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jo atvykimas

Žiniomis iš Washingtono,
į Amerika
ten kilę nesusipratimų. Pre
zidentas norėtų, kad kai ku
LONDONAS, rugp. 5. —
rios bombonešių
karinės
paslaptys būtų
perduotos Iš patikimų šaltinių sužino
bolševikams taip, kaip tas ma, kad ministras pirminin
perduota Anglijai.
kas Churchill išvykęs i Ame
Karo sekretorius Stimson
yra priešingas. Jis sako, kad
bolševikai iš Amerikos ne
turėtų gauti jokių karinių
paslapčių. Jais pasitikėji
mas neįmanomas. Maskva
jau turėjo glaudžius santy
kius su naciais. Kas gali ži
noti, kad prieš pasibaigsiant
karui jie gali ir vėl susitai
kinti su naciais, pareiškia
karo sekretorius.
•
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Smolensko srity vokiečiai nau
joj vietoj perkirtę sovietų fron
tą. - Bolševikai gi pasitenkina
viltimi

i

riką ir kur tai šiauriniam
Atlantike turi pasitarimus
su prezidentu Rooseveitu.

BERLYNAS, rugp. 5. — Jos greit paklius bolševikų
LONDONAS, rugp. 5. —
Vokiečių
karo vadovybė pra užnugary ir prasidės uždari
Šiandie parlamente svars
neša, kad Ukrainos sostinė nėjimai į “kišenius”.
tant karo klausimus apsižiū
Kijevas
ir jo raudonarmie
rėta, kad nėra ministro pir
Aiškėja, kad vokiečiai iki
čiai
ginėjai
sužnybti vokie
mininko Churchillio. Jo pava
šioliai dar neužėmę Estijos
čių žnyplėmis ir bolševikų li
duotojas pranešė, kad minis
visų pakrančių ir Tallinnas
kimas
jau išspręstas. Jei ne
tras pirmininkas užimtas ki
yra dar bolševikų rankose.
pasiduos, bus sunaikinti. Kol
tais reikalais. Bet nepasakė
Tame Estijos kampe vokie
kas nenumatomas jų pasida
kokiais.
čiai turi uždarę gausingą bol
VISKAS GALIMA
vimas.
Jie atkakliai grumia
Tad imta spėlioti, gal kar
Rytinėse valstybėse nuo 7 vai. vak. iki 7 vai. ryto gazolino stotys turi būt uždary si, tikėdamies prasilaužti per ševikų armiją, kuri nesuspė
Dalykų žinovai analizuoja tais Churchillis išvykęs į
jo pasprukti Petrapilio link.
vokiečių ringę. Dalis raudo
nacių su bolševikais susikir Ameriką pasimatyti su pre tos. Todėl žmonės iš anksto gazolino prisiperka.
Ji iš ten negali pabėgti ir
nųjų jau sunaikinta.
timus. Yra žinoma, ir negin zidentu Rooseveitu.
jūra. Vokiečių ir suomių ka
čijama, kad Stalinui riestai.
Už 60 mailių pietrytuose ro laivai saugoja pakrantes.
Reikia atsiminti, kad to
Reikia atsiminti, kad vokie
nuo Smolensko
vokiečiai Prieš bolševikus ten dar ko
mis dienomis ir prezidentas
čių lakūnai bombarduodami
verždamies kyliu perskėlė so voja ir estai sukilėliai.
išvyko
savaitės
“atosto
Maskvą visiškai nekliudo
WASHINGTON. — Vidaus vietų karo liniją. Vieni so
goms” į šiaurinio Atlantiko
Kremliaus — svarbiausios
MASKVA, rugp. 5. —
reikalų sekretorius ir gazoli- vietų daliniai negali susisiek
pakrantes ir apie tas “atos
bolševikų gūžtos. Tas nepap
Sovietai
praneša, kad visam
1 no koordinatorius Ickes pra ti su kitais. Per padarytą li
togas” neturima jokių žinių.
rastai įdomu
kiekvienam,
WASHINGTON, rugp. 5. karo medžiagos už grynus neša, kad paskelbtas rytinė nijoje spragą veržiasi vokie karo fronte raudonoji armi
Spėjama, Churchillis pas — Papildomomis žiniomis, pinigus.
kurs stebi karo eigą sovie
se valstybėse gazolino varto čių mechanizuotos pajėgos. ja atkakliai kovoja su vo
išvykti J. A. Valstybių vyriausybė
tuose. Kai vokiečiai sumals prezidentą galėjo
kiečiais ir kuone visur sulai
Ambasadorius Oumansky jimo varžymas turi pasiseki
raudonąją armiją, kas gali bombonešiu. Gal tas paskiau ne tik atnaujino ir praplėtė pažymi, kad bov. Rusija šį
ko jų pažangiavimą.
mo.
sakyti, kad Stalinas negali išsiaiškins. Dabar gi yra pa prekybos sutartį su sovietų kartą netisiK&nnga jokios
Kremliuje reiškiama viltis,
Hitleriui pasiūlyti taikos. slaptis.
Rusija, bet dar pažadėjo kreditinės paramos, nes ji
WASHINGTON. — Vy
kad
vokiečiai nieko nepeš
Maskvai visos sutartys yra
raudonąj ai Maskvai pilnuti turi pakankamai aukso ir riausybės viršūnėse, kaip pa kautynes
Rusijoje ir karą pralaimės.
, be
mažiausios
reikšmės. Naujas Anglijos
nę pagalbą ir paramą jos ko galinti už įgijamą karo me tirta, reiškiama daug susirfl
Kijevo
srityje
Stalinas, vaduodamas komu
džiagą pilnai užsimokėti.
voje su nacių Vokietija.
pinimo dėl sovietų nepasise
nizmą ir savo režimą gali rėmėjų nusistaValstybės sekretoriaus pa kimo kariauti su vokiečiais.
Šiuo klausimu sovietų am
BERLYNAS, rugp. 5. — Laikas britams
gražiuoju Hitleriui pripažin
basadorius Oumansky pasi vaduotojas Welles užtikrina
Iš patikimų šaltinių praneš- . .
yita, kad Smolensko srityje I
ti ne tik Ukrainą, bet dar
keitė notomis su valstybės Stalino ambasadorių, kad
KAIRO, Egiptas. — Ašies
ir pačios Rusijos didžiuosius
Amerikos
draugiškumas
sekretoriaus
pavaduotoju
S.
lakūnai
puolė Suezo perkaso raudonosios armijos visi da
LONDONAS, rugp. 5. —
NEW YORK, rugp.
plotus.
sov.
Rusijai
esąs nuoširdų^ sritį. 90 asmenų užmušta ir liniai jau sunaikinti. Dabar Britų autoritetai patyrę kad
Welles.
šis
pastarasis
sovie

New
Yorko
airporte
O Hitleriui taika su bolšetų ambasadorių užtikrina, ir nekvestijuojamas.
gi kruviniausios kautynės vis labiau pradeda nerimti
106 sužeista.
kais reikalinga. Nes jis dar
angaras jūriniams
I
Tik
didžiausias
vargas
yra
kad
J.
A.
Valstybių
vyriau

vyksta Kijevo srityje. Tenai nacių okupuotų Europos kra
lėktuvams. Miesto majoras
neapsidirbęs su Anglija.
tas,
kad
bolševikų įsigyta
sybė
ne
vien
pratęsia
dar
WASHINGTON. — Iškel vokiečiai apsiautė rinktiniau štų, gyventojai. Veržiasi laiLa Guardia kalbėjo.
S. sią sovietų korpusą tikslu jį avėn> stengias nusikratyti
Jis pareiškė, kad turi bū vieneriems metams preky Amerikoje karo medžiaga ne ta aikštėn, kad du
žinia
kaip
bus
paimta
į
sov.
bos
sutartį
su
Maskva,
bet
Australijos
sunaikinti. Raudonieji kol okupantais.
kruizeriai
yra
ti sulaikytas keleivinių lėk
Rusiją,
nes
jai
visi
keliai
yra
dar
pašalina
iš
buvusios
su

kas nemano pasiduoti. Jie ne
vandenyse.
Vokiečių karo vadai ran tuvų iš Amerikos siuntimas
Čia daug kas galvoja, kad
uždaryti.
Belieka
vienas
VIa
tarties
kai
kuriuos
varžypaiso Kijevo. Tik deda pas
da, kad šiame kare pas bol Anglijai. Amerika gali An
Anglija
turėtų vaduoti tuos
Šve tangas išsiveržti iš vokiečių
bolševikai be jo divostokas. Bet tenai budi
ševikus žmogaus gyvastis glijai ir toliau pristatyti
žmones. Sako, dabar tinka
neturi nė mažiausios vertės. kiek reikiant karinių lėktu kių kliūčių čia galėtų kiek japonai ir pasirengę tą uos dų policija puolė dvi komu žnyplių ir pasprukti. Vokiemas
laikas britams įsiveržti
nistų grupes šiaurinėj Švedi ciai sako, kad jų pastangos
Per penkių savaičių karą su vų. Bet keleiviniai lėktuvai reikiant įsigyti ginklų ir tą aklai užblokuoti.
joj. Penki sulaikyta. Kaltina yra beviltiškos. Viena, rau į Europos žemyną per Pran
sovietais vokiečiai yra nuko pačiai Amerikai reikalingi.
donieji stipriai sužnybti. An cūziją, kai naciai yra užimti
mi sabotažu.
vę daugiau kaip vieną mili
Mayoras La Guąrdia yra
tra, jie negali iš Maskvos karu su sovietais ir ten turi
joną raudonarmiečių. Ir to
WASHINGTON. — Sena gauti paramos, nes jų užnu- sutraukę gausingiausias sa
liau tas kovimas vyksta sa šalies administracijos svar
tas 50 balsų prieš 27 atmetė garyj perkirstas svarbiau- vo karines pajėgas.
vo keliu ir bolševikų va bus ramstis. Tad jis, aišku
senatoriaus Tafto sumany- sias geležinkelis — gyviaudams neateina nė į galvą sa savo kalba reiškia naują ad
nusistatymą.
vo kareivius kiek nors ap ministracijos
Henderson apie tai pasa mą, kad draftininkams karo sias susisiekimas,
Šalies administra
WASHINGTON, rugp. 5.
I
Paskutiniais
laikais
į
An

tarnybą
pratęsti
tik
iki
pus

drausti nuo tų baisių sker
kojo
kongreso
žemesniųjų
rū
Vokiečių karo vadovybė
gliją pasiųsta daug didžiųjų — Office of Price Adminis- mų bankiniam
antrų metų.
dynių.
komitetui,
pripažįsta, kad jos svarbiau cija sukelia pavojų
viršininkas
Leon
Anot vokiečių, nei rusų keleivinių lėktuvų Amerikos tration
kurs svarsto šalies vyriausy
sias tikslas kaip pirmiau,
WASHINGTON, rugp. 5.
—
Geležinkelių ,. .....
.
tauta, nei pasaulis niekados oro linijos pradėjo siaurinti Henderson šiandie kongresui bės iškeltą bilių prezidentui . CHICAGO.
,.
.
.
.
.
taip
ir
toliau
yra
raudono
orinę
tarnybą
neturėdamos
—
Senatorius Brooks iš Illipareiškė, kad netrukus rei pripažinti kainų kontrolę.
nepatirs apytikrio žuvusiųjų
sio8
armijos
niekur
pirm
sagenate įskėlė kaltinimą
raudonarmiečių
skaičiaus. lėktuvų. Tas yra kenksminga kia laukti dar didesnio gyve Anot jo, kad ir kainų kontro žinti geležinkeliečių reikala
vęs nestumti vis tolėliau Ru- šalies administracijai, kuri
Nė raudonoji Maskva apie šalies komercijai. Tas nusis nimo brangėjimo. Anot jc, lės biliaus pravedimas ma vimą — didinti 30 nuošim
sijon, bet visur bolševikų pgp
neapdairumą pati
tatymas
galėjo
pakirsti
ir
pa
•
tai nesirūpina. Žmogaus gy
reikia
tikėtis, kad brangeny žai ką padės sulaikyti visko čių atlyginimą.
dalinius
apsiausti
ir
sunai,
stumia
šalį
į karo pavojų,
čių karinių lėktuvų gamybą.
vastis jai yra menkniekis.
ir
paties
maisto
brangėjimą.
bė
pasieks
1929
metų
bran

šis žygis vokiečiams Brooks sako, administracija
Tad programa
keičiama.
LONDONAS - Anglija kinti,
^.^etVukua
buItoZy
genybės
lygio,
o
paskiau
pa

