
dami sau užtikrinti vietą,
reikia būtinai kuo greičiau
siai įsigyti bankieto bilie
tus. Prie bankieto yra viso
kiausi priruošimai, tad ban
kieto rengiamasis komitetas
labai nuoširdžiai pataria
kuo greičiausia įsigyti savo
bilietus, kad būtų žinoma
kiek dalyvauja.

Iškilmingas bankietas
Sprendžiant iš komiteto
žinių šis bankietas bus kuo
iškilmingiausias. Anot vie
no nario išsireiškimo, “kuo
met pats arkivyskupas pir
mą kartą pasirodo mūsų,
lietuvių, tarpe, turime kuo
gražiausiai pasirodyti. Pir
mas pasirodymas labai daug
reiškia. Kokį įspūdį pada
rysime sekmadienį, toks ir
pasiliks mūsų arkivyskupo

mintyse per ilgą laiką. Tad
turime rimtą pareigą kuo
iškilmingiausiai viską ruoš
ti ir kuo gražiausiai pasiro
dyti.” Nėra abejonės, kad
daug pasakyta.

Tėmykite “Draugą”
Šios savaitės bėgyje bus
plačiajai visuomenei teikia
mas ne vienas “suprizas”.
Per visą savaitę bus teikia
mos labai svarbios infor
macijos apie įvykstantį ban
kietą. Kas dalyvauja, kokia
bus programa, kas progra
moj dalyvauja, ką matysi
te bankiete ir t.t.
Kas svarbiausia dabar

Liko vos kelios dienos iki
bankieto. Svarbiausia yra
kuo greičiausiai įsigyti ban
kieto bilietus. Jeigu kas ga
lite, tapkite bankieto garbės
nariais, sumokėdami penkis
dolerius, už kuriuos gauna
te du bilietus ir vardas pa
skelbiamas programos kny
goj. Šiandien vėl paduoda
me sąrašą tų asmenų ir vie
tų, kur galima įsigyti bi
lietus. Visi pasiryžkime da
lyvauti
šiame “Draugo”
dienraščio jubiliejiniame ban
kiete, kuris įvyksta šį sek
madienį, 26 d., Dariaus ir
Girėno Auditorijoje. Būki
me!

"Draugo" Bankieto Bilietai Platinami
Kiekvienoje Lietuvių Kolonijoje
K. Šerpetis, 1710 No. Ho- Mr. Vaicekauskas
nore, North Side.
4242 So. Maplewood
Mr. žvirblis, 1513 35th Brighton Park.
Avė., Melrose Park, Iii.
Mrs. Samienė
Mr. K. Kantautas, 903 No. 3751 So. California
Brighton Par.
20th Avė., Melrose Park, III.
Mrs. Mozeris
Mrs. Rudienė
2511 W. 45th PI.
1603 So. 50th Avė.
Brighton Park.
Cicero, III.

1315 So. 50th Avė
Cicero, UI

Mrs. Aleliūnas
3251 So. Union Avė.
Bridgeport.

Mr. Vladas Shemetulskis
1440 So. 57th Ct.
Cicero, UI.

Mrs. Gudas
901 W. 33rd St.
Bridgeport.

Miss Betty Plekavičiutė
371 E. Kensington St.
Roseland, III.

Mrs. P. Snarskienė
601 E. 88th St.
So. Chicago.

Mr. Sorzickas
2320 So. Hoyne Avė.
West Side

Mrs. Turskienė
4639 So. Hermitage
Town of Lake.

Mr. Maskolaitis
1651 No. Claremont Av<.
North Side.

Mr. Stanulis
6651 So. Talman
Marųuette Park.

Mrs. Sriubas

MostMIŪDLE-AGEtfomen
38-52 Years

.Suffer Distress At This Time!

