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KAUNE IR KITUR VYKO
SĄMOKSLAS PRIEŠ SOVIETUS ,
Lietuvių sukilėlių grupės laukė
tik tinkamos progos ir sukilimo
' ženklo. - Kaip prasidėjo sukili
mas Kaune

Bolševikai laikosi
Hango pusiausaly

naikinta istisi aliejaus lau- •
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srity dabar pasiruošę smog- 1940 metais suomių padary
Tačiau paskutiniu laiku
. .. .
- . >, ,
•
ta su Rusijos bolševikais
.
....
...
ti galutini smūgi Maskvai,
gauta patikimų žinių, jog,
*
taikos sutartimi Suomijos
rusų bombanešių atakos Ro-' O bolševikų nuostoliai vie; pusiausalis Hango pripažin
munijoje buvusios visai ne- nam Smolensko šone tokie: tas bolševikams. Tai bazė
BERNAS, Šveicarija. Su- racijos ir tautos atsparumo
• vykusios, nes numestosios 310,000 sovietų kareivių pa- saugoti Suomijos įlanką. Pu
kilimo nekantriai laukė su darbas, kurį tik Lietuva yra
bombos Konstantoje ir alie- imta nelaisvėn; vokiečiams siausaly yra stipri suomių
kilėliai ir šiaip visi padorūs mačiusi savo istorijos lapuo
jaus laukuose daugelis visai teko 3,120 įvairių rūšių pat- tvirtovė. Padarius taiką bol
Lietuvos piliečiai jau prieš se. Ir kas svarbiausia, šis
nesprogusios ir didžiuma ki- rankų ir 3,205 tankai. Sunai- ševikai ten įsistiprino gavę
porą mėnesių. Praėjo gegu darbas pavyko visu 100%,
tų bombų numestos labai to- kinta gi: 1,098 lėktuvai, 126 naujovinių ginklų.
žės 15 d., gegužės 30, birže praėjo sukilimas, o jo rezul
li nuo taikinių.
.
paprasti traukiniai, 6 šarvuo
lio pradžia ir birželio 15 d. tatus įvertins ateitis.
Ta
Dabar suomiai jau antra
Ką čia reiktų kaltinti, ne-, ti traukiniai, 15 tiltų ir tūks sis mėnesis bando bolševi
Ypač sukilimo
nekantriai čiau jau dabar galima tvir
žinia. Tikriausiai “kapitalis- tančiai įvairių rūšių automo- kus iš Hango išversti. Kuo
laukė sukilėliai. Jau prieš tinti, kad sukilimo dėka Lie
< uiaugaa
Adliu Ic.oniOiOl
bilių.
tinius sabotažninkus”.
du mėnesius tam žygiui bu tuva ne tik nusiplovė savo
ne iš visų šonų pusiausalis
Be visako, vokiečiams te
Harold
Ickife,
vidurinių
reikalų
sekrelorius,
klijuoja
vo pasiruošę ir laukė tik gėdą, bet ji išgelbėjo dešim
apgultas. Dienomis ir nakti
ko dar ir didelė kiekybė ka mis suomiai patrankų šovi prie savo mašinos šūkį, kviečiantį visuomenę taupyti signalo. Jų
susiorganizavi- tis tūkstančių savo tautiečių
JAPONAI ŽYGIUOJA?
ro medžiagos.
gazoliną. Tokie šūkiai bus dalinami visiems automobi mas buvo nepaprastai sun nuo išžudymo, o taip pat iš
niais daužo tvirtovę ir bol
Pranešimai iš ShanghaVokiečiai taip pat praneša, ševikų pozicijas. Tačiau rau
lių savininkams, kad visus paraginus prie taupymo ga kus ir rizikingas. Apsupti iš gelbėjo didžiąją dalį Lietu
jaus sako, jog kai kuriose i. , ,, ,
, j,
, J
,
.
kad Maskva kasdien puola- donieji vis dar laikosi ir į
visų pusių GPU agentų, nuo vos turto, kurio dar anks
zolino.
vietose Japonija koncentruoma iš oro ir ten sukeliami šaudymus atsako šaudymais.
lat terorizuojami, dažniau čiau nesuspėjo pagrobti rau
janti savo kariuomenę Rusi
dideli nuostoliai. O Kijevo Matyt, jie ten turi dar mais
siai ištisus mėnesius
be- donieji okupantai.
jos pasienyje ir jau įvykę
srityje baigiamos naikinti to ir amunicijos. Suomiai ne GANDAI APIE NACIŲ
sislapstą pas savo pažįs
Birželio 22 rytą, vos auš
paskirų susirėmimų, kurie
apsiaustos bolševikų lieka- puola tvirtovės, nes brangi
tamus ar net miškuose, jie
tant,
suraižė Lietuvos pa
kol kas esą dar tik paprastų
■ nos.
su didžiausiu įnirtimu ir pa
na
savo
eiles.
SIEKIAMAS
PALIAUBAS
dangę vokiečių bombonešiai
pasienio incidentų požymio.
(Iš Maskvos pranešama,
siryžimu kiekviename Lietu- k
kag
Kad Japonija gali pradėti
vos mieste, miestelyje ir net
K
«
»
kad Kijevo ir Smolensko sri
ANKARA, Turkija, rugp.
aerodromus ir kitus kari
žygius prieš Rusiją buvo ga
tyse raudonoji armija kon Kongreso resp.
kaimuose
susiorganizavo
sa
7. — Svetimų šalių aukštųjų
nius pastatus. Nudžiugo kiek
lima laukti, bet tikėtis Japo
tratakomis griumiasi su vo
vo kovos būrius. Jų eilėse
diplomatų sluoksniuose imta
atstovai
prieš
karą
vieno lietuvio širdis, užvirė
nijos žygių pat rusų-vokie
kiečiais. Petrapilio gi fron
daugiausia buvo jaunimas,
kalbėti, kad Vokietija atnau
kovos kraujas, suspaudė dar
čių karo pradžioje buvo neį
te, anot Maskvos, vokiečių
WASHINGTON, rųgp. .7 jina savo pastąpgas siekti
vietoje išlikusioj! inteligen
ša
manoma. Japonai vedė lau
— Patirta, kačTdaūglaūltrti paliaubų ir taikos su Angli
tija, ūkininkaičiai ir labai stipriau sukilėliai savo kum
veržimasis sulaikytas).
P
štis.
kimo politiką, kitaip tariant,
vienas šimtas kongreso že ja per Ameriką ir-kitas ša
daug lietuvių darbininkų.
savo žygius prieš rusus japo
Sukilę iš miego kauniečiai
mesniųjų rūmų respublikonų lis.
Tai buvo didžiausias konspinai temanė pradėti tik tada, Britai įvertina
(
‘
Draugui” telegrama)
gerai
suprato bombų sprogi
atstovų atliko specialę konPrieš vokiečių sovietų ka
kai bus galima aiškiai pra
nėjimo reikšmę, nors ją bol
efrenciją. Jie nusprendė visa rą Vokietijos ambasadorius
THOMPSON, Conn., rugp.
matyti, kad laimėjimas vo sovietus
ševikai ir stvėrėsi tuč tuo
savo energija darbuotis tiks Turkijai Papenas buvo pada 7. — Gražiai pavyko Kuni
kiečių pusėje.
jau
mažinti. Visame mieste
LONDONAS, rugp. 7. — lu priversti visus respubli ręs čia kontaktą su Anglijos gų Vienybės seimas. Dalyva
Jei Japonijos-Rusijos pa Vakar parlamente maj. Clesavaime dvasiniai sukilo vi
konų partijos vadus, kad ambasadorium ir per šį pa vo 42 kunigai. Naujoji val
sienyje karas jau prasidėjo, ment Attlee pavadavo mi
LONDONAS.
—
Britai
pla
si lietuviai. Užuot lindę į
jie laikytųsi savo žadėjimų
dyba: kunigai Juras, Balkū
reiktų manyti, kad Japonija nistrą pirmininką Churchillį, prieš Amerikos įsivėlimą ka siūlė taiką. Tada Vokietija
nuoja
per
Kaukazą
padėti
slėptuves, jie nežinia kokios
reiškė pageidavimo nutrauk nas, Karalius.
jau įsitikinusi rusų pralaimė kurs, matyt, su Hopkinsu iš
sovietams
prieš
nacius.
Nori
jėgos
stumiami pasirodė gat
ran.
ti karo veiksmus su Anglija Federacijos seimas gausin
jimu. Tačiau pranešimai apie vyko į Amerikos pakraščius
ma pasiųsti kariuomenę gin vėse ir languose ir su džiu
ir su ja bendrai nusisukti gas. Vieningai svarstomi gy
pasienio susirėmimus gali matytis su prezidentu Roo
ti aliejaus šaltinius.
giais veidais stebėjo patį
prieš sov. Rusiją tikslu iš vybiniai tautos reikalai. Pre
Nacių didžioji
būti netikri ir jei jie tikri, seveltu.
bombardavimą. Jie visi savo
naikinti bolševizmą.
zidijume:
kun.
Ambotas,
tie susirėmimai gali būti tik
KALKUTA.
—
Mirė
gar