New Yorko miesto mayoras
nepildo savo pažadų draftu
Sakė, kad visuomenė iš paaiunte daugiau karinomeboLševikų armija,
kils iki 1919 metais buvu anksto šį dalykų stovį turi
apie tai praneša.
pašauktiems
karo tarnybon
nes į Singapore saugoti tą
sios brangenybes.
Vokiečiai suseka, kad suvyrams. Ji pirmiau sakė,
žinoti ir iš anksto prisireng bazę nuo japonų.
_
‘
komunistinti jauni vyrai yra Saulėje taškai
ti prie sunkesniųjų laikų.
japonams nestinga kad vyrai pašaukti tik viepersiėmę nepaprastu bolšeneriams metams. Dabar rei
Pataria imtis
• LONDONAS. — Britų ka
..
vistiniu fanatizmu taip, kad Pakerta radijo
kalauja, kad kongresas pra
Suomiai sunaikino ro laivai apšaudė Sardinijos gazolino
jie kurs nors užklupti neturi
tęstų tą tarnybą neribotam
dviračių
uostus ir pakrantes.
TOKIJO, rugp. 5. — U. S. laikui. .
sąvokos pasiduoti, nors ge bangas
sovietų tankus
karo laivyno
sekretorius
PHILADELPHIA,
Pa.,
rai žino, kad išsiveržimas
Šen. Brooks sutinka tarny
BERNAS,
Šveicarija,
rugp.
Knox
anądien
pareiškė,
kad
NEW YORK, rugp. 5. _ rugp. 5. — Čia iškeltas suma
neįmanomas. Jie grumiasi
HELSINKIS, rugp. 5. —
bą
pratęsti dar 6 mėne
4.
—
Buvusios
Lenkijos
ryti
japonai
turį
gazolino
atsariki kulkų pakertami ir kai Praeitą naktį buvo suparali* nymas, kad šalies apsaugos Sovietų kariuomenė sukėlė
siams,
bet ne ilgiau. Naciona
toliau neįstengia gintis. Pro žiuotas Amerikos per radiją sumetimais žmonės imtųsi kontratakas prieš suomius, nė provincija Galicija su gų, kurių jiems galėsią užmiestais Lvovu, Tarnopoliu tekti vieneriems, arba pus- line gvardija gali pasilikti
vietoj
taujantieji kareiviai
kur ir kabeliais susisiekimas su naudotis dviračiais
kurie
veržiasi
link
Petrozavo
ilgiau, bet ne draftininkai,
ir Stanislavov nacių nuos- antrų metų.
nors prispirti pasiduoda, jei Europa.
automobilių. Tuo būdu, sadsko.
prendžiu įjungti .generalinėn "Kaikraštis Yomuiri parei- sako Brooks.
mato, kad pasprukimas neį
Žinovai kaltina
saulėje ko, bus sutaupyta daug gaLenkijon,
kurią naciai kon- škia, kad Knoxo manymas
manomas. Raudonarmiečiai esamus didelius viesulingus ' žolino, kurs reikalingas šaSuomiai sutriuškino kon
yra senobinis. Sako, japonai
elgias priešingai. Jiems įkal taškus, kurie kartkartėmis Jies apsaugai — remti Apgli- tratakas ir sunaikino 54 tan troliuoja.
visados gali gauti gazolino KES. — šiandie numatoma
ta į galvas verčiau žūti, ne pakerta trumpąsias radijo I ją. Be to, bus sumažinta au- kus ir 4 šarvuotus automobi
tiek, kiek tik reikia,
giedra ir šilčiau.
bangas.
tomobilių gamyba. '
I liūs. *
gu pasiduoti.
(.'Uiaugua
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Amerikos lietuvių gyvenimas •< ir veikimas
.--------------- .------------------------- --------- ,----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------seno kunigo, nepamiršo. Pra-' šolomskas pradėjo savo a- nistų surengtos sorkės, paJubiliato kunigo padėka
I
•
šau ir Jūsų — visų, man taką, išvadindamas jį Hit-, tiems komunistams pavirtus
Los Angeles, Calif. — kia ligšiol džiaugiesi, dar
prielankių žmonių, melstis lerio agentu ir kai tik spėjo į gyvulius. Nors komunistai
Nuolankiai prašau patalpinti daugeliui - daugeliui metų.
už mane, kad galėčiau iki, pasakyti, kad priešas So-. sau reikalauja spaudos ir
mano viešą padėką visiems, Melskime Dievą, kad leistų
mirties ištikimai darbuotis vietų Sąjungos yra kartu žodžio laisvės, tačiau jie ki
kurie mane pasveikino ku mums visiems laimingai pa
Dievo garbei ir žmonių ge priešas ir Amerikos, kuris tiems jos nepripažįsta. J.
nigystės auksinio jubiliejaus simatyti Telšiuose.
remia Sovietų Sąjungą ir,
rovei.
,
proga, prisiuntė dovanų ir Justinas, Telšių Vyskupas.”
Pasilieku su gilia pagalba kaipo tokį, reikią išdeporkai kurie
dalyvavo iškil
Gavau sveikinimą iš J. E.
tuoti pas Hitlerį, komunis
WULK STIJDIO
mėse. Nors buvo “Drauge”
.
I94«J
81*5»r«>et
vyskupo Vincento Borisevitėliai sykiu pavirto į gyvu
aprašyta jubiliejaus iškil
čiaus ir Telšių Kapitulos su
liūs, pradėjo baubti, rėkti
MOhT
mės, bet aš noriu viešai pa parašais prelato Narjausko,
MOTKKN*
Jaučių mitingas
visokiais balsais, kad net ir COMPLETt
dėkoti visiems.
Msgr. Kuodžio, Msgr. Simai
Baltimore, Md. — Nese pats Šolomskas turėjo atsi ADVANCED F HOT 4X1 KAI*M V
Dėkoju savo parapijo čio ir Msgr. Pukšo ir dar
L
sėsti, nebaigęs savo kalbos. i 018 UNT POSSIRI E FRU LS
niai
čia
buvo
suruoštos
lie

PHONF
1
AFAVITTK
nams, kurie padėjo prirengti mano draugo J. Janulaičio.
Taip ir baigėsi tos komutuviškų bolševikų prakal
bažntytėlę ir salę, kad galė
bos. Kalbėjo Stalino agen
Iš Amerikos kunigų ga
tumėm priimti braigius sve
tas šolomskas. Bolševikų
čius. Dėkoju visoms šeimi vau sveikinimus ir dovanas:
TeL OANal 6122
kalbų turinys šiuo metu vi Rea. 6968 So. Talman Ava.
ninkėms, kurios taip skanius
1) Jo prakilnybės dr. Jono
Raa. TaL GROvehiU 0617
siems žinomas, dėl to nerei Office teL HEMIock 4848
valgius pagamino, kad visi Navicko, Marijonų Provinci•
kia nei atpasakoti. Pažymė
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
svečiai, priešakyje J. E. Los jonalo
iš
Mari j a na poli s,
tina tiktai tiek: bolševikai
2201 VVest Cermak Rd.
Angeles arkivyskupo J. J. Conn.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos:
1—3 popiet ir 7—8 v. v.
sakosi pripažįsta žodžio lais
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Cantwell, Lietuvos Respub
REZIDENCIJA:
vę, bet kuomet po vadina Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2) D.
G. J.
Zidanavilikos konsulo dr. Bielskiui
6631
S. California Ave.
me/' prakalbos pasipylė šo- 2423 W. Marąuette Road
čiaus iš Amsterdam, N. Y.
Telefonu REPublic 7868
ir prof. Pakštu, gėrėjosi.
lomskiui klausimai, tai visas
Ofiso tsL VIRginia 0036
Taip pat dėkoju ir visoms
3) D. G. K. Vasio iš VVor
mitingas virto jaučių ban
Rezidencijos taL: BEVerly 8244
moterims ir merginoms, ku cester, Mass.
da. Pasiprašęs balso vienas
PHY8ICIAN AND SUROEON
rios papuošė salę ir patarna
4) D. G. K. Urbonavičiaus
iš publikos pradėjo nurodi 4645 So. Ashland Avenue
vo prie stalo.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS \
iš Boston, Mass.
nėti, kad tarpe Hitlerio ir
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
5) D. G. F. Juškaičio iš
,Laikau už priedermę pa
(“Draugas" Acme teiepnoto. Stalino nėra jokio skirtu Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį
minėti, nors ir nevisus asme Cambridge, Mass.
mo, kad jie abu yra lygūs Office teL YARds 4787
Prekinis traukinis iš 80 vagonų atbulas eidamas at
6) D. G. F. Virmausko iš
nis, kurie mane sveikino ir
Tel. CANal 0257
banditai ir kol juodu buvo Namų tel. PROspect 1930
simušė į tiltą. Nelaimė įvyko Grand Haven, Mich. Trau
. Res. taL: PKOspect 665.
Boston, Mass.
dar dovanų prisiuntė:
partneriai ir dalinosi gro Tel. YARds 6921.
kinio darbininkai nebuvo sužeisti.
7) D. G. N. Pakalnio iš
Sveikinimai buvo man pri
biu, komunistai Hitlerį rė Res.: KENwood 5107
siųsti telegramomis, laiš Brooklyn, N. Y.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3) Dr. K. Bložis iš Dayton, mė ir pikietavo Baltuosius
19) D. G. B. Liubausko iš
1821 So. Halsted Street
8) D. G. Bakuno iš Maskais ir asmeniškai pareikšti.
Namus, norėdami sulaikyti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Utica, N. Y.
Ohio.
Rezidencija: 6600 So. Artesian Aw
Otiao vaL nuo 1—3; uuo 6:30—8:30 VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet
Šventojo Tėvo Pijaus XII peth, N Y.
4) Dr. Biežis ir P. Baltu Amerikos paramą Anglijai.
20) D.- G. S Vembrės įs
756 VVest 35th Street
6 iki 9 vaL vakare.
9) D. G. K. Skripka is
telegramas buvo prisiųsta
Komunistai, to negalėdami
tis iš Chicago.
Athol, Mass.
f
vardu J. E. arkivyskupo Jo Binghanpton, N. Y.
pakęsti,
tokio
įrodinėji]
5)
Savickiai
iš
Chicago,
21) D. G. A. Deksnio iš
LIETUVIAI DAKTARAI
10) D. G. I. Albavičiaus iš
no J. Cantwell ir J. E. arki
pradėjo kačių koncertą.
1------------------- .- -------- — - ----Chicago, III.
III.
vyskupo, dalyvaudamas ma Cicero, UI.
Kiek aprimus triukšn
Tel YARda 8146
6 ) Rimšai iš Chicago, III.
22) D. G. P. Lumskio is
VALANDOS: Nno ii iki 12,
no jubiliejaus šv. Mišiose, ' 11) D. G. M. Kazėno iš Mt. CarmeI, Pa.
7) Misevičiai iš Chicago,
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
vardu šv. Tėvo suteikė vi Pittsburgh, Pa., kuris daly
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
23) D. G. širvaičio įs III.
PniM NEGU ČIUKSITE
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court,
ą * Cicero
#
siems dalyviams palaimini vavo mano primicijose Pas VVashington, D. C.
MATYKITE MUS!
8) šiuriai iš Chicago, Iii.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
mą.
valy 1891 metais, bet jis tu
ir Penktadieniais
9) Ignatavišiai iš Chicago,
24) D. G. Juozapo SkripValandos:
10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Taip pat iš Romos tele rėjo tada keturis metus am kaus iš Pittsburgh, Pa.
/
111.
3147 S. Halsted St., Chicago GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi
akinius
pritaikau.
grama sveikino J. E. vysku žiaus,
bet atsimena gerai
Pirmadieniais, Trečiadieniais
10) Kotryna Garuckaitė iš
25) D. G. Alek. Baltučio iš
3343 So. Halsted Street
ir Šeštadieniais'
pas Bučys ir profesorius mano pirmąsias Šv. Mišias.
Chicago, III.
Chicago, III.
Valandos: 3 — 8 popiet,
Tel. OANal 5969
Vaitkevičius.
12) D. G. K. Petreikio iš
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
11) Maziliauskaii iš Chi
26) D. G. M. Švarlio.
Laišku sveikino J. E. Lie Youngstown, Ohio.
27) D. G. J Jusevičio iš cago, III.
tuvos prezidentas Ananas
13) D. G. J. Vinciaus iš Omaha, Nebr. Pastarieji trys
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
12) Vaišvilienė iš Chica
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
PHYSICIAN AND SUROEON
Smetona, J. E. arkivyskupas Evansvile, Indiana.
LENTŲ,
MEDŽIO
REIKMENŲ
2155
VVest Cermak Roa *>
asmeniškai dalyvavo iškil go, III.
STATYBAI,
2158 VVest Cermak Road
OFISO
VALANDOS
Miečislovas Reinys iš Vil
14) D. G. J. Paskauško iš mėse asistoje šv. Mišiose
MEDŽIAGOS STOGAMS
13) Jurjonienė iš Chicago,
Ofiao toL OANal 8846
1 — 4 ir 1:30 — 8:30 vakare
Flnansuojzme minų pa«Utym»*i
Ofiao VaL: 8-4 ir 7-9
niaus, J. E. vyskupas Justi Chicago, UI.
ir pagal sutartį.
kun. Baltutis pasakė įspūdin III.
pataisymą — Nieko Įmokėti — I
Trečladlaulala pagal antartį,
metai
temokėti
—
Apkzlnavlmas
nas Staugaitis iš Telšių, laiš
Bea. Tat.: HBUook «1M
15) D. G. P. Garmaus iš gą pamokslą.
Ofiso ToL:
BobUL TeLt
13) Dirgėlai iš Chicago, dykaL
VTRgtnla 1886
PBOspacfl 86*4
IJctnvls Pardavėja'
kas rašytas 24 d. gegužės, Easton, Pa.
TaL YARda 2246
III.
Stanley IJ lu inas — Vedėjas
28)
D.
G.
kun.
Jurgio
Jo

1941 m. Čia pridėtu laiško
16) D. G. M. Urbono iš Du
14) Elijošienė per kleb.
naičio
iš
Tucson,
Arizona.
nuorašą:
Bois, Pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Baltutį prisiuntė gražią kom
DANTISTAS
Seserys vienuolės prisiun
1853 West 85th Street
“Sveikinu Tamstą, sulau 17) D. G. J. Valantiejaus
4645 So. Ashland Avenue
zą.
;
tė
sveikinimus
ir
gražių
do

LIGONIUS
PRIIMA:
arti 47th Street
kusį 50 metų kunigo jubilie iš Waterbury, Conn.
15) Juraškai iš Chicago,
Kasdien
nno
2:00 iki 8:00 vaL
3039 So. Halsted St
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
jaus ir, visa širdžia laimin
18) D. G. K. Bičkausko iš vanų:
Trečiad.
Ir
Sekmad.
tik susitartus.
III.
Seredoj pagal antartį.
VIC. 1272
Kazimierietės iš Chicago,
damas, linkiu sveikatos, ko- Harbor, Indiana.
16) Kaktai iš Chicago, III.
, Telefofnas; HEMIock 584>
III.
Dar daug kitų
asmenų
Pranciškonės
iš
PittDANTISTAS
prisiuntė pasveikinimų ir
burgh, Pa.
— namams statyti, remontuoti ar
4143
South
Archer Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PASKOLOS pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
Telefonu
LAPayette
3650
dovanų
iš
Chicago
ir
kitų
6757 So. VVestern Ave.
Domininkonės iš Summit,
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Ofiso valandos:
Amerikos miestų ir iš AnN. J.
Penktadieniais.
j
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
Popiet — nuo 1 Iki >! Vak. 7 Iki B
Nedėliomis
pagal
sutart]
4631
So.
Ashland
Ave.
<
iš
New
York/glijos,
bet
negaliu
reikalauPATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
Uršulietės
Furniture House
TeL YARda 0994.
i ti “Draugo” redakcijos, kad
N. Y.
Telefonu OANaJ 7329 '
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniais.
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
Pranciškonės iš Lyono, I atspausdintų visų vardus. 3409 S. Halsted St
Dėkoju širdingai visiems už
Prancūzijoj.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
T A | IPYI/ITP 0008,1 Įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpeaTretirųnkės IS Švėkšnos, pasveikinimus ir dovanas ir
2202
VVest Cermak Road
GYDYTOJAS IR CH1RURGAB
I AUt T 1x1 I C tingai globojami ir ligi (5,000 ap
prižadu visados prisiminti
Lietuvoj.
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
4729 So. Ashland Ave, /
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
maldoje visus, kurie manęs,
ir pagal sutartį.
Pasauliečiai:
(2-tros lubos).
Res. telefonas SEEley 0434.
8H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
TeL
MIDvvay
88*0
Chicago. UL
1) Lietuvos Resp. konsu
OFISO VALANDOS:
TeL Cicero 1484
MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
las P. Daužvardis.
Nno 10 iki 12 vnL ryto, nuo 2 iki fl
B Likite Malonus
vai. popiet ir ano 7 iki 8:30 vaJ. vak.
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaodžiant Nei
2) Iš Švėkšnos parapijo
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
Akiniai -teisingai prlrenkai 1
Vieno Klljentol
SAVO AKIMS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS
nai.
per patyrus! lietuvi daktarą.
Tik viena pora aklų, vlaam *yKamp. 15tos gat ir 49th Ct
Keistute Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
-----------------------

NELAIME

ANT

GELEŽINKELIO

Pralotas

Julius

Macijauskas.

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

DR, STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR, A, J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

; DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS •

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

DR. G. VEZELIS

Carr-Moody Lumber
Company

i DR. PETER T. BRAZIS

DR. RAČKUS

DR. V. E. SIEDUNSKI

JOS. F. BUDRIK

e

sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

CONRAD

KEISTUTO SAVINOS and LOAN ASS’N.

Fotografas

Tfel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St.