If this period in a votnan's llfe
makes you eranky, restless,
nervous, irritable, Ured, blue at
times, suffer weakness, dizziness, hot flashes, distress of
“irregularities”—
Start at once—try Lydia E.
Pinkham’s Vegetable Compound. It’s one medicine you
can buy today mede erpecially
for women — it helps relieve
distress due to this functional
disturbance. Lydia Pinkham’s
Compound has helped hundreds of thousands of women

Pirmadienis, spalio 20, 1941

MISIJŲ SEKMADIENIS CHICAGOJ
ĮSPŪDINGAI MINĖTAS
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jinių kongregacijų kuni tybes gali ištikti gripo (ingų ir brolių vienuolių abi fluenzos) epidemija. Sako,
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pasitvarkymas yra suriš Pamatė susirūpinusį,
riaus ir jį parduoti pedliotas su nemažomis išlaido
riams. Tas yra ryšium su
mis. Dauk kas politikierių areštavo
šalies saugumo stiprinimu.
norėjo žionti, kas turi pa Independense blv. ir LexSeniau buvo pranešta, kad dengti tas išlaidas.
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Smulkūs “Drauge” skelb’
mai nedaug kainuoja, bet
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk *Drar
go* “Classified” skyriuje.

Chicagos gatvėkarių
li
nijos reikalauja
padidinti
važinėjimo ratą iki 8 centų.
Tuo reikalu Illinois preky
bos komisija vykdo ap
klausinėjimus.
Linijų auditoriaus pava
duotojas E. C. Burke komi
sijai aiškino, kad šiemet li
nijos turi daugiau važinėtojų, negu pernai. Bet pel
nas mažėja, nes darbinin
kams padidintas atlygini
mas. Tad joms, esą, jau ne
užtenka 7 centų ratos.

dasi Mercy ligoninėj, Ma
nistee, Mich. ši žinia paim• ta iš Grand Rapids Herald.

X A. Valančius, pLačiai
žinomas ne tik Ciceroj, bet
ir Chicagoj veikėjas taip
vertina “Draugą”, kad dien
raščio 25 m. jubiliejaus ban
X North Side, Šv. Myko kiete nutarė dalyvauti su
lo lietuvių parap. salėje spa visa šeima.
lio 17 d. buvo prakalbos, ku
X Pp. Petkeliai, žinomi
riose ugningai ir nepapras Town ,of Lake gyventojai ir -4
tai gyvai kalbėjo dr. P. Vi duosnūs kilniems reikalams
leišis ir kun. K. Barauskas. įsirašė į Lab. Są-gos amži
Prakalbose buvo 50 žmonių nus narius paaukodami $100.
ir Lietuvos tremtiniams Si Petkeliai turi nuosavą namą
bire aukų surinkta $62.15. prie 48 ir So. tyarshfield g.,
Stambesnes aukas lietu yra nuolatiniai “Draugo”
viams tremtiniams paauko skaitytojai ir žada dalyvau- .
jo šie ^asmenys: klebonas ti dienraščio jubiliejaus ban *
kun. J. šaulinskas — $5.00, kiete. Jų dukrelė lanko pa
A. Laurynaitis — $10.00, K. rapijinę mokyklą.
Butkevičius — $4.00, M. LiX Barnaule, Sibire, kaip
žauskas — $3.00, T. Davalpapildomai teko patirti, yga — $2.00, Bruno Tūbelis
ra išvežti’ lietuviai: mok.
— $2.00. Daugelis kitų pa
Spudienė, Lukošaitienė, Siaukojo po dolerį, kuriuos
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nios sutuoktuvės įvyko Ne
X Vincas Ivanauskas, sū
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nus West Side biznierių Iva- r
Šv. bažnyčioj spalio 11 d.
nauskų, turinčių vyriškų f
Šliūbą per Mišias davė kun.
drabužių krautuvę prie Cer
V. Andriuška, MIC. Jaunie
mak gatvės, kitą mėnesį su
ji, tėvai ir palydovai priė
situoks su Frances Kuzmars '
mė šv. Komuniją. Vestuvių
kis. Jaunoji baigus
šv. Ka«
puota buvo Aušros Vartų
zimiero akademiją dabar
parapijos salėj.
lanko Chicago Teachers’ Col
X Charles Edikauskas, 24 lege.
m. amžiaus dirbęs Manistee
Muzika tai meilė, ieškan
Iron Works, spalio 15 d.
labai sunkiai sužeistas ran ti žodžių.
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Kristaus Karaliaus Šventėje
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKRS LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
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EARGIJTU

DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

4416 So. Western Avenue, Chicago

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

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

niu

Plačiai kalbama
apie gripo epidemija

METAI! —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehill 2242
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Įžanga • * • • (V-®® įėjimas Ir 18c U. S. Def. Tax) .... $2.00

Pradžia 6-tą valandą vakare.