Attlee sakė, kad Atlantike
širdyje katučių plojo.
tai paprastas sargybinių ap britai ir toliau yra viešpa patranka
* Kaip žinoma, Anglija at kun. Urbonavičius, kun. Na susis Indijos poetas Rabin1
— Išsilaisvinimo valanda
sišaudymas.
metė Vokietijos pasiūlymą. vickas ir pasauliečiai Vilnis dranath Tagore, 80 m. amž.
čiai.
sunaikinta
jau atėjo, galas mūsų tautos
Tačiau taikos sumanymas ne kis. Atkočiūnas, Aleksis, SaJis įvertino sovietų kariuo
budeliams, lauk raudonąsias
KUR LINKSTA
LONDONAS, rugp. 7. — panaikintas ir tas toliau bu mienė ir Tamulis. — Kun. K.
menę, kuri “didingai” kovo
LONDONAS. — Parlamen
gaujas iš mūsų šventos lie
ISPANIJA?
Britų lakūnai žvalgai paste vo vystomas ir plečiamas, Rėklaitis.
te vyriausybė iškėlė aikštėn,
ja prieš vokiečius.
tuviškos žemės, mirtis mūsų
Iš Europos pseudonepriJo kalbos klausė ir Ivan bėję, kad Prancūzijoje, sker žinoma, nacių ir jų šalininkų
kad Anglija, Graikijoj ir tautos
išgamoms, išdavi
klausomų valstybių pasauli Maiski, sovietų ambasado sai angliško sąsiaurio, sunai pastangomis.
Kretos saloj prarado 25,680
kams ir Lietuvos parazi
nėje spaudoje ir tarptauti rius. Jis buvo pradžiugęs.
kinta viena vokiečių milži
Dabar
Vokietija, anot Drafto vyrai karui
vyrų nukautais, sužeistais ir
tams, tegyvuoja Laisva, Ne
nės diplomatijos sluogsniuoniška patranka, kuriaja vo gandų, Anglijai paduos kitą
nelaisvėn pakliuvusiais.
reikalingi
priklausoma Lietuva! — to
se dažnai figūruodavo Ispa
kiečiai apšaudė Anglijos pa ir konkretinę taikos progra
Žuvo
Mussolinio
kiais šūkiais ir linkėjimais
nija, kuri buvo norima pa
krantai.
mą ir tai jau per Ameriką.
WASHINGTON, rugp. 7.
WASHINGTON. — J. A.
bučiuodamiesi
šeimos nariai
kreipti vienon ir kiton pu
Apie tai praneša, Daily Sį naują pasiūlymą Vokietija — Senatas pratęsė karo tar Valstybių vyriausybė sov.
sūnus
lakūnas
ir sveikindamiesi pažįstamie
sėn. Amerika net buvo pa
Mail. Niekas nežino, kaip oficialiai iškels, kai vokie nybą pusantrų metų ilgiau Rusijai pavedė keturis kubiji
ir draugai sutiko karo
siūliusi milžinišką paskolą,
ROMA, rugp. 7. — Išban- tas įvykę. Vietoje tos pat čių armijos, sutriuškinusios (viso pustrečių metų) draf linius laivus.
pradžią.
kad tik Ispanija nepasuktų dydamas naują bombonešį žu rankos, sakoma,
išrausta bolševikus, atsirems į Ura- to vyrams ir nacionalinei
(Rytoj bus daugiau apie
Hitlerio lageran.
vo diktatoriaus Mussolinio vien didelė duobė. Sprogi-,lų kalnus. Vokietija pasiža- gvardijai.
WASHINGTON. — Čia
....
,
staiga išnyko keturi aukštie jSU 1 m
Tačiau iškilo Vokietijos- jaunesnysis sūnus lakūnas mas girdėtas ir Anglijos pu dės nutraukti orines atakas
Prieš tai kovojo žinomas
Rusijos karas. Ispanija nes Bruno Mussolini, 23 m. amž. sėje. Gal tai atlikęs britų prieš Angliją, ištraukti savo
karan
įsikišimo šalininkas, ji valdininkai. Spėjama, gal Japonai sakosi jie
pėjo dar pamiršti komunistų
Su juo žuvo jo pavaduoto savanorių būrys, kurs kokiu armijas iš vakarinės Euro
iš jie nuvyko pas prezidentą į
padarytųjų žaizdų ir nežiū jas lakūnas ir vienas mecha nors būdu ten priėjęs. O gal pos ir uždaryti visus karo dem. senatorius Pepper
Floridos. Jis reikalavo, kad šiaurinį Atlantiką konfertfo- saugoja azijatus
rėdama Anglijos ir Ameri nikas. Bombonešy buvę kiti tai sabotažas.
veiksmus.
tarnyba būtų neribota, nes, ti sn britais.
kos skambių overtiurų aiš 8 asmenys sužeisti.
Toliau,
kaip
sakoma,
Vo

Bet vokiečiai Prancūzijos
TOKIJO, rugp. 6. — Japo
girdi, karas gali tęstis dar
kiai pasuko dabartinių Eu
kietija
painformuos
Angli

WASHINGTON.
—
Valsty
pakrantėse turi kelias milži
nų laikraštis Hochi pareiš
du metus, gal penkerius, o
ropos valdovų pusėn.
KEARNY, N. J. — 22,000
ją, kad ji, Vokietija, pasi
bės sekretorius Hull pareiš kia, kad japonai pakilę azi
niškas patrankas. Nes vakar
gal
dešimtį
metų,
ar
ilgiau.
Šiandie jau turima patvir darbininkų streikuoja dviejų
rengusi, ištraukti savo ka
kia, kad U. S. santykiai su jatus saugoti nuo baltosios
ir vėl apšaudyti Anglijos pa
tintų žinių, kad Ispanija su čia laivų dirbtuvėse.
Toliau
jis
sakė,
kad
3,500
riuomenę
iš
Norvegijos,
Da*
Vichy vyriausybe toliau pri rasės.
kraščiai. 5 asmenys sužeista
tiko leisti vokiečiams suda
milijonų
dolerių
taksų
bi

nijos,
Olandijos
ir
Prancū

klausys nuo pačių prancūzų
į ir 20 namų apgriauta.
Japonų įsiveržimas į pieti
ryti laikinas submarinų ba gali turėti, pilnai galima su
zijos, rezervuodama sau tei lius yra tik . vienas lašas ki akcijos ginti savo teritori
nę Indo-Kinijos dalį yra pir
zes Vigo ir Canaries.
sę per 25 metus okupuoti bire. Nugalėti Hitlerį, anot jas.
tikti, bet tai nebus Lietuva,
masis žingsnis imti savo glo
•
kokios lietuviai tikėtųsi ir Leidžia prieškarinį
šiaurinę Rusiją ir Ukrainą. jo, J. A. Valstybės turės iš
bon azijatus, kuriuos baltie
PABALTIS
nebus Lietuva, kokią vokie
Britų imperija nebus pa leisti kas metai po 100 bili
MASKVA. — Komunistų ji išnaudoja.
,
Paskutiniuoju laiku pla čiai norėtų sukurti. Tai bus laikraštį
liesta Vokietijos siūlomu tai jonų dolerių per trejus me organas Pravda
sveikina
Kariškių organas Kokučiai rašoma apie vokiečių su tik paprasta Vokietijos pro
kos
planu.
Bet
Etiopija
ir
Li
tus!
,
Ameriką
dėl
jos
bendradarMINNEAPOLIS,
Minn.,
biavimo su sovietais prieš min įspėja Thailandą (Sijadarytą naująjį Pabalčio pa vincija “Ostlandas”.
rugp. 7. — Čia imta leisti biją turėtų būti grąžinta Ita
skirstymo planą. Pagal kurį,
To kažkodėl
didesnioji prieškarinis savaitinis lai lijai, kuri taip pat dar turė grąžintos nepiklaussmytės “žmonijos priešą kraujo iš- mą), kad jis pripažintų sau
pasak kai kurių šaltinių, spauda nesupranta ir neno kraštis vardu
japonų karinę globą.
Kalbama, kad britų diplo troškus! Hitlerį”.
“Minnesota tų gauti ir prancūzų TunisiLietuvai paskiriama dalis ri suprasti. Ji primygtinai Beacon”. Leidėjas yra J. D. K
matai studijuoja šią Vokie
Latvijos, Vilniaus apylinkė, skleidžia insinuacijas apie lie Holtzermann, įmonininkas.
Pagaliau Lenkija ir Čeki tijos taikos programą. O
LONDONAS. — Britų laCHICAGO IR APYLINBaltarusija ir Minsko apy tuvių pataikavimą naciams,
___
___ ja turėtų būti pakeistos pus- Londonas pasirengęs ją at kūnai ir toliau atakuoja ir KĖS. — Šiandie numatomas
ir troškimą pasinaudoti karo 1 REMKITE IR PLATINKITE autominėmis valstybėmis, o mesti, kaip tik bus ji iškel griauja Vokietijos pramoni- debesuotumas; vidutinė temgardos
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
Kad vokiečiai tokį planą į grobiu.
Jugoslavijai ir Graikijai — ta.
nius centrus.
iperatūra.