StudIJ* (rengta pir
mos rūAlcg su mo
demiškomis
užlai
domis Ir Hollyvvood
Šviesomis.
Darba.
Oarantuotaa

Chicago, IIL

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi

Jūsų

biznyje arba profesijoje.

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

1801 So. Ashland Avenue

420 W. 63rd Street
sekimą

vaolmul. Saugokit jas. leladaml
Uekaamlnuotl Jaa modernlftklauate
metodą, kuria rertllmo mokalaa
gali eutelktl.
St METAI PATYRIMO
pririnkime akinio, kurie naAallna
vLs» aklq Įtempimo.

,

Tel.: Biznio - ENGIewood 5888
Rez.: - KNGIewood 5840

Kampa* lt-toa

TelefonM CANAL 0593 — Ohtoam
OFISO VALANDOS

Kandim »-.OO a. m. Iki t.36 p. m.
Treč lr flett: 1:00 a. m. Iki
1:10 p,

a.

, OR. PETER J. BARTKUS

DR. S. R, PALUTSIS

.

Tel. Cicero 1484

DR, A. JENKINS

Budriko Radijo Pmgoramal:
j

(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

,

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

„
'«

-f fs*.,-

OFI8O VALANDOS:
Noo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutarti.

Res. 1625 So. 50th Avenue

pašaukite Yards S088.

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 1
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadiei
7 vai. vakare.
..AAF 950 K. Havvaian —
dlenyje 4:30 po pietų.

DR. CHARLES SEGAL

|l

1m« MefaaM YH£ata MA

Ofiao telefonas FBOereet 878T

DR. MAURIGE KAHN

GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

4631 So. Ashland Ave.
Tai. YARds 0994

Rm. Tel. KENwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. rytoj 2-3 ir 7-8 v. vsk.
Nedėliomis nuo įO iki 12 Vai. diem>

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame l&ls
vės verta tauta.
Osa. MrnrunaMa

Trečiadienis, rugp. 6 d., 1941

Maisto ženklų planas veikia 220 vietose
Žemdirbystės
Departa
'*• mento Maisto Ženklų Planas
pradėtas gegužės mėnesį,
1939 met., Rochester, N. Y.,
jau veikia 220 miestuose,
miesteliuose ir kiekvienoj
valstijoj, be Virginia.

Pradžioje planu naudojo
si tik žmonės, kuriems pa
šalpa buvo teikiama. Bet
pramatoma, jog su pabaiga
šios žiemos apie penki milijonai žmonių juomi pasi
naudos ir, galimas daiktas,
4 galutinai planas įnims 20,b 000,000 žmonių, kurie tinka
mi gauti kokią nors viešą
pašaipą.
Maisto Ženklų Planas tu
ri dvigubą tikslą. Pirmiau
siai jis rūpinas supirkimu
ir suvartojimu maisto per
viršio, kuris kitaip būtų
eikvojamas.
Toliau, šei
moms, kurios gauna vienos
arba kitos rūšies pašalpą,
gauna įvairesnį maistą, ge
resnį ir daugiau. Tik šei
mos, ar asmenys, kurie gau
na tam tikrą visuomenišką
pašalpą, gali pasinaudoti
šiuo planu. Be išdalinimo
ūkių maisto perviršio per
krautuves, šis planas dar
pagerina ir tų krautuvių biz
nį.

t

1

Planas buvo toks sėkmin
gas vienoj vietoj, jog grei
tai gauti prašymai iš kitų
vietų. Kartais planą priėmė
miestai, kuomet patys pa
šalpą gaunantieji žmonės to
prašė. Kitose vietose planas
yra dalimi pašalpos prog
ramos. Planas lengvai vei’kia. Krautuvininkai vargin
gesnėse vietose prašomi ap
siimti parduoti maisto per
viršį.
Tada ženklų plano
viršininkai, veikdami su pa
šalpos įstaigomis, suregis
truoja šeimas, kurios nori
planu pasinaudoti. Šeima
gali pirkti “apelsinės spal
vos” (orange) ženklelį už
$1.00. Su kiekvienu nupirk
tu “apelsinos spalvos” ženk
leliu, mėlynas ženklelis duo
damas pirkėjui dykai.
Mėlynos spalvos ženklelio
vertė yra $.50 ir jis privalo
būti vartojamas pirkimui

maisto perviršio. Su “apel
sinos spalvos” ženkleliu ga
lima pirkti tokius reikme
nis, kokius šeima paprastai
perka pinigais. Galutinai
valdžia nuperka tuos ženk
lelius nuo krautuvninkų.
Spalio mėnesį tiek daug
mėlynos spalvos ženklelių,
tiek išdalinama, jog suvirš
$1,200,000 vertės vaisių ir
daržovių perduota suvartotojams, neskaitant 2,158,000
svarų sviesto, 2,657,000 tu
zinų kiaušinių,
6,619,000
svarų kiaulienos, 3,831,000
svarų taukų ir 25,130,000
svarų grūdinio maisto. Vi
so virš $5,100,000 maisto
perviršio perduota suvargu
sioms šeimoms ir, kai* pla
nas pradės veikti naujose
vietose, manoma, jog iki
$10,000,000 į mėnesį bus
perduota.
Valdininkai nurodo, jog
tas planas nesumažina pre
kių mažų įeigų suvartotojams, bet tik duoda jiems
daugiau maisto dykai gau
namais
mėlynos spalvos
ženkleliais.
«
Kaslink ūkininko, many
ta, jog jeigu planas galuti
nai veiks ant tautinės ska
lės, tai produkcija padidės
ir jis gaus geresnių prekių
už jo produktus.

Krautuvės, kurios priima
tuos ženklelius, paprastai,
randasi mažų įeigų apylin
kėse.
Sveikatai

patarimai

Kaipo vaistas nuo šalčio,
mažai kas yra geresnio kaip
lemono skystimas ir cuk
rus. Mažai tų .perų, kurie
daugiausia mus vargina, ga
li atsilaikyti prieš lemono
sultį. Jeigu po buvimo dul
kėtoj gatvėj, arba su ne
švariais žmonėmis kokių
tarpe kartais atsiduriam,
parėję atsipiautume gabalė
lį lemono, ištrintume juo
burną ir išplautume gerklę
lemono sultimis, daug nege
rovių, kurios mus užpuola,
būtų prašalintos. Namuose
visada reikia laikyti nors
pusę tuzino lemonų greitąm
reikalui.
g

“Mano vyras nevalgo špinakų, bet mėgsta kručkus;
aš kručkų negalių valgyti”.
“Jonukas pieną mėgsta, Ma
riutė visai negeria”. Kiek
motinų girdėjome taip kal
bant? Beveik visada yra,
kad vienas
namiškių ne
mėgsta sviesto. Geriausia
apsieit, tai nesakyt, kad tas
ar tas nepatinka. Šeiminin
kė tegul ruošia kas reika
linga ir namiškiai tegul val
go kas yra paduota. Bet
kaip tas galima daryti? Tik
tai parenkant tam tikrus
valgius ir tinkamai juos pri
rengiant, kad būtų skanūs
ir sveiki.

PREZIDENTO ŠUO

Sav, V'OOO,'

T>o "<ou VkMouJ
OF
THESE CftMPS
<300FUS
BElongs

To ?

T

^NE*T To OS STAV
OP At-U MlGHT AMD
(vi AME Am AtklFUU
RACUET HOut.EP.iM
ABooT SciHE GAMt

ir

čameckį.

And now we want to war

Anksčiau buvo paskelbta, against her”.
kad Voldemaras rastas
Kauno kalėjime, tad, šau
kia bolševikai, žiūrėkit,
kaip tie lietuviai meluoja!
Ką gi padarysi,
kad
(oughing, Gasping
bolševikai nemoka skaity
Thanks to * Doctor’g preacription called
ti. Čarneckio vardas yra
Mendaco, thousands now palllate terrlble re
Voldemaras, tad nėra jo
no smokes, no lnlectlona. Just tasteless,
kio pamato iš vardo ir
____ ________
pld. delightful paldeaaant
tablets. The
tilatlve
action commonly nelpa nature bring
velcome aleep—a ••Ood-send." A prlnted
pavardės padaryti dvi pa
vrrapped around each package of
Iuarantee
lendaeo lnaurea an lmmedlate refund of
vardes. Taip nesusigraibsthe full coat unleaa you are completely aatlsfled. You have everythlng to gain and
nothlng to lose under this poaltlve money
tyti gali tik desperacijon
back guarantee so get Mendaco Irom your
druggist today for only 00c. •
*
patekę asmenys”.

Asthma Mucus

Prezidento šuo Falla, kurs dabar kartu su prezidentu
New Londone, Conn. sėda į laivą leisti vakacijų At
lantike.
,
Žmonės kartais įgauna pa
protį eit pas gydytoją arba
šaukt gydytoją gydymui to
kio apsireiškimo, kurį gali
ma aplenkt kaip ta patarlė
sako — uncija apsisaugoji
mo. Jei valgysit kasdien
tinkamą maistą, retai rei
kės gydytojo gydymui vidu
rių ligų. Sekantis patarimas
gali pagelbėt pasirinkt ge
rai reguliuotą maistą užlai
kymui vidurių geroj padė
tyj. Kasdien reikia išnaudot pieno kvortą: vaikui ir
puskvortę
suaugusiam.
Duok valgiui mažiausia vie
ną vaisių, dvi virtas daržo
ves (apart bulvių ir kornų)
ir vieną nevirtą daržovę kas
dieną. Duok rupią duoną ir
čielų grūdų valgius — arba
sumaišyk su sėlenomis ir
grūdais. Vienas kiaušinis
priduos dešimtą dalį gele
žies kasdien reikalingos kiek
vienam, taigi duok kiauši
nius įvairiais būdais: suda
rytus į kiaušinienes ir ki
taip.

laipsnio. Mes perėjom pei
daugybę laipsnių ir mūsų
duona paliko lengvesnė ir
baltesnė. Nors lengvesnė ge
riau virškfnasi, bet abejo
tina, ar baltumas yra geras
sveikatos atžvilgiu. Dėl to
žmonės raginami grįžti prie
juodesnės duonos. Priežas
tis to, kad juoda duona tu
ri sėlenų ir grūdų iš kurių
ji daroma, o tos sėlenos su
teikia mineralų ir virškinan
čios medžiagos.

Sąryšyj su šio karo staig
menomis ir nepastovia tarp
tautine politika, kuri aplin
kybių verčiama kasdien kei
Norėdami įrodyti, jog ne čia savo veidą, Chicago He
komunistiniai
laikraščiai rald-American Tn the News’
skelbia netiesą apie padėtį rašo:
Lietuvoje, mūsų komunistų
“First we are meddling
laikraščiai paskleidė žinią,
to free Finland.
jog, girdi, buvę paskelbta,
Then we are meddling to
kad prof. Voldemaras išga
bentas Rusijon, o jis rastas enslave her.
Kauno kalėjime. Apie tai
First we are interfering
“Amerika” pažymi, jog:
to prevent the absorption
“spaudoje buvo paskelbta, of the free republies of Eskad tarp bolševikų išga thonia, Latvia, and Lithua
bentų Rusijos gelmėsna nia.
lietuvių buvo Voldemaras
Now we are interfering
Čarneckis, buvęs Lietuvos to restore them to the sway
atstovas Amerikoje. Bol of Bolshevist brutality.
ševikai iš vieno asmens
First we want to fight
padarė du — jie tame J for that dear France, our

MakesMany Feel Old
Do you
u feel older then
then you ere or eufTer
fron Oettlng
ttlng Up Nights,
Nighta, 1Backache, NervoueDfzslnei Svollen Aukles,
____ _ Lee
jg Pelne, Dlzslness.
malte Paine, Burnlng, acanty or freRheumallc
guent paaaages? If ao, remamber that your
Kidneys are vital to your health end that
theae aymptoma may be due to non-orgenls
end non-eyatemlc Kldney and Bladder troublee
—ln. auch cases CY8TBX (a
___ j. phyelclen a
preacription) uauelly glvesprompt end ]oyoue relief by helplng the Kidneys flush out
polaonoue ezceee acids end vaatee. You have
everythlng to geln and nothlng to loae ln
trying Cystes. An lron-cled guarantee
vrapped around each package aaaurea e refund of your money on return of empty
package unleaa fully eatlsfled. Don't take
chancea on any Kldney medicina that ta
not guaranti
nteed. Don’t delay. Oet Cyetez
(Siss-tezl from your
druggist today. Only
ss«. The guarantee
<ra«l*s f laik IldMii proteeta you.

Cystex

Asthma Mucus
Loosened First Day

For Thousands of Sufferers
Ohoklng, gasping. vheezlng spasms of
Asthma ruln sleep and energy. Iniredlenta ln the preacription Mendaco qulcky clrculate through the blood and commonly help loosen the thlck strangllng mucus
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Aak your druggist for Mendnco today. Only 00c.
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Dabar tas dalykas sparčiai
vadu, tai jis turi studijuoti
priešmirtinis noras
Mums pateko laiškas, ra
plečiasi.
Radijas perduoda
ir ruoštis būti armijos va
- Bendradarbiams h- korespondentams raštų negražiname, jei ne
Stalinas prie
Pasinaudodamas tuo Vol* šytas kokiai tai įstaigai. Ne du tam tikro fronto.
neb tik žodžius, bet ir pa
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
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Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
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atrastuoju
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dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
baigiama patobulinti apara nančiuoju stulpu, mokslinin adreso netikslumo, spausdi-; nimosi
planus ir tai keliais 7
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant t>olename
ištisai
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kam
šis
laiš
varijantais
(galimybėmis,
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
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irgi
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tikintis.
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Under the Act of March 3, 1879.
kitokia padėtimi, bet jau
svetimų valstybių vyriausy tai nuo to, kaip Markoni iš
antkapio
jis
liepė
iškalti
tik
Brangus tavorščiai,
ankščiau pasiruošęs jis de
bių posėdžiuosna Londone rado bevielį telegrafą ir 15
Lietuvių katalikų dienraščio •'Draugo” rėmėjams lr skaitytojams
tą^odį:
metų,
kaip
škotas
Baird
at

Kaip dabar kad tas pra- rina tuos savo pergalvotus
siunčiu sveikinimus ir geriausius linkėjimus!
ir Rusiją. Šiuose posėdžiuo
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
rado
televiziją.
Tų
sukak— “Turiu viltį.”
keiktas Hitleris sulaužė šau- planus ir kombinuoja naują, H
se svarstoma ateities ‘probapis Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina lr saugo Jas nuo amžinojo Išganymo priešų.
Suprask — turiu viltį pa- nią sutartį su mūRų sau- atatinkantį naujai padėčiai,
lemos, įimant ekonominius &ų proga mums būtų įdomu
Daugarlopal tapadang«Ja Jflsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal
prisiminti,
kas
gi
buvo
tie
siekti
amžiną laimę.
, le,
draugu Stalinu, ir už- taip, kaip ir šachmatų loši
ausi
sunkumus, kurie turės iš
* AMLETO GIOVANNI CICOGNANL
genialūs vyrai, kurie elektrą
Iš elektros mokslo tėvų puolė iš karto visas šešio- me. Stalinas gi tuos vadus
kilti taiką sudarius’
Laodicea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas
Kad Stalino atstovai ar ikinkė i taip naudingą dar- ypač suminėtinas prancūzas liką respublikų, tad ir mes... kaitalioja,
neduodamas
bą-nešioti
žinias,
ir
perduoti
kuopos
nariai
(numeris
ne

Amperas.
Jis
padarė
naujų
jiems apšilti vietoje — pasi
dvi, prievarta ir agresija atstovas mielai sutiks šiose
Roma ar Maskva...
žmogaus
balsą
ir
muziką.
išskaitomas),
nutarėme
nuo
atradimų
apie
elektros
sro

ruošti, o ir dabar neduoda
dalyvauti,
skleidžiamas doktrinas, kaip konferencijose
kitų
neatsilikti
ir
susirink

vę.
Tie
atradimai
buvo
to

jiems
laisvės. Kiekvienas gi
“Per dvidešimtį metų pa išlaisvint pavergtuosius žmo mes neabejojame, mes taip Pirmieji elektros
kie svarbūs, kad jo vardu ti, kad aptarti bėgamus rei geriausias planas,
jei jį,
saulio žmonės buvo susirū nes iš fašistinio ir komu pat neabejojame, kad rusai čempionai
šiuo momentu sutiks su bet
Jau nuo
seno
žmonės buvo pavadinti elektros sro kalus ir Xaip pridera pareik vieton tučtuojau įvykdžius,
pinę šiuo pasirinkimu, šia nistinio jungo.
kokiais pasiūlymais ir pasi matė dangaus-žaibo elektrą, vės matavimo vienetą i-a m- šti kam protestą, o kam pa užtęsti, gali ne naudos, o
sunkiąja dilema — fašiz
blėdies atnešti.
Sako taip
rašys bet kokias sutartis. jau senovės žmonės buvo perai. Ir šis mokslo geni siųsti pasveikinimą.
mas ar bolševizmas, Roma
•
Drauge — sekretoriau, ir buvo: generolus su komi
Tačiani, įsivaizduoti Sta- pastebęję, kad yra paslaptin jus buvo giliai tikintis žmo
ar Maskva”, kalbėjo savo Maskva pasirašo
liną prie taikos stalo, kur gOa jėgos kaikuriuose gy- gus. Studentai nekartą jį perskaityk pereito susirinki saru ginčijosi per visą nak
legionieriams Mussolini. Le
protokolą, — pradėjo tį kol atėjo vokiečiai ir ginbus bandoma taikiu būdu i vuliuose, o graikai pamatė, matydavo su rožančiumi mo
gionieriai išvyko į frontą sutartis
' čą užbaigė.
išspręsti pokarinės Europos kad ji atsiranda trinant rankose. Žinomas jo posa mūsų pirmininkas.
prieš rusus,
bet pasaulio
Prieš kelis mėnesius, kai likimas, yra daugiau negu 1 gintarą — nuo to ir pavadi- kis nekartą išstartas kitam
Notaru: vienbalsiai pa-| _ Neteisybė, tavorščiai,
Mussolini pareiškimas, nė
dar Maskvos ir Berlyno už neįmanoma. Juk Stalinas ir ,no tą jėgą — elektron (grai- garsiam vyrui Ozanamui:
sveikinti tavortčių Manski,
patarl? 8ako; viena3 f
nustebino, nė nesujaudino.
sienių ministerijų stalčiuo Rusijos komunizmas savo kiškas gintaro vardas). Ta— Kaip didelis yra Dievas kuris į visos spaudos tvif- pr0ta8 gerai o du dar
Buvo laikai, kai iš Romos
se saugiai tebegulėjo pasi dvidešimt dvejus su viršum
čiau dar ilgą laiką žmonės ir kaip menkas yra mūsų ži tinimus, kad vokiečiai puls riau. Stalinas visuomet ži
sklido pasaulin pirmieji kul
rašytosios bendradarbiavi- metų pašventė sukėlimui pasovietus, drąsiai ir nepdvi- no ką daro; jis pats nekal
negalėjo nei didesnių elekt nojimas.”
tūros spinduliai, vėliau iš
mo sutartys, Kremliaus vai- gaulinės revoliucijos, juk tai ros kiekių pagaminti, nei
Kai jis gulėjo mirties pa- prasmiškai, viešai, vieton tas — visuomet kaltininkus
tos pačios Romos pasauliui
dovai nutraukė diplomati tie patys žmonės, kurie su jos apvalyti. Vienas iš elek- J ^a^e> kažkas jo paklausė ar savo tylinčių draugų, atsa
suranda; tai buržujai, sabobuvo skleidžiamos krikščio
nius santykius ir pavarė iš kėlė karą prieš Suomiją,
nenorėtų dar kartą paimti kė: — vokiečiai mus ne
tros
tėvų
buvo
Galvani.
Jis
niškosios meilės ir tikėjimo
tažninkai, tai fašistai, tai*
Maskvos pasiuntinius Grai kurie okupavo Pabalčio Vai
garsiąją šventų minčių kny puls.
padarė
garsiuosius
atradidėsniai, o jų skleidėjai žu
trockistai, tai, pagaliau, fa ►
kijos, Jugoslavijos, Danijos, stybes, kurie .su Hitleriu |mua — kaip elektros srove gutę “Kristaus sekimą?”
Po šio protokolo skaity šistų papirkti generolai.
vo amfiteatrų arenose. Tai
Norvegijos ir kitų vokiečių pasidalino Lenkiją. Revoliu- veikia į gyvio muskulus
— Nereikia,
—
atsakė mo pereitą prie šios dienos
buvo laikai, kai Roma galė
— Taigi, taigi, draugai,
pavergtųjų tautų. Tačiau cijos neįvyksta taikiu būdu pagerbiant to pasižymėjusio mokslininkas. — Aš jau ją klausimų.
jo didžiuotis savo kultūra
Berlynas pamiršo pasirašy ir svetimų, kad ir mažų, vai
i Tavorščiai! Prašau skai- buržujai ir dabar pas mus
mokslininko nuopelnus,
jo moku atmintinai.”
ir savo pirmųjų kentėtojų
tąsias sutartis, naciai pra stybių žemių irgi neįsigijaTiek jis buvo susigyvenęs tyri šį susirinkimą ne for- skleidžia gandus, kad Hitle
vardu buvo pavadintas inst
už žmonijos laimę aukomis.
dėjo karą prieš rusus, žo ma taikių būdu. Sunku ti
maliu.
Aš suprantu, kad ris papirko ir prigirdė Starumentas elektros matavi su religinėmis mintimis.
Tačiau šiandie, Mussolini ir
džiu, papūtė kiti politiniai kėti, kad karą laimėjęs ko
kiekvienam mūsų širdys pla- ^no batsiuvius ir jie paga
mui : galvanometras. Įdomu Radijo išradėjas —
jo bendrų sufašistintoj Ro
vėjai. Na, Kremliaus ponai munizmas sutiktų pasiten
ka smarkiau kaip skaitome mindami armijai batus už
pastebėti, kad Galvani buvo genialusis Markoni
moj, be senovės garbingųjų
ir vėl pradeda
atnaujinti kinti tik savosiomis Rusijos
Tik pasinaudodamas tais apie kasdieninius raudono kulnius prisiuvo prie batų
labai
religingas
žmoguspaminklų, didingojo koliziesantykius su okupuotųjų žemėmis.
armijos
laimėjimus. pirštgalių. * Vokiečiai sumu
tretininkas. Jo atradimus ir daugeliu kitų atradimų sios
jaus liekanų ir užsilikusių
valstybių užsienyj susida
Kaip neįmanoma kviesti toliau plėtojo mokslininkas Markoni galėjo padaryti di Vokiečiams, taip sakant, ne šti, o mūsų herojai per gir
mokslo ir kultūros švento
tų batsiuvių klaidą, eina kur
riusiomis
vyriausybėmis. prie taikos stalo Hitlerio ir
Voltą. Jo nuopelnai elektros džiausią paskutiniųjų laikų duodama ir atsipeikėti. Čia
vių, šiandie Romoj jau nė
Maskvon grąžinami ištrem Mussolini, taip pat neatro srityje nepaprasti — jis pir- j atradimą — bevielį telegrafą tik sumušė juos ties Šiau užkulniai rodo!
ra kas viliotų pasaulį. Iš
tieji pasiuntiniai ir minis do, kad būtų galima taikiai masai padarė bateriją kur, *r radi j°
aparatus.
Tas liais, o jau ant rytojaus
— Tai nonsensas, tai
švelnios ir dainomis skam
teriai.
tartis ir su Stalinu, nebent buvo metalo plokštelės per- atradimas sukrėtė visą pa triuškina ties Ryga. Kitam šmeižtas prieš proletarų bat
bančios Romos Mussolini pa
Panaikinamos
sudaryto didžiųjų pasaulio valstybių dėtos audeklu, mirkytu tam sau1*’ tai buvo smarkus šuo- fronte tas pats.
Sumušti siuvius! Visai kitaip; trau
darė milžinišką karo kon
sios sutartys su Vokietija diplomatai būtų tikrai įsius
pirmyn.
Mums
norisi
vokiečiai
ties
Brest
Litovsk kiasi pagal naują strategi
tikruose skysčiuose. Tas jo
centracijos stovyklą, kuri
ir pasirašomos naujos, ku tikinę, kad Stalinas ir jo sudarytas “stulpas” galėjo daugiau žinių apie tą nuos sekantį rylą pabaigti Bob- ją; kam reikia
belaisvius
vargu ar suvilios laisvus
rių iškilmiifgai pasižadama pasekėjai paskutiniuoju lai
Tą mūsų džiaugs vežti traukiniais, jais rūpin
jau .pagaminti (Cheminiu tabųjį radijo atradėją. Mar- ruiske.
žmones.
po karo laikytis. Deja, pa ku būtų tikrai pasiryžę at
Jis mą pilnai suprantu, tad duo tis, duoti maistą — lai patys
būdu) elektrą. Voltą savo coni buvo katalikas.
Juo mažiau patrauklumo žvelgus komunistinės Rusi sisakyti savo ankstesniųjų
atradimais
taip pat įgijo įrengė ir Vatikano stotį (per du progos nesivaržant lais- sveiki eina į Sibirą. Stalinas
laisvų kraštų laisviems žmo- jos istorijon labai ir labai pasaulinės revoliucijos idė
kurią dabar būna siunčiama vai išsikalbėti,
pasikeisti sugalvojo didžiausį kerštą —
nėxu« gali turėti Maskva, sunku tikėti, kad Sovietų jų. Kuo tačiau sunku tikėti; nemarų vardą. Pagerbda ir lietuviškoji radijo pro-1 nuomonėmis, kad patiems
kaip daeis vokiečiai iki Bimas jo nuopelnus mokslinin
kurioje įsikūnijo v a Karų Rusija nuoširdžiai manytų
kų kongresas jo vardu pa grama). 1935 m. Marconi būtų aišku ir sugrįžę namo robidžano žydų respublikos,
Europoje gimusios komu naujai sudarytųjų sutarčių
vadino elektros matavimo vienoje savo kalboje taip pa kitiems galėtumėm paaiš tai juos tenai ir apgyven
nizmo doktrinos, žadančios laikytis. Juk praeityje Mask
dins — gyvenkit salia.
Moralė ir pranešimai
kinti.
vienutus * voltus. Jis buvo sakė:
vargo ir darbo žmogui lais va yra sudariusi ne vieną
— Vienas pats mokslas
Kas norėtų išsitarti.
Dėl vėlyvo laiko posėdis
vienas garbingiausių Italijos
vę, bet nešančios tik sun sutartį su kaimyne valsty
Rusų-vokiečių karo pra
negali
išaiškinti
daugelio
— Matai, drauge Pirmi nebaigtas.
Nei pasveikini
kią centralizuotą valstybinę be ir ne vieną jų sulaužiusi. džioje buvo labai daug ir mokslo akademijos narių, dalykų, ypač visų didžiauninke, kad kiti mus pajuo mo — nei papeikimo. Nutar
vergiją. Paskutiniuoju lai
Vakar Jungtinių Valsty labai plačiai kalbama apie jį aukso medaliu apdovanojo
stos paslapties — mūsų bu- kia. Sako vokiečiai sumuš- ta palaukti ir susirinkti ki
ku, savosios nelaimės die bių sekretorius Welles pa garsiąją Stalino liniją — ir Prancūzijos mokslo aka
Kas bus, prane
Mums įdomi šio vimo. Kas mes esame? Iš ti, tai sumušti, o vis gilyn tą kartą.
nomis Maskva staiga tapo' sikeitė notomis su Rusijos Rusijos apsaugos tvirtovių demija.
kur
ateiname?
.
.
Aš
su
lenda
ir
dabar
jau
vokiečiai
šiu.
minties galiūno pasaulėžiū
didžiausia plačiausios demo ambasadorium
Umanskiu. liniją. Tačiau paskutiniuoju
pasididžiavimu
pareiškiu,
ties
Leningradu,
Maskva
ir
Kuopos sekretorius
kratijos šalininke. Tačiau Amerikos notoje pažadama laiku apie tai labai mažai ra. Pačiame jėgų ir garsin
kad esu tikintis ir tai kata Kievu stovi. Sako jus Sta
(parašas neišskaitomas).
reikia labai abejoti, kad tie pilnutinė parama rusų kare teskelbiama.
likas.
Aš
tikiu
į
maldos
linas
padeda
Hitleriui
—
apnustotų perdauginę Stalino
nenuoširdūs pažadai galėtų prieš Hitlerį. Tiesa, toji pa
Tos tylos priežastį pažy
galybę. Į tą, aš tikiu ne tik Aibežiavo valią strategųTėvas nupliekė savo būsuvilioti blaivai galvojantį rama rašams bus teikiama mi “Newsweek” žurnalas, linijos svarbą, nes neteisin
kaip
ištikimas
katalikas,
bet
generolų
ir
pristatė
kiekvienelį ir ant galo nori pasa
tik už pilną finansinį atly pareikšdamas, jog “pereitą gai gali pažeisti Amerikos
žmogų.
ir
kaip
mokslininkas.
”
J
vienam
po
guvernantę.
Kad
kyti
jam pamokslą.
Pasaulio žmonija nei va ginimą, bet čia reikia nepa savaitę Federal Communi moralę, kai linija bus pra
Kartą įvyko automobilio! dar taip būtų, tai tik gene— Na, o dabar pasakyk
kar, nei šiandie negalvojo miršti, jog karo reikmenų cations Commission direk laužta”.
katastrofa, kurioje tas gar- j roto žmonos protestuotų, bet man, už ką tave nubau
ir nesprendė dilemos apie tarpe gali būti ir tam tikrų torius Fly sušaukė svarbiau
Ar tai paliestų skaudžiai susis atradėjas neteko vie- torguvernantės — vyrai. To
džiau?
pasirinkimą komunizmo ar karinių paslapčių.
siuosius radio tinklų ir spau Amerikos moralę ar ne, sun
nos akies.
Gydytojas pa-1 kie vadai, sako, turi ne tik
Mikutis su verksmu;
Ir štai eina gandai, jog dos agentūrų atstovus Wa- ku pasakyti, bet kad apsau
fašizmo. Pasauliui tokios
klausė, ar labai skauda.
— Ak, šitaip?
Tėtulis
akademijose
ilgus
metus
dilemos išviso nė nebuvo. prieš kai kurių karinių pas shingtone specialiai konfe gos linijomis pasitikėti ne
— Taip, skauda. — buvo | studijuoti, bet ir vėliau kc-1 mane mušei, o dabar nežinai 1
Rusijai rencijai, kurioje jis patarė, protinga, jau buvo įrodyta
Pasaulyj tebuvo viena dile lapčių pardavimą
(Nukelta į 5 pusi.)
|let4 metų ruoštis prie savo, už ką mušei! Au, au!
_ J
ma:
kaip panaikinti šias užprotestavęs karo sekreto* kad rašytojai ir pranešėjai anksčiau Prancūzijoje.

DRAUGAS

Trečiadienis, rugp. 6 d., 1941

Alla Rachmanova

VIENAS IS DAUGELIO

KALTINA MOTINĄ IR BROLĮ

(Pabaiga)

'komunistų skelbiamas nesąmones. Veikalas parašytas
4. Jean Valtin “Out of Thč
labai rimtai. Jis bus su
Night,” pusi. 749. Išleido
prantamas tik aukštesnio išAlliance Book Corporation,
Kaina s^av^n‘mo žmogui, bet tiems
Nevv
York. 1941.
paskaityti bus labai naudin
$3.50.
gas.
Kaip lengvą, įdomų roma
6. A. Lunn “The Science
ną skaštai šiuos Valtino atsi
of World Revolution,” pusi.
minimus. Jis turi literatinį
355.
Išleido Sheed and
talentą ir nepaprastai vaizWard, Nevv York, 1938 m.
' džiai nupasakoja, kaip jis
Kaina $3.00.
įstojo į komunistų partiją,
kaip dalyvavo komunistų su- Autorius yra anglų konverI kilimuose Vokietijoje, kaip titas. Jei šiaip jau katalidarbavosi tarp jūrininkų, ką kai dažnai yra apsipratę su
matė važinėdamas po Sovie- krikščionybės mokslu, tai
tų Rusiją, kaip jis veikė tarp konvertitai jį gina ir atstoj Skandinavijos, Prancūzijos, vauja su nuoširdžiu karščiu.

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis * B"

II. TOMAS
(Tęsinys)

Oiicijulbi buvo peskelbta, kad karele nerado jokių
relikvijų. Ten, girdi, buvusi tik iškimšta lėlė ir keli gy
vulio kaulai, o ranka, kuri buvo laikoma po stiklu ir kurią
žmonės bučiuodavo, buvusi padirbta iš odos. Bet iš sa
kyklos tėvas Aleksandras pranešė, kad visa tai yra tik
bjaurus melas ir bolševikai patys relikvijas iškraustė. Va
kare už tai jis buvo tik tikrų gaivalų užpultas, išniekintas,
apdaužytas ir galop nušautas.
Bolševikai sako, jog jį
(”L> rauguti" Acine telepnotoi
užmušė patys žmonės, pasipiktinę popo melu. Tačiau žmo
Venetia Ser.o, 22 m. mergina (kairėj) policijai sakė, kad jos motina ir brolis ban . Azijos, Amerikos komunistų,1 Tas jaučiama ir šiame vei
nės pasakoja, kad bolševikai miniai pažadėjo išdalinti vi
są tėvo Aleksandro turtą, jei ji jį nukankins; ir iš tikro, dė ją “kidnapyti”. Ji buvo gabenama auto mobiliuje. Prie La Crosse, Wis. buvo areš ką jis iškentėjo vokiečių kale. Be to — Arnold Lunn
Gestapo kalėjimuose, kaip jį mėgsta važinėti su paskainamas buvo apiplėštas ir viskas išgrobstyta dar tą pačią tuoti.
vėliau sugavo GPU, kaip pa-1 tomis, kelti diskusijas su
naktį, bet milicija dėl to nepajudino nė piršto. Popo žmo
sisekė
pabėgti. Skaitai kaip komunistais, todėl jam gerai
na buvo pasodinta į kalėjimą, kur ją drauge su ketverių
ATEIVIŲ KLAUSIMU
nuotykių romaną ir vienkart pažįstama, kuo domisi mimetų sūneliu sušaudė.----------taip gražiai pažįsti suktus nios, kokie klausimai knyImmigracijos Stovio
Daug Piliečių Neteks
vimą Valstybės Departamen
Jei žmogus sužinai, kad, štai, tą ir tą sušaudė, tai taip
bolševikų metodus, jų pasi-I goję apie bolševizmą reikia
Pakeitimas
Amerikos Pilietybės
to “Visa
Division.”
Lig
ir sudrebi. Per kūną tik perlekia šiurpas. Bet jeigu su
ruošimus sukilimams ir kitą labiau nušviesti. Neilgais
Spalio 1 d., 1941 m.
šiam laikui visą vizų reikaNepaisant fakta, jog Bul
šaudomas žmogus, kurį kasdien matai, su juo susitinki, jį
slaptą veiklą. Gal kur vie skyreliais jis apima beveik
Jeigu Kongresas nepakeis
ved5 "American Consu- garija, Vengrija ir Rumanimyli ir brangini, kaip kad šį kartą buvo padaryta su tėvu
tomis autorius kiek perrie- visą bolševikų mokslą, neAleksandru, tai pasidaro taip baisu, taip neįtikėtina, jog Tautybės Įstatymą iš 1940 lar Service.” Dabar taip da- ja stovi su Vokietija, tų tri ! biai išsireiškia, bet kitaip mažai sustodamas ir prie to,
žmogus negali gerai suprasti ,kaip tai galėjo būti.
Ir m., daug Amerikos piliečių' roma’ dėl nepaprasto sto jų šalių tautiečiams visi pa- vargU ar galėtų vaizdžiai kaip bolševizmas užsirekopraktikoje.
Po
tada imi manyti, kad jau netesi gyvas, kad virsti kažko neteks savo pilietybės su vio, kuris šiandien egzistuo- velinta vykti į Kanadą išga nusakyt supuvusią komunis- J mendavo
ja
šioj
šaly.
vimui immigracijos vizos iš
d0r0Vę.
Medžiagos pa- kiekvieno skyrelio jis duoda
spalio 1 d., 1941 m. Tas lie
kiu bejausmiu, kietėji ir miršti.
konsulato,
ir duoda daug.
Patiekiamos sąrašą knygų, kur galima
čia Amerikos piliečius, kurie
Šitas naujas įstatymas lie Amerikos
Gruodžio 25 d. tap<r piliečiais naturalizavi- čia visus ateivius, kurie dar jiems pavėlinta vėl grįžti į dat0S) vietovės ir kitos smul- daugiau žinių rasti tuo klauA
KALĖDOS! Yra ir Kalėdų eglaitė, šinkos, šventėms mu ir per kiekmetų gyvena’ negavę vizų prieš liepos x d
Kadangi autorius
(D) Affidavit of Sponsor kmenos. šį, vieną iš pačių simu.
iškepta žąsys, pyragaičių, svečių, šių net gana daug . . . užsienyje, ir Amerikos pilie 1941 m. ir visus, kurie tik slnp.
yra
daug
keliavęs, daug ma
i naujausių veikalų apie bolčius,
kuriuos
kaipo
nepilna-Į
Bet, nepaisant viso to, vis dėlto tai nėra tikrosios Kalėdos.
nori čion atvažiuoti.
i ševizmą, perskaitęs ar net tęs ,tai jo veikalas turi daug
Valstybės
DepartameLaas
mečius
tėvai
išsivežė
į
už'
Kur dingo senieji malonūs senelio namai, kuriuose mes
įsigijęs nesigailės nei vienas įdomių paįvairinimų, citatų
visuomet, kaip tik aš atsimenu, švęsdavome drauge Kalė sienį ir kurie dabar sulaukę! Po liepos 1 d., 1941 m. vi- ant pareikalavimo pasius i 5. Ch. J. McFadden “The (ištraukų iš laikraščių ir
sas vizų aplikacijas reik’a kopijas tų blankų asmeninis,
dų šventes, valgydavęme Kūčią, kur dingo patys seneliai, 23 m. amžiaus ar daugiau.
Philosophy of Communism,” knygų), daug medžiagos paValstybės Departamentas pasiųsti į Visa Divisięn, De bet draugystėms ir organi I pusi. 345. Išleido Benziger skaitoma ir straipsniams.
kur yra dėdė? Ir kas bus su teta? Kaip ir kur yra Va
zacijoms patartina kreiptis
pranešė, jog sausio 1 d., partment of State.
dimas? Ne, ne, tai jokios Kalėdos!
II IBrothers,
New
York-ChicaApskritai autorius yra žo_
____
T__ .
1937 m., net 374,503 Ameri
Vizų aplikacijoms būtinai prie “„The President’s Advi-,, go, 1939 m. Kama $3.50. • , džio meisteris, pav. 42 p.
•
,
Gruodžio 28 d. kos piliečiai gyveno sveti reikia vartoti Valstybės De šory Committee on Policical
skaitome:
Garsusis Amerikos kalbėšiandien pas mus atėjo apsiverkusi pulkininko Orlo mose šalyse ir jų rezidencija partamento f am tikslui sps- Refugees” 122 East 22nd St.,
— Socialinis (visuomeni
vo našlė. Patį pulkininką fronte užmušė kareiviai. Jie maždaug buvo pastovi arba cialiai pagamintas blankas, New York City, kuri teiks tojas ir literatas mons. Ful- nis) teisingumas yra reika
šoko ant jo su durtuvais ir iškėlė jį į viršų. Šįryt pas ją pusiau - pastovi. Daug šitų ir nepaisant kaip geros ki pagelba organizacijoms ir ton J. Sheen šiai knygai pa lingas,
mums reikalinga
rašė įvadą, kuriame apie to
Valstybės Departamentui.
•atvyko du kareivių ir darbininkų tarybos nariai ir įsakė, žmonių negali grįžti dėlei tos, jos nebus priimamos.
minkštų širdžių, bet tas ne
veikalo pasirodymą sako:
kad ji nusiimtų gedulą, nes gedėt kontrrevoliucininkų yra karo padėties, negali į laiką
Tadgi
lai
visi
žino,
jog
po
reiškia, kad reikia minkštų
Tos trys blankos yra —
— Nuo dabar Tiiekam ne
uždrausta.
j sutvarkyti reikalingus doku
liepos 1 d., 1941 m., visos
galvų ...”
mentus ir kelionę.
(B) Biographical State- vizų aplikacijos turi bi’ti pa bus pateisinimo, net patiems 7. A. Koestler • ‘Darkness at
komunistams, kad nepažįsta
ment about the Alien.
\
Gruodžio 29 d.
----------------------siustos
į
Department of
Noon,” pusi. 267.. Išleido
komunizmo ...”
Suimti kapinių bažnyčios kunigas ir dijakonas. Su- Vizas kontroliuos
The Macmillan Co., New
(C) Affidavit of Supoit Scate, Visa Division, Wa?hŠis veikalas tai autoriaus
imti dėl to, kad per mišias meldėsi už carą ir už jo šeimą. Valstybes Departamentas
mgton, D. C.
FLI>.
York, 1941.
and Sponsorship ir
disertacij.a prie kurios jis
Buvo taip pat suimti ir kiti tikintieji, kurįe drauge meldėsi.
Liepog i d., 1941 m. pra
Jei aukščiau suminėtos
dirbo ketverius metus ir už
knygos buvo rimtos studijos,
nešimas iš Valstybės Depar
kurią jis gavo daktaro laips
1918 m. sausio 2 d.
ar matytų ir pergyventų da
tamento sako, jog jau nu
nį Vašingtono universitete.
Šiandien nuėjau jas Vadimo seserį. Vargšė Zinočka
lykų atsiminimai, tai čia yra
tarta pavesti vizų kontroliaPirmoji veikalo dalis — iš
serga ,turi 38 laipsnius karščio. Ji paskutiniu metu taip
dailiosios literatūros veika
dėstymas komunizmo filoso
su manim susibičiuliavo, jog manęs nemačiusi negali išbūti
las, kuriame autorius pavaifijos (mokslo) apie gamtą,
nė vienos dienos.
Ką turi žinoti tie, kurie
zduja garsiuosius Maskvos
protavimą, istoriją, valsty
Man begrįžtant namo ir begalvojant, kuo galėčiau
teismus. Knygoje aprašomi
klausosi radio
bę, religiją, dorovę, revoliu
vargšę Zinočką pradžiuginti, tieęiai prie manęs priėjo ka
asmenys pramanyti, bet įvy
(Atkelta iš 4 pusi.)
ciją ir visuomenę. Iš pradžių
Mflsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lletuviftkoų
žin koks apsivilkęs apdriskusia kareiviška miline kareivis.
kiai, kalėjimo sunkumai ir
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
autorius taip tiksliai išdėstė
Vieną koją jis buvo apsiavęs paprastu odiniu pusbačiu, jo atsakymas. — Rodos, kad
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
teismo, tardymų aplinkybės
komunzmo dėsnius, pasinau
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
kitą įsispyręs*į milžinišką veltoką, o ant kepurės turėjo aš ta akimi daugiau nebepaimtos iš gyvenimo, iš pa
jų dar lieka.
dodamas Markso, Engelso,
prisirišęs veršenikę. Jis sustojo priešais, ištiesė į mane maty®iu • • • Tačiau, jei taip
ties autoriaus patyrimo ir iš
Lenino ir kitų veikalais, kad
nori Dievas, tebus jo šventa
LITERATŪRA
savo abi rankas ir sušuko “Alia!’
pasakojimų tų, kurie anuos
neteko dar matyti jog patys
valia.”
Tai buvo Vadimas!
sunkumus patyrė.
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi.........$1.00
komunistai taip trumpai ir
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi......... $1.00
Bet iš senojo Vadimo nieko nebeliko ,tik jo akys. Vei-! Kalbėdamas
su
vienu
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
H. J. Prunskis.
tiksliai būtų mokėję išdės
das buvo apžėlęs barzda, jis pats visas sudraskytas; vic- prancūzų laikraštininku —
Basanavičius, 260 pusi ............... i..................... $1.00
tyti savo mokslą.
Antroje
PRAGIEDRULIAI, IU t., Vaižganto, 290 pusi. ...-...$1.00
ną ranką nešėsi pasirišęs po kaklu, balsas nuo peršalimo S. Lorontu, didysis išradėVAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
dalyje autorius sukritikuoja PLATINKITE ‘ DRAUGĄ”
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi.................................. $1.00
buvo užkimęs.
Ir kaip keista, pirmuoju akimirksniu a j jas pasakė:
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos Ir Dainos. .$1.00
greičiau pajutau skausmą ir išsigandau, negu tuo nelauk
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
— 1901 metais pradėjau
puslapiai ................................................................................... $1.00
tu pasimatymu prasidžiugau.
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t,
statyti Cornwalio siunčia
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
— Aš tik apsiprausiu ir apsivilksiu geresniais dra
(1914-1916 m., .................................................................... 75c
GRAŽIA IŠVAIZDA!
mąją stotį, kurios pagalba
MAZIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
bužiais, o paskui tuoj atdumsiu į jus . . . — pas tave! —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi......................... 75c
Senąjį Pasaulį įsigeidžiau
paleido jis kaip iš kulkosvaidžio ir vėl nurūko kaip vėjas.
sujungti su naujuoju. NuvyEILERASCIAI
O, kaip visa tai buvo baisu, ką jis mums paskui papa- kęs į Nevv Yorką pasistatySU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
sakojo. Frontas visai iškriko, kareiviai šaudė karininkus. dinau ten primtuvą, tačiau
225 pusi.................................................
..$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
Pakeliui, bevažiuojant geležinkeliu, jį taip pat palaikę ka vos spėjus baigti man įreng
K. Binkis, 230 pusi.................................................................$1.00
Piritą, tiktai lft
rininku ir vos neužmušė. Paskum norėjo išmesti pro lan ti priimtuvą, kilęs ciklonas
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................. 50
dantistų receptų.
PADANGOSE, Juozas Sakalas lr Dasaitis, 125 pusi.............. 50
gą . . . Bet jam vis dėlto pasisekė išlikti gyvam ir į čia sunaikino siųstuvą.
Nuliū
Si) Pienų iHmčgtnlmiil. Jei
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
n« bū-dtr pilnai patenkinti, tai
parkeliauti tiesiog kaip per kokį stebuklą.
J. Šlapelis, 90 pusi ................................................................... 50
dau,
bet pasitikėjau, kad
MUKrųŪnamr kiekvienų i mo
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi............................. 55
ki* tų i-entų.
— Na, o dabar namie aš gerai pasilsėsiu, išsimiegosiu Dievas man padės.”
RUDENS AIDAI, A. Jakžtas, 100 pusi................................. ja
•'al'omc ir perdirbame Mcnaa
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
ir daugiau niekuomet neimsiu į rankas jokio ginklo!
PlilTŲ
Pleltaų. -- MSncainlal moke.Didysis mokslo vyras iki
Dr. R. Van der Meulen ................................... t................... gft
P. JO H N 80 X, Pra» dai- 1 dljno. patarnavlm&a.
Vakare jam reikėjo toliau važiuoti, grįžti į tėvus, bet
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m................. ...................................... 25
pat mirties pasiliko ištiki
BRĖKŠTA, M. Vaitkų*, 1915 m. ................................................ 25
VAT,AMUOS:
jis jokiu būdu nenorėjo iš mūs išvykti. Su kokiu malonu
A.A.A.
Dental
Laboratories
Tolimesni Oflaal:
mas katalikas.
Mirties pa
_
INCORPORATBU
mu būčiau aš jį paguodusi, jo pasigailėjusi, paglosčiusi jo
Kandie Iki t vai v
ntilMaaaln Piritų (tamlnlmo Iab.mt.rUa ParauljJ.
tale jis laikė rankose rožan
KSMk Mllwnukee Avenue — Tri. ARM. MiM
sužeistą ranką, bet neišdrįsau. Aš tik žiūrėjau į jį meilio
"DRAUGAS"
VRlurm. Ofisą.:
202 South State Street — Tel. AEH. 4<IXO
čių ir mirė kalbėdamas “Tė
Kasdien Iki ( vai. 4831 Irvine Park Boulevard — Tel. PAL. 4327
mis akimis, o jis į mane.

KNYGOS! KNYGOS!

ve Mūsų.”

jBui daugiau. Į

2334 S. Oakley Ave.

K. J. Prunskis.

Chicago. III.

Antini! Ir Ketvirtad,
lkl 7-toų vai. vak.

So Slide— 404 E. 47th St.—Tel. ATI, asan
TTorth Side — 47S1 Broadvrar Tel. LOK. 44»0
So. Side — 8447 g. Halsted St. Ph.i NOB. 8730

dbidwab

West Side. — Jau tik trys
dienos liko iki didžiulio Auš
ros Vartų parapijos metinio
pikniko Vytauto parke. To
pikniko svarbiausias įvykis
bus piniginių dovanų laimė
jimas. Iš viso bus penkios
dovanos; jų vertė $100.00
korių pirmoji dovana $50.
Buvo išsiųsta ir išdalinta
daug tikietų knygučių. Pra
šoma vėliausia penktadienį
knygučių galukus ir sykiu
pinigus grąžinti į kleboniją,
nes reikia prieš pikniką vi
sa sutvarkyti.
Per pikniką bus visokių
įvairumų. Vienas ypatingas
įvairumas bus dvi “čigonkos”, atvažiavusios iš “sve
tur”. Bus taip pat visų mė
giamas “bingo” žaidimas.
Parapijiečiai prašomi prisi
dėti dovanomis “bingo” žai
dimui. Dovanas galima at
nešti į kleboniją.

pijiečius ir kitus geruosius
bičiulius į talką, būtent, kad
pagelbėtų rengtis ir dirbti
parapijos metiniam piknike
rugpiūčio 10 d., Vytauto par
ke. Ir, ištikrųjų, kiek nuo
širdžių talkininkų susilauk
ta, ypač dovanos $100.00
knygučių tikietų platinime.
Matyt, kad kiekvienas no
rėtų ją gauti. Bet iš dauge
lio penkiems asmenims ši
dovana ir teks.
Čia šiandien noriu prisi- !
minti apie vieną uolią para
pijietę, būtent Oną Radomskienę, šios kolonijos žymaus
politikierio Juozo Radoms- 1
kio žmoną, kuri išplatino apie trisdešimts knygučių ti
kietų. Tai nepaprastas darbš
tumas ir uolumas p-nios Ral'uruugaa' Acme le.ephoto)
domskienės, kuri dar vis teAmerikos armijos vyriausybė ieško priežasties, ko
beplatina. Yra ir daugiau ,
dėl karininkas Blackmon (dešinėj) nušovė pačią (kai
panašių moterėlių, kurięs po
rėj) ir po to pavojingai susižeidė. Tai atsitiko Brovvndesėtką ir mažiau panašių
wood, Tex.
knygučių išplatino. Už tokį į
pasiaukojimą ir nuoširdų
stiklai suskambėjo. Bet plė
pasidarbavimą
parapijai Kariniai orderiai
šikai taip vikriai veikė, kad
toms geraširdėms priklauso
Pastaromis dienomis 69 kai jis inėjo į krautuvę, tai
nuoširdžiausias lietuviškas
ačiū. Bet, brangiosios ir Chieagos firmos gavo iš val plėšikų jau nebuvo.
brangieji, nepasitenkinkime džios karinių užsakymų už
Nuo birželio
tuomi, tęskime visu uolumu $20.750.000.
Amerikos vardas yra var
tą gražų ir kilnų darbą iki mėnesio pereitų metų Chiea
das pirmojo, kuris Ameriką
galui. Dar liko keturios die gos firmos karinių užsaky
apkeliavo,
— Amerigo Vesnos, daug dar galima pada mų yra gavusios už $775.pucci, katalikas.
ryti, ypač platinime šių kny 207.000.

Bažnyčios dažymas spar
čiai eina. Išlaidos bus labai
didelės, todėl visi prašomi
susiburti į darbą padaryti
sekmadienio pikniką kuo di
džiausį ir sekmingiausį, kad
pelnas būtų didelis ir kad
darbą baigus viskas būtų
gučių tikietų. Gerieji žmo
apmokėta.
nės neatsisakys nupirkti vie
Ir Mišioms tarnautojai ną kitą, tik reikia paprašyt.
Į darbą, malonūs parapi
(klapčiukai) labai džiaugia
si bažnyčios dažymu, ypač jiečiai ir gerieji bičiuliai,
kad jau baigta dažyti za imkime p-nios Radomskiekristija, kuri ytin skoningai nės pavyzdį, o sveiki, sulau
kę sekmadienio, rugpiūčio
išdažyta.
/
----------- •
10 d, į Vytauto parką su
Daug buvusių vestsaidie- važiuos tūkstančiai automo
čių gyvena kitose Chieagos bilių, kad ir daržas jų visų
kolonijose, bet jiems vis ma nesutalpins.
loni Aušros Vartų parapi
ja, jos jauki bažnyčia; o pa
rapijos reikalai irgi nemaža Svarbus susirinkimas
rūpi.. Todėl visi buvusieji
Ciceriečiams pripuola la
vestsaidiečiai prašomi gau
bai svarbus TT. Marijonų
siai atsilankyti į Aušros
Bendradarbių Draugijos 21
Vartų parapijos pikniką Vy
skyriaus susirinkimas ket
tauto parke, ateinantį sek
virtadienį, rugpiūčio 7 d.,
madienį, rugpiūčio 10 d. Bus
Šv. Antano parapijos mo
proga su senais pažįstamais
kyklos kambaryje 7:30 vai.
susitikti, pasikalbėti ir pa
vakare. Ruošiamės prie nau
silinksminti.
jų darbų ir labai svarbu,
West Side. — Kaip sma kad visi nariai atsilankytų
gu ir malonu kad ir sun į šį susirinkimą. Norintieji
kiausias darbas dirbti, kada padėti TT. Marijonams dirb
turi galybes nuoširdžių prie ti švietimo darbą, prašomi
telių. Pora dienų atgal pa atsilankyti į šį susirinkimą
prašėme Aušros Vartų para ir tapti nariais.
V-ba

A.

“f*

RED-ITCHY-SCALY

Išmušė langą ir
pavogė drabužius

l
Roy Kostner, 515 E. 75 st.,
praenšė policijai, kad plėši
kai su plytgaliu išmušė jo
drabužių krautuvės langą ir
pavogė gėrybių už $195. Ji
sai pats gyvena krautuvės
užpakalyje ir girdėjo, kad

Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torture!

Pirmas užtepimas au stebėtinu 1
ŽEMO—daktaro
išrastas—tuojau
sustabdo nepakenčiamų niežėjimų
galvos Ir tuojau pradeda suglū
mą jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metų! Gauna
mas visose vals-

. ŽEMO

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

|

išradėV

jas, Holland, — buvo kata
likas vienuolis.

TgrtasVirš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime ((AA AAA ftft
ATSARGOS FONDĄ Virš. MUVrUvU-U’J

4S
A. I,

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

MAGDALENA
ADOMAITIENE

Valando»; Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

(po tėvais LiLsalėiutė)
Gyveno 2 300 S. Hoyne Ave.
Mirė Rugpiūčio 5, 1941, 2 vul.
ryte, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš
Suvalkų gubernijos, Muriainpolės apskr.. Makotų kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrų Juozapų,
sūnų
Jurgj,
marčių Vtrginių, du anukus:
Jurgj lr Carol Ann; dukterį
Antaninų
McDonald,
žentų
Patrlck, dvi seseris
Agnicftkų Sileskl ir Pvtronelę Stan
kevičienę lr daug kitų gimi
nių tr pažystamų. O Lietuvo
je paliko brol j Juozapų.
Kūnas
pašarvotas
Laehawicz ir Sūnai koplyčioje, 2314
VVest 2 3rd Place.
laidotuvės
(vyks
penkta
dieni, rugp. 8 d. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto dus atlydėta J
Aušros Vartų parap. bažny
čių. kurioje jvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielų.
Po pamaldų bus nulydėta j
Av. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažjstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras, Sūnui, mar
ti, Antikai,
Giminės.

iVINGS
LOAN ASSOClATIONofCEicap
JUSTIN MAC KIEYVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
Vlliginia llil
f

9ARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
(kriaušiai Patarnavimo — Moteris patarnauja

Duktė, Seserys Ir

Laidotuvių direktoriai; Lachawlch lr Sūnai.
Teletonas
CANai 2515.

'Mūsų Atlikti Dalbai Kalba už Save

PAMINKLAI
A.

t

MENISKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

PAULINA
YURGAITIENE *
(po

pirtnu vyru Gini bienė
tėvais Mcčaitė)

••
lr

Ii

Mirė Rugpiūčio 4 d.. 1941, 11
vai. ryte.
Oimi:» Lietuvoje.
Kilo iš
Raseinių apskr., Kaltinėnų pa
rap.. Oaidlenų kaimo.
Amerikoje išgyveno 4 9 m.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrų Andriejų, dukterį Kotry
ną, anukuš Eduardų, Antanų
Ir Lucille Jankauskus, Vale
rijų Gulbinas.
Juozapų Ro
berts. Clarence
ir
Kotrynų
Nazinskus, du pusbrolius Vin
centų lr Stanislovų Mečius. 3
pusseseres:
Kazimierų Shadbarienę, Paulinų Saunorienę Ir
Paulinų Budzlenę, sesers duk
teris Sofljų Piliponienę, Onų
Aleksiuntenę lr jų šeimas ir
daug kitų giminių lr pažįsta
mų Amerikoje. O Italijoje se
sers sūnų kun. Stasi Bartkų,
Lietuvoje paliko seserj Anta
ninų Bartkienę.
Velionė priklaus? prie Tre
tininkų Brolijos, Maldos Apaš- x
talystės Draugijos ir prie Ca
tholic Order of Foresters.
Kūnas paSarvotas 7043 So.
Artesian Ave., Tel. Hemlock
8124.
Laidotuvės |vyks Ketvirta
dieni. Rugpiūčio 7 d. žš na
mų 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta J Gimimo ftvenč. Panelės
parap. bažnyčių, kurioje jvvks
gedulingos pamaldos už vello* nčs sielų. Po pamaldų bus
nulydėta J Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

PLATINKITE

PASITIKftJIMO MUMIS
REKORDAS
Ši firma viri 50 m. tos pačios
‘
šeimynos rankose!

L
*

Venetian Monument Co.

527 N. Western Ave.

Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

/i

se?-

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviii Direktorius
' AMBULANCE Dieną ir Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips,
Telefonas
YARds 4908.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

620 W. 15th Ave.

Phone 9000

Nuliūdę Vyras. Duktė, Anūkel Antikės, Pusbroliai. Pusoserės. Sesers Dukterys, Se
sers Sūnus, Si-serJ ir Gimines.

MENIŠKI — VERTINGI

A.

(Vyras veikmės tofrtnos)
Gyveno 3247 S. Bmerald Ave.
Mirė rugp. 5 d., 1941, 4:55
vai. ryte. sulaukęs 87 metų.
Gimęs Lietuvoje. Kilo I#
Suvalkų gubern., Augustavo
miestelio.
Amerikoje išgyveno 53 m.
Paliko dideliame nuliūdime
dvi dukteris Vladlzlavų Mi
nint lr Jadvygą Wabol, du sū
nus: Louis lr Mykolų, 17 anukų, 26 valkų valkų valkus,
vienų, valkų vaikų vaikų val
kų, du brolvaikius dr. Leo
nardų Sluzynskl lr Kazimierų
Hl.izynskĮ ir daug kitų gimi
nių ir pažįstamų.
Kūnas paAarvotas J. F. Eudelklo koplyčioje, 4605 So.
Hermltage Ave.
laidotuvės (vyks penktadlen), rugpiūčio 8 d. Iš koplyčios
vai. ryto bus atlydėtas J Av.
Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos ui velionio sielų. Po pa
maldų
bus nulydėtas | Av.
Kuzimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Dukterys. Sūnai. Anūkal, Valkų Vaikai, ItmlvalkkU Ir Glntinra.
laidotuvių Direktorius J. F.
Eudeikis, Tel, i’ards 1741.

ECZEMA

(Įsteigta 1889 m.).

John W. Pachankis

STANISLOVAS
DOWGIALOWICZ

Nardančių laivų

KARININKAS NUŠOVĖ PAČIĄ IR SAVE SUŽEIDĖ

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Jau laikas grąžinti
laimėjimo knygutes

Trečiadienis, rugp. O d., 1941

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

“DRAUGA’

Radio Programas — 10.00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais.
Iš Stoties WHIP (1520), su P. Saltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:
PRANCIŠKUS VĖLUS
Gyveno 3626 So. Normil Ave.
Mirė Rugp. 5. 1941, 4:30 vai.
ryte, sulaukęs 57 metų.
Gimęs IJetuvoje. Kilo IS
Raseinių
apskr.,
Kaltinėnų
parap., Laumeiuj kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime
moterj Agnės (po tėvais Strau
kaitė), 4 sūnus:
Pranciškų,
Stanislovų, Jonų Ir Eduardų;
marčių Rose, dvi dukteria Ma
ry Ir Agnės, du anukus, se
serį lr Svogerka Onų lr Juo
zapų Straukus Ir jų Seimas;
lr daug kitų giminią lr pa
žįstamų.
Kūnas paSarvotas 8. P. Ma
teikos koplyčioje, 3319 8. Li
tuanica /ve.
Laidotuvės Įvyks penktadie
ni, rugp. 8 d. IS koplyčios 8:30
8 vai. ryto bus atlydėtas J
Av. Jurgio parap. bažnyčių,
kurioje )vyka gedulingos punialdos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas 1 Av.
Kazimiero kapines.
NuoSirdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūnai. Mar
ti, Dukterys. Arnikai,
Avogerla ir giminės.

Sesuo

laidotuvių Direktorius 8. P.
Mažeika. Tel. YARds 1138.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3845

5919 South Trov St.
Tel. REPubllc 4298

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9iki6^al.

............ -

r

«...................... ...... .

ITIARGUTI

T

RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS lr APYLINKES LIETUVUĄ
Vienintėlis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. Ir 8EATAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

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

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419
S. P. MAŽEIKA

8319 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

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

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 West 23rd Place

I. J. ZOLP
1646 West. 46th Street

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenue
Tel. YARda 4908

Tel. YARda 0781-0782

Tel. CANai 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

DBACGA8

Trečiadienis, rugp. 6 d., 1041

Naudokitės pilnesniu Išdaužė langus
"Hold up" tavernoj
IŠVAŽIAVIMAS MISIJONIERIAUS NAUDAI
Rado negyvą
"Draugo" patarnavimu Trys juodašimčiai važtuo- Ant tuščio loto prie 31 ii Tavernoj' adresu 3641 &
IŠLEISTUVIŲ PROGA
; darni naktį . automobiliumi Lituanica rastas negyvas Morgan st. buvo padaryta*
Ar reik pašto ženklelių North Damen avė.
svaidė jaunas
Kun. Vitkus apleidžia Chicagą pirmadienį;
žmogus.. Policija “hold up.” Du plėšikai pa
Ar norit registruoti laisaą, plytgaliais į krautuvių lan- atgabeno jį į lietuvio grabe- grobė $585. To saliuno sa1 Pietų Amerike išvyksta rugp. 15 d.
.pirkti “Money Order”, ad- gus. Pataikė į 10 langų ir riaus A. Phillips koplyčią. vinkas yra JoJseph Reiliy.
Visa eilė kun. Vitkaus pa I.C., kuris dabar . yra apsi
žįstamų rengia išvažiavimą stojęs Marianapolio Kolegi
joje, Thompson, Conn. Per
į Labdarių ūkį, sekmadienį,
pastaruosius metus kun. Jo
rugpiūčio 10 d., naujo misinas Baltrušaitis, MIC., mo
jonieriaus naudai. Kun. Vit
kytojavo kolegijoje ir buvo
kus, MIC., šiomis dienomis
vienas mėgiamiausių profe
rengiasi ilgai kelionei
ir
sorių. Dabar kun. Jonas vi
naujam gyvenimui Pietų A
są tą būdo gražumą pašvęs
menkoje.
Pietų Amerikos lietuviams.
Kun. Bronius Vitkus, M.
I.C., pastaruosius metus va Išvažiavimas
žinėjo po Amerikos lietuvių kun. Vitkaus naudai
parapijas rinkdamas aukas
Labdarių ūkyje bus ma
Pietų Amerikos misijoms, žas piknikėlis su įvairiais
kur jau darbuojasi keturi laimėjimais ir gražiomi.
Tėvai Marijonai. Dabar ir pramogomis.
Išvažiavimas
pats važiuoja Pietų Ameri įvyks sekmadienį, rugpiūčio
kon darbuotis lietuvių ge 10 d. Šiuomi kviečiami visi
rovei.
kun. B. Vitkaus, MIC., prieteliai Melrose Park, Rock
ford, III., Kenosha, Wis., at
kun. Baltrušaitis, M.I.C.
silankyti į šias Išleistuves.
Su kun. Vitkum sykiu va
Pasinaudokite proga prisi
žiuos ir kitas jaunas kuni
dėti prie šio gražaus darbo.
gas Jonas Baltrušaitis, M.

Važiuoja sykiu ir

Kelionė į šventą
kalną
Bridgeport. — Ateinantį
šeštadienį rugp. 9 d. busas
į šventą Kalną išeis lygiai
6:30 v. ryto. Visi pasažieriai
Bukite laiku Gudų krautuvėVėj, 901 W. 33 st. Busas jau
pilnas. Naujiems proga at
siras tik jei kas iš užsisakiu
sių vietą dėl kokių nors kliū
čių negalės važiuoti.
Užsisakiusiam vietą ir negalinčiam važiuoti pinigai
nebus grąžinami. Tokis sa
vo vietą gali perleisti kitam.

,

Komisija.

Sprogimas prie
taverno

Atmintinė diena

-

Majoras Kelly išelido proklemacija, kurioj jis priminė
piliečiams, kad šiemet rugpj.
15 d. sueis 129 metai nuo
taip vadinamo Fort Dear
born Massacre. Majoras sa
ko, kad tos sukaktuvės bus
paminėtos priderančiomis iš
kilmėmis.
Rugpj. 15 d. 1812 m., tai
yra tais pat metais, kuriais
Napoleonas žygiavo į Maskvą, Chicagoj pirmieji baltieji
žmonės buvo indijonų užpul
ti ir išžudyti.

.rausti siuntinius? Kreipki juos iškūlė. Toje pat apylin
tės į “Draugo” raštinę!
kėje juodašimčiai metė į ždų
Ar reik notaro parašo ar karutuvių langus plytgalius
ba antspaudos? Ar gavote su numalevotomis
ant jų
iš valdžios kokias pore blan- svastikomis. Policija spėja,
kas,
kurių visiškai nesu ' kad tai darbas tų pačių juoprantat? Kreipkitės į “Drau dašimčių.
go” raštinę!
Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į .“Draugą
2334 So. Oakley Avė., Chica
go, III. Canal 8010

Atgaivino moterį

buvo troko suvažinėtas. Jo
tėvai atsišaukė ir pasiėmt
laidojimui.

Du gaisrai

PAMOKOS

Vienu sykiu kilo du gaiš
rai viename bloke.
Iš pra-j

Anglų Kalbos

džlos užsidegė U. S. Art MaLietuvių Kalbos
nufacturinė dirbtuvė, 1474
Knygvedystės
Stenografijos
Hubbard st. Nuostolių pada
Mašinėle Rašymo
rė už $10.000. Tas gaisra'“
Aritmetikos
dar nebuvo, užgesytas, kai
Pilietybės
kitoje dirbtuvėje sprgo boi
leris.
Bet antrasis gaisras MOKSLO LAIKAS
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
nebuvo didelis ir pavyko
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
greit jį užgesyti.

Anna Thomas, 83 metų
amžiaus moteris, gyvenusi
adresu 10325 S. Wood st. bu
vo gavusi daug geso, bei
daktarams pavyko ją atgai-į
vinti. Jos sūnūs papasakojo, | SKAITYKITE “DRAUGĄ’
kad ji gamino virtuvėj va
karienę.
Jis inėjęs virtu
vėn, pajuto geso smarvę, c
motina besanti apalpusi. Ke
turi degtuvaį besą atidary
ti ir neuždegti. Spėjama,
kad per kokią klaidą senelė
atsuko gesą ir jo neuždegė.

JauMkitė* Hiamrkiu, Ai Irti, iIaiik Jaunesni.
Vartokite Ontcrek Jatno yra bendri irtiprylai. žaiilutojni. • I.izu.h rt-iknliuui po 40
iii.,
kOnuiuM
mt ingiui t lenui geležies,
kal
kių, fosforo. lo<lo, Vitamino BĮ. 73 me
tų amžiau* duktaraa raio: “Tiu* labai pa
tarnavo
mano
pacientam*.
Aš
pats
Jį
vartojau.
PaMekniėa
puikios.'*
Speciali*
MUpažiiiUinautlM kiek iš Onterex, 3b<- v et tJ». dabai tik itc. Pradėk Jaustis amarkemnla ir JaunemilH nuo šio* pat Utenos.
Parsiduoda
visose
gerose
vaistinėse.
No. 4*4.

Nesiduok blogam įveikti
bet įveik tu blogą geru.

ARTHRITIS

Don't despair
of relief from
terribie Arthritis Sekės or

S

capsulM called

SULPHOKAPS
oftea bring wel-

«

LIUUOR
ĮSTAIGA

PASKOLOS

Peter Galossi, 16, 6729 So.
Marshfield atsidūrė šv. Kry
žiaus yligoninėn su kulka ko
joj.
Policijai jis išaiškino,
kad jis susiginčijo su Alfonce Delcrose, 29, 6841 South
Paulina st. ir tas į jį šovęs.
“Strielčius” suarėštoutas.

LIETUVIŲ

and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.

FOM-OL

Atsidūrė ligoninėn

REMKITE
SENĄ

N. KANTER, Sav.

C’ALiunet 495#

Saukite UEV. 3673

ISvežlojame
po tisą
Chicago

Mutual Federal
Savings .

Wive», mo»hersr.«isters— Ihey’re often
forced to point the way to hair ‘

r IvSlKŲ ŪTcįScl

PAIEŠKOMA SENA PORA
Paleftkome senų porą lr duodame
kambarius uždyka, už prižiūrėjimą
Krautuvės nakties metu.
'•KrelfckttusJ
■’ 1

REIKALINGA MERGINA
Paiė&kotua mergina prie namų dar
bo, nereikia prityrimo, maža šei
ma, geras užmokesnis su užlaiky
mu ir kambariu.

WHOLESALE

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos

J. KAZANAUSKAS.

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.
Krelpkit6a:
2334 8o. Oakley Avė- Gbtcagn. IU.

Telefoną*:

816 W. 33rd Plaee,
Chicago, UI.

EEN.

REIKALINGAS DARBININKAS
SPAUSTUVĖJE

Parsiduoda duonos kepykla. Su na
mu arba vien biznis su rendos lysu,
terminui kaip ilgai norėtų. 34 me
tus dariau sėkmingą biznį, dabar
pasenau, noriu poilsio. Kas norės
išmokysiu ir pripratinsiu prie to
amato. Norint pirkti ar randuot
kreipkitės prie savininko:
LUDVVIK GOTOU'TT,
2S03 So. Eiiu-ralil Avė..
Chicago, III.

MOKYKLA

Nan Murphy, 17-kos mene
šių kūdikis, 914 S. Throop
st., trumpam laikui palikta
viena namie, įsirito į vonią
kur buvo vandens ir prigėrė.

CHARLES P. 81KOMSK1S & CO.
61121 S. Weotcrn A ve.
Tel. REP. 8713
Vak. 1‘KOs. 1111

PAltSIDl -ODA DUONOS
KEPYKLA

come relief in
Arthritia due
to Sulphur deficiency. Small
dailv cost.Mooey back if no
relief after 30
days’ dosage.

tins. The
EW ColĮoida)
dized Sulphur

N A.U V — lAltMV I1AI<<<ENAI
IU Hutų, Marųuette I’iuke įmo
kėti 15000. 4 rietu marinis. >12,600, 2 fletų marinis po 4 kamba
rius >5.500. « kambarių marinis
buugalow >4,900. S kambarių me
dinis cottage kaina >2,750.
Turime taipgi gana didelį pasi
rinkimų blzntavų namų
Turime visokių kitokių bargenų
po visų Chicagą. Taipgi apie 150
abai gružių furmų, prie vandenų,
-inkuraos dėl resortų. Galima pi
giai pirkti arba mainyti.
Kas norite naujų namą pastaty
ti, seną pataisyti, apskaltllavlmas
dykai.
Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile ką
Jūs turite, kreipkitės pus:

OVERLlNf/ TAILOR SHOP
4 (it) 2 So. \V<xxl St.
TcL VlR.e 1063

AMERIKOS LIETUVIŲ

Prigėrė mergaitė

Prie tavernos, kuri randa
si adresu 743-47 E. 89 PI.
sprogo bomba, kuri buvo
padaryta iš juodo parako.
Nuostolių padaryta už apie
$500.
Sprogimas įvyko naktį ir
toael apylinkėj šimtai Žmo
nių šoko iš lovų, nežinoda
mi, kas atsitiko. Daug žmo
nių išbėgo gatvėn, kad suži
noti, kas atsitiko.
Tavernos savininkas sako,
kad jo bartenderial esą uniŽymiausias entomologis- _
jistai ir nežinąs jokios prie
žasties, dėl kurios kas nors tas, Latrelle, — buvo kata
likų kunigas.
galėjęs jam keršyt.

Vyrai, Moterys, Virš 40
M., Nebūkit Silpni Seni

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGIČIŲ
Mėnesiniais atmokėjimais

Pensininkas poliemonas To heallb to their men folk! For wcmen
know that o healthy hcad produces
ny Jeffery, 55, 603 W. Divi
handsome hair! And that’s why
sion st., buvo lauke prie savo women everywhere ore poinfmg to
namo ir šnekučiavosi su sa Fom-ol, the remarkable foaming oil
Nežinojo, kam
vo šeimyna. Tuo tarpu va ihampoo which first nourishes the
gys pro kitą namo pusę te scalp, then takes the dūli, parched
pasiūlyti
hair and brings it back to glowing
Chicagoj du drafto komi- i ėjo vidun ir išsinešė įvairių heolth. Fom-ol U so economical; a
gėrybių.
sijos viršininkai patteko bė
little goes a long way. Ask your
druggist for the regular 50c size.
don. Jos. Nosek ir dr. Gar- j
Or, write for a generous trial bot
dzielewski, drafto komisijos
tle, enclosing 10c to cover priekin®
•
LbttH t*
v
nariai, pasiūlė vienam naujo
and postage.
kui palengvinimą. Sakė, kaa
FALAUDECH'S
už $35 jie atidėsią je ėmimą
Moro tiko* •
į kariuomenę. Tas naujokas T U 6 0 S L A V - A M E RIC AI —a treotmentf
ir apskundė teisėjui.
RADIO BROAOCAST
«<•*
\oc'
Nosek yra 52 metų am Kvwy Batarday, 1:M t» liM PJA
— .AL V’L
V *«•
žiaus, o dr. Gardzielewski 39
m. Abu gavo po du metu ka , STATION
A
14S0 kflteydOT
lėjimo.
p <n« atatto. «
ou< <
Tai dar pirmas toks atsiti
• PMtarlaf a pregraa «f •
kimas Chicagoj.
Yugodav Follr Mu*<«

DAFFY DRAMAS

Tyrinėjimai parodė, kad jis
besąs Leo Barsiak, gyv. 291b
So. Throop st. Išrodė, kad jis

CLASSIFIED

DRAUGĄ

MUTUAL LIUUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tel. BOULEVARD 0014

See.

Turtas virš $1,000,000.00

,
>,

J

į

■.e a.

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
0IN1NG ROOM SEMK — PARlX)R SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — KADIOH — REFRlGERAIYlRS — WASRERS —
MANGELS — STOVĖS.
*11 N BUOMU] J A d vertla.tl Itema

ŽAVIAUSIAS PASIR1NKIMAB
SUKNELIŲ
BLIU SKELIU
PIRATINIŲ
KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲ
• KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ

ALEI ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestenn Avenf '

V. VILEIŠIENE, SAV.

Telefonas REPUBLIC 6051

GLAMOUR
FROCK SHOP
5922 W. Roosevelt Rd.

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

Tel. AUSTIN 1175

ARCHER STOKER SALES

FREEMAN STOKERIAI
Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai.
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.

JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA
VIENODA ŠILUMA
,
GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
NESUGENDAMAS (sutriuškina akmenis be

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
AGENTAI:
Jonas Rodinas
■ Jonas Jasinskas
Ant Labanauskas
. H. Rajewski
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499
VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:

806 West 31st Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

sugedimo)
THAT'5 THE WA>

,HA*A — 4
*Ą.f P

I TftEAT CONTAar.T
^PEOPLE

Salia Freeman įrengiame dar kitų keturių
išdirbysčių stokerius.
TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius
Radios
Plumbing įrengimus
Aliejinius Pečius
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH

BAGDON

— Savininkas —

4704-06 So. Western Avė., Chicago, III.
Tel.: LAFayette 3138

B
(■

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja Vieta:

007 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

DBSŪVSI
NEATSILIEKA NUO VYRŲ

AR TURITE NORS VIENA LABOR DAY
PIKNIKO TIKIETELIŲ KNYGUTE?
Kiekvienas “Draugo” prie
telis turėtų turėti nors vie
ną knygutę tikietukų Labor
Day pikniko, nes tos knygų-,
tės duoda 22 progas laimė
ti puikų $1,200.00 vertės
1941 Buick Special automo
bilių.

V. Mozerienė jau
išplatino 10 knygučių

m.

EI. Yankus iš Chicago,
III.
Miss Birbilaitė iš Chica
go, III.
J. Manstir iš Cicero, III.
Miss Peteckaitė iš Hart
ford, Conn.

200 Tūkstančių
Dolerių

C'Uruugaa" Acuiu teiephoto.

Moterų golfininkių turnamentas Chicagoj. Laimėjo
Mrs. Hayes. Dansingburg iš St. Paul, Minn.

Šieno ligos sezonas
prasidėjo

Įspėjimas
pėstininkams

Chicagoj “hay fever” seoznas jau prasidėjo. Tos li
gos dulkių ore ja ususekta.
Tūkstančiai žmonių netru
kus pradės čiaudėti ir vargti Į
per keletą savaičių, šiemet į
tp, liga busianti sunki, ne3
piktžolių tą ligą gimdančių
esą labai daug.

Chicagos Saugumo Taryba
paskelbė
įspėjimą nakti
niams pėstininkams. Nuro
do, kad naktimis pereiti
per gatvę daug pavojingiau,
negu dieną
DraįVeriui, einanįį per gatvę žmogų sun-

kiau pamatyti, negu pėsti
ninkui ąutomobilių. Todėl
pėstininkai naktį eidami per
gatvę turi ypač gerai apsi
Pienas dar pabrangs žvalgyti.
Pieno kainos jau pakilo,
♦
bet tai dar ne galas.
Yra 1
spėjama, kad neužilgo pieno
Apvogė taverną
kainos kils ir kvorta bus
dviem cetnais brangiau, ne
W. Wojtas pranešė polici
gu dabar.
jai, kad jo tavernoj buvo įsi
Amerikos vyriausybė daug laužęs plėšikai ir pavogė $60
Stenografijos
išradėjas pieniškų produktų siunčia į grynais, $195 prekėmis ir
Amerikoje, Thomas Lloyd, Angliją.
Todėl kainos ir šautuvą. Jo taverna randa
— buvo katalikas.
kyla.
si 3200 Baltimore avė.

Daugiau pinigų! Kat
tai naujo prisidėjo, ir
tai puiku! Kas tai
naujo pridėta ir prie

.mu

X Moterų Sąjungos sei
mas prasidėjo šv. Mišiomis,
kurias laikė kun. Lietuvninkas. Pamokslą sake kun.
_ .. ,
_ .
Dubinskas. Seimo prezidiuman išrinktas: pirm. S. Sa
kalienė, iš Chicago, pagelb.
M. Vaičūnienė, iš Cicero,
rašt. J. Karpiūtė iš Westville, III., pagelb. H. Vaičūnaitė-Statkienė iš Chicago.
Įnešimų - mandatų komisi
Staiga mirė artistas
jon: A. Poškienė, R. MonPearson hotelyje
staiga čiūnienė. Sveikinimų spau
mirė nuo seniai pagarsėjęs dos komisijon: J. Čepulie
Chicagos artistas Hunting- nė, A. Aukškalnienė-Colney,
ton, 70 metų amžiaus. Dabar A. Lankaitienė. Atstovių da
policija bando surasti jo gi-Į lyvauja 62 ScimUojama Bal
minių, bet nesiseka.
timore, Md. .

Ieško nusikaltėlio
Policija ieško vaikino, apie
20 m. amžiaus, kurs prie
Franklin ir Sacramento pa
grobė devynių metų mergai
tę, įsitempė ją į savo automobilių ir, privažiavęs prie
Warren avė. ir Ashland avė.
išgėdino ją.

Brighton Park. — Drau
gystė Gvardijos Pirma Div.
Šv. Kazimiero Karalaičio
laikys susirinkimą penkta
dienį, rugpiūčio 8 d., para
pijos mokyklos kambaryje,
7:30 valandą vakare. Visi
nariai kviečiami laiku susi-z
rinkti, nes yra svarbių rei
kalų svarstymui. Taipgi pra
šomi atsilankyti nauji na
riai.
Valdyba

West Side. — ARD 10
skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks rugpiūčio 6 d.
7:30 valandą vakare, mo
kyklos kambaryj. Susirin
kimas svarbus. Prašau rė
mėjų atsilankyti.
Pirm. Elzbieta Jurkštas

Old Golds, naujam

M AKIS - NIW ... RIBŲ ILT

1941 Elektrikinai Šaldituvai 6 pėdų po

TYPEWRITERS

$99.95

» O n I N G

AU MAKIS

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

I BltVHVI UM, •Mt-TIM MW.I

Nauji Bulovą Laikrodė
liai, vyriški ir moteriški,
Po

1.CTAD
K3IMIV

Phone DEAR3ORN

I

Optomrtrbita* prirenka akiniu*
sąžiningai.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House
3409-11 S. Halsted
Tel. Yarde 3088

Budriko Radio Programai:
WCFL, 1000 K. 6:30 nedėlios
vakare.
WHFC, 1480 K. 7:00 vai. vak

X Kun. J. Dambrausko,
MIC., dabartinio Aušros
Vartų parapijos klebono su
manumu, bažnyčia bus taip
išdažyta ir atnaujinta, kad
nebus galima jos pažinti.
Parapijiečiai džiaugiasi ir
žada skaitlingai dalyvauti
piknike Vytauto parke atei
nantį sekmadienį.

X Pirmyn choras prašo
pranešti, kad United^States
Department of Justice radio
k
programoj iš WGN stoties »
(Mutual Network), rugpiū
čio 9 d., nuo 4:30 iki 5 vai.
popiet
(Daylight Saving
Time) padainuos eilę lietu
viškų dainų.

X Magdalena Adomaitie
nė, gyvenusi adresu 2300 S.
X Stanislovas Dowgialo- Hoyne Avė., West Side, va
wicz, Bridgeporto biznierius, kar atsiskyrė su šiuo pa
vakar atsiskyrė su šiuo pa sauliu.
sauliu. Velionis Amerikoj
x- Komp. A. Pocius ir
išgyveno 53 metus. Iš to ga
art. J. Kudirka vakar išvy
lima suprasti, kad jis buvo
ko atostogų į Paw Paw
vienas pirmųjų lietuvių Chi
Lake, Mich.
cagoj. Be to, velionis buvo
ir pirmoa iietuvių mokyklos,
X L. Norvaišaitė, “Drau
Chicagoj, pirmas mokyto go” korespondentė, šiuo me
tu atostogauja ir gėrisi ne
jas.
paprastai gamtiniai gražio
X Jonas Kulikauskas, Jr.,
mis Dell’s, Devil’s Lake ir
sūnus Agnietės ir Jono Ku
kit. apylinkėmis.
likauskų, West Side gyven
X Eduardas
Kubaitis
tojų, rugpiūčio 4 dieną vė
lai vakare skubiai išvežtas sveikatos ir biznio dėliai jau
į Thompson ligoninę, o ant apleido “Draugo” raštinę.
rytojaus dr. Constance O’- Jo vietą užima Eduardas
Britis (Mastauskienė) pa Pajaujis iš Cicero, UI.
darė sėkmingą apendiko o
X Ignas Sakalas, DKK
peraciją.
Ligonis jaučiasi
pirmininkas, “Draugo” red.
gerai.
narys, jau grįžo iš atostogų
X M. ir J. Sudeikiai, ži nudegęs ir raudonas kaip
nomi lietuvių katalikų dar vėžys, bet gyvas, kaip sidab
buotojai, gyv. Town of Lake, ras ir pilnas energijos savo
jau, kaip sakoma, ‘gramma’ pareigoms.

JUBILIEJAUS

10 Savaičių Prenumerata Siūloma

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

1

"DRAUGAS"

Chicago, Illinois

2334 So. Oakley Avė.

Kas tai NAUJO

movles?

WATCH OUT! MARGUTIS
Watch out that your breath doea not
offend ... you yourself probably don’t
t now vhether lt's offenalve or othervlse.
If you vant to make a hit vlth your
giri frlend, there’s * vay to make your
breath more agreeable. And lt's easy.
Simply rlnae the mouth vlth Listerlne
Antlaeptic before you start out. Llsterlno
halta food fermentatlon ln the mouth,
the usual cause of breath odom accordIng to some authorltles, then overcomea the odors fermentatlon produces.
Lambert Pharmacal Co„ St. Louis. Mo.

* ITS LATAKUI!
(ištariama La-ta-ky’a), skoningas
Rytinio Viduržemio tabakas da
bar pridėtas prie Old Golds, kad
suteiktų jum visai naują jų sudėtį
—NAUJĄ džiaugsmą iš cigaretų.

----- 00- —aJkl—

nauji on

.

LISTERINE ANTISEPTIC
Ta Metre Yeer

I

rengia

PIKNIKĄ
Rugp. (Augusi) 24 d., 1941
RIVĘRVIEW PARKE
Western - Clybourne - Roscoe

Any Data Usa

e LarlUarO
- Į— MMA fŠaAraa

8,ia«—M40*rt •• L«*«hlal

arba šaukite CANaI 8010

Ta Jung your giri to the

tapo pridėta!

Tm pat

PROGA

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

P444

ISTIMATIS— FRU—DIMONITt ATION

Auksinės Plunksnos: Waterman, Eversharp ir Par
kers, po

Patyrę* Lietuvi* Akli, Daktare*

TYPIWRITIt
COMPANY

c aeiaoiAi
iw w. MADISON n.

$14.95

$1.49

MACHINES

—SMAIL MONTHLT (ATMINTI—

$9.95 ir po $19.95

,4

Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

rūkymo smagumui.

Naujos Radios po

ir “granpa” rugpiūčio 3 d.
jų dukrelę Oną ir žentą Ste
poną Pučkorius Šv. Kryžiaus
ligoninėj garnys apdovano
jo dukrele. Abiejų namuose
džiaugsmas.

Dar busią kaitru
Shelby Maxwell .kurs yra
pasižymėjęs oro spėjikas,
pareiškė, kad Chicagoj kait
ros dar nepasibaigė. Sakė,
kad dar turėsime labai karš
tų dienų. Lytaus daug ne
busią. Kaitros tęsi siki vidu
rio rugsėjo mėnesio. Rugsė
jo mėnesio pradžioj kitur bu
sią šalnų* bet ne Chicagoj. Šį
. x . , . , ,.
menesi busią taip, kaip kad
,
'
„ .
buvo liepos m. Tai yra pra
džioj yėsu, o pabaigoj karš
ta, nuo rugpj. 26 prasidesią
didelės kaitros, kurios tęsis
iki mėnesio galo.

P. Giedraitis iš Chicago,
IU.
P. Kuizinas iŠ Chicago,
III.
T. Kubilius iš Montello,
Mass.
\ •
Mrs. M. Jušas iš Chicago,

Cicero žmonės tikrai ne
miega ir visame visuome
nės darbe puikiai pasirodo.
Šiomis dienomis p-nia Mo
ze rienė iš Cicero, sugrąžino
dar dvi knygutes tikietukų
Armijos ir Laivyno
ir dabar jos rekordas rodo,
jog jinai yra išplatinus net Diena
10 knygučių savo prietelių
Ketvitradienj, rugpj. 7 d.
tarpe.
Chicagoj bus Armijos ir Lai
vyno Dieną. Tą dieną 2 vai.
Sekantieji grąžino po
popiet bus atidarytas Chica
vieną knygutę:
gos Service Center, 175-76
Mrs. U. Gudas iš Cbicago, W. Washington st. Po to vi
IU.
durmiesčio gatvėse prasidės
V. Radzevičius iš Eliza vaikštynės, paradai ir įvai
beth, N. J.
rūs programai. Vįską atliks
P. Liolienė iš Montello, Armijos ir Laivyno vadai.
Masą.
Armijos dalių atvyks iš Fort
A. Traškelis iš Chicago, Sheridan, o Laivyno dalių
m.
bus iš Great Lakęs Navai
Training Station. Armiją
representuos maj.-gen. Cum
mins, o Laivyną real admiro
las Downes.
Šiaip jau įvairių augštų
svečių bus daug ir iš kitur.
Karinės muzikos progra
Rakandų, Baldų, Parior
Setų, Pečių, Lovų, Matra mą išpildys 50 armijos muzi
sų, Karpetų, Elektrikinių kantų ir 100 Laivyno daini
Šaldytuvų, Skalbiamų ma ninkų.
šinų, Radio ir Radio Kom
Tie visi
programai bus
binacijų.
transliuojami per radio.
Čionai kainos n"ra ke
Prie programo papildymo
liamos. Lengvi išmokėji
yra pakviesta keletas garsių
mai.
artistų ir artisčių.
Tai-gi tai ketvirtadienį bua
didelių iškilmių diena.

Trečiadienis, rugp. 6 d., 1941
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