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Sovietams ir Esi ijoje eina teismo diena
♦

Vokiečių - sovietų karas
sukėlė tikrą politinį Babilo
ną. Milijonai žmonių visa
me pasaulyje staiga ėmė
kalbėti visai ne taip, kaip
kad jie kalbėjo to karo iš
vakarėse. Dar to karo išva
karėse Amerikos komunistai
iš visų jėgų kurstė darbinin
kus prie streikų, šaukė prieš
Amerikos įsikišimą karan,
niekino prez. Rooseveltą.
Anglijos ir Amerikos kapi
talistai ir visokie didikai į
Staliną žiūrėjo su panieka ir
laikė jį Hitlerio talkininku.
Visi ėmė kitaip kalbėti, kai
užsikūrė ugnis rytų fronte.
Stalinas pasidarė “kovoto
ju už demokratiją.” Komunistams gi kapitalistinė Anglija ir Amerika staiga pasidarė geros jų talkininkės.

Ostrovo ir Pskovo srityse
vokiečiai nesulaikomi

Dekanozov bijo
grįžti Maskvon

Besarabijos fronte daroma pažanga.

ISTANBULAS, Turkija,
liepos 9. — Gauta žinia, kad
sovietų ambasadorius V. G.
Dekanozovas iš Berlyno nu
vyko Bulgarijon ir iš tenai
nenori grįžti Maskvon. Jis
bijo, kad Stalinas jį gali nu
bausti dėl jo apsileidimo
pareigose.
Kalbama, kad Dekanozo
vas iš anksto Stalinui ne
pranešęs apie vokiečių pasi
rengimą pulti sovietus.
Ir kiti sovietų diplomatai
ir konsulai bijo grįžti Mask
von. Jie žino, kas ten jų
laukia.

Kijevui pavojus

BERLYNAS, liepos 9. — mas sovietams neįmanomas
| Vokiečių karo vadovybės trūkstant plentų ir geležin
pranešimais, vokiečių ka kelių. Be šių susisiekimo
riuomenė užima likusią su- priemonių ir patiems vokie
sovietintą Estijos dalį. Spė čiams daugiur yra sunku
jama, tenai vokiečiams pa mų žygiuoti pirmyn.
klius sovietų kariuomenės
Kai kuriose fronto dalyse
dalinys, kurs nesuspėjo pa vokiečiai per keletą dienų
sprukti sausuma ir jūra, kai negali stumtis pirmyn. Tu
J vokiečiai rytiniu Peipus eže ri nutiesti kelius per pelkė
ro pakraščiu pasistūmę už tas sritis ir turi išnaikinti
daro bolševikams paspruki raudonarmiečių
užnugary
mą.
užsilikusius dalinius, kurie
Prieš keletą dienų praneš vietomis neturi noro gra
ta, kad bolševikai Estijoje žiuoju pasiduoti, nors gerai
Londone raudonieji
I skerdynėmis numalšino estų žino kad pasprukimaa ne.
sąjūdį prieš sovietų režimą. įmanomas. Ypač pelkėtose
•
labiau pasidrąsina
Taip
pat pranešta, kad bol srityse daug raudonarmie
Pasaulinio biznio žino
ševikai
Estijoje viską sunai- čių yra išsislapstę. Jie ken
vas Douglas Miller parašė
LONDONAS, liepos 9. —
^kino ir išgriovė, kad niekas kia vokiečių susisiekimams.
šitokią knygą: “You Can’t Anglijon atvyko sovietų
netektų vokiečiams. Netru
Do Business with Hitler.” Rusijos kariškoji misija, kuRumunijos fronte vokie
(“Draugas” Acme telephotoi
kus
bus
patirta
barbariški
Knygos antraštė rodo, kas rios priešakyje yra maj.
Ukrainiečiai, kurie, po vokiečių okupacijos sugrįžę namo, verkia, nes savo artimųjų
čiai rumunų padedami žy
jų darbai.
toje knygoje įrodinėjama. | gen. Golikovas.
miai pažangiuoja. Kijevui
tik lavonus terado. Juos išžudė Stalino slaptoji policija GPU už tai, kad jie buvo nuOstrovo ir Pskovo srity jau irgi yra pavojus.
Amerikos anglofilai ir karo
Leit. gen. Sir Henry Powšalininkai tąSknygą “dažnai nalil britų g^neraTinis Stalk) žiūrėti, kaipo nepriklausomos Ukrainos šalininkai. Paveikslas atėjo iš Berlyno radio se vokiečiai stumiasi
pir
(Maskvos
pranešimais,
myn. Tenai jie veržiasi iš
mini ir išrodinėja, kad Ame- viršininko pavaduotojas, mi- bangomis.
ilgai geležinkelio Petrapilio bolševikai visam karo fron
rika bizniškais sumetimais siją pasitiko ir sveikino,
link ir susiduria su nežy te nieko daugiau nemato,
turinti įsikišti karan. Girdi,
Vietos raudonieji gaivalai
miuoju bolševikų priešini kaip tik savo “laimėjimus.”
jei Hitleris laimės, tai Ame- gavo progos sukelti nepamuisi. Tas aiškinama tuo, Jie “naikina” vokiečių pul
rikos užsieninei prekybai du- prastas džiaugsmo demonkad bolševikai gausingas jė kus ir divizijas. Net Londo
rys bus uždarytos.
stracijas. Londone raudonųWASHINGTON. — Kon
gas sutraukę į kitas fronto ne nepasitikima tais Mask
Prileiskime, kad taip galėį? sck8j1ų/ra tūkst.angrese reiškiasi triukšmas, dalis. Kariuomenės kilnoji- vos pranešimais).
Sovietus triuškina aplinlr * tų atsitikti, kaip minėtoje"81’ J‘e ,suPlu<?° J ^lez1"/
kad be jo atsiklausimo prez.
vtsr^so
J kelio stoties aikštę ir nuzeknygoje kad rašoma. Uoė
Bet ar
Ladogo ežerą
Roosevelto pastangomis oku
verta tautai eiti karan su rė šalin policiją, saugojusią
Prez. Rooseveltas
misiją.
Kai
kurie
apkabinę
puota Islandija.
prekybiniais išrokavimais?
HELSINKIS, Suomija, lie pilio Murmansko geležinke
Per kiek laiko pelnas, gau išbučiavo sovietų misijos pos 9. — Suomių kariuome lio, kurs jau keliose vietose
apie Islandijos
narius.
WASHINGTON.
—
Kon

namas iš užsieninės preky
VICHY. — Prancūzijos
Komunistams yra svarbu, nė jau atėmė iš sovietų di perkirstas ir jau visa sa gresui pranešta,
kad iš okupavimą
bos, padengtų karo išlaidas?
vyriausybė
praneša, kad Sidesnę dalį tų teritorijų, ku vaitė kaip bolševikai negali “lend—lease” septynių bili
Vėl-gi, ar yra užtikrinimas, kad kapitalistinė Anglija pa
kilo vaduoti Stalino skaldo rios 1940 metų taikos su juo naudotis. Geležinkelis jonų dolerių fondų jau 60
WASHINGTON, Repo, 9.
kad karas bus laimėtas?
daužomas
ir
nuduobėtas
ori

mą
imperiją.
tartimi
buvo
prijungtos
So

—
Spaudos konferencijoje pasiduoda.
nuošimčių
išleista,
daugiau

•
|
nėmis bombomis.
vietų
Rusijon,
ir
toliau
da

Baltuose
Rūmuose prez. Roo
sia
Anglijai.
Prezidentas
Kai Stalinas pasigrobė pu
ro
puikią
pažangą
visu
fron

Sovietų lakūnai retkar reikalaus kongreso skirti seveltas pripažino, kad Is
sę Lenkijos, dalį Suomijos ir Uždraudė per radiją
LISABONA. — Portuga
tu
kovoje
su
bolševikais.
landija nepriklauso vakari
čiais puola Helsinkį ir kitus daugiau išlaidų.
dalį Rumunijos, o vėliau vi
nio pusrutulio sričiai,
nes lijos vyriausybė protestuo
Karelijos fronte, šiaurva arčiau sovietų pasienio esan
są Lietuvą, Latviją ir Estiją, internacijonalą
ja prieš prez. Roosevelto
karinėse Ladogo ežero pa čius suomių miestus. Pada
WASHINGTON. — Prezi Atlantike sričių ribas nega pareiškimą, kad Azorų sa
tai jis be abejonės manė,
krantėse suomiai atsiėmė ro ir nuostolių sukeldami dentas Rooseveltas vakar lima korektingai nustatyti. los yra pavojus Amerikai.
LONDONAS, liepos 9.
kad tuo ne vien praplėtė sa
Žodžiu, prezidentas išaiš
vo darbininkiško rojaus sie Britų radijo transliavimo !Lahdenpolja ir perkirto ge- gaisrus.
Baltuose Rūmuose pietavo
Portugalija, sako, gins sa
Suomių artilerija nuolat su W. VVillkie ir tarėsi apie kino, kad laivininkystės lais las nuo okupavimo.
nas, o kartu pagerino ir su korporacija uždraudė komu- j ležinkelį tarp Sortavala ir
vei Atlantike atsiekti visi
stiprino savo karinį fron nistams transliuoti savo Kakisalmi.
bombarduoja sovietų bazę tarptautinius reikalus.
kariniai žygiai pateisinami.
Anot suomių karo vado- Hango, Suomijoje. Pranešta,
tą. Dabar jis turėjo pama “internacijonalą.”
KAIRO, Egiptas. — BriAnot jo, Amerikos su An
Lordų rūmuose šis drau- vybės pranešimo, smarkūs kad ten bolševikų priešinityti, kad tais pagrobimais
WASHINGTON.
—
Konglija susisiekimas turi būti *« bombonešiai keletą karjis atsiekė kaip sykis prie- ■ dimas paaiškintas, kad sov. mūšiai vyksta minėtam fron mąsis nuolat silpnėja.
žemesni,j, rūmų pir- apdraustas. Sį tikslą atpuolė Graikijos dalis ir
šingų rezultatų. Tais pagro- Rusija dar nėra Anglijos te, kur suomiai pasistūmė
Sovietai .r toliau bando .s mininkas (speaJkeris) Ray.
okupuotą Krito
siekti J. A. Valstybės pasi- jvo*i’ec,M
to
žodžio šešias mailes, paėmė kiek lėktuvų iššokdinti savo pa
bimais Stalinas tik pablogi sąjungininkė
burn
yra
priešingas
draftu
ryžusios užimti dar ir Azo- , sal9tai sovietų artilerijos, at rašiutininkus. Tačiau suo
no ir susilpnino savo frontą. prasme.
pašauktiems
vyrams
ilgin

rų ir Cape Verde salas, jei
bloškė sovietų kontrataką ir miai visur budi ir su tuo
ti kareiviavimo laiką.
HELSINKIS. — Sovietų
tas
bus reikalinga.
Iš savo klaidos Stalinas Britai Dliola vokie- sunaikino keletą sovietų tan- priešu lengvai apsidirba.
lakūnai ir vėl puolė šį mie
jau nebegali pasimokyti. Tas
**
kų.
(Iš
Maskvos,
kaip
papra

WASHINGTON.
—
Vi

stą
ir apylinkes. Keletas
Nuo Ladogo ežero šiaurių
jau pervėlu. Bet Amerikai įįy pramonės
Smogia
į
nugarą,
stai,
pranešama,
kad
Suo

daus
reikalų
sekretorius
orinių
bombų susprogdinta
kryptimi suomiai įsiveržė
tai dar nevėlu pasimokyti.
darbininkų gyvenamoj daly.
jau tolokai sovietų teritori- mijos fronte bolševikai “sek Ickes kreipės į 16 guberna sako naciai
Mat, tūli Amerikos strategai centrus
mingai
”
kovoja
su
priešu).
torių,
kad
jų
valstybėse
bū

15 asmenų užmušta ir 125
jon ir artinasi prie Petrovnori eiti Stalino-pėdomis. Jie 1
tų
20
nuoš,
sumažintas
ga

sužeista.
BERLYNAS, liepos 9. —
LONDONAS, liepos 9. — skoje. šioj srity suomiai
šneka, kad Amerikos saugu
zolino
vartojimas.
Vokiečių užsienio reikalų
mui reikią bazių Azijos pa- Britų lakūnai kaip nakti prasiveržė per sovietų Ka- Daug sužeistų
ofiso minties reiškėjas laik- I
BERLYNAS. — Vokiereliečių
kaimus,
kurių
gy

mis,
taip
dienomis
su
ma
krantėse už 6,000 mailių ir
YVASHINGTON.
Am.
raštis
Deutsche
Diplomąčiai
tvirtina, kad J. A. Valtaip-gi reikią bazių Europos žomis pertraukomis puola ventojai išsislapstė miškuo vokiečių sovietų
Raudonasis
Kryžius
skelbia,
tisch
p
o
litische
Korresponstybės
įsiveržė karo zonon
ir Afrikos pakrantėse už vokiečių pramonės centrus se. Išsislapsčiusieji paskiau
kad iš 10 siunčiamų į An- denz pažymi, kad J. A. Vai- *r Vokietija prieš tai imir
okupuotoj grįžo patyrę, kad su liku fronte
3,000 mailių. Girdi, Ameri- Vokietijoj
gliją slaugių 6 nesuranda- stybių žygis Islandijoje yra sis karinių priemonių. Vo
ka turinti užimti Dakarą, Prancūzijoj. Anot praneši siais namie suomiai žmoniš
pažymi, kad, rasi,
Azorines salas, kurios per mi)< visur dideli nuostoliai kai apsiėjo.
NEW YORK, liepos 9. — nia. Slaugės dingo naciams aiškus smogimas į nugarą kiečiai
Europos bendruomenei, kuri netrukus prez. Rooseveltas
šimtmečius priklausė Portu- ’ sukeliami.
Keliose fronto vietose šuo Columbia Broadcasting sis sutorpedavus britų laivą.
kovoja su bolševizmu už Vakarų pusrutulio srities
galijai ir t. t. Jei Stalinui
Vokiečių lakūnai taip pat miai išvysto veiklą prieš so temos korespondentas per
WASHINGTON,
liepos
9.
Vakarų civilizacijos išsau- ribą nustatys kur ties Vol
brangiai atsiėjo strateginių puola Anglijos pakrančių vietus.
radiją iš Stokholmo (Šve
—
U.
S.
kariuomenės
orinis
goj
imą.
! ga.
punktų grobimas savo parų- sritis. Bet visiškai mažu
Viena suomių armija ko dijos) praneša, kad daug
korpusas
įsteigė
transporti

bežyje, tai ko gali susilaukti mastu. Matyt naciai daug voja prieš sovietus Viipuri vokiečių kareivių sužeistųjų
LONDONAS. — Teismo
Amerika, užimdama žemes užimti sovietų karo frontu, (Viborgo) fronte tikslu at iš sovietų fronto traukiniais nį oru susisiekimą su An Reikalaus dar pen
glija.
Ar
susisiekimas
vyk

nuosprendžiu
pakartas bri
už tūkstančių mailių?
-------------------------------------- siimti bolševikų užgrobtą vežama į Vokietijos gilumą.
kių
bilijonų
domas,
nėra
žinoma.
tas inžinierius George J.
jas. Anglijos diplomatams sąsmauką tarp Ladogo eže Sakoma, sužeistųjų skaičius
Eden, Anglijos
užsienio vertėtų padaryti savo sąži- ro ir Suomijos įlankos
ir taip didis, kad Rytų Prūsi
WASHIXGTON, liepos 9. Armstrong, 39 m. amž. Jis
Šio tiesioginio susisieki
rcikalų ministeris, pareiškė, nės rokundą ir pažiūrėti, užtelti prieš Petrapilį. Kita jos ir kitose arčiau fronto mo svarbiausias tikslas yra — Kongreso sluoksniuose pripažintas Vokietijos šnikad, girdi, Hitleris gal ne- kaip jie savo žodį laiko ir veržiasi Ladogo ežero pa ligoninėse jau neturima vie karo metu per Atlantiką ve kalbama, kad prez. Roose- ,,u*
užilgio vėl išlysiąs su taikos kaip jie sutartis vykdo. Ką krantėmis šiaurių link. To tos.
’
kongreso -------------------------------------- žioti abiejų šalių valdinin veltas netrukus
pasiūlymu. Bet tas pasiūly- anglai žadėjo Indijai, ara- liau šiaurių kryptimi vokie
Sako, vienas vokietis ke kus ir įvairių misijų narius. reikalaus dar penkių bilijoCHICAGO IR APYLINmas būsiąs atmestas, nes bams? Ar atmokėjo Ame- čių suomių armijos daliniai leivis apie tai pasakojęs ko Rasi, bus naudojami saus- nų dolerių daugiau skirti KF’.S. — Dalinai debesuota;
Hitleris esąs žodžio laužyto- rikai skolas?
artinasi prie sovietų Petra- respondentui.
žemio didieji lėktuvai.
šalies apsaugos reikalams, numatoma kiek lietaus.

Suomiai atkovojo bolševikų Amerikoje
užgrobtąsias sritis

i « ,ir

Svetur

♦
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Maloni viešnage pas
Murzas

PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
kitų srovių lietuviai užjau
čia ir remia mūsų seseris,
Lietuvai Gelbėti Diena į- nors tų seserų gimdytojų
vyks liepos 27, Lietuvių vi lietuviškų parapijų jie ne
ky, arba Lithuanian Count labai paiso.
ry Club, Willack, Pa., Rd.
Įvykiai Lietuvoje, Hitle
51. Pittsburgh ir apylinkės
lietuviai, pamatę savo tėvy-. rio karas su Stalinu ir bol
nės Lietuvos pasiliuosavimą ševizmu pradeda išjudinti
iš pavergimo, visi stoja gel vėl beveik visus lietuvius,
bėjimo darban. Todėl kas jie kratosi beviltės ir apa
tik jaučiasi tikru lietuviu tijos, drąsiau su viltimi pra
— visi į Lietuvių ūkį lie deda žiūrėti į Lietuvos atei
pos 27 dieną! Bus didelė tį. Džiaugsmu nušvinta lie
programa: dainuos visų tuvio veidas, nes blogiau,
Pittsburgh parapijų chorai, girdi, negali būti, kaip bu
Pasaulinės Parodos choras vo po bolševizmo letena.
ir Maironio choras. Kalbės Katalikiškoji Lietuva vėl
miesto majoras, Lietuvos keliasi ir nori laisvai gy
konsulas P. Daužvardis, tik venti.
ką iš Lietuvos pabėgęs ka
pitonas Kuizinas ir kiti. Bus
sportas: Soho lietuviai čempijonai žais basketball sų
Liepos 1 d. Vyčių kuopa
laikė mėnesinį susirinkimą,
Duąuesne jauktu.
kuriame palietė daug svar
Lietuvai Gelbėti Dieną bių reikalų. Artinasi jau
rengia Pittsburgho ir Apy Vyčių seimas, kuris įvyks
linkės Draugijų Komitetas šioje kolonijoje, tat jauni
Lietuvai Gelbėti sykiu su mas ir rūpinasi, kad atatin
Lietuvių Romos Katalikų kamai prisiruošti. Seimas
Federacijos paskirtu komi Vyčių organizacijos įvyks
tetu. Iš abiejų sudaryta rugpiūčio 12, 13 ir 14 die
bendras komitetas, į kurį nomis.
įeina: pirm. adv. E. Schulz,
pagelb. P. Dargis, sekr. J.
Liepos 3 d. šv. Vincento
Virbickas, iždin. P. Pivoru- Moterų Klubas laikė mėne
nas ir J. Grebliūnas. Jiems sinį susirinkimą ir turėjo
gelbsti ir kiti abiejų orga draugišką vakarėlį, kurį
nizacijų komitetų nariai.
suruošė Steponavičienė ir
Sadauskienė.

Rašančiam šiuos žodžius
netikėtai teko atsilankyti
pas Barborą ir Kazimierą.
Murzus, Maple Shade, N. J.
Stebino mane P. Murzai patrijotiškumu. Vieškambario
sienos papuoštos Lietuvos
didvyriais,
kunigaikščiais,
Lietuvos vėliava ir kito
kiom Lietuvos senienom.
Susėdus prie stalo skanių
valgių valgyti, šeimininkai
pasirodė ir tikrai praktikuo
jantys katalikai. Malo

Lietuvai gelbėti diena

West End

North Side
Liepos 5 d. moterystės
sakramentą priėmė Charles
Masslon ir Helen Zink. Pa
broliais buvo John Pauls ir
Margaret Naslavage. Vestu
vės tikrai buvo gražios baž
nyčioj ir namuose. Dangun
Įžengimo bažnyčia buvo la
bai puikiai išpuošta palmė
mis, fernomia ir kitomis gė
lėmis. Bažnyčios takai bu
vo išklotas ne tik balta dro
be, bet ir fernomis. Keturios
seserys pranciškietės atvy
kusios iš Esplen pertvarkė
gėlininko sustatytas gėles
ir pridavė daugiau grožio.
Beje, sesuo Pius valdė var
gonus, o kitos trys seserys
gelbėjo giedoti. Išėjo viskas
nepaprastai gražiai.

Rez. 6958 So. Talman Avė.
Rea. TeL OROvehill 0617
Office teL HEMlock 4848

svečių.
,

l "Draugas"

Acme teiepnotO)

Rusų kulkosvaidininkų komanda karo fronte.
veikslas atėjo iš Maskvos per radio.

Pa

šuo Magdalena ištekėjus ve
da labai gražų gyvenimą
Kitas jaunesnis brolis My
kolas taip pat pavyzdingas.
Martynas ir Marijona Būro
kai džiaugias išauklėję vai
kus ne tik sau, bet ir Die
vui ir tėvynei.

Povilas Dargis radio ban
gomis kvietė lietuvius iš to
limesnių apylinkių. Daug
darbo ir triūso Lietuvių
Dienos pasisekimui pridėjo
Šv. Pranciškaus seserų rė
mėjai ir tie, kurie aukojo,
dirbo ir maloniai patarna
vo atsilankiusiems.
Iki vėlyvo vakaro lietu
viška muzika
ir daina re•>f
Liepos 6 d. moterėlės po kordais linksmino Katilius
globa Šv. Marijos Nepersto- iš Homestead.
jančios Pagalbos ėjo ben
Talkininkavo net ir sve
drai prie šv. Komunijos.
timtaučiai, ypač Paulina Si
Liepos 6 d. vestendiečių mon, kuri pati pasistatė sa
matėsi skaitlingas būrelis vo būdelę, pati aukas su
Šv. Pranciškaus seserų rė rinko ir sykiu su savo gi
mėjų piknike. Tas piknikas minaičiais kun. Cox ir kun.
Lawless parėmė skelbdami
turėjo įvykti liepos 4 d.,
per radio. Todėl nemaža at
bet, iš priežasties lietaus,
silankė ir svetimtaučių.
atidėtas į sekmadienį.
Pittsburgh lietuviai biz
nieriai, kaip visuomet, gra
Liepos 7 d. įvyko laidotu
vės Anielės Kudirkienės. žiai pasirodė aukomis ir

P. Statkai, turėdami vie
nintelį sūnų, kuris jau įpu
sėjo moksle seminarijoje,
didžiuojasi, kad sūnus apdo
vanotas medaliu ir kitokiais
atžymėjimo ženklais
už
mokslą.

darbu.

Lietuvių Dienoj visuome
nės išleisti vienokiu ar ki
tokiu būdu centai nenuėjo
veltui. Jais buvo paremta
naujos akademijos statyba.
Todėl visiems rėmėjams, au
kotojams, darbuotojams ir
gausiai atsilankiusiai visuo
menei tariame nuoširdžiausį ačiū.

Jaunosios motina ir pa
tėvis Špakauskai yra žino
mi North Side biznieriai.
Kun. J. Skripkus
Savo namuose vaišino skait
lingus svečius, vestuvių pus
Lai gerasai Dievas sutei
ryčiuose dalyvavo vietos
klebonas kun. J. Misius ir kia jai amžiną atilsį.
Vietinis
kun. A. Karužiškis. Linkiu
daug laimės jaunai lietuviš
Philadelphia, Pa. — Klie
kai porelei.
rikai Juozas Burokas ir
Pranas Statkus atostogauja
Pittsburgh Lietuvių Die pas tėvus.
Daug northsaidiečių da
lyvavo seserų naudai su na dėl lietaus 4 d. liepos ne
Malonu
kazimieriečiams
galėjo
įvykti.
Buvo
atidėta
rengtame piknike liepos fl
prisiminti, kad neužilgo su
d. Šis piknikas turėjo įvyk sekmadieniui, liepos 6 d. silauks naujų kunigų.
ti liepos 4 d., tačiau iš prie Nors ir sekmadienį dangus
Klieriko J. Buroko sesu
žasties lietaus tapo nukel buvo apsiniaukęs ir protar tė jau dvylikti metai kaip
tas į liepos 6 d. Teko maty piais lietutis iškrisdavo, ta sesuo Sabina Kazimieriečių
ti daug nuoširdžių seserų čiau Pittsburgh ir apylin Kongregacijoj ir darbuojas
rėmėjų net ir iš tolesnių ko kės lietuviai gausiai susi mokytojaudama parapijinė
lonijų. Reikia tik džiaugtis, rinko į tradicinę metinę se mokyklose. Brolis Petras
kad seserys pranciškietės šventę, žavinguose Apvaiz Burokas, šįmet pašauktas į
turi tiek daug prietelių. Net dos kalneliuose.
US kariuomenę. Antroji se-

Padėkos žodis

-------------------- —------ ------ .----------------------------------------------------------------------

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Didžiausi pasisekimo kal
tininkai, taip greitu laiku
sukviestieji pittsburgiečius
Lietuvių Dienon, buvo ger
biamieji Pittsburgh klebo
nai, kurie ir patys atsilan
kė į gražų lietuvių subuvi
mą.

Kudirkų šeimyna daug pri
sidėjo prie organizavimo ir
palaikymo Šv. Vincento pa
rapijos. Velionės vyras a.
a. Vincas Kudirka, lanky
damas Lietuvą prieš pasau
linį karą, staiga mirė ir pa
laidotas Lietuvoj. Velionei
atliktas paskutinis patarna
vimas su trimis kunigais ir
skaitlingu būriu sesučių
Pranciškiečių. Palaidota šv.
Kazimiero kapinėse.

ir Lietuvos tremtinių pra i užpirkti vaistų ir drabužių
nešimų, raudonieji okupan-' ir siųsti Lietuvon. Visus
tai išplėšė visas Lietuvos fondus kviečiame sudaryti
vaistines ir išgabeno gydy-1 gydytojų ir slaugių persotojus. Lietuvos gyventojai nalą vykti Lietuvon su sku
pasiliko be medicinos pagal bia pagalba.
bos. Jiems yra reikalinga
Buv. Lietuvos Kariuome
skubi medicinos pagalba ir nės Savanorių grupė: Kpt.
drabužiai.
P. Jurgėla, adv. K. R. JurŠiuomi atsišaukiame į vi- gėla, P. Mikalauskas, J. Gusus brolius tautiečius gau-j delis, M. Sabenka, V. Dausiai aukoti. Visų fondų pra Į kintas, dr. J. P. Gale.
šome visas aukas skubiai _________________________
siųsti Amerikos Raudonajam’ REMKITE IR PLATINKITE
Kryžiui ir prašyti skubiai • KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Klierikai atostogauja
pas tėvus

Lieka tik palinkėti Dievo
palaimos ir ištvermės Jho
zui Burokui ir Pranui Stat
kui, kad pasiektų pašauki
mo viršūnę.

Taking your giri to tho
movies?

WATCH OUT!
Watch out that your breath does net
offend ... you yourself probably don’t
know whether lt's offensive or otherwlse.
If you want to make a hit wlth your
giri frlend, there’s a «ay to make your
breath more agreeable. And lt's easy.
Simply rinse the mouth wlth Llsterlna
Antiseptic before you start out. Listerine
halts food fermentation in the mouth,
the usual cause of breath odors accordIng to some authorlties, then overcomes the odors fermentation produces.
Lambert Pharmacal Co., St. Louia, Mo.

Batora Any Data Uaa

LISTERINE ANTISEPTIC

BR. J. J. SIMONAITIS

Buvusių savanorių

atsišaukimas
Ištieskime pagalbos
ranką!

New York, N. Y. —-

PI K M

SEGU

PIRKSITE

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenne

Kam paa ll-tos
Telefonas CANAL Mas — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien 1:00 a. m. Iki (.30 p. m,
Trod. Ir (e*t: »:00 a. nt. lkl
7:>0 p m.

■

o »I

Į

6631 S. California Avė.
Ofiso teL VIRginia 0036
Rezidencijos teL: BEVeriy 8244

PHYSICIAN AND SURGEON

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspeet 665.

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avt
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
9 iki 9 vaL vakare.

PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
ctATVRA!
MEDŽIAGOS STOGAMS

LIETUVIAI

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

DR. V. A. ŠIMKUS

DANTISTAS

Carr-Moody Lumber
Company

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

DAKTARAI
TeL YARda 3146
VALANDOS: Nno 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 ,
Sekmadieniais 11 iki 1*2

DR. P. ATKOČIŪNAS

Finansuojame namų pastatymą ai
pataisymą — Nieko (mokėti — 3
metai išmokėti — Apkainavimas
dykai.
Lietuvis Pardavėjas
Stanley Lltwinas — Vertėjas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tuipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANai 5969

DR. F. G. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

PASKOLA

PHYSICIAN AND SURGEON

CIA GAUSI

greit, leng
vata išmo
kėjimais —

2158 West Cermak Road
OfiM ML OANal 2346
Ofisu Vai.: 2—4 ir 7-9

NUO • IRI 90 METU.

Trečiadieniais pagal sutartį
Rea. Tėti HEMlock I1M

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
ind ILDAN ASSOCIATION,
2202 W. CERMAK ROAD

TURTAS
VUM

Reaid. TaL:

PROspeet 3634

1853 VVest S5th Street

LIGONIUS PRIIMA j
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. lr 8ekmad. tik susitartus.
Seredoj pagal sutartį.

£1,000,000.00

Tcleforna.-.; HEMlock 584»

i DR. PETER T. BRAZIS
6757 So. VVestern Avė.

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadienuus ir
Penktadieniais.

Nedėliomis pagal sutarti

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

4729 So. Ashland Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

OFISO VALANDOS:
, Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
.
ir •pairai autartį.

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

DR. A. JENKINS

Budriko Radijo Progoramal:
1

(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8

2500 VVest 63rd Street

.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

_

Ofiao telefonas PROapact 6737

|

DR. CHARLES SEGAL

OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.

pašaukite Yards 8088.

TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. S. R. PALUTSIS

per patyrusį lietuvį daktarą.

4631 So. Ashland Avė.

2202 VVest Cermak Road

Tel. Cicero 1484

1

DANTISTAS

4143 South Archer Avenue

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 lkl #

(C

DR. V. E. SIEDLINSKI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANai 7329

WCFL 1000 K. Sekmadieniais l
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadici
7 vai. vakare.
VVAA 950 K. Hawnlan — Sel
dienyje 4:30 po pietų.

Ofiao TaL:

4645 So. Ashland Avenue

Mokame 3y2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

OFISO VALANDOS
4 ir 9:39 — 8:30 vakare
ir pagal autartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,

DANTISTAS

Tel.: CANAL 8887

1 —

DR. RAČKUS

DR. C. VEZELIS

OF CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road

VIRglnla 1886

Tti. YARda 2246

Stanley Gavcus

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

REZIDENCIJA:

DR. STRIKOL’IS

756 VVest 35th Street
DIDŽIAUSIAS

Kreipkitės prie;

na METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie padalina
visą aklų (tempimą.

Telefonas REPublie 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

Perkraualo Baldus, VeBoJa Anglu

Tik viena pora aklą visam gy
venimui. Saugokit Jaa, leisdami
Urkaamlnaotl Jaa modernttklauala
metodą, kurią regNilmo mokslas
gali sutelkti,

2423 W. Marųuette Road

DR. A. J. BERTASH

Fumiture House

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

TeL YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

1 bušelis — 25c; 5 buš. už
|1.00; 10 buš. už $1.50

Worth, IU. Tel. Oak Lawn 10S-J-1

2201 VVest Cermak Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomia pagal sutartį.
Office tek YARda 4787
Namų tel. PROspeet 1930

MATYKITE MUS!

JUODŽEMĘ

110 So. Ridgeland Avenne

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

JOS. F. BUDRIK

— Parduoda—

DR. S. BIEŽIS

4645* So. Ashland Avenue

To Make Your Breafft Stvooter

STANLEY GAVCUS

TeL OANal 6122

mi

yndaia

mu

. (2-tros lubos)
TeL MIDway 2880
Cbicago, I1L
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS (

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARda 0994
Kez. Tel. KENuood 4300
VA1.aM)OS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vnl. dieną

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais
verta tauta.
Gea. Bkorupaki*

vėe

t
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Ketvirtadienis, liep. 10, 1941

MEDALIS SĖKMINGAM ŽAIDIKUI

Sveikata - Brangus Turtas

jf-y

tokio darbo, teikiant sken
SKENDUOLĮ
duoliui dirbtiną alsavimą,
K
Vasaros metu beveik kas pavyksta nelaimingąjį atgai
dieną rasime žinių laikraš vinti.
čiuose apie paskendusius be Jeigu randasi pagelbinin
simaudant. Amerikos stati kų, tegul jie nežiopso, bet
stika parodo, kad kasmet tegul brauko skenduolio ko
paskęsta apie aštuonetą tūk jas ,kad kraujas geriau cir
stančių žmonių. Ir lietuvių kuliuotų. Kiti tegul pašau
nemažai paskęsta.
kia gydytoją. Kiti tegul lai
Išgelbėti žmogaus gyvybę ko prie skenduolio nosies
yra didžiai prakilnus darbas. ame niją, arba kamparą, kas
Bet gelbėjant skęstantį, sau irgi pagreitina alsavimo at
gokis, kad ir pats nepaskęs- gavimą. Beje, įkišus pirštą
tum.
Jei nemoki gerai į mėšlinio grobo galą ir jį
plaukti, tai nešok į gilų van masažuojant, taipgi stimu
denį traukti lauk skenduolį, liuoja alsavimo centrus ir
nes vietoj vienos dvi gyvy pagreitina alsavimo atgavi
’' >:
bės gali žūti. Skęstantis mą.
žmogus siaubo apimtas, daž Kuomet skenduolis jau
nai ir savo gelbėtoją nutrau patsai pradeda kvėpuoti, tai
kia į gelmę, ir tokiu būdu jį reikia paguldyti į šiltą lo
abu žūsta. Drąsiau ir sau vą, prie kojų dėti šildytuvus,
giau yra plaukti prie skęs ir duoti jam kuodaugiausia
tančio su laiveliu arba su tyro oro. Galima duoti po
pripustu guminiu ratlankiu. truputį karštos kavos, arba
Skenduolį reikia kuogrei- kitokių stimuliuojančių gėri
čiausia ištraukti iš vandens. mų.
KAIP GELBĖTI

1. Paguldyk
skenduolį
kniūpsčią taip, kad jo galva
būtų žemiau, o liemuo aukš
čiau; tokiu būdu vanduo iš
tekės iš plaučių.

Reikia tuojau šaukti gy
dytoją. Tai yra būtina, nes
po skendimo pas ligonį gali
susidaryti visokios kompli
kacijos, gali gauti plaučių
uždegimą, gali širdis nusilpti, gali nervai sukrikti ir 1.1.
Ir iki gydytojas atvyks, jei
pastebėsi, kad ligoniui labai
sunku kvėpuoti ,tai jo kruti
nę reikia aptepti su muštardos skeidiniu.

2. Dešinę jo ranką padėk
Ar moki kaip daryti dirb
po galva, o veidą pakreipk į
tiną alsavimą? Jei nemoki,
kairę.
tai pasipraktikuok ant savo
• 3. Skenduolio burną pra- draugo ir išmok, kad, reika
džiodink įspraudžiant ką lui prisiėjus, žinotum kaip
nors tarp dantų; jei burnoje elgtis.
randasi dumblo, tai skubiai
iškrapštyk dumblą iš bur Ar moki plaukt? Jei ne
moki, tai paprašyk mokan
nos.
čio kad pamokintų. Išmokti
4. Atsiklaupęs apsižerk plaukti labai lengva jei neuž
skenduolio šlaunis ir sų mirši tos taisyklės, kad “sta
abiem rankom spausk sken čias pagalys greičiau grims
duolio apatinius šonkaulius ta negu gulsčias,” ir kad nie
slegiant visu savo kūnu svo kad neiškeik rankų aukštyn.
riu. Atskaityk, “viens, du,
tris, keturi,” ir atleisk slė Dabar pats geriausias laikas
gimą. Skaityk “viens, du išmokti plaukti ir pasiruošti
tris,” vėl spausk šonkau gelbėti skęstanti žmogų. Buk
lius; atskaitęs “viens, du pasiruošęs!
tris, keturi” vėl atleisk slė
Kol žmogus gyvens netur
gimą. Daryk taip ritmiškai
ir nuolat tol kol skenduolis to minčių tvaiku apsisupęs,
patsai pradės alsuoti. Ir ne ir jomis pats spinduliuos, tol
nustok vilties, dirbk! Kar jis bus bejėgis.
tais net po dviejų valandų
Svett Marden
J
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— namams statyti, remontuoti ar

I

pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
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VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

Tapkite Finansiniai Nepriklausomill!
TAI IPYZITP mflBq
• ** OI

I IXI

I C

įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpes-

tingai globojami

ir ligi $5,000 ap

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

Mokame

MUSŲ PASITIKftJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo
Vieno Klijento!

Patarnavimo, Nenuskrlaudžiant Nei

Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St.

Chicago, I1L

Jos. M. Mozeris, Sec'y.
------ 1---------
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Kokios galėjo būti dabartinio karo priežastys

pažeidimo pradedamas ka rojo Dievo, tikrosios doro
ras visai jo neskelbiant, pa vės mokslo, ir kovodami
Ar gali šios trys pasa
vergiame šalis tik dėl to, prieš jį pradėjo statyti sa
kiškos hipotezės sugyventi,
kad ją “protegavus” arba vo Babelio bokštus. Permasutikti? Tai negalimas da
kad kitas jos nepavergių. ža Europoj jiems buvo vie
lykas. Liberalistams atsto
tos tiems bokštams, todėl
vauja daugumoj demokra Tokiam tiesos vertybių pa
pradėjus ieškotis kiekvie
tinės valstybės, nors kai neigime, tokioj pakrikusioj
nam iš jų platesnės erdvės
kur tas liberalizmas buvo tarptautinėj moralėj reikė
— taip Europa sugriuvo.
atmestas krikščioniška įta jo tik kibirkštės, kad kiltų
ka iš paveldėjimo ar dėl karas, nes nei Tautų Są Už pavienio žmogaus klai
to, kad jaunuomenės auklė jungoj nebegalėjo susitar das ir nuodėmes atsako jis
jimas ir visoks organizaci ti, nei diplomatai važinėda pats. Už tautų, valstybių,
nis veikimas buvo paliktas mi vieni pas kitus. Vienas jos pačios. Gal Dievo Aplaisvas. Diktatūrinės val kitą stengėsi kaip įmany veizda leido žmonijai jos
stybės kaip tik į savo val dami apgauti ir pasinaudo pačios klaidas ir garbina
stybių tvarkymo, viešos do ti kaimyno silpnumu. Vati mus dievukus pamatyti,
rovės pamatus paėmė vie kano balsas dar prieš karą kad jie vėliau sugrįžtų prie
ną iš virš minėtų philoso- pamatė suirutę besiarti savo tikrojo Dievo.
Kun. Dr. A. Deksnys
phinių teorijų, jas paskel nant ir kad būsimas karas
bė kaip aukščiausį valsty bus baisus. Popiežius Pius
bės tikslą, ir visą valsty XI pasmerkė ir nationalsoir
komunizmą,
bės aparatą įkinkė tik tam, cializmą
kad įgyvendinus tą teoriją, kaip moderniškąsias here
nežiūrint ar ji teisinga ar zijas liečiančias ne vren
klaidinga. Tikrasis Dievas ekonominius ir philosofiKaune miestui buvo pave
ir Jo dorovės įsakymai ne nius klausimus, bet ir žmo sti keli apylinkės sovietiški
tik išstumti iš viešojo gy gų visą, jo tikėjimą. Libe dvarai - sovchozai. Laikraš
bet net privačiai ralizmas jau buvo praeita čiai rašė, kad jiems esą
(“Draugas” Aeme telephoto) venimo,
Jį išpažinti ir garbinti su me šimtmetyje Leono XIII- “blogai vadovaujama.” MarSam Snead, iš Hot Springs, Va., gauna golfininkų
darytos didžiausios kliu- °j° pasmerktas.
medalį po sėkmingo žaidimo.
vos sovehodze geriausias
tys ar net visai užginta,
Galėtų būti dar ir kitų sąlygas veistis turinčios . . .
dėl to, kad pati valstybė karo priežasčių: kultūrų, piktžolės, o šiaip kitų ma
susikūrė savo dievus ir sa tautų skirtingumo, neteisin žai tesirūpinama.
Jauni
vo dorovės dėsnius. Ir taip ga taika 1919 metų, bet čia vaisiniai medeliai dar bir
šiandien yra, kas vieniems jų neminėsime. Iš čia minė želio mėn. stovėję iš žiemos
nusikaltimas ir nuodėmė, tų skaitytojai gali kurią apraišioti. Sovehodze bu
tas kitiems dorybė, kas vie nori tą pripažinti tikres vus “didelė nešvara, apsilei
Iš pavergtų ir nuskurdintų Lietuvos niems vagystė, tas kitiems ne karo priežastimi. Galėjo dimas.” Einant į administra
aukščiausia teisybė, kas vie
ir visos drauge susidė cijos kontorą, reikėjo sau
gyventojų būt buvę išsunkta 46 mili- niems karas ir grobimas, jos
ti ir išsprogdinti Europą. gotis, kad neįvirstum į sąš
tas kitur, priešingai — tei
jonai rublių Rusijai ginkluoti.
Aš pats asmeniškai dau lavas. Sovchodzo vedėjum
singas savo teisių gynimas,
giausiai už karą kaltinu buvo Morduchaj Can, kuris
Maskolijos okupantai bu- uždirbtus pinigus Maskoli- garbinga kova už būvį ir
supratimo
įvairius philosofus, kam jie neturėjo jokio
vo išgalvoję naują priemonę jai.
egzistenciją.
Šiandien juk prigalvojo įvairiausių teo apie mašinas bei ūkio tvar
Lietuvos gyventojams api
Paskola pasirašyta "so iš to moralės, tarptautinių rijų,
apmulkino
žmonių kymą.
plėšti. Šį kartą tai būt at
cialistinei” statybai, tačiau teisių pagrindinių . dėsnių ! galvas, tie gi išsižadėjo tik
likta Maskolijos valstybinės
daugiausia buvo reklamuo
paskolos forma. Stalino pa
jama, kad paskola bus su
rašu bolševikijoje buvo pa
naudota ginklavimuisi. Pa
skelbta 9 miliardų 500 miliosak “Tarybų Lietuvos,” pa
nų rublių paskola, kuri bu
skola bus sunaudota “nau
vo nusistatyta išspausti iš
jiems tankams, lėktuvams,
gyventojų.
Okupuotosios
laivams ir kitoms ginklavi
Lietuvos daliai buvo paskir
mosi priemonėmis.” Lietu
ta 46 milionai rublių, šiuos
vos gyventojai, kurie prie
pinigus Lietuvos gyvento
Skaisčiai Nauji • . . Žavėtinai Gražūs
bolševikinės santvarkos ir
jai prievartos keliu turėje
visuotinio brangumo veda
atiduoti okupantams!
tikrų badmirų gyvenimą,
Pasirinkimas Visokių Kainų
Visuose fabrikuose, įstai buvo priversti atiduoti veik
gose ir t. t. buvo paskelbta, mėnesinį uždarbį, kad
kad visi turi pasirašyti pas
Kremliaus
feldfebeliški
kolos lakštų ne mažiau 2
maršalai galėtų pasiga
savaitės mėnesinio atlygini
minti naujų tankų ir lėk
mo.
Visomis, bolševikams
tuvų.
įprastomis priemonėmis bu
Lietuvos gyventojai nieko
vo
padarytas
tinkamas
spaudimas, kad niekas ne kito nelinkėjo, kad šie dei
drįstų pasirašyti mažiau. Iš mantais apsikarstę marša
daugelio žmonių buvo parei lai, su Kremliaus gaujos va
kalauta,
kad pasirašytų du Stalinu, kuo greičiausia
tarp 3 ir 4 savaičių uždar nusisuktų sau sprandą, o čia
bio normą. Taip, kaip vis verčiami atiduoti paskutinį
kas okupuotoje Lietuvoje uždarbį, kad raudonarmie
eina “laisva valia,,” taip ly čiai galėtų pažaisti kareivė
giai oficialiai paskolos pasi liais!
rašymas ėjo “laisva valia,”
Oficialiai buvo skelbiama,
Susižavėsite pamatę — nudžiugsite peržiūrėję
tačiau Lietuvos gyventojai kad iš 46 milijonų rublių,
—
Šiuos naujus 1941 Elektrinius Refrigerato
geriausiai žino, kaip tai gurie išspausti iš Lietuvos
rius, kurie visi turi ką nors naujo. Blizgan
praktikoje atrodė.
Specia gyventojų, 50 nuos. pasilik
čiai balti, moderniško stiliaus — jie pagra
lūs agitatoriai buvo paleisti
žins jūsų virtuvę — sutaupys ir laiko ir pi
sią Lietuvoje, o kita pusė
po fabrikus ir įstaigas, ku
nigų, sustabdys eikvojimą, užlaikys valgius
eisanti Maskolijon. Tačiau
rie nedviprasmiškai pareiš
geriau.
vienerių metų bolševikų oku
kė,
Kokio didumo? Kokį tiktai norite — nuo
pacija parodė, kad iš pa
kad kiekvienas atsisakymas
mažiausio mažam apartmentui iki didžiau
Pasiteiraukite Apie
vergtosios Lietuvos išspau
nuo paskolos pasirašymo
LENGVUS IŠMOKĖJIMO PLANUS sio didelei šeimynai — kainos ir lengvi iš
džiama viskas, kas tiktai
mokėjimai jums pritaikomi.
bus paskaitytas sabotažu ir
kurie palengvins
yra vertingesnio, ir grūda
Neatidėliokite. Ateikite pamatyti šiuos gra
“liandies priešų” rėmimu.
nupirkimą tokio
žius naujus 1941 Elektrinius ftaldytuvus
ma “galingojon” Maskoli
Šaldytuvo
kokio
norite
dabar!!
Tokiomis aplinkybėmis gy jon ir į kitas “broliškąsias”
ventojams nieko kito būt ne respublikas. Tad neteko abe
Randas prie jūsų Elektrinių Šaldytuvų pardavėjo dabai
likę, kaip atsisakyti nuo joti, kad visi 46 milijonai
duonos kąsnio ir atiduoti
(Nukelta į 6 pusi.)
(Užbaiga)

Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

Visuomet reikia stengtis at
gaivinti skenduolį teikiant
jam dirbtiną alsavimą. O
tai reikia daryti tuojau. Ge
riausias būdas atgaivinti
skenduolį yra šitaip:

V
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Kokie tipai valdė
atimtus dvarus

Naujas būdas buvo sugalvotas
gyventojams apiplėšti

JIE JAU ČIA - MU PERlIORĖJIMUIH

Nauji 1941 Elektriniai Refrigeratoriai
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siunčiu sveikinimus lr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienruAtis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodama*
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie.
sas, gina lr saugo jas nuo amžinojo išganymo prieSų.
Daugeriopai Upadaugija jūsų kaUllklSko dienraSčio skaitytojų skai
čiusi
* AMLETO GIOVANNI CICOGNANL
Laotllcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

(“Draugas”, liepos 10 d.,
1916 m.).
Visuotina vaikų Komuni

Po svietą pasidairius

Viskas eina "daun”

ja.... Popiežius Benediktas
Chicago lietuviškų balša
XV daugiau už visus kitus
vikų gazieta garsina parduo
Zigmo ir Icko
danti saviškiams Kapsuko
Mes manom, kad tasai nuošimtis žydų, nedalyvau valdovus rūpinasi sutaikin apgarsinimas
ti
kariaujančias
valstybes
istoriją.
Seniau jos kaina
jančių komunistų sąjūdyje, yra gerokai padidintas. Ir
K.
D.
prašo
padėti
ant
del

Europoje.
Dabar
Šv.
Tėvas
buvo doleris, o dabar tiktai
šiame krašte žydų komunistų yra daugiau, negu čia
no
šitokią
gromatą:
visiems
Europos
vyskupams
50 centų.
paduodama. Bet vis vien jie čia nevaidina vadovaujan
pasiuntęs
parėdymą
sureng

Pasirodo, balšavikam kačios rolės. Mat, yra jų tarpe labai daug turtingų žmo
“1939 metais, spalių 2 d.
nių, kapitalistų, kprie tikrai nenorėtų išsižadėti savo ti visoj Europoj visuotiną iš Vilniaus buvo gautas ši gale dabar viskas eina
turto, jei kas norėtų jį nusavinti. Prie komunistų san vaikų Komuniją, paskutinį toks pranešimas: “Mūsų iš “daun:” n etik Stalino saulė,
sekmadienį baigiantis antrų mintingasis vadas Stalinas konstitucija, paminklai, or
tvarkos taip įvyktų. Ir jie tą labai gerai žino.
Europoje, ypač mažesnėse valstybėse, žydų visuome metų karui. Visose Europos taip istorijos ratą pasuko, dinai, sovchodzai, kolchozai,
nė yra daug neturtingesnė. Dėl to ir komunistų tarpe parapijose visi vaikeliai tu kad dabar atvirai galime sa stachanovizmas, kūjai, piaužydų daugiau matome. Sakysime, kad ir Lietuvoj — ri būt prileidžiami prie Ko vo tikslo siekti. Todėl, kaip tuvai, ale ir visokios istori
ten komunistų judėjimas daugumoje pasirėmė žydų munijos. Gal nekaltų šir buržujai organizavo sąjungą jos. Tavorščiai, nesiskubindžių maldos išmaldaus Aukš
tautybės žmonėmis.
Vilniui vaduoti, taip dabar kit su pirkimu to “džionko:”
čiausiojo
suturėti
tas pasi
Bet, žinoma, ir tai dar neduoda teisės kaltinti visą
mes organizuojame sąjungą neužilgo jis bus nevertas nei
baisėtinas
skerdynes
Euro
žydų tautą dėl komunizmo atsiradimo ar jo plėtimo.
Kaunui vaduoti.
Prašom sudilusio peno.
poje...
mūsų draugų Amerikoje kuo
greičiausiai skyrius kurti ir Pasveikinimas nuo
Lietuvos Vyčių kongre dolerius rinkti ir mums sių Stalino
Dedu ant delno sveikinimą
sas.... Šiandie Wilkes Barre, sti.” Pasirašo Zigmas AngaEuropoje karo laukuose ir bombomis iš oro yra žu Pa. prasidėjo Lietuvos Vy rietis ir Ickas Finkelšteinas. nuo Stalino iš Maskvos lietu
viškoms draugijoms, už gardomi žmonės. Amerikoje mokslo vyrai stengiasi ap čių seimas. Lietuvos Vyčiai
Tur
būt,
nesulaukė
Zig

sinimąsi balšavikų gazietose,
saugoti žmonių gyvybę. Per dvidešimtį paskutiniųjų — tai mūsų prakilnaus jau
mas
ir
Ickas
nuo
savo
drau

kurios stikina už tai, kad
metų vaikų mirtingumas sumažintas 45 nuošimčiais. nimo organizacija. Suvažia
gų
iš
Amerikos
dolerių,
kad
Lietuvoj Stalino saulė švies
Tai yra karas už gyvybę, bet ne tam, kad žudyti. Ap vo 56 delegatai iš visų Suv.
negalėjo
ne
tik
Vilniaus,
kur
tų ir mūsų brolius, seseris
saugoti žmogaus gyvybę — tai yra aukščiausias idea Valstijų. Kongreso pirmi
apgarsinimą
rašė,
išlaikyti,
sudžiovintų į tikrus “suko
las; žudyti — pats žemiausias.
ninku yra išrinktas plačiai
ale
ir
Kauną
prarado.
Iš

rius.” Tats pats delnas ir
Šio krašto mokslininkai savo dideliu pasiaukojimu žinomas mūsų jaunimo tar
mintingasis
Stalinas,
pasukvisiems binieriams ir profešauniai tarnauja, kad žmonių gyvenimą padaryti svei pe veikėjas A. Aleksandra
kęs
tą
patį
ratą,
ar
dviratį,
sionarams, kurie ir gi garsi
kesnį, geresnį ir linksmesnį.
vičius...
ir užsisėdęs ant jo, gal, jau nasi tose gazietose.
iš Kremliaus į Uralu kalnus
Užmuštojo lietuvio strei dumia. O ką daro Angariekininko laidotuvės.... šiomis tis ir Finkelšteinas? Gal,
dienomis Melrose Park, III. vis dar laukia nuo savo
Rūgščių maslionkų klubo
Rugpiūčio 7 d. Marianapolio Kolegijos patalpose įiškilmingai palaidotas Bro draugų iš Amerikos dolerių restorane vienas klūbietis
vyks A. L. R. K. Federacijos 28-tasis kongresas, kunius Talmontas, kuris bu Kaunui vaduoti? O gal skel zupėj randa juodą plauką.
rin suvažiavę Amerikos lietuvių katalikų organizuoto
vo nužudytas streiko metu. biamuoju dviračiu ir patys Šaukia restorano bosą ir sasios visuomenės vadai tarsis įvairiais šių dienų reika
Dalyvavo daugybė žmonių, Kauno “vaduotojai” išdūmė ko;
,
lais. Vienas iš didžiausiųjų reikalų, tai nauji įvykiai
ne tik lietuvių, bet ir sve ten, kur šviečia jų saulė —
— Štai, žiūrėk, zupėj juo
Europoj ir ypač Lietuvoj.
timtaučių. Italų bažnyčioje į Maskvą, arba, gal, dumia das plaukas.
buvo gedulingos pamaldos. paskui savo saulę.
Bosas įsižeidžia ir greit
Buvo daug gėlių vainikų.
atsako:
Buvo ir benas. Į kapus mi
— Tamsta darai visiškai
nios žmonių ėjo pėsti. Ne daugiau ir daugiau apturi durną priekaištą. Juk dėl
K. Aras apie pulk. K. Škirpą “Darbininke” rašo, kad
laimingojo laidotuvėms drau ma žinių apie Carranzos tamstos vieno aš negaliu
jisai pirmiau daugiau reiškė simpatijų kairiesiems, bet
gai darbininkai suaukojo a- kareivių sukilimus. Vis dau samdyti šviesiaplaukę virė
pastaruoju metu gerokai pasikeitė ir nepaprastai ver
pie penkis šimtus dolerių. giau ir daugiau kareivių jątina katalikų pajėgas viešajame gyvenime.
Kaip žinoma, žmogžudis su pabėga plėšikų vado Vilios
Toliau sako:
imtas. Bet teismas jį ištei pusėn. Tarp meksikonų paJonas Kureitis aną pasi
"Pereitais metais kūčių vakarą Škirpa atliko išpa
sino. Sakoma, už jį užsisto sklydusios žinios, kad grei gyrė, kad jei jau jam pri
žintį ir viešai priėmė šv. Komuniją, šis jo gestas ne
jo kompanija. Paliuosuota- tai pasibaigsiąs Carranzos
sietų ženytis, tai merginą
vieną atšalusį supurtė ir privertė apsigalvoti: ar ne
sis iš čionai kažkur išdū viešpatavimas Meksikoj. Vi pasirinkčiau panašią sau.
laikas ir man grįžti prie Kristaus.... Ir tikrai, po Ka
są valdžią į savo rankas pa
męs.
— Tai būtų labai sunku,
lėdų ne vieną atšalusį tikėjime teko matyti klūpantį
•
imsiąs plėšikas Vilią, kurs — kaž kas jam atsakė. —
prie klausyklos ir einantį prie šv. Komunijos. Ener
Baigiasi Carranzos vieš šiandie visoj Meksikoj yra Daugelis merginų dabar yra
gingo vado pavyzdys paveikė ne tik į pabėgėlius, bet
patavimas Meksikoj •••••• Vis labai populiarus....
inteligentiškos.
ir į vokiečius, kurie žavejos mūsų pabėgėlių kalėdi
nėmis giesmėmis ir lietuvių nuoširdžiu ir giliu pa
RUSŲ MOTORCIKLI ŠTAI FRONTAN
maldumu. Vakare buvo bendros kūčios, kuriose da
-.v.-.-.-.-y zą-z».vą-z-z-...... l••••• •
I
lyvavo apie 300 pabėgėlių ir prieš pradedant iškil
4
mingą vakarienę ministeris Škirpa pasakė patriotiš
į
: .siį, S-:'
♦ z
ką ir krikščionišką kalbą, kurioje buvo jaučiama gi
lus tikėjimas, kad Lietuva vėl bus laisva ir nepri
klausoma. Jis aiškiai pasakė: kitas kūčias valgysi
me jau laisvoj ir nepriklausomoje Lietuvoje. Yra
daug gražių vilčių, kad naujo sąjūdžio vadas Škirpa
mokės sau pasirinkti tokius pagelbininkus, kurie
visą tautą nuteiks kūrybiškai ir neteks matyti po
’t'
sūnių, o visi jausis naujai atgimusios Lietuvos sū
: i
numis ir dukromis. Reikia nepamiršti, kad ministe
4
* n •
:
u *
ris Škirpa yra ne tik Lietuvos kariuomenės savano
ris, kuris kovojo seniau su bolševikais, bet jis taip
f
:
pat yra patyręs politikas ir diplomatas, nes teko jam
atstovauti Lietuvos reikalai, kaip ministeriui Var
šuvoje ir Berlyne, o be to, ilgą laiką Berlyne buvo
u U *
karo atache, kur gerai pažino Vokietijos jėgą ir or
ganizuotumą”.
-V|>- -... —..
A Vz w

Gyvybės saugojimas

Karo eigos aiškintojai
Laikraščių vadinamieji kolumnistai ir įvairūs karo
įvykių aiškintojai per radijo dabar turi tikrai daug
medžiagos savo kalboms ir raštams.
Deja, jų tarpe nedaug tėra tokių, kurie būtų geriau
susipažinę su tais klausimais, kuriuos jie mėgina išaiš
kinti. Dauguma jų kalba tik dėl to, kad kalbėti ir už
tai gauna atlyginimą, arba kad tik ką nors parašyti.
Jie daugiausia pasiremia tais pranešimais, kurie yra
gaunami iš propagandos biurų Maskvoje, Berlyne, Lon
done ar Romoje. Iš privačių šaltinių žinių sunku yra
gauti, nes visose kariaujančiose valstybėse yra įvesta
labai griežta karo cenzūra. Pačių vyriausybių išleisti
komunikatai yra artimai surišti su propaganda.
Skaitant, sakysim, pranešimus iš Berlyno, susidaro
vaizdas, kad vokiečių armijos netrukus jau bus Mask
voj ir Leningrade; gaunamos žinios iš Maskvos nori
įtikinti skaitytojus, kad raudonarmiečiai ne tik atsi
laiko, bet ir pačiam Berlynui sudaro pavojų jų narsu
mas.
Ir dėl to, tų kalbėtojų ar rašytojų, kurie remiasi tik
propagandiniais pranešimais, reiškiamos nuomonės apie karo eigą, neturi daug reikšmės. Jų nereikia imti
už tikrą pinigą.

Apie Baltijos valstybes
Latvijos pasiuntinybė Vašingtone išleido savo 52-rą
biuletenį, kuriame yra daug vertingos medžiagos apie
Baltijos valstybes. Latvijos ministras dr. A. Bilmanis
nesugriaunamais argumentais įrodinėja, kad Baltijos
valstybių nepriklausomybė — tai Baltijos jūrų lais
vės garantija. Šiame leidinyje randame nemažai žinių
iš Latvijos istorijos. Paduodama žinių ir iš religinio
sąjūdžio.
Biuletenyje įdėta Lietuvos, Latvijos ir Estijos mi
nistrų Vašingtone pareiškimai apie naująją padėtį Bal
tijos krašte. Apie šiuos svarbius pareiškimus mūsų
dienraštyje jau buvo rašyta.

Gina žydus

tas ir išaugintas protestantų dvasioj. Jisai visai nebu
vęs suristas su judaizmu. Nei Leninas, nei Stalinas,
nei Molotovas nėra žydai. Visų pasaulio kraštų komu
nistų judėjimo priešakyje stovi ne žydai.
Siame krašte, rašo Tribūne, komunistų agentai deda
milžiniškas pastangas, kad gauti daugumos žydų ir
negrų paramą komunizmo sąjūdžiui. Tačiau tos jų di
delės pastangos teigiamų rezultatų nedavusios.
To įrodymui laikraštis primena, kad 1936 metų rin
kimuose į Jungtinių Valstybių prezidentus komunistų
partija gavo 80,000 balsų, kuomet 1940 m. tik 49,000.
Amerikoj žydų balsuotojų esą virš dviejų milijonų. Tuo
būdu 99 nuošimčiai žydų gyventojų nieko bendro ne
turi su komunizmu.

Ketvirtadienis, liep. 10, 1041
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Angliškieji katalikų laikraščiai Amerikoje labai
griežtai kovoja su skleidžiama rasių ir tautų neapy
kantą. Jie užstoja ir žydus, ir negrus, ir kiniečius,
ir kitūs.
Toksai nusistatymas yra ir krikščioniškas ir demo
kratiškas. Jei visi laikytus tokio nusistatymo, tai daug
padėtų taikai palaikyti pasaulyje.
“The Daily Tribūne”, katalikų dienraštis, liepos 9
d. savo vedamajame straipsnyje gina Amerikos žydus.
Šis dienraštis pastebi, kad pirmiau Amerikos fašis
tinės grupės smerkdavo žydus, kaipo komunizmo išra
dėjus. Bet kai Hitleris pasirašė sutartį su Sovietų Ru
sija 1939 metais, šis užsipuldinėjimas ant žydų buvo
sustojęs. Dabar, kai vedamas karas tarp komunizmo
ir nacizmo, žydams vėl teks į kailį, kaipo “komuniz
mo palaikytojams”.
Daily Tribūne įrodinėja, kad bereikalo žydų tauta
kaltinama dėl komunizmo atsiradimo ar plitimo.
Anot to dienraščio, Karolis Marksas buvęs ne vien
žydy kilmėst bet maišyto kraujo. Jis buvęs apkrikžty-

Prašau nesijuokti -

Kongresas

Apie Škirpą

Vis dėlto gerai, kad Prezidento kalba svarbiais šių
dienų klausimais spaudoje sukėlė ginčų. Jie yra įdomūs
ir reikalingi. Plačioji visuomenė turi žinoti, kokia yra
ir šio krašto ir tarptautinė padėtis.

("Draugas" Acme telephoto*

Pirmutiniai radio paveikslai gauti Jungtinėae

rūsy motorciklisty komanda, vykstanti į frontu.

Valstybėse

iš

Maskvos.

Parodoma
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Alia Kachmanova I

Studentai, Meilė Ir Ceka

Buvusieji komunistai atskleidžia SSSR gyvenimo paslaptis
- Badas ir prabangūs koperaty vai išrinktiesiems. - "Turi būti
sunaikinta prieš revoliucija gim usigjų žmonių karta." - 7,000,000
priverčiamuose darbuose. - Reisas rašė gražindamas
Stalinui medalį!.

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Ka

Išvertė Ant. Pauliukonis
(Tęsinys)

Jis taip pat agituoja ir prieš dvasininkus, ku
rie, sako, tik žino sėdėti sau ramiai užpakalyje ir ka
reivius per frontą vilioti į savo rojų.
Jis sako:
— Mes verčiau liksimės žemėje ir nekariausime, o į
dangų keliaukite jūs patys'
Jis taip pat šaiposi iš Bočkariovas moterų batalijono'

ir sako, kad užuot agitavusios prieš karą, kaip moterims
pritinka, jos pačios į jį lendančios. Savo kalbas jis vi
suomet baigia raginimu kovoti po darbininkų ir kareivių
atstovų vėliava prieš didžiausią priešą, kapitalizmą,
viską iš turtingųjų atimti ir išdalinti vargšams. Toks
pasiūlymas, be abejo, žmonėms labai patinka.

— Ūkininkai, — sako jis, — eikite ir atsiimkite tai,
ką iš jūsų anksčiau išplėšė!
Liepos 27 d.
Dieve, koks dabar liūdnas ir koks sunkus gyvenimas!
Visur girdi tik bėdavojimus, dejavimus, rūpesčius. Žie
mą laukiama bado ,suirutės, pogromų. Aš čia galiu iš
silaikyti tik mąstydamas apie Vadimą. Užmerkiu akis
ir prisimenu jo veidą, kuris kaip gyvas iškyla mano vaiz
duotėj, jo šypsojimąsi ir nuolat skaitau jo laiškus.

Mes sekame vokiečių ru- rldoriumi apsirėdęs tik bal- ta mirties bausmė net vaikams nuo 12 mėtų, o juk
savu laiku bolševikai buvo
mažesnė ir aavo plotu,
ir į vo paskutinis sykis,
kada žadėję išviso mirties Dausgyventojų skaičiumi, galėjo aš mačiau Gregorį Zinovje r-ię panaikinti. Kalbėdamas
atsiekti tokių žymių laimė- vą. Jis buvo vedamas pas 1939 metų naują “valymą”
jimų. Daugelis jaučia,
kad kankintojus. Po keletos mė Rusijoje, Krivitskis pasako
į ja kaip bolševikai buvo žiau
čia kalta ir Rusijos vidaus nesių jis buvo paimtas
netvarka. Piliečiai,
kurie Lubiankos kalėjimo rflsis ir rūs net vaikams. Prisimin
buvo laikomi vergais, nesi sušaudytas... (pusi. 144-5). damas žinias iš Leninskoskubina paklausyti nelaimė-1 Šimtai tūkstančių
Kuznetsko, Krivitskis rašo:
sų karą ir stebimės,
kaip tintais ir pižama, buvo suVokietija,
būdama žymiai | Besėjęs ir suvytęs. Tai bu-

je, jei jie jaučia, kad savų- gyvuHiUaJ kamuojamų

tautiečių

jų

prieš-1

režimo

piliečių

pauda jiems buvo dar sun

1937 metų pavasarį Kri
vitskis buvo pergązdintas

kesnė, kaip svetimų.

Bet paklausykime, ką apie
bolševikiškos
Rusijos tomis

gyvenimą

šulai.

Buvęs

patikėtinis,

bolševi

komunizmo

Stalino

žvalgybos

kų

W. K.

patys

pasakoja

viršininkas

Krivickis savo kny

goje “In Stalin’s secret Ser

vice”

paduoda daug faktųK

Štai jų keletas:

Liepos 28 d.
Visi galutinai neteko betkokios vilties išsigelbėti. Minių skurdas ir
Mūsų kareiviai bėga.
Pralaimėjimas po pralaimėjimo. parinktųjų prabanga
Numatoma įsakyti į bėgančius šaudyti.
— Badmetyje, kuris
po priverstinosios

Liepos 29 d.
Išleisti nauji vyriausiosios karo vadovybės įsakymai:
įvedama mirties bausmė, panaikinama spaudos laisvė!
Dabar daugumas visas svo viltis yr sudėję į šiuos pakei
timus ir tikri, kad dabar valdžios įsakymai vėl bus vyk
domi. Tačiau senelis sako:
— Per vėlai atgavo jie protą. Išsyk viską leisti, o
paskum vėl uždrausti!
Todėl nieko nepadės nė baudi
mas mirtimi.
♦

kada

vizacijos,

“Pasiryžusi kovoti iki paskutinio kraujo lašo ir ka
rą baigti tik tada, kai Rusų revoliucijos idealai nuves į
garbingą pergalę, Rusija neišsigąs jokių sunkumų ir nepabijos sudėti jokių aukų. Mes į priešų grąsinimus at
sakysime nauju pasiryžimu, baigsime didįjį vidaus persi
tvarkymo darbą ir, išėję į ketvirtuosius karo metus, viską
darysime, ko tik reikės, kad karo žygiai būtų tęsiami
toliau . .

Vadinasi, karas vis dar nebaigiamas?
Ir kaip gi
dar galima nebijoti ir turėti vilti? Jie ten, matyti, visi
neteko proto!-----------

kolekti-

eilinis

so

vietų tarnautojas šiaip taip

gyvastį

palaikė

džiovinta

duona

ir

buvo

žuvimi,

į-

steigtas koperatyvas, kuriame į Rusiją iš kitų kraštų

(komunistai)

atvykusieji
1 galėjo

kaino

neaukštomis

mis pirktis produktų, kurių
už jokius

1917 m. rugpjūčio 4 d.
Šiandien paskelbtas toks laikinosios vyriausybės at
sišaukimas :
»

sekė

pinigus negalėtų

gauti kitose vietinėse krau
tuvėse.

iš

butis

siems

darė

“Hotel Lux”

užsienio

atvyku

komunistams)

socialinės

(vieš
pasi

neteisybės

simboliu (ženklu) ir papras

tas

maskvietis

paklaustas,

kas Maskvoje prabangiai gy

vena,

nedvejodamas

atsa

kys:

— Diplomatinis korpusas
ir

svetimšaliai

“Hotel

Lux”:

viešbutyje

(In

Stalin’p

secret Service pusi. 68).
Akivaizdoje

tos praban

Rugpjūčio 5 d. gos darosi dar baisesni KriMes vėl namie. Kaip smagu vėl būti savo kamba vickio žodžiai:
— 1933 m. Rusijos gyven
ryje, prie savo pamėgtųjų knygų. Parvažiavusi, radau
Vadimo laišką. Po dviejų dienų jis bus pas mus! Taigi, tojai milijonais mirė iš ba
jeigu būtume pas senelį pabuvę dar kelias dienas, būčiau do. Aš žinojau, kad čia bu
vo kalta Stalino negailestin
jo daugiau visai nemačiusi!

gausiomis

aukomis,

kurių buvo reikalinga Sta
lino diktatūrai palaikyti.
Vieną to pavasario naktį
jie kalbėjosi su Sloutskiu,
GPU užsienio skyriaus vir
šininku. Paaiškėjo, Raa jau
tą pavasarį, vien nuo ko
vo mėnesio areštuota 350,000—400,000 piliečių.

— Iš to miestelio teismo
salės užsienis sužinojo, kad
net dešimties metų vaikai
buvo kankinami norint iš
gauti, kad jie buvo “kontr
revoliucionieriai, fašistai, te
roristai”. Pasaulis sužinojo,
kad šimtas šešiasdešimts
mokyklos vaikų buvo paso
dinti į kalėjimą drauge su
kriminalistais, kur jie mie
gojo be lovų ir kur per aš
tuonis mėnesius buvo nuo
lat nakties laiku tardomi...
(Pusi. 179).

Sloutskis karčiai pratarė:
— Žinai,* mes jau esame
tikrai vyresnio amžiaus. Jie
suareštuos mane, suareš
tuos ir tave, taip, kaip tą
padarė su daugeliu kitų.
Mes priklausome prie tos
kartos, kuri turi pražūti.

Niekas nesijaučia saugus

Stalinas yra pasakęs, kad
— Areštai, nieko daugiau
turi būti sunaikinta visa
prieš revoliuciją ir prieš Di tik areštai. Vien tik Lenindįjį karą gimusių žmonių1 grado rajone jie areštavo
karta, nes jie esą tik girnų daugiau, kaip 70 nuoš. visų !
akmuo ant revoliucijos kak- fabrikų direktorių, neišski-i
lo. Bet dabar jie jau šaudo riant net ginklų gamybos įjaunučius - septyniolikos ir monių. Tai yra oficialios ži
aštuoniolikos metų —. mer nios, duotos mums partijos
gaites ir berniukus, kurie komiteto. Niekas nebepasigimę sovietų valstybėje. tiki kitu. (Pusi. 246).
Nieko panašaus niekur ki
Ypač Kri vitskį paveikė
tur nėra atsitikę... (Pusi. tas atsitikimas, kai jis pa
151).
matė, kad jo gerai pažįsta
Net ir tie, kurie nebuvo mą žmogų-draugą Maksą anužudyti ar į kalėjimus su reštavo, jo gi žmonai per
kišti, nenorėjo ramybės: net vieną valandą įsakė išsi
apie septynis milijonus žmo kraustyti iš kambario. Ji
nių GPU pervežė į priver neturėjo pinigų ir neturėjo
čiamuosius darbus (pusi. kur eiti, bet tai sovietų tar
nautojo žmonai nebuvo jo
167).
kio pasigailėjimo.
(Pusi.
Ne nuo priešo kulkų...

240).

FT’

)
NEGLECT
A COLD

sovietų vadovas.

j Bus daugiau.).

A

Anksčiau

Net vaikų Stalinas nepa

gailėjo aukoti režimo reika

jis buvo sveikas Ir pilnas

lui. Rusija

Dabar gi, kada jla ėjo ko*

kraštas Europoje, kur įve»-(

—— -

—

—

vienintėlis

Rusijos darbininkijos atstovų.
Trukšmas, kuris buvo su
keltas dėl skridimo į polia
rinę sritį turėjo nuskandin
ti šauksmą žmonių, kanki
namų Lubiankos, Minsko,
Kievo, Leningrado ir Tifliso kalėjimuose. Tačiau tie
sos balsas yra garsesnis,
kaip trukšmas didžiausią
arklių jėgą turinčių maši-

«4||

ny...„

Kas šiuo metu tyli, daro
si Stalino bendrininku ir iš
daviku darbo klasės bei so
Reiso nužudymas
cializmo” (Pusi. 255).
Krivickį atkreipia
Po šito laiško Stalinui
prieš Staliną
Reisas buvo slapta GPU aKankinimas ir žudymas gentų nužudytas.
(Pusi.
žmonių, kasdien vis naujos 261).
aukos Stalino režimui pri
Paveiktas tų visų faktų,
vertė bolševikų veikėją Kri
Krivitskis
atsimetė nuo kru
vitskį labiau susimąstyti,
Ypač jį paveikė pasikalbė- vinojo staliniško bolševizmo
ir savo jau minėtoje knygo
jimas su žymiu sovietų tar
je pasauliui paskelbė, ką jis
nautoju Reisu ir vėlybesnis
buvo patyręs slaptoje Stali
jo likimas: Stalino įsakymu
no tarnyboje. Jis išėjo su
įvykdyti žudymai ir Reisui
parodė tikrąjį Stalino vei- šūkiu:
— žmogžudystė turi būti
dą. Reisas grąžino Stalinui
pavadinta tikruoju jos var
Raudonosios Vėliavos oraedu.
K. J. Prunskis
ną, kuriuo buvo apdovano
tas ir laiške drauge parašė:
Jei mūsų gyvenimas yra
— Mano garbė neleidžia vien tik pereinamasis kelias,
man nešioti šį medalį drau- tai sekime ant to kelio tikge su koriku geriausiųjų tai gėles.
D2IAUGKIS NATŪRALIA IK
GRAŽIA IŠVAIZDA!

Aprašydamas savo pasku
tinį atsilankymą Maskvoje,
Krivitskis pasakoja, kaip
•jis įvykių paveiktas nuėjc
daugiau žinių gauti pas sa
vo draugą komunistą ir tas
jam ėmė pasakoti:

Buvęs Stalino patikėtinis
Kruvinos rankos
Krivickis buvo tiesiog pri
pasiekia ir užsienį
trenktas dėl tų gausių au
Buvusiam Stalino arti
kų Stalino režimui palaiky
ga politika ir kad Stalinas
ti. Paskutinės savo kelionės mam bendradarbiui KrivitsRugpjūčio 6 d. sąmoningai sulaikė valsty iš SSSR vieną momentą jis kiui padarė neišdildomą įSavo miesto aš nepažinau. Jis išrodo beveik lygiai bės pagalbą badaujantiems taip aprašo:
spūdį ir kruvini GPU dar
,
taip, lyg po priešo atakos, — taip viskas sujaukta, ne (pusi. IX).
— Kai traukinys skriejo bai užsienyje: jisai aplankė
švaru ,netvarkinga. Pakrantės parkas, mūsų miesto pa Stalinas šaudo
sėdėjau Trotskio sūnų Sedovą:
i Suomijos pusę,
žiba, pilnas primėtytas popiergalių ir visokių šiukšlių, Lenino draugus
vienas
vagono pertvaroje,
— Aš niekad nepamir
daug medžių iškirsta, tvoros išvartytos; visur valkiojasi
galvodamas apie likimą sa šiu... Aš jam pasakiau, kad
Tapęs Rusijos diktatorių
būriai kareivių, kurie niekuomet neis takais, bet visuo
vo prietelių, savo bendra aš ateinu ne prie Trockistų
mi Stalinas ėmė nebepakęs
met šlemščia tiesiog per vidurį žolės lyselių ir gėles. Iš
darbių. Dauguma jų buvo
ti savystovių žmonių, kurk
baseino nežinia kur dingo auksinės žuvytės, stikliniai
areštuoti, sušaudyti ar iš-į
nebuvo lyg lėlės jam paklus
rituliai sudaužyti, carienės Kotrinos paminklui nudaužy
vežti į koncentracijos lau
do
t
ta nosis, ausys ir rankos. Gatvėse visur matyti netvar nūs.
kus. Jie visą savo gyvastį'
kos ir išpustijimo aiškiausios žymės, grindinio akmenys
— 1035 m., — rašo Kri buvo pašventę kūrimui ge
vitskis, — aš mačiau vieną resnio pasaulio ir mirė sa
išvartyti.
Tačiau nė vienam iš tų niekadarių niekas nedrįsta garsiausių Lubiankoa (gar vo postuose ne nuo priešo
pasakyti nė pusės žodžio, nes, kitaip, mažių mažiausiai susis GPU kalėjimas) kali kulkų, bet tik dėlto, kad
Rrfltlnėft ftlogos, kurto. gali Išm
tiek gausi į kailį, jog daugiau nenorėsi. Mat, — revo nių, Lenino artimiausį drau taip norėjo Stalinas (pusi. vystyti
| nrlatmą, paprastai Į»
■eiigvcja pavartojua rainlinuidią
liucija, todėl kiekvienas gali daryti, kas tik jam patinka*. gą ir bendradarbį, pirmąjį VII).
šildančią Mllftterole. Mu.*tciole ne
ra tiktai montė Jinai yra “Omin
komunistinio internacionale
Aš pati girdėjau, kaip vienas kareivis šaukė poniai:
ter-lrrila.it,” Milijonai yra tarto
Vienintėiė valstybė, kur
Ję Ją per U m. Daktarai rėk>>men
— Jei tik norėsiu,* tai galėsiu atsikrankštęs tau kad prezidentą — Zinovjevą
iliuija. Gailina aaaii antlekoae
vaikai
baudžiami
mirtimi
Buvo laikas, kada jis net
ir į snukį įversti skreplį, nes dabar yra revoliucija!
buvo Leningrado partijos ir

priaijungti. Jis buvo dar
labai jaunac, bet ypatingai
gabus, gerai informuotas,
žavingas.... Aš radau, kad
jis gyvena kuklų revoliucio
nieriaus gyvenimą, besirū
pindamas trūkumu maisto
ir drabužių. Po trijų mėne
sių tas sveikas ir žydintis
vyras staiga mirė Paryžiaus
ligoninėje. Daug kas, tarp
kitų ir jo tėvas, buvo įsiti
kinę, kad prie jo mirties
savo ranką pridėjo GPU....
(pusi. 267).

Gaminame Piritas
dantistų receptų.

tiktai

iš

60 Dienų Išmėginimui. Jei
nebūsite pilnai patenkinti, tai
sugrąžiname kiekvieną Jmokėtą centą.

O.

vTlSiv^V' »Al*isBBT*lson,c lr Pcr‘Iirbam« senas
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pleitaa. — Mėnesiniai mokeaP. Johnson, Pres. ^iai. 1 dienos patarnavimas.

VADANDOS:
Tolimesni Ofisai:
Kasdie iki S vai. v

A.A.A. Dental Laboratories

Vldnrm. Ofisas:
Kasdien iki 6 vai.
Antrad Ir Ketvirtad.
Iki 7-tos vai. vak.

1555 Milwnuk<*e Avenue — Tel. ARM.
202 South State Street — Tel. tVEB.
4631 Irving Park Boulevard — Tel. PAL.
So. Mde — 404 E. 47tli St. — Tel. ATI.
North Side — 4731 Bmadnay. Tel. LON.
So. Side — 8447 S. Hajsted St. Pli.: NOK.

UidtluuiJu

Piritų

1NCOKFOKATEU
Gaminimo I-.beratorija

Pasaulyje

5550
4630
4227
a««o
4400
2720

KNYGOS! KNYGOS!
1=f
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinklnlŲ. Dabar komunistų valdžiai
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.
LITERATŪRA

JONO BILIŪNO RASTAI, Tilte, 1013 m. 150 pusi....... $1.00
ŽEMAITĖS RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
LIETUVIŠKOS PA8AKOS, II t., surinko Dr. J.

Basanavičius, 260 pusi................................................. $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi..............$1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................ $1.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ................................................................................ $1.00

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t,
(1914-1916 m.) ............................................................ 75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi..................... 75c

EILŪRA8C1AI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaltytė-Vaičiūnienė,
225 pusi............................................................................ $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Pamote
K. Binkis, 230 pusi.............................................................. $1.00

JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................ 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi................. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi ........................................................... 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi..................... .86
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi............................ .35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen .................................................. 35
MEILĖ, M. Gustaičio, 1914 m..................................................25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. .......................................... 25
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Cicero Žinios
Pasiklausius

įspūdžių
iš dalyvavusi!
“Draugo” ekskursijoj pei
Michigan ežerą į Milwauke
liepos 6 d. net ir gailu da
rosi tiems, kurie nedalyva
vo toj ekskursijoj. Kai ku
rie sako: “Jei sveiki sulauk
sime kito meto, niekas ne
galės sulaikyti nuo ‘Drau
go” ekskursijos”.
Dabar

ciceriečiai pradėjo stropiai
rengtis prie kitų “Draugo"
iškilmių, būtent metinio pik
niko, kuris įvyks rūgs. 1 d.,
Vytauto parke. Piknikai ži
nomas dalykas, yra labai
gražūs vasaros sezono pa
rengimai. Nėra ką daug ir
aiškinti apie tai, bet svar
biausias dalykas, kad iš ciceriečių kas nors laimėtų
tą automobilį — Buicką
1941 m., kurį “Draugo” lei
dėjai leidžia laimėjimui. Vi
siems yra proga laimėti. Iš
mėginkite savo laimę įsigy
dami kuo daugiausiai tikietukų po 10c. Daugiau turė
site tikietų, daugiau bus
progų laimėti Buicką.
Ciceriečiai jau sujudo par
davinėti serijų tikietukus.
Sako, juo daugiau tikietų
bus išplatinta tarpe ciceriečių, tuo geresnė proga bus
ciceriečiams laimėti.

Turias Virš $6,000,

administracijos, visai neno
rėjo nei pradėti pardavinė
ti tikietukų. Sako, kas pirks
kad jau visi turi. Bet kai
pradėjo, tai tuoj neliko ir
dar dviejų knygučių parei
kalavo iš draugnešio. Žino
ma, jai daug pagelbėjo dūk
tė Elena su savo vyru G.
Saloy, kurie dabar atosto
gauja pas tėvus Springfielde, III. Rašo mamytei, kad
turi Labai geras atostogas
ir prašo prisiųsti daugiau
“Draugo” serijų knygučių.
Esą, daug pirkėjų ir norin
čių laimėti Buicką. Matot,
visur yra gerų “Draugo”
rėmėjų.
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Apart Apsaugos, Turime
ATSARGOS FONDĄ Virt

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymu Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS ItONDS

FED

and:

MNGS

LOAN ASSOCIATION of Chieago
|

JUSTIN MACKIEIVICH, Pres.

t 4192 Archer Avenue
I
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Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauger

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimai — Moteris patarnauja
("Draugua'' Acme

J. Milleris

teiepnou-

Rusų kareiviai prie nušauto vokiečių or laivio. Paveikslas atėjo iš Maskvos per ra
jau vieną “Draugo” serijų
dio per RCA.
knygutę baigia pardavinėti.
Manau, kad greitu laiku ki
National Guard, Antanas
tos pareikalaus.
buvo veiklus Lietuvos Vyčių
14tos kuopos ir Šv. Vardo
J. Šileikis,
Mabel Macaryon, 34 metų
Draugijos narys.
Philco korporacija gavo
amžiaus moteris, 810 North
pirm. Visų Šventųjų dr-jos,
Pasisvečiavęs pas tėvelius Dearborn st., rasta negyva. iš valdžios užsakymų už
smarkiai darbuojasi, kad
Valdžia užsakė
tik daugiau “D.” serijų kny ir sesutę, kuri yra baigus Ant jos kelių besąs revolve $300,000.
gučių išparduoti. Žada net Šv. Kazimiero Akademiją ir ris. Tyrinėjama ar ji bus įvairių susisiekimo reikmedabar dirba kaipo knygvedė papildžius saužudystę, ar ją "nų. Be kitų reikmenų Phil
ir draugnešį subytinti
žodžiu sakant, visi cice Keistučio “spulkoje,” ir ap kas nužudė ir sudarė taip, co išdirbinės radio priimtu
riečiai dirba labui katalikiš lankęs savo draugus, sekma kad išrodytų lyg ji pati sau vus, vartojamus tankuose.
dienio vakare išvažiavo baig galą padarė.
ko dienraščio “Draugo”.
ti savo tarnybą.

Rasta negyva

Linkiu Antanui sveikatos
žymi biznierka E. Lang ir Dievo palaimos ir už kitų
(Lankauskienė), 19C1 So. aštuoni^ mėnesių laimingam
Draugas.
Cicero Avė., sustiprinimui grįžti namo.
Ar norite prisidėti
prie
sveikatos išvažiavo kelioms
tikro misijonieriško darbo1.
savaitėms į saulėtą Kalifor
Taupykite vartotus pašto
Nusipirko
niją.
ženklus? Štai lengvas ir vi
vieną serijų knygutę už $2
Retail Clerks’ unija, kuri siems prieinamas būdas, ku
iš Ciceros draugnešio Ber J. Rašinskaitė,
yra susirišusi su Amerikos ris neša misijoms didelės
nardas Lucas (Lukošaitis) 1639 So. 50 Avė., jau grįžo
Darbo Federacija, išgirdo naudos, o bendradarbiams
buvęs cieerietis, dabar gy iš Kalifornijos, kur pralei
keistą dalyką. Pagal parei gausių nuopelnų.
venąs Berwyne, III., 2731 S. do smagiai savo atostogas.
kalavimą A. Darbo Federa
Šioj srity daugiausia ga
Oak Park Avė. Prie progos
cijos prez. Green tos unijos 1
galime pažymėti, kad B. Lu J. černevičiai,
li pasidarbuoti tie,
kurie
Chicagos lokalas 1248 turė
cas neseniai atšventė savo 1440 So. 50 Ct., džiaugiasi
dirba krautuvėse, bankuose,
jo išsirinkti naują valdybą.
78 metų gimtadienį.
ofisuose ir panašiose vieto
parsivežę savo dukrelę Ma
Tai ta naujoji valdyba ra
Ilgiausių metų!
se, kur kasdien pereina
rytę iš ligoninės, kur jai
do, kad senoji valdyba ne
daug pašto.
buvo padaryta sunki opera
vedė jokių knygų — neuž
E. Petrošienė,
cija. Dabar jau sveiksta ir
Kada susidarys keletas
rašinėjo narių mokesčių, ne
1434 So. 51 Ct., kai gavo įsikibdama pradeda vaikš
turėjo kontraktų su darbda svarų pašto ženklų, siųskite
serijų knygutę iš “Draugo” tinėti.
viais ir neturėjo kitokių už juos “4th Class Mail” Šiuo
Juozo Liaugaudo žmona,
rašų. Už tai senoji valdyba adresu:
i 1419 So. 50 Ct., irgi buvo
turbūt turės teisme paaiškin
rimtai sunegalėjusi, bet, aMarian Hills Seminary.
ti apie savo veikimą darbi
čiū Dievui, matyt jau ir vėl
ninkų labui.
Hinsdale, Ulinois.
vaikštinėja.
(Tęsinys iš 3 pusi.)
Ciceroj

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

Philco gavo valdžios
užsakymą

MIDDLE-AGED
PEOPLE

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

Musu Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103
n

Keista tvarka unijoj

Naujas būdas gyven
tojams apiplėšti

rublių išplauks Maskolijon.
Tenka dar pastebėti, kad
sovietiškieji Lietuvos laik
raščiai skelbė visą eilę žmo
nių, kurie “entuziastiškais”
pareiškimais remia masko
liškąją paskolą. Lietuvių
tauta per gerai žino, kokio
mis čekistinio teroro prie
monėmis toks “entuziaz
mas” išspaudžiamas.
Tad
tie pareiškimai yra rafinuo
tos teroristinės propagan
dos išdava. Beje, naujai pa
skirtasis finansų komisaras
Br. Morkūnas atvirai pripa
žino, kad paskolos pasirašy
mas yra privalomas. “Tary
bų Lietuvoje” jis rašė, kad
pasirašymų pra vedimas ne
galįs būti paliktas kiekvieno
žmogaus nuožiūrai. Paskolą
turį pasirašyti “visi” darbi
ninkai, tarnautojai, valstie
čiai ir kiti kaimo ir miesto
gyventojai. Kiek tai liečia
kaimą, tai ten paskolą pa
sirašė tiktai bolševikų pa
reigūnai, nes priversti ūki
ninkus nebuvo taip lengva.

Liepos 4-tą lankėsi pas tė
velius Antanas Daunys, par
važiavęs iš Camp Forrest,
Tennessee, kur jau ketvirtas
mėnuo kaip tarnauja Dėdės
Šamo kariuomenėj. Mamy
tė, Barbora Daunienė, veik
li Moterų Sąjungos 2 kuopos
narė, buvo suruošus gražias
sutiktuves, o Antano drau
gai išleistuves, šeštadienio
vakarą, liepos 5.
Prieš

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

St. Louia, Mo.

prisirašant

prie |

Everybody ravės about your

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

,

Before Any Date U*e

LISTERINE ANTISEPTIC

Ciceroj

daugumas modernizuoja sa
vo biznius bei įmones. Ne
atsilieka ir šiaučiai (shoemekeriai). Pavyzdžiui, An
tanas Lukauskas, pirmos
rūšies šiaučius, 4830 West
14 St., supirko naujovines
moderniškas mašinas, ko
kios tik reikalingos jo ama
tui. A. Lukauskas su seno
mis mašinomis gerą darbą
atlikdavo, na, o ką bekalbė
ti dabar, kada turi visas
mašinas vėliausio išradimo.
Rap.

S

To Make Your Breath Suieeter

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadlenlo rytais,
IS Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimleru.

saiads, Peg.What’s the secret?

MIRACLE WHIP!
Its "different” flavor
alv/ays makes a hit
MILUONS AORII—Mirade Whip does work uionders
with saiads! A uniųue combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Mirade Whip is
by far America’s favorite salad dressing.

KOPLYČIOS DYKAI

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ITIARGUTljr

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

RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

J. LIULEVIČIUS

S. P. MAŽEIKA

4348 S. Califomia Avė.
Tel. LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKftS LIETUVIJĄ

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. Ir &E6TAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

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

Tel. YARda 4908
Skyrius: 710 W. 18th St.

Visi Telefonai: YARda 1419

i

.

r

Ketvirtadienis, liep. 10, 1941

DRAUGAS

Parapijoj randasi ir ligo
nių: V.. Zivatkauskiūtė, B.
Liepos 7 d. įvyko Šv. Te Yuškienė, D. Baužiūtė. Pa
resėlės Sodalicijos mėnesi staroji yra dukrelė sodalienis sus-mas, parap. svetai tės K. Baužienės (šimkiūnėj. Įsirašė nauja narė M. tės). Mergaitė žaizdama
Teličienienė. Visos narės staiga pavirto ir nulaužė
džiaugiasi gavusios naują kakle kaulą. Serga rimtai.
Linkime ligonėms sustiprėdarbščią narę.
.
..
, _
1 ti. Visos randasi namuose.
Apsvarsčius bėgamuosius
,
f
...
,
.
Pažįstami malonėkite aplanreikalus, daugiausiai kalbe- ,,
.
f.
kyti ir suraminti sunkiose
ta apie rengiamą pikniką,
,kuris
• įvyks
•
vliepos 27 d.,
, pa i valandose.

So. Chicago žinutės

y

NEPATAIKft Į AERODROMĄ

1

Visi didieji pramoniniai
centrai pagyvėjo dėl karinių
užsakymų. Chicagoj per pa
staruosius 12 mėnesių kari
nių užsakymų gauta už $1 500.000.000. Pusė tos sumos
atėjo tiesiai per valdžios už
sakymus, o kita pusė užsa
kymų yra kitų miestų korfipanijų, kurios vietoj negali
visko atlikti. Iš karinių už
sakymų naudojasi 819 kom
panijos.

I
I

rapijos sode ir svetainėj.
Darbšti komisija su dvasios vadu kun. V. Černausku uoliai veikia, kad atsilankiusius svečius maloniai
priėmus ir apdovanojus.
i

^4

Kleb. kun. V. černauskas
j praneša, kad parap. komi
teto sus-me, liepos 7 d.,
svarstant parap. reikalus,
nutarta aptaisyti parapijos
mokyklą, atremontuoti iš
Piknike bus visokių įvai
lauko pusės, kad mokytojos
renybių ir pasilinksminimo
ir vaikučiai, grįžę mokslui,
augusiems ir vaikučiams, yrastų tikrai naują mokyklą.
pač arkliuku (pony) pajo
Valio, vyrai!
dinėti, pažvejoti, pamėginti
giliukį ir kitokių pamargiParapijoj plačiai žinomas
nimų; sunku viską ir išvardinti, tik atsilankę pama- Grigalaitis džiaugiasi turėdamas du žentus: A. Kibeltys.
kį ir A. Willį. Tai tikri pa
Sodalietės platina laimės
rapijos pionieriai, darbštūs,
knygutes. Dovana paauko
simpatingi jauni vyrukai,
ta A. Alešausko, plačiai ži
nariai Šv. Vardo dr-jos ir
nomo rakandų krautuvės sa
parap. komitetu visuomet
vininko, adr. 6343 So. Westvisur veikia. A. Kibelkis yera Avė., būtent puikus (5.
, , ,
, ,
,
. ,
, . : ra Šv. Vardo dr-ios nutar.
gabalų valgomojo kambario'
•
, , .
.
rast. Abu labai gražiai var
setas). Laimėjimas įvyks
toja lietuvių kalbą. Jų žmo
piknike liepos 27 d., parap.
nos Ona ir Stanislava yra
sode. Tikietai po 10 centų.
sodalietės ir duosnios aukoPiknikui alaus aukojo So. tojos dr-joms ir parapijai.
Chicago įmonė — Baltimore
Rap.
Lumber Co. savininkas. Jau
nimui grieš smagi orkestrą.

Karo biznis Chicagoj Pranešimas

Apvogė turtingą
moterį

Roselando Žinutės
Parapijos piknikas.
Sekm., liepos 13 d., įvyk
sta parapijos metinis pik
nikas Vytauto Darže. Prisi
rengimas eina visu smarku
mu, įdant visi atsilankusieji turėtų gerus laikus. Bu3
leidžiama išlaimėjimui 100
dol. cash pinigais. Bus ge
ra orkestrą šokiams.

Teko girdėti, kad bus ir
programa, kurią išpildys Šv.
Teresės dr-jos rinktinos
choristės iš Brighton Park,
vadovaujant žinomai daini rnonu ukvie ivvks visos! 3a e,s ,"*» eorpore" prie šv. tybos- Chicag°j
su-,
ninkei .Piežienei.
J U
3
. Korataijos per 9:00 vai.,rinkti 20 m‘liion>i švarutei
Chicagos Bendradarbių išva
metalo. Tai užteks 2.000
Lauksime atsilankant.
žiavimas.
Bridgeportiečiai Mišias. Po Mišių bus pusry
čiai parap. svet.
karo orlaivių reikalams
prie to išvažiavimo uoliai
_______
Tie, kurie minėtą savaitę
Pereitą savaitę šv. Vardo
rengiasi. Tam paimti yra
vaikščios po namus prašyJadr-jos gabus pirm. A. Yeski
du trokai
Pirmasis trokas
Kitą
sekmadienį,
llepos
mi aiįuminijaus, turės tam
ir Paulikų šeima išvyko aišvyks 7:30 vai. ryto, o ant 20 d., Evergreen Country tikru3 jgaliojimus.
tostogų į Michigan valst.
rasis — 10:30 vai.
Club įvyksta Holy Name
Taipgi smagiai atostogauja
Piknikieriai prašomi is- dr-jos “handicap” golfo tursesutės Kazakevičiūtės. Vi
siems linkime sustiprėti anksto vietas ant troko užsi namentas. Visi nariai ir sve- i
sveikatoj ir grįžus vėl im sakyti Gudų krautuvėj, 901 čiai prašomi dalyvauti. “Tee
Rogers Parke policija ieš
off
”
11:00
vai.
ryte.
6:30
West 33 «t.
tis visuomenės veikimo.
ko pašto troko. Draiveria
vai. įvyksta bankietėlis Ever palikęs troką gatvėje inėjo į
green salėje. Dėlei rezerva pašto skyrių, o sugrįžęs jo
cijų šaukite Leo Meškis, neberado. Trokas buvo tuš
Celebrate American League Victory
Pullman 4009.
čias ir vagiliai jin sėdo ne
grobio ieškodami, o norėda
Holy Name kittenball ty mi Dėdei Šamui šposą iš
mas žaidžia kas antradienio krėsti,
ir ketvirtadienio vakarais
Palmer parke. Lig šiol lai
mėjo 9, o pralaimėjo 4 lo-l
Šimus.

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

r
4

AR IAMAINYMIT
ŪKIS '
Parduosiu ar niuinysiu unt Chica
gos nuosavybės 154
akrų farmų
Wlsconslne. Gert trlobeslal, gyvu
liui, inaSlnerljos Ir t. t.
JOH. STARMACH
4503 So. Talnuin Avė.
1-inas aukAtas

namu

PARDAVIMUI - MfltlM-Ą' NAMAf
MARQU£TTę; |^\RK
Parsiduoda 2-Jų fletų mūrnis na
mas gražiame Marųuette Park. Ant
dviejų lotų. Karštu vandeniu ap
šildomus. 2-jų karų garadžius. Dėl
platesnių Informacijų kreipkitės:
0638 S. Talman Avė.

DIDELIS BARGENAS!!!
Didelis, Pelnų NeAnntls, 22-Jų kam
barių Koomlng Namas. Pilnai furniAluotas. Su krautuve, kuri tin
ka groserncl ar kitam bizniui. Ran
dasi ant kampo, 18 St. kolonijoj,
arti bažnyčios. Parduos su visu na
mu labai pigiai
EDW. G. ČERNAUSKAS
1000 S. Union Avė.
CANal 2183

PARDAVIMUI NAMAS
SOUTH SIDE
Parduosiu gražų, 2-jų fletų namų
pietinėje Chicagos dalyje. Mūrinis
pagrindas. Cemento grindinys ir
skalbyklos įrengimai beismonte. Už
daryti porčlai.
Saukite- Tel. BOUlevaril 58«8

WHOLESALE
LIQUOR
IŠTAIGA

Išvdtnlaine
po visų
Ch krago

Fo«
You« EVES

N. KANTER, Sav.

Murinę soothes, cleanses and refreshe*
irritated, reddened membranes caused
bv head colds, driving, vvinds, movies,
close work, late hours. Free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tel.

BOULEVARD

OOI4

VVHOLESALE
FURNITURE
BROKER

daviausias PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ
BLIISKELIŲ
PIRATINIŲ
KOJINIŲ
I’OCKET’BOOKŲ
KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ

V. VILEIŠIENE, SAV.

Al£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern AvencZ
Telefonas REPUBLIC 6051

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

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

Rez. TeL VICTORY 2499
VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 VVest 31st Street
Chicago, III.
Telefonuoklte:
VICtory 16 9 0

SALES

Suėmė plėšiką
La Follette parke buvo
pastebėtas pasižymėjęs plė
šikas Harvey Rogers. Jo

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

gaudyti pribuvo 13 policmo-

į darbiai — Todd ir O’Brien.

Alt NOB1 ĮSIGYTI NUOSAVA
NAMĄ IR »1OO (EIGŲ Į MĖNESI?
Jei taip, šauk:
JOHNSON — REPubUe 2030
11 kambarių rezidencija — 3-jų ka
rų garadžius — lotas 35x125 pp.
Kaina tiktai $556Q.

Parduosiu labai pigiai nuųius:
,
. l)u 2-jų fletų namai
Brighton
Park:
2-jų fletų namas low(i of T,ake
(Sj namą parduosiu už morgičių—
$1800).
JUS. STAKMACH
4503 So. Talman Avė.
l-mus aukAtas

Demokratų susirinkimas.
9-to wardo Lietuvių De
'I mokratų klubas laikys mėnesinį susirinkimą antradie
nio vakare, liepos 15 d., pa
rapijos svet., 8:00 vai, vak.
O klūbo piknikas įvyksta
Rugp.--August 10 d., Ryan’s
Woods, prie 88-tos ir VVest
ern Avė.

nų.
Kelių šimtų žmonių
akyvaizdoje plėšikas buvo
suimtas, šio mėnesio pra
džioj Springfielde buvo nu
šauta du to plėšiko bendra-

CHARLES P. SUROMSKIS & CO.
6921 S. VVestern Avė.
Kep. 37 IS — Vakarais Pros. 1111
REIKALINGAS DARBININKAS
SPAUSTUVftJE
Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkus. Pastovus darbas.
Kreipkitės;
2334 So. Oakley Avė.. Chicago. III.

PARDAVIMUI

mirs

T&in, kuris įrodys, kad pirkti namų,
lotų, arba furmų nėra saugus iuvestinentas.
Pašaukite, kurie norite nusipirkti
arba išmainyti, naujų namų pasta
tyt), senų pataisyti. Taipgi turima
k e fe tų desėtkų senesnių namų po
visų Cnicagų. visokio didumo. bi>iilavų ir privatlfikų. Kainos nuo 18
šimtų iki 185 tūkstančių. Galima
pirkti arba statyti su mažu {mokė
jimu, kitus mokėti kaip rendų.

DINING ROOM SEiTS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS
— RIGS — RADIOS — REFRIOERATORS — W A.SHERS —
MANGELS — eTTOVES.
AU NAtfOMUly AdvertMed Hmm.

Pavogė pašto (roką

>

CLASSIFIED

100 Dol. Dovanų

Aliuminijaus rinkimas prjsjpažino prie kaltės

Chicagos majoras Edward
Theodore
Jagiello, 23,
J. Kelly paskyrė nuo liepos
1317 Haddon, prisipažino po
21 iki 26 d. kaipo aliuminilicijai, kad jis praėjusį sek
jans savaitę, arba “Chicago
madienį nušovė Frank Pob
Aluminum Roundup Week ”
lackį ir Joseph Gogowskį.
Per tą savaitę paskirti dar
Jagiello tvirtina, kad jis tą
bininkai vaikščios po namus
padarė savęs apsigynimui.
ir prašys aukuoti valdžia;
Sakė, kad jis važiavęs autonereikalingus senus aliumi
mobiliumi ir du jauni vyrai
nius daiktus — indus, tacas
šoko ant jo mašinos “runn
Holy Name draugijos veikla. ir tt.
ing board,” kuomet jis išlėto
Šį sekmadienį, liepos 15 Aiiuminijus dabar labai sukosi į kitą gatvę.
Bridgeport. — Ateinantį
reikalingas prie orlaivių sta- ]
sekmadienį liepos 13 d. Ma-|d- Ho|y Name vyr>» drauSi'

Du trokai į
Marijonų ūkį

Brighton Park. — Drau
gystė Gvard. Pirma Div. šv.
Kazimiero Karalaičio laikys
susirinkimą penktadienį, lie
pos 11 d., parapijos moky
klos kambaryje, 7:30 vai.
vakare. Visi nariai kvie
čiami laiku susirinkti, nes
yra svarbių reikalų apsvars
tymui.
Valdyba.

pardavimu

Prieš keletą metų turtin
Jį
ga moteris Frances Ida Lay
pirko brangų deimantinį žie
A
dą ir už jį užmokėjo $67,200.
fc.
Ji juo puošdavosi per pokilius ir didžiuodavosi.
Kai ji tuo žiedu ir kitais
( "Draugas" Acme teicpnuto)
Du jaunuoliai, skridę lėktuvu ir nematydami kur nu branguminais šiomis dienonomis pasipuošusi vyko j
sileisti, nusileido ant vienų namų Los Angeles, Cal.,
vieną pokilį, tai banditai ją
stogo. Namuose tuo metu visa šeima miegojo. Nelaimė
pasitiko ir išreikalavo tą žie
buvo laiminga: nieks nenukentėjo.
dą ir kitas brangenybes.

CLASSIFIED

. this cheese

food that’s digestible
a s milk itselfl
SPREADS! SUCESI TOASTSl
* MELTS PERFECTLY! *

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

drudusr

Ketvirtadienis, liep. 10, 1941

Oro stoties sukaktuvės
Šiomis dienomis Chicagos
Municipal Airport mini 12
metines sukaktuves. Per tą
tuziną metų Chicagos oro
stotis išaugo į vieną iš di
džiausių pasaulyje.

mu

Chicagos oro stotis užima
622 akerių žemės. Patarna
vimai čia pritaikomi viso
kiausios rūšies orlaiviams.

Čia gali apsistoti didžiausi
82 tonų bomberiai ir patys
mažiausi orlaivukai. Aptar
navimas taip išplėstas, kad
per valandą gali priimti ir
išleisti 100 orlaivių. Per šių
metų birželio mėnesį pasažierinių išvyko ir atvyko 74 •
(“Draugus” Acme telephoto,
501. O gruodžio mėnesį 1921
Buvusis senatorius James F. Byrnes (dešinėje), dabar Aukščiausiojo Teismo na
m. pasažierinių teturėjo 170
rys. Po priesaikos jį sveikina prez. Rooseveltas. Toliau matosi senatorius Carter GLass
Atsižvelgiant į praeities au ir Mrs. Byrnes, naujojo teisėjo žmona.
gimą ,tai rūgs. m. 1950 turė
tų turėtų 250.000 pasažierių.

Šiandie užsidaro
Vokietijos konsulatas

Išmokėjimai iš
uždarytu banku

Prasidėjo ex-policmono byla

Iš penkių Chicagos užda Daniel Moriarty, buvęs po
rytų bankų depozitoriai šio licmonas, yra kaltinamas
mis dienomis gaus
$150,- nužudyme Jennie Martin, 24
Šiandie Chicagoj ir kituo 885.53.
Iš to pasinaudos metų amžiaus merginos. Da
bar prasidėjo jo byla krimi
se miestouse užsidaro Vokie apie 20.000 depozitorių.
tijos konsulatai. Amerikos
naliame teisme. Jisai yra
Cottage Grove State ban rišamas su aborcionistų šaivyriausybė tokį įsakymą iš
leido birželio 17 d. Chicagoj kas išmokės $82.496.14, Pru ka.
Tos šaikos priešakyje
dential
State
Savings
ban

Vokietijos konsulato adre
buvo nužudytosios merginos
kas
—
$30.217.30,
The
Equisas buvo 333 No. Michigan
motina. Policininkas teis:
table
Trust
Co.
—
$21.867.82,
ave.
Konsulato tarnauto
naši, kad jis ne merginą, c
jai rytoj išvyks į New Yor- Adams State bankas — $4 - jis motiną norėjęs nužudyti.
Bank of
ką, o pats konsulas E. L. 017.31 ir State
PLATINKITE IR REMKITE
Baer jau nuo senokai nesvei- Franklin Park — $12.286.96.
kauja ir randasi St. Luke’s
AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?Į
ligoninėj.

Rastas kaltu
Wesley Bennett, 57, kriminaliname teisme rastas kal
tu už išgėdinimą 13 m. mer
gaitės. Kaltinamasis sakė,
kad jis nekaltas. Nuteistas
sėdėti 3 metus kalėjime.

Reikalauja $55,597
I

Francis L. Flannigan, 42
buvęs Union Dairy kompani30S iždininkas atsirado bė
doje. Kompanija per teis
mą iš jo reikalauja $55.597.
Kompanija įrodinėja, kad jis
tiek pinigų pasisavinęs

X “Draugo” redakciją
vakar aplankė Juozapas šiu
šia iš St. Louis, Missouri,
čikagiečio lietuvio dr. Jen
kins dėdė. Jau 35 metai, kai
jis yra konduktorius ir motormanas St. Louis gatvėkarių. Papasakojo įdomių
žinių apie St. Louis lietu
vius, kurie turi įsisteigę sa
vo parapiją gražioje miesto
dalyje. Klebonauja kun. My
kolas Vitkus. Finansiniai
parapija nepaprastai gražiai
stovi, nes esama keletas
tūkstančių dolerių parapijos
ižde. Bet iš kifos pusės, ne
sant parapijinės mokyklos,
ir bažnyčiai esant apylinkė
je, kur perbrangu lietuviams
gyventi, lietuviai pamažu
atitolsta nuo savo parapijos,
prisirašo prie kitų, ir sve
timtaučių parapijiečių skai
čius kasmet auga. Bendrai,
St. Louis lietuviai gerai gy
vena.

X Nazveckai, 2454 West
X V. ir U. Galeckai, 3356
S. Lowe Ave., praleido atos 45 St., turėjo linksmas šven
togas Beverly Shore, Ind. tes, nes sūnus kuris, tar
Grįžo į namus linksmi, pa nauja kariuomenėj, buvo
tenkinti ir nemažai saulės parvažiavęs kelioms die
nudegti. Tai nuoširdūs, sim noms. Vakar vėl išvyko atpatingi tos kolonijos gyven- Sab
tojai ir nuolatiniai gerų
y Įdomią ekskursiją į
darbų rėmėjai.
(Illinois valstybinį kalėjimą,
X B. Cicėnienė, Town of'Joliet’
rengia Amerik°8
Lake veikėja ir “Draugo" Legii°n°
Darius-Girėnas
,korespondente
,
v.
.
post
No.
271.
Ekskursija isiomis dieno- r
mis rimtai sunegalėjo. Ran- vyks «nt™d.en,, l.epos 29

das kitų gydytojų priežiūroj. Linkime sveikatą at
Laikas — tai nematomas
gauti ir vėl grįžti į visuo
menės veikimą. Ligonė ran- ir negirdimas vėjas, kuris
dasi namuose, 4945 So. Hal- negailestingai naikina mūsų
sodus, blaškydamas baltus
sted St.
žiedu lapelius.
X Darius Girėno post 271
Amerikos i Legijono meti
niam susirinkime
renkant
•
valdybą pirmininkas Casper I Ali MAKIS -NIW ... RIBUILT
ir iždininkas Wm. Kareiva
TYPEVVRITERS
liko tie patys. Į kitas val
AOOING MACHINES
dyboj vietas įėjo nauji žmo
— SMAIL MONTHIY PAYMINTS—
AU MAKIS
X Jonas Pilipauskas, nės.
SOLD, RENTED
“Draugo” redakcijos narys
AND REPAIRED
X Pranas ir Brigyta čismagiai atostogauja net žauskai, žinomi Chicago lie
xCTAD TYPEWRITER
Wisconsin Delis, Wis. Rašo, tuvių veikėjai, šiomis die
COMPANY
pasiliuosavus nuo laikrašti nomis atostogavo Sheboy
IOSUT C. OOIMLATT. Man««»r
IM W. MADISON ST.
nio darbo belikę tik trys gan, Wis., pas Prano ČižausPhone DEARBORN 8444
daiktai: saulė, tyras oras ir ko gimines. Grįžo pasilsėję
ISTIMATIS—FREE —DIMONSTRATION
vanduo.
ir sustiprėję.

• 945 VVest 35'

■ IMItl TlAtt-M AUOVAMCI —

•Vt ■■•MIlTt CAttV

MODERN
COMPLETE
ADVANCED PH<&OGftAPHV

'što

l.0WE8T POS8IBI.E PRICES
PHONE LAFAYETTE 2*13

Vartodami ROCK W00L Namų Insulacij*
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
PiONPiR DOCK WOPL

CoBKAOAnD
Fibbouj ImsulatiHo Boaam

CoMPBt ut dCombositiom Boaadi
Soft

30im

m Cumc Ft.

43im m Cuwc Ft

UI

Puma Baabm m Lavtu

Hurr BuLvma Matt»iai>Mabotiby. Cortom.Evc.

Belle Nelson, 72 metų am
žiaus moteriškė, pasikorė
drabužių klozete sanatorijoj,
2011 N. Orrington ave.,
Evanstone. Ji buvo našlė Į
tą sanatoriją prieš 4 savai
tes ją buvo atvežęs jos sū
nūs daktaras.

X Julius Šliogeris, žinoX V. B. Kalvaičiai išvyko
mas Chicago lietuvių kata- Į atostogų į Detroit, Mich. B.
likų veikėjas, nors jau ne- Kalvaitienė, buvusi (Bukis)
bejaunas ir neturįs ištek yra gimus ir augus Detroi
lių, atsisakęs tūlų patogu te Šv. Antano parap. Taigi
mų, atgimstančios Lietuvos aplankys tėvelį, sesutes, gi
reikalams per LGF Bridge mines, ypatingai drauges,
porto skyrių paaukojo $3. su kuriomis praleido jau
Gražus visiems pavyzdys. nystės dienas.

NAUJAS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO NARYS

1.

Sutaupysite 40% kuro;

2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
4.

Taupo namų šilumą;

5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
6.

Greitai ir lengvai įtaisoma.|

Apskaičiavimas

to.es taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienųĮ

dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

“THAT LITTLE GAME”-

Bendradarbių

Dykail

ParApinome F.H.A. Pankoliu luino
ar UmokėJImus.

6343 S. Westem Ave.

Marijonų

Republic 6051|

W&rebonse: 0401 So. 8tony Island Ave., tas.

IŠVAŽIAVIMAS
Į MARIJONŲ ŪKĮ, HINSDALE, ILLINOIS

lAIMC
ll
my
l LIGpOS-tlIniu

MUM VVITH A SANDY

19
4i

14
i o*

•

I

Iškilmingos Pamaldos Seminarijoje 10:00 valandą ryte

Pelnas

Skiriamas

Marijonų

Seminarijos

Naudai

LAIMĖJIMAI:
1. $10.00 pinigais
F
2. $3.00 pinigais
3. $2.00 pinigais
MUZIKA - DAINOS - LINKSMYBES - SKANŪS VAIGIAI

NIW.MACMIMI •MAIANTII