Kunigų Vienybės,

Pasauly

I

Penktadienis, rugp. 8, 1941
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
----------------------

------------------------------------------------ -------- ----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mė nariu. Į tą or-ją ne bile moksle ir užsiėmime pasken
Pagerbė Oną Grybienę
Pirmas Lieluvis - Orlaiviu Inžinierius
pamiršusiam net
kas gali įstoti. Taipgi gavo dusiam,
Liepos 26 d., šv. Onos
pakvietimą į orlaivių dirb- j pasilinksminimus, nepaken
buoti. Palinkėta jai gerų dienoj, susitarę artimesni
tuves, bet, nenorėdamas tė ktų sveikatai. Bet jaunuo
Iš Federacijos
I sėkmių.
Grybų draugai, ir giminės,
vų palikti, Detroite darbuo-1 lis sako, kad visas jo pasi
• . t į i
Rinkime garsinimų nutar susirinko pas Grybus ir pa
jasi orlaivių inžinierių sri-J linksminimas yra ką nors
skyr. sus-mo
ta laikytis paprastos kai sveikino Oną papuošdami ją
tyje.
studijuoti. Ir, ištikrųjų, taip
ALRK Federacijos 4 sk. J nos, būtent $10.00, $5.00 ir
gėlėmis.
Vakarienės metu
mėnesinis sus-mas laikytas $3.00.
Edvardas nors lietuviškai yra. Edvardas pasiekė toj
Onai Grybienei sudėjo lin
mokslo šakoj pačias viršū
liepos 28 d., Lietuvių sve
mažai temoka bet pavardės
Moksleivių kuopos narė A. kėjimų: A. Stankienė, Mo
nes.
tainėj. Į sus mą atsilankė i Žukauskaitė išreiškė nuo
hękeščia angliškai:
visur
terų Sąjungos 64 kp. vice
ii moksleivių kuopos nariai:' širdžią padėką Fed. skyriui
Sveikiname naują inteli
vadinasi Naudžius.
pirm.; P. Medonis, Federa
A. Žukauskaitė, V. Marke už skirtą kuopai paramą
gentą, pirmutinį lietuvį De
cijos 4 sk. pirm.; muz. J.
Tėvai
džiaugiasi
sūnaus
vičius ir V. Medonis.
troite orlaivių inžinierių, ą
$20.00 pradžios veikimui. A. Blažis; D. B. Brazis, lai
pasisekimu, kartais net rū Linkime geriausių sėkmių* *
Sekančiai ėjo raportas iš Taipgi pareiškė, kad moks dotuvių direktorius; O. Si
Koresp.
pinasi, kad jaunam, taip toje šakoje.
rengiamo koncerto art. A. leivių kuopa, kiek galėda monienė, kuri įteikė nuo da
Kaskas. Raportą išdavė O. ma, prisidės darbu prie ren lyvių Onai Grybienei dailią 1
AMEJklKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Kratavičienė.
, gimo koncerto.
dovaną.
14 . I
Re*. 6968 So. Talman Ava.
TeL OANal 6122
Sveikiname jaunus veikė
Nutarta, kad bilietai bū
Ant galo O. Grybienė la
to*. TaL GROvehiU 0617
i
«
tų atspausdinti. Vietos re jus, pilnus energijos ateities bai susijaudinus dėkojo vi
DR. S. BIEŽIS
Oflice taL HEMiock 4848
zervuotos bus tik po $1.50. darbuotėje.
siems už netikėtą jos pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. J. J. SIMONAITIS
2201 VVest Cermak Rd. M
.»
fi
Nutarta surengti Fed. 4 gerbimą ir visų draugiškuKomisijai pavesta susižino
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
!
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
ti su art. A. Kaskas dėl kon sk. draugišką išvažiavimą. I'
Į

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

4

mą.

Komįsijon išrinkta: pirm.
Ona Grybienė yra M. S.
P. Medonis ir J. Stanevi 64 kp. pirm. ir darbuojasi
čius ir P. Grybas.
Federacijoj.
Gyvendama
Koresp. A, A: Waterbury, Conn., yra daug
veikusi Gabijos dr-joj. Vai-4
Nesiduok blogam įveikti dindavo veikalus ir chore
dainavo.
bet įveik tu blogą geru.
Z
Pijus Grybas jau trečias
metas, kaip eina Fed. 4 sk.
PIRMAS LIETUVIS CHEMIJOS
ižd. pareigas ir daug dar
INŽINIERIUS DETROITE
buojasi lietuvybės reikalais.
Kartais net savo biznį pa
likęs padeda dirbti tautos
' t*-* X»
*v
reikaluose. Tai retenybė lie
tuvių tarpe.

certo programos.
Nutarta koncertą pradėti
lygiai 8 vai. vakare.
Sus-mo pakviesta A. Žu
kauskaitė, moksleivių kuo
pos narė, rinkti garsinimus,
maloniai apsiėmė pasidar

t
■ < • ..

c

Vincas ir Antanina Jur
gelaičiai, liepos 27 d., mi
nėjo vedybinio gyvenimo 25
m. sukaktį. Rytą buvo už
prašytos šv. Mišios, o pie
tums sukvietė artimesnius
kaimynus, su kuriais malo
niai pasivaišino ir pasidžiau
kad laimingai praleido
25 metų laikotarpį.
Jurgelaičiai yra išauginę
sūnų Vincą ir dukterį, kuri
yra sesuo Šv. Pranciškaus
vienuolijoj. Jurgelaitis yra
narys Sv. Antano parap. ko
mitete. šeimyna visados re
mia katalikų reikalus.
Linkime Jurgelaičiams ir
toliau sėkmingai darbuotis
ir sulaukti auksinio jubilie
jaus.
gė,

INŽ. JONAS ŽYRINAS

ryžo du didelius darhus ant
syk atlikti, t. y. dirbti ir
mokslo siekti. Ir ištesėjo.
Darbas mokslui nepakenkė.
Baigė mokyklą su gerais
pažymėjimais chemijos ša
Šis jaunikaitis iš pat jau koje. Dabar gavo kvietimą
nystės turėjo gabumų moks iš Ford Motor Co. inžinie
le. Pradžios mokslą ėjo Šv. rių laboratorijon.
Antano parapijoj, Detroite. . Jaunam ir gabiam inžinie
Lankydamas mokyklą, tar riui linkime geriausio pasi
navo šv. Mišioms. Savo pa sekimo pasiekti toj šakoj
reigas visados stropiai at pačias viršūnes.
likdavo. Baigdamas pradžios
Reikia pažymėti, kad nau
mokyklą turėjo geriausius
jas inteligentas labai gra
pažymėjimus moksle.
Tė
žiai lietuvių kalbą vartoja,
vai, būdami patrijotai ir su
nors čia yra gimęs ir augęs.
prasdami svarbą mokslo, sa
Pirmas lietuvis chemijos in
vo sūnelį leido siekti aukš
žinierius Detroite. Yra na
tesnio mokslo. Ir taip kas
rys Moksleivių Prof. Są gos.
met jaunas Žyrinas kilo
Tėvai yra seni Šv. Antano
aukštyn. Praeitą rudenį pra
dėdamas lankyti mokyklą, parapijos nariai, geri lietu
pats susirado darbą, kad viai, rėmėjai kilnių reikalų.
tėvams sumažinus išlaidas,
Sveikiname naują inteli
nors tėvai sūnaus ir never gentą ir linkime, kad atei
tė dirbti, nes turi ištek tyje ‘sykiu au lietuviais darKoresp.
liaus. Bet moksleivis pasi «buotusi.

Jono ir Marijonos sūnus
su pasižymėjimu baigė birž.
8 d. Lawrence Institute of
Technology gaudamas Ba
chelor of Science in Che
mical Engineerging laipsnį.

Petras, Petronėlė Pikflnai
iš Rochester, N. Y., svečia
vosi Detroite pas Mėdonius,
Baronus, Dambravus.
Pikūnai yra rėmėjai ka
talikų darbuotės.

Leonas Krasauskas-Krauss
iš \ Bostono svečiavosi pas
J. D. Cress. Jaunuoliui ap
rodyta Detroito žymesnės
vietos.
L. Krasauskas griežia vie
noj orkestroj, kuri važinėja
po miestus ir griežia žymio
se vietose. Dažnai pasitaiko
lietuvių sutikti viešbučiuo
se. Bet daug žingeidumo su-I
kėlė sužinojus, kad lietuvis
randasi žymioje orkestroje.
Klek tenka patirti Detro j
ite “Draugo” skaitytojai pla
tina “Draugo” Labor Day
pikniko laimėjimo knygutes.
Yra labai geras daiktas par
davinėti tikietus. Kurie per-'
ka automobilio laimėjimo
bilietą, prisideda prie rėmi

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia eusitara*.

2423 VV. Marųuette Road
e:' 1 ■ •. i

NAUDŽIUS
dirbti. Už nemotorlnių or
laivių pagaminimą yra lai
mėjęs ne tik valstijos do
vanas, bet ir tarptautiškus
orlaivių kontestųs ir pirmu
tines dovanas. Yra laimėjęs
daug visokių dovanų: virš
30 įvairių statulų ir šiaip
atsižymėjimo ženklų. Detro
ito anglų dienraščiuose daž
nai telpa Edwardo Nau
džiaus atvaizdas ir aprašy
mas jo gabumų.
Baigus mokslą orlaivių
inžinierių organizacija priė-

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomia pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namą teL PROapect 1930

TaL YARda 6921.
Rea.: KENvrood 6107

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
OfiRO vai. :.l—3 ir 6—8:30 P. M.
Trečiadieniais pagal sutartį
TaL OANal 0267
Rez. tel.: PROapect 665.

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
Otiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

Reaidendja: 6600 So. Artesian Avt

756 VVest 35th Street

,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS X

DR. A. J. BERTASH

1821 So. Halsted Street
VALANDO8: 11 v. ryto iki 8 popiet
I iki 9 vaL vakaru.

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

mokatajikiškosspaudos.

Telefoną* REPublic 7868

Ofiao toL VIRginia 0036
Retidencijoa toL: BEVerly 8244

GR.
PHYSICIAN AND SURGEON

EDVARDAS
Juozapo Marcelės sūnus
su pasižymėjimu birž. 5 d.
baigė Detroito universitetą
gaudamas orlaivių inžineri
jos laipsnį.
Inž. Ed. Naudžius eida
mas mokslą visur buvo pir
mutinis. Nors toji mokslo
šaka sunki, bet jam viskas
lengvai sekėsi. Jaunikaitis
yra blaivus, jokių svaigalų
nenaudoja, nei nerūko, Po
mokslo valandų tėvų puikioj
rezidencijoj turi įsitaisęs
visą mašineriją orlaiviams

REZIDENCUA:

6631 S. California Ave.

TaL YARde 8144
VALANDOS: Nno ii iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 j

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS •.

gas darbuotojas katalikų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
f
v
Koresp. 3147 S. Halsted št, Chicago
Laikas trumpas — trys sa reikaluose.
Taipgi
akinius
pritaikau.
/
Pirmadieniais, Trečiadieniais
vaitės beliko. Reiktų pasi ——————, .. —----- ------3343 So. Halsted Street
ir Šeštadieniais
Valandos:
3
—
8
popiet,
rūpinti išparduoti visas kny
TeL OANal 6969
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
Būkite Malonus
gutes ir “Draugui” gražin
WALTER J. PHILLIPS
ti, kad detroitiečiai laimė
SAVO AKIMS
DR. F. G. W1NSKUNAS DR.
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS
Tik vien* pora aklu vlaam gy
tų naują Buick.
PHYSICIAN AND SURGEON
venimui. Saugokit Jas, leisdami
2155 VVest Cermak Ro?
"
*UeksamlnuoU Ja* modernlėkl&ual*
2158 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Rugp. 16 d. šv. Antano metodą, kuri* regSjlmo mokslą*
Ofiso toL OANal 2346
l — 4 ir 4:30 — 8:3® vakar*
gali sutelkti.
Ofiso VaL: 2—4 ir T—|
dr-jos įvyksta vakarinis pik
S3 METAI PATYRIMO
»r
antartį.
pririnkime akini*, kurte paiallM
nikas Beechnut Grove. Dr»ts* aki* Įt ma g Ii*.
Rea. TaL:
OfiM TaL:
Rarid. TaLl
21i2
- VIRginl* 1884
PRO.yact 8M4
gija kviečia visus lietuvius Dr. John J. Smetana T*L YARds 2246
A
dalyvauti. ^Piknike bus vis Dr. J. J. Smetana, Jr.
DR.
RAČKUS
DR. C. VEZEUS
ko pakankamai.
OPTOMETRISTAI
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS
DANTISTAS
1853 VVest S5th Street
j
1801
So.
Ashland
Avenue
Art. J. Olšauskas, šv. Ka
4645 So. Ashland Avenue

zimiero pšrap. vargoninin
kas, Amsterdam, N. Y., grįž
damas iš -Chicago (Vargo
nininkų seimo) buvo susto
jęs Detroite. Aplankė senus
draugus. Pas Petrą Medonį,
plačiai žinomą smuikų, kan
klių ir kitokių muzikos in
strumentų išdirbėją, užsisa
kė naujas kankles.
Juozui ir Kotrynai Ruk
šėnams, rugp. 6 d., sueina
20 m. vedybinio gyvenimo.
J. Rukšėnas yra vienas tri
jų Red Arrow lietuviškos
sodės išdiriaėjų. Biznis pla
čiai vedamas. K. Rukšėnienė yra veikli M. S. 64 kp.
narė, eina iždininkės parei
gas.
Laimingų sukaktuvių pro
ga sveikiname linkėdami
dar laimingesnės ateities.
Adomas Yurkūnas, iš Waterbury, Conn., svečiavosi
Detroite pas gimineų ir ap
lankė visas žymesnes vie
tas. A. Yurkūnas yra ilga
metis šv. Juozapo parap.
komiteto narys, ištvermin

Kampa* 18-to*
Telefoną* CANAL OUI — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien »
a. m. Iki 1.20 p. m.
Treč. lr SeOt: 0:00 a. m. Iki
7:«e s. m.

LIGONIUS PRIIMA j
arti 47th Street
vaL: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. lr Sekmad. tik ausltarlu*.
Seredoj pagal sutartį.
Telefof nas • HEMiock 584#

DR. PETER T. BRAZIS

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

DR.

Y. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. VVestern Ave. *

Telefonas LAFayetto 3660
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir
Penktadieni ai a.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki <! Vak. 7 iki •
Nedėliomis pagal sutarti

4631 So. Ashland Ave.
TeL YARda 0994.

Telefonas OANal 7329

Pirmadieniai*, Trečiadieniais ir

__________ ŠeAtadieniaiH.___________

3409 S. Halsted St.

DR. PETER J. BARTKUS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. CHARLES SEGAL

2202 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IB OHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefoną* SEEIey 0434.

4729 So. Ashland Ave.

T»L Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
Akiniai teisingai
prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 808#.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

Kamp. 15tos gat ir 40th CL
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak
ir pagal antartį.

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

DR. A. JENKINS
(Iietavis)
OYDYTOJAS IR OHIRUROAS

(2-troe laboa)
TeL MUrirgy 2880
Chicago, IR.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki I
vaL popiet ir nna 7 iki 6:30 vaL vak.,A'
Sekmad. nuo 10 įki 12 , y.1.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j

4631 So. Ashland Ave.
TaL TARds 0994
Rev.. Tel. KENw«od 4300 /
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk.
Nedėliomią nuo 10 iki 12 vai. dietą

2500 VVest 63rd Street

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—9 vakare
Taipgi pagal «ntart|.
Ofiao

me pasauliui, kad eaame lais
vie verta tauta.
Q«a. Bkorupaklt

V

>

Penktadienis, rugp. 8, 1941

f

dies, lietuviškosios meilės visam, kas sava, lietuviška, ka
talikiška.
štai kodėl Marianapolis Amerikos lietuviams
toks brangus, nes savas. Marianapolis yra Amerikos lie
tuvių katalikų širdis ir toksai jisai turi liktis amžinai!
Tai mūsų tikėjimo ir tautos židinys.
Marianapolio vadovybė tą Amerikos lietuvių katali
kų palankumą pilnai supranta ir dideliai vertian ir bran
gina. Ji nelaiko Marianapolio savo, bet visų Amerikos
lietuvių katalikų nuosavybę.
Todėl atvy katantieji sve
čiai atvažiuoja į savą kampą, pas savus. Ir šios besiar
tinančios iškilmės bus tartum vienos didelės Amerikos
lietuvių katalikų šeimos iškilmės, į kurias taip nuošir
džiai visi esate kviečiami ir laukiami.
Kun. Dr. J. K. Navickas, M. I. C.

Kvietimas į Marianapolio
Kalvarijų šventinimo iškilmes
Kalvarijų statyba eina prie pabaigos. Pradėjus dar
bą, atsirado nemaža kliūčių, kurios stabdė spartesnę sta
tybą. Visu pirma, kompanijos agentas netiksliai apskai
čiavo medžiagą. Reikėjo gauti daugiau akmenų, kurie ga.
benami iš Ohio valstybės. Sunku su darbininkais; dar
sunkiau su traukiniais. Tai visa ne tiktai darbą sutruk
dė, bet ir pati statyba žymiai pabrango.

Pradėjome nusiminti. Dideli sunkumai ir brangumas
nedavė mums ramybės.
Pasitikėdami Viešpaties Dievo
pagalba ir gerųjų žmonių duosnumu darbą varėme pir
myn.
šventinimas bus rugpiūčio 10 d. 3 vai. po pietų.
Te viskas bus dar pastatyta. Liurdas dar nė nepradėtas
atyti. Ir Kalvarijų padangės arba koplytėlės nebus pilai išpuoštos, išgražitnos, kaip numatyta planuose. Bet
pačios Kryžiaus Kelių stotys jau baigiamos įruošti. Ir
todėl Kryžiaus Keliai bus šventinami.

Būsimoje Marianapolio šventėje dar numatyta šiais
metais pastatyti altoriai: švenč. Panelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo Liurdas, Šv. Onos ir Šv. Juozapo garbei. Ku
riems yra brangūs šie šventieji, nuoširdžiai Jus prašome
prisidėti savo aukomis prie šių altorių įrengimo. Atlaidų
metu lietuviams nereikės ieškoti svetimtaučių; jas turėsi
me savas.
Tie patys svetimtaučiai ateis pas mus pasi
melsti ir savo kalba Viešpatį pagarbinti.
Iki šiol sudėta nemaža aukų Kalvarijos statybai. Yra
žadėjusių prisidėti savo aukomis.
Tų aukų dar daug
trūksta. Kiekvienas turi progos prisidėti savo aukele prie
šios šventovės statybos. Laukiame geros širdies duosnių
auketojų, kad šią šventovę galėtume tinkamai išgražinti ir
išpuošti.
Rugpiūčio 10 d. įvyks Kalvarijų šventimas. Ryte bus
atlaikytos šv. Mišios, kaip paprastai, ankščiau atvykusiems
darbininkams ir iš toliau atvykusiems svečiams. Po pie
tų 3 vai. prasidės šventimo iškilmės. Apylinkės parapi
jų chorai sudarys vieną bendrą chorą lietuviškoms gies
mėms giedoti. Vyskupui sutikti “Ecce secerdos magnus”
giesmę sugiedos Waterbury choras, vadovaujat prof

Kun. Dr. Jonas Navickas, MIC.,
TT. Marijonų Provincijolas, buvęs per 15 metų Mariana
polio Kolegijos rektorium, vienas žymiausių jaunimo auk
lėtojas, nuoširdžiai kviečia visus sekmadienį, rugpiūčio
10 d. š. m., dalyvauti Kalvarijų šventimo iškilmėse, Marianapolyj, Thompson, Conn.

Aleksandrui Aleksiui.
Kryžiaus Kelius šventins ir pir
mu kartu juos apeis Jo Prakilnybė Kun. Prelatas Jonas
laiminimą suteiks vyskupijos ganytojas Jo Ekscelencija
Vyskupas M. McAuliffe, D. D., arba jo pavaduotojas Jo
Ekscelencija Vyskupas H. O’Brien, D. D. Kadangi tomis
dienomis kolegijoje bus keletas seimų ir tuo pačiu laiku
teikiami kunigiški šventinimai, tai vyskupams teks parei
gomis pasidalinti.

Šiuomi tikrai nuoširdžiai lietuviškai kviečiame Ame
rikos le tuvius katalikus į šias Kryžiaus Kelių arba Kal
varijų šventimo iškilmes.
Čia sudėta tūkstančių Ame
rikos lietuvių centai, čia sudėta nemaža ir jų gražios širAmbotas, kunigijos ir pamaldžiųjų žmonių lydimas. Pa-

25 METU JUBLIEJAUS

K NIK AS
MAŠINŲ

FONDUI

VISI

NUOŠIRDŪS
«*

"DRAUGO"

PRIETELIAI

PLATINA

IŠVAŽIAVIMO
BILIETUS

Labdaringas
piknikas pasisekė

Grand Rapids, Mich. —
Vietos keturios draugijos įsteigė Labdaringąjį Klubą,
kurio tikslas yra šelpti naš
laičius ir Kalėdų metu su
vargusioms šeimoms suteik
ti dovanų — maisto ir kitų
reikmenų. Visos tos ketu
rios draugijos išrinko po
tris atstovus, kurie ir su
daro minėtąjį Labdaringąjį
Klubą.
Liepos 20 d. minėtas klu
bas buvo surengęs pikniką,
kaipo vėžį, jau yra tokiame kuris, kiek jau žinoma, da
stovyje, kad operacija turi vė gražaus pelno. Pikniką
būti didelė, o jei nieko su atlankė ir tuo metu viešėję
juo nedaroma, gali privesti Grand Rapidsą svečiai iš
Chicago: kun. P. Cinikas,
prie mirties.
MIC., dienraščio "Draugo"
Greitas susekimas krūties
administratorius^ ir Ignas
vėžio išgydė 4,000 moterų
Sakalas, dienraščio redakci
per pereitus dvyliką mėne-^
jos narys. Vietos lietuviams
šių. Tuo pačiu laiku dau f;
malonu buvo su svečiais su
giau kaip 14,000 moterų mir
sipažinti ir pasikalbėti svar
tingai ta liga sirgo ir iš jų
biais reikalais.
J. A. N.
būtų buvę galima išgydyti
net 9,000.
v

Ankstyvas vėžio susekimas

Dienraščio "Draugo”

"DRAUGO"

3

NEVIENAS

LABOR DAY
Rugsėjo-Sept.
1d., 1941

SKAITYTOJAS

/

GRAŽINO

NET

KELETĄ
BILIETŲ
KNYGUTES
**!

VYTAUTO PARKE
Prie 115-tos Gatvės Tarp Crawford ir Cicero

Vėžys yra antra aršiau
sia liga Am. Jung. Valsty
bėse.. Bet jeigu greit paste
bėta ir tinkamai gydoma
yra išgydoma liga.
Todėl, pirmas žingsnis tai
ligai nugalėti yra pasidavi
mas periodiškam fiziniui eg
zaminavimui. Tik pamąsty
mas apie šią ligą nukrečia
žmones baisiausiu ir fata
lišku jausmu, kurį labai
sunku prašalinti, ir, kas yra aršiau, kad tas jausmas
Gydytojai vėžio gydymo Ir rengėjams ir
veda prie to, kad žmonės
įstaigose sako, jog skaičius
dalyviams naudingas
nesistengia apie ligą ką
krūties vėžio sergančių vis'
nors sužinoti. Jie tik nori
didėja. Per pastaruosius 20 piknikas
pabėgti tolyn nuo faktų, ne
m. skaičius padidėjo net 35
nori jų visai matyti. Ir tas
Brooklyn, N. Y. — Liepos
nuoš. Bet šiandien išradi
yra priežastimi padaugėji
27 d., Klaščiaus parke buvo
mai ir išsivystymas medimo mirčių nuo tos ligos.
suruoštas savaitraščio "Akališko mokslo vis daugiau
Ant nelaimės tos ligos pir ’ ir daugiau žmonių išgydo, merika” piknikas, kuriame
mieji ženklai, paprastai, ne šiandien krūties vėžys gy-( dalyvavo daug žmonių. Pa
baisūs ir išrodo taip men domas chirurgiškai, X-spin- prastai, piknikuose laikas
praleidžiamas prie bufeto ir
ki, jog pavojaus niekas ir duliais ir radiumu.
pasilinksminimui. Čia gi ir
nesitiki. Bet pavėlavus ke
Pavojingiausias
dalykas
kiekvienas pikniko dalyvis
lioms savaitėms, visas da
su
vėžiu
yra,
jog
dažnai
pra

turėjo naudos, nes išgirdo
lykų stovis dažnai persi
sideda
be
skausmo
ir
auga
daug naujų žinių iš Lietu
maino.
palengva.
Jei
vėžys
pradžio

vos.,
Apsaugojimui
gyvybės
je
tiek
padarytų
skausmo
nuo to seno žmogaus prie
Pradėjus programą, įžan
šo žmonės turi žinoti pavo kiek dantų, ausų skaudėji ginėje kalboje "Amerikos”
jaus ženklus, laiku supras- mas, žmonės iškarto pama redaktorius pažymėjo, kad
| ti jų reikšmę ir turėtų būti tytų ir stengtus jį praša šiandie (liepos 27 d.) mi
I visur supratimas bei pasi linti. Tačiau, vėžio skaus nime svarbų Lietuvos gyve
tikėjimas šių dienų medici mo pradžioje paprastai nė nime įvykį — prieš 19 me
nos mokslui, kuris, sako, jog ra. Taigi kiekvienas protin tų Jungt. Amerikos Valsty
jau daug kartų vėžio liga gas žmogus turi žinoti apsi bės pripažino Lietuvą ne
jos pradžioje yra išgydoma. reiškiančius ženklus. Reikia priklausoma valstybe. Ame
tie
Krūčių vėžys yra papras tačiau atsiminti, kad
rika pripažino Lietuvą žy
gali
čiausia vėžio forma. Yra vė ženklai nevisuomet
miai anksčiau, nei tai pa-*
žio rūšis, kurioje yra dau reikšti vėžį, bet jiems pasi darė Anglija, Japonija, Pran
ir
giausia vilties, kad ligonis rodžius nieko nelaukti
cūzija, Italija ir kitos val
gali pasveikti dėl to, kad jį kreiptis į gerą gydytoją ar stybės.
pažinti anksti yra palygina chirurgą.
Ilgą ir įspūdingą kalbą
mai nesunku. Bet liga iš tos
Statistikos rodo, jog mo
vietos platinasi greitai ir terys virš 40 metų amž. daž pasakė neseniai iš Lietuvos
labai svarbu nelaukti ilgiau niausiai vėžiu suserga. Be atvykęs svečias, buvęs Ky
su gydymu. Ant krūties bile veik 90 nuoš. visų atsitiki bartų gimnazijos kapelionas,
kokis
gūželis reikalauja mų randasi toje amžiaus kun. Jurgis Gurinskas. Jis
greito ir atsargaus gydymo. grupėje. Bet pastaruoju lai papasakojo ir savo pergy
Nors daugelis gūželių nėra ku daug ir jaunesnių mote ventus įspūdžius, kaip jam
vėžys, bet kiekvienas jų ga rų lieka aukomis tos ligos. teko pereiti per bolševikų
Ii pavirsti į vėžio ligą. Tie, Pasitaiko, kad krūties vė- čekistų tardymų "ceremoni
4 jas".
Jis reiškė viltį, kad
kurie apsireiškia pas mo žys užpuola ir vyrus.
Lietuva, nusikračiusi bolše
teris senesnes negu 30 me-j
Priežastis krūties vėžio vikiško jungo, greitai su
tų, ypatingai yra svarbūs.
dar nežinoma, bet gydyto lauks progos pilnai atsteigVisoki gūželiai krūtyje, ne
jai tiki, jog su visuomenės ti nepriklausomą valstybę.
žiūrint kokio amžiaus mo
kooperacija,
regulariniais Jo kalba daug kartų per
teris būtų, turi būti, nieko
fiziniais egzaminais,
prie traukta gausiais plojimais.
nelaukiant,
nusimanančio
žastis bus surasta ir tik tachirurgo ištirti ir, jei jie es _ .
„
...
Adv. Kostas Jurgela per
da
bus
galima
sėkmingiau,
.
.._
....
, ■ .
ti ilgiau kai mėnesį, turi
s o, .jog papeikiamas
pasitenkinibūti išimti. Operacija, iši gy jd:. y ytoj
su kooperacija visų žmonių
. . T * v v
mant mažus gūželius, yra, ,
f.
, 7. , . .7 mas kad J. A. V. buvo viebus galima išgydyti tris iš ■
palyginamai, mažmožis ir
pirmųjų pripažinusių
keturių atsitikimų.
mažai arba visai jokio kū
Lietuvą.
Rezoliucijoje pa
Žmonės turi saugotis klai aiškinama Lietuvos padėtis
no sužalojimo nepalieka, jei
dingų
ir pavojingų nuo tos bolševikų vergovėje, jos
jis paprastas gūželis. Iš ki
tos pusės užvilkimas Opera ligos vaistų ir gydymų, ku žmonių sukilimas ir dabar
cijos reiškia, jog vėliau rei riuos taip dažnai skelbia į- tiniai siekiai visiškai nepri
kės daryti didelę ir sunkią vairūs apgavikai. Nėra biau- klausomybei atsteigti; joje
operaciją, kuomet prisieina resnio daikto, kaip išnaudo prašoma J. A. V. vyriausy
sužaloti kūną ir gali privers jimas ta liga sergančio žmo bės ir toliau stovėti už lais
ti prie mirties. Atsiminkite, gaus. Visos vėžio gyduolės, vą ir nepriklausomą Lietu
jog kiekvienas guzas, kuris kurios garsinamos laikraš vą.
Rezoliucija priimta visuo
yra laikomas iki tol, kad jį čiuose, yra tik apgavystė.
, .
FLIS tiniu pritarimu.
galima būtų iš sykio pažinti
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Vokiečiu taikos planai
Nežiūrint nacių legijonų nuolatinių laimėjimų, nežiū
rint vokiečių karo vadovybės labai optimistinių prane
šimų iš karo fronto ir Berlyno propagandos ministeri
jos skambių pareiškimų apie vokiečių tautos vienin
gumą ir entuziazmą, galima spėti, jog Vokietijos žmo
nėms karas ne tik įkirėjo, bet, jog Vokietijoje pradeda
reikštis pavojingas nacių Režimui nervingumas. Paskutinieji pranešimai iš Ankaros pareiškia, jog
vokiečiai pateikę anglams naujus taikos pasiūlymus.
Šie pasiūlymai anglams įteikti per amerikiečių sluogsnius.
4
Savo pasiūlymuose vokiečiai ragina nutraukti anglųvokiečių karą ir sudaryti sąjungą prieš bolševizmą.
Vokiečiai taip pat pareiškia, jog jie esą pasirengę tuo
jau ištraukti kariuomenę iš Norvegijos, Danijos, Olan
dijos, Belgijos ir Prancūzijos. Anglijos imperija pa
liekama neliečiama. Italijai grąžinama Etiopija ir Li
bija ir dar pridedama Prancūzijos Tunisas. Apie rytų
Europą, ypač pietryčių Europą, mažai teprisimenama.
Tiesa, kalbama apie Lenkijos atstatymą ir pusiau au
tonominę Čekoslovakiją.
Tai tokie esą Hitlerio pasiūlymai. Tiesa, vietomis
jie labai nekaltai ir labai vyliojančiai, ypač Anglijai,
gali atrodyti, bet tikėti Hitlerio nuoširdumu taip pat
sunku, kaip ir Stalino paktams. Todėl lahai reikia abe
joti, kad anglai sutiktų tuos pasiūlymus net rimtai
svarstyti. Juo labiau, kai Amerika yra padariusi griež
tus pareiškimus ir kai eina platūs gandai apie Roose
velto ir Churchillo pasitarimus.

Pasirinkimas
Amerikos materiale parama Anglijai yra vedama šio
krašto ir žmonijos saugumo sumetimais, bet Amerikos
pilnutinė parama Rusijai vargu ar galima laikyti pas
tangomis šio krašto ir žmonijos saugumui palaikyti.
Vargu ar būtų galima laikyti protingomis pastango
mis, pavyzdžiui, gydyti difteritu sergantį žmogų skie
pijant jam kokios kitos užkrečiamosios ligos bacilomis.
šiandie, tiesa, Maskva skelbiasi kovojanti prieš fa
šizmą, agresiją ir už demokratiją. Bet dar taip nese
niai — dar nepraėjo nė du mėnesiai — kaip Stalinas
dėjo visas pastangas, kad padėtų Hitleriui plėsti tą,
patį fašizmą ir tą pačią agresiją. Skirtumas tarp Vo
kietijos nacizmo ir Rusijos komunizmo yra labai ma

žas, didžiausias yra spalvų' skirtumas.

rr

Buvusioji Laisva Lietuva"

Dviejų milžiniškų despotinių pajėgų, kurioms rūpi
savųjų idėjų ir principų skleidimas, kovose mažesniųjų
padėtis nepavydėtina.
Rusijos ir Vokietijos politinių sutarčių akyvaizdoje
sunkiai nukentėjo Suomija, skaudžiai sunaikinta Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos kultūriniai ir dvasiniai tur
tai, apiplėšta kraštas ir žuvo daug nekaltų gyvybių.
Iškilus vokiečių-rusų karui, aišku, tos mažosios val
stybės dėjo skaisčių vilčių, jog teks pasiliuosuoti nuo
sunkiosios komunizmo vergijos.
Todėl šiandie mes matom Suomiją kovojančią Hitle-
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rio pusėj, todėl j vyko sukilimai Lietuvoje, Latvijoje
ir Estijoje. Už tai negi gali kaltinti jas pasaulis. Negi
galima kaltinti žmogų, kuris skęsdamas ir už skustu
vo griebiasi.
Tačiau atrodo, jog tos skaisčiosios pavergtųjų vil
tis pamažu pradeda temti, nes, pavyzdžiui, Lietuvoje
esama “sunku pasakyti, kaip vystysis tolimesni san
tykiai Lietuvoje ir kokias veikimo rihas vokiečių re
žimas nustatys piūsų tautai".

Vokiečiai savo pareiškimuose kalbėdami apie Lietu
vą te pažymi, jog tai “buvusioji laisva Lietuva".
Šiandie mes drąsiai galime pabrėžti, jog lietuviui
nemielas buvo svetimasis komunistinis rėžimas, bet
tas pat lietuvis niekados neieškojo svetimųjų dievų
ir vokiškajam nacionalsocialistiniam pavėsyj.
Lietuviui, kaip ir kiekvienam laisvę gerbiančiam žmo
gui, negalėjo ir negali būti mielas bet koks despotinis
rėžimas.

Bolševikams išvykus...
Įdomių žinių apie bolševikų valdymą okupuotuose
kraštuose ir apie gyventojų nuotaiką paduoda žurna
lo “Newsweek” korespondentai:
“Aš ką tik grįžau iš Galicijos fronto, kur atvyko
Vengrijos kariuomenė. Pasitraukdami rusai paliko
aliejaus šaltinius ir derlių nesunaikinę, bet jie visai
ištuštino kiekvieną visų miestelių krautuvę, sunai
kino kelis tiltus ir sudegino kelias geležinkelio sto
tis. Ukrainos lenkai ir žydai tebėra siaubo apimti po
dvidešimties mėnesių komunistų rėžimo, kurio me
tu jie nuolatos turėjo bijotis deportacijos į tolimas
U. S. S. R. vietas. Vengrijos kariuomenė sužinojo,
jog miestuose moterys buvo paslėpusios savo madin
gus drabužius, kailinius, brangenybes ir kitus pa
puošalus ir vaikščiodavo basos, apsirengusios senais
drabužiais, kad sovietų komisarai nepalaikytų jų
“buržujėmis”....

J

(“Draugas”, rugpiūčio 8
d., 1916 m.)
Dideli mūšiai Volinijoj —
Galicijoj.... Iš Petrogrado
gaunama žinių, kad kaip
Volinijoje, taip ir Galicijoj
rusai smarkiai atakuoja vokiečžų-austrų porcijas
ii
vietomis pasivarą pirmyn...
•
Nardančioji laivė matyta
Maine pakraščiuose.... Cross
salos pakraščių sargybinės
stoties kapitonas rugpiūčio
7 dieną pranešė, jog iš šios
stoties patėmyta vakarų
linkmėje didelė nardančioji
laivė. Kieno jinai yra, nesu
žinota....

Po svietą pasidairius
Chicago lietuviškų balšavikų gazieta garsina dr. Ancevičių ir Smetona pražuvu
siais.
Eiliniai balševikai
labai pasipiktinę tokiu apgar
sinimu. Esą, gazieta garsi
na
pražuvusiais
Hitlerio
“agentą” ir fašistą, nors vi
si žino, kad vienas gyvena
Lietuvoj,
o kitas Bačiūno
farmoj, o tuo tarpu negarsi
na paieškojimo savo tavorščiaus — žydelio Martusevičiaus.
šis tikrai pražuvęs,
nes jau nebevažinėja su pra
kalbomis ir nepasakoja, kaip
Lietuvos žmonėms gera Sta
lino saulėj ir konstitucijoj.
/ Balšavikai sako, kad Martusevičius, būtų laimingesnis
už Bimbą, nes renkant aukas
Stalinui nuo Hitlerio gelbėti,
vietoj dolerinės, negautų ant
popieros numalevotos . . .
špygos.

ros gyvenimo. Sandariečių
gazieta seniau “Ateitis."
Kaip tik jos vardą pakeitė
Sandara, visoj laisvamanių
partijoj kilo ergeliai, kurie ir
po šiai dienai tebeina.

Prašau Nesijuokti

>

N. parapijos kleboną pa
siekė kalbos, kad Čalis Meš
ka jau du metai nėra būvęs
bažnyčioj. Klebonas niekad
nebuvo linkęs tikėti žmonių^
kalboms, dėl to vieną dieną
pats nuėjo pas Mešką, kad
įsitikintų.

— Alio Čelį, — pasveikino
Vokietijai negręsią. badas.
klebonas. — Nors labai man
Telegramos iš Vokietijos
nemalonu, bet negaliu tau
skelbia, kad ten bado gy
nepranešti, kad aplink žmo
ventojai iki šiol nejautė ir
nės kalba, būk pavogiai du X
ateityje jo nesibijo....
liktorius iš mųsų b^ny•
čios.
Šiauliai karo stovykla.....
— Koks nonsensas, — at
Iš Rygos pranešama, jog
sakė užsigavęs Čalis Meška.
dabar Šiauliai, pavirto vo
— Jau du metai kai aš nesu
kiečių karo stovykla.... Šiau
buvęs bažnyčioj.
Chicago lietuvių stalyčioj
liuose dabar atitraukta dau
— Taip, taip Čali ,aš tik
gybė vokiečių kariuomenės. — Bridgeporte — seniau gy
*
“A
Nuo Šiaulių pravesta du ka vavo Pypkorių Taryba. Jos norėjau apie tai sužionti iš
riški geležinkeliai....
obalsis buvo: pypkė, taboka tavo paties lupų.
•
ir mečkių dėžutė.
Šiandie
Propaganda
Juromis
laivu
plaukia
Dėl taikos.... Prezidentas tos tarybos jau nebėra.
auksinių daiktų krautuvės
Prieš karą su Rusija Vokietijos propagandos minis Wilsonas nuo seniai jau rū
Vienas geras mano tavorš- savininkas. Žiūri į vandenį
terija neturėjo sau lygaus oponento. Tačiau dabar vo pinasi sutaikinti kariaujan čius ištlumočijo, dėl ko toji
ir sako pats sau:
kiečiams tenka susitikti su Maskva, kuri propagandos čias valstijas. Prezidentas -taryba, išnyko. Valug jo, bu
pasakė, kad reikia taikin
— Ak, kokios laimingos
srityje įgudusi dar labiau, negu Berlynas.
vo taip:
tis tuojau, nes vistiek nė
tos žuvys. Joms nežinomos
Štai pranešimai paskleista, jog Goeringas patekęs
Taboka buvo tautiški lais
viena, nei kita pusė nelai
jokios bilos, o tuo tarpu gin
nemalonėn ir esąs areštuotas, kad Hitlerį užklupusi
vamaniai. Mečkiai — cicilimėsianti, nors karas tęsis
taro, perlų gali gaūti,' kiek
stai, o pypkė — katalikai.
numaro liga ir jog prieš Mussolinį padaryta pasikėsi
tiktai nori.
ilgai....
Pypkė buvo prikimšta tabo
nimas.
ka ir mečkiu uždegta. Tabo
Visoj Amerikoj lietuviai
Apie Hitlerio ligą ir Goeringo patekimą kalėj iman
Restorane veiteris paduo
ka ir mečkis sudegė ir paliko
aiškių ir tikrų žinių neturima. Kartais tai gali būti ir gausiai aukoja besikurian
da kostiumeriui zupę ir pa
dūmų, be to užteršė pypkę,
tiesa. Tačiau apie pasikėsinimą prieš Mussolinį gauta čiam Šv. Kazimiero vienuo
žvelgęs pro langą sako:
kuri tačiau išliko.
lynui....
— Ale lauke atrodo į lie
patikimų žinių.
Dabar toji “pypkė," nors tų.
•
Pranešimai apie pasikėsinimą prieš Mussolini pasi
Mockus pasmerktas kalė dar biskutį smirdi, ale valosi
Kostiumeris
sriūbtelėjęs
rodė liepos 20 dieną. Tada į jį, buvo pranešta, paleista
jimam.. Rugpiūčio 3 d. Wa- po biskį ir neužilgo, gal, vi šaukštą atsako veiteriui:
du šūviai, kai apžiūrėjęs legionierius, vykstančius Ru
terbury teismo teisėjas Moc sai išsiduksos.
— Turbūt, jau lija, nes
pijos frontan. Tačiau po devynių dienų Mussolini tikrai
kų pasmerkė dešimčiai die
zupė kaip tik lietaus vanduo.
atsisveikino su legionieriais ir pasakė kalbą.
Sandariečių gazieta pra
nų kalėjimo. Mockaus gy
nėjas apeliavo aukštesniam dėjo bijoti, kad danguje ne
Migdolai:
I
teismui... Mockus paleistas kiltų bereikalingų ergelių dėl
i
“
Drauge
”
tilpusio
pikčerio
Bloga
žmoan
priims
bile
po $500 paranka....
šiuo metu mūsieji komunistai taip pakeitė savo po
Vytauto#bažnyčios Kaune su vieno patarimus, tik ne savo
litinį nusistatymą, jog griebiasi net ir “kapitalistiniai
Roselando vyčių susirin parašu “Šv. Mikalojaus baž vyro.
buržujiškų” terminų. “Vilnis" rašydama apie kongres
mūsų sostinėj Vil
kime, kuriame dalyvavo gau nyčia,
meną Sabath pavadino jį “didžiai gerbiamuoju”. Ko
Niekad nepatark
vyrui
šiai narių, K. Pakštas ra niuj.” Esą, kaip galima*vie
gero, susilauksime, kad Stalinas, Molotovas, na, ir
gino visus po karo tuojau no šventojo bažnyčią pakeis ženytis.
mūsų komunistų vadukai, taps “ponais”, nebe “drau
grįžti į Lietuvą ir ten apsi ti kito šventojo vardu.
gais".....
Kai kurie sandariečiai sa
gyventi, kad Lietuvos žemė
Gera moteris privalo tekė
ko, kad jų redaktorius šitą ti ne už banko knygutės,
netektų kokiam svetimtau
baimę sufigeriavo iš Sanda- bet už gero vyro.
čiui atėjūnui...

Sakoma, jog vokiečių kareiviai, dalyvavę Graikijos
kare, labai nenoromis vykstą Rusijos frontan. Mat,
jiems buvę pažadėta ilgos atostogos...

MASKVOS PONŲ PASIGYRIMAS

SICK, NERVOUS
CRANKY moiVh ?

Th«n Read WHY
Lydis E. Pinkham’s
Vegetable Compound Is
Real“Woman’s Frlend”!

Some wamen *nff«r «e*ere mnnthly
paln (craiap*. backarfce, haadaohal dua
to female frmrtlow»l dtoordrra whlla
ot her * nerre* te n d to basone up*et and
tbey sat croa*. re.tie*■ and moody.
) 8a why Bot take Lydia B. Plakham'1
Vasetakia Compound made oapoHatty
to help tlred, run-4own, nerroua mmen to *o omfllng thru "<H*l<utt day* "
Plnkhaa'* Compound ocntaln* no opiataa or habit-formin* iagradlanU

tt

I* m«de from Mtnre'* n*n benedel*!
roota and herh* -aach wlth lt* n»n
•pertai purpo** to HELP W0MEN.
Famou* for over #0 year*—Plnkham'a
Comnound I* th* he*t known *nd ona
of th* mo«e tfftctivt "rroman'i" tonloa
•btainabla. Try it!

("1 įrangas"

Acme

leiepuou.

Šis iš Maskvos atsiųstas paveikslas rodo, kaip rusų tankas triuškina vokiečių tan
ką. Bet vokiečiai vis gi varosi pirmyn.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant Pauliukonis
U. TOMAS

(Tęsinys)
Vasario 20 d.
šiandien buvau pas Nadieždą Pavlovną Dmitrijevakają. Jos namuos visiškas chaosas. Mat naktį buvo krata.
Viską suvertė aukštyn kojomis. Tarnaitė man pakuždo
mis papasakojo, kas buvo nutikę. Čekistai pareikalavo
atiduoti kažin kokį slaptą dokumentą, kurį įtarė ją turint.
Nadiežda jiems išdidžiai atkirto, kad jos vyras buvo už
revoliucines idėjas ištremtas į šį miestą, kad jį palaidojo
raudonam karste ir net patys draugai jį apšaukė liaudies
didvyriu. Bet į visa tai vienas iš čekistų šiurkščiai atsakė:
— Tokius jūsų socijalistus revoliucininkus mes visus
iššaudysim! O dabar duok tuos popierius, tu nena k . .
ir tuojau pasakyk mums vardus visos savo šeimos narių,'
kurie nori padaryti prieš sovietų valdžią sąmokslą!
Nadieždai pasiteisinus, kad ir ji pati džiaugiasi, liau-,
džiai paėmus valdžią į savo rankas, jai taip kirto knutu
tiesiog per veidą, jog ji sukrito vietoje.
Paskum ją i

drūčiai pririšo prie kėdės. Vadimo seserys raudodamos
puolė prie tetos, bet čekistai ėmė jas nagaikomis vaišinti.
Zinočka dėl to visai pamišo. Ji pradėjo lakstyti po kam
barį ir baisiausiai rėkdama draskytis. Sau į krūtinę no
rėjo net žirkles susivaryti. Tada čekistai ją surišo ir įme
tė į čuliną (Maisto sandėliukas). Baigę kratą, drauge su
savim išsivedė Nadieždą Pavlovną ir vyresniąją Vadimo
seserį; namie paliko tik tarnaitę ir vargšę Zinočką. Ta
čiau ją dar tą pačią dieną reikėjo išvežti į psichijatrinę
ligoninę.

1918 m. kovo 1 d.
Buvau nuėjusi aplankyti slaptojo tarėjo žmonos, p.
Kovalevskajos. Iš jų atėmė namus ir ją pačią išvijo iš
visų kambarių. Dabar ji turi gyventi bulvių rūsy, kurią
jai vis dėįto dar paliko. Ten guli susirgęs dėm. šiltinę ir
pats slaptasis tarėjas. Jų namuose įkurdino “rupvodą”
(vandentiekio valdyba). Rupvodas komisaras, jaunas pa
sipūtėlis, jai pranešė, kad slaptojo tarėjo žmona dabar bus
“paskirta” tarnaite ir turės valyti laiptus ir prieškamba
rius, taip pat skaldyti malkas. O jei nenorės, tai bus tuč
tuojau drauge su vyru sušaudyta.
— Taip ir reikia jums, buržujamą! Seniau jūs mums
įsakinėjot ir siuntėt visokių darbų dirbti, o dabar mės
jums įsak:nėjam! — paskelbė komisaras.
\
-*•
Kovo 4 d.
Išlaikiau rusų tautosakos ir vakarų Europos kultūros
egzaminus.
'
v

ŠVEICARIJOS SPAUDA APIE LIETUVIŲ
SUKILIMĄ PRIEŠ BOLŠEVIKUS

Tuščios bedieviu pastangos

Mūsų laikais mėgstama< Paskiausios žinios, ateik ai bėti, kad tikėjimas yra nančios iš bolševikų okupuoLietuviai buvo didelė vokiečiam s pagalba pralaužti frontą
kiekvieno žmogaus privatus to Vilniaus krašto, sako,
reikalas, kad kiekvienas tu kad lietuviai katalikai ir
šiaurėje žygy į Sovietu Rusija.
ri teisės apsispręsti pągal ten yra taip lygiai aršiai dėl
Tačiau savo religinių įsitikinimų
Prancūziškosios Šveicari- turėta tiktai šautuvų ir ko darė daugumoje kariai, ne savo įsitikinimus.
jos dienraštis “Tribūne de kį tuziną kulkosvaidžių. Vi- moką rusų kalbos, būtent, gyvenimo praktika ką kitą persekiojami, kaip ir pačioj
Geneve” įsidėjo straipsnį a- sos lietuvių kariuomenės ar- kalmukai ir kirgizai iš ry sako... Visi tie, kurie taip Rusijoj... Bažnyčios apdeda
pie sukilimą Lietuvoje prieš motos ir sunkioji karo me- tų Pavolgio. Ar Maskva bi- mėgsta skelbti sąžinės lais- mos dideliais mokesčiais,
bolševikus: šio straipsnio džiaga buvo pagrobtos rau-1 jojo kariuomenės kontakto vę, ypač bolševikų Rusijoj,'kunigai ištremiami, mokyk
donosios armijos. Prie tau- su lietuvių tauta, tik nese- tą laisvę visiškai iš žmonių lose užginamos tikybos pa
vertimą čia pateikiame:
atėmė.
, mokos, o jų vieton įveda
“Jeigu vokiečiai taip greit tinės gvardijos prisidėjo niai sovietizuotos? Faktas
Kad tai nėra vien tušti mos prieštikybinės.
galėjo pralaužti rasų fron “lietuvių nacionalinis kor ' yra tas, kad kariuomenė bu
Rusijoj leidžiama visa ei
vo apgyvendinta provinci- žodžiai, štai faktai. 1933
tą šiaurėje, skubiai pasiek pusas”, kurį sudarė lietuvių
lė
knygų, kuriose stengia
armijos likučiai, įjungti į joje, o ne miestuose. Tokiu metais bolševikų Rusijos
ti Minską ir Rygą, sunai
raudonąją armiją ir sudarę būdu sukilimas galėjo kilti centralinės bedievių tarybos masi išgriauti pagrindinės
kinti prie Balstogės didžžales "sovietu
jie "tari dvi
Lietuvių kari-j Vilniuje, Kaune ir giauliuo- išleistame
“Priešreliginia- tikėjimo tiesos, įrodinėjant,
būtt dėkingi narsiajai ma- ninkai buv0 8uimti’ i4veiti'
Ta<5la"‘ UetuvIai nebat1 me vadovėlyje” rašoma, kad kad nėra Dievo, nėra nema
rajai Lietuvai: tai įrodo tas arba gaudyti, b“ JM visgi galėję išsilaikyti Kaune ir minėto vadovėlio tikslas y- rios sielos kad Kristaus,
faktas, kad pietų fronte -.iiek Uek lik°- Raudonoji vai Vilniuje dvi dienas, o šiau- ra mokyti kovoti prieš re- kaip istorinio asmens nėra
Voluinėje, Galicijoje ir Be- džia buvo nutarusi šį kor liuose keturias dienas, jei- * ligiją,^ įrodinėjant, kad ne buvę ir t.t. Šia propaganda
nuo tik nereįkaijnga religija, bet nepasitenkinama vien Rusi
sarabijoje raudonoji armija pusą paleisti, bet vokiečių- gu vokiečių aviacija ----karas tatai sutrukdė. pirmų valandų nebūtų do net kenksminga, ypač pro joj. Stengiamasi išplėsti ir
atkakliai ginasi ir tvirtai
,
užsieniuose.
;
minavusi ore ir nesunaiki letariatui.
laiko savo įsitvirtinimus.
_
_
Todėl religiniai klausimai
Bukarinas savo išleista
Todėl bus įdomu susipažin- sas galėjo dalyvauti kovo nusi aerodromų. Didelis lie
tuvių
nuopelnas
vokiečių
at

me komunizmo katekizme šiandien yra labai aktua
ti su lietuvių kova už nepri- ienusikratė sovietiškais
žvilgiu
buvo
tas,
kad
jie
“Komunizmo ABC” sako, lūs. Katalikams yra pareiklausomybę, . remiantis to- vadais ir Priskyrė vadu e
laikė
tris
svarbiausius
til

kad religija ir komunizmas gos giliau pažinti tuos pa
mis žiniomis, kurios yra nerglngą pulkininką Bobe
tus
per
Nemuną
ir
Nerį.
To

tiek
teorijoj, tiek praktikoj grindus, ant kurių yra pa
Pulk. Bobelis pasiliko
gautos vakarų Europoje, o lį.
taip pat padaryti išvadas I. krašte, nors sovietų įstaigos kiu būdu von Reichenau ar yra du nesuderinami daly- statytas religinis gyvenimas
mija, pradėjusi žygį Suval- i kai.
— arčiau pažindamas tikė
dėl ateities operacijų, nes už jo galvą paskyrė aukštą
kuose,
galėjo eiti priekin
jimą, jo tiesas labiau pa
Dar daugiau. Bolševikų
lietuviai nėra vienintelė ne- premiją. Jis slapstėsi pas
Minsko ir Daugavpilio kryp
milsi ir lengvai atremsi prie
vyriausybė ne tik nepalieka
rusų tauta, įjungta į dabar ūkininkus, nors kiekvienas
šų daromus tikėjimui prie
jų negalėjo jo laikyti dau timis.
laisv.ės piliečiams religijos
tines SSSR sienas.
kaištus.
giau kaip vieną savaitę. Pui Kruvina kova darbininkų,
atžvilgiu laisvai apsispręsti,
Pažymėtinas lietuvių
kiausias lietuvių patriotiš kuriems Stalinas žadėjo
bet iš tikinčiųjų širdžių ti
“Draugo” spaustuvėje at
pat rijotizmas: per 11
kumo įrodymas yra tas fak aukso kalnus
kėjimą prievarta stengiasiliekama
gražiausiai, geriau
mėnesių išsaugojo bolševikų tas, kad pulk. Bobelis galė
išrauti. “Bezbožninkų” spau
Šiaulių
apylinkėje
rusai
siai ir prieinamiausiomis są
ieškomą pulk. Bobelį
jo vesti tokį gyvenimą vie
galėjo ilgiau išsilaikyti. Jie da ir organizacijos yra fi lygomis visokie spaudos dar
Vokiečių kariuomenės a- nuolika mėnesių ir kad jis jau iš anksto suėmė apie nansuojamos sovietų val
bai.
taka prasidėjo birželio 22 nebuvo nekartą išduotas.
tūkstantį lietuvių inteligen džios pinigais. Savo propa
d., 3 vai. rytą. Lietuvių re- Lietuvių apginti Kauno
tų. šie žmonės GPU buvo ganda nepasitenkina vien
valiucija iškilo tą pačią die tiltai padėjo vokiečiams
išgabenti Rusijon ir apie jų Rusijoj, ją stengiasi permes
ną popiet Vilniuje ir Kau žygyje Minsko ir
. likimą nieko nežinoma, šia ti į užsienius. Kokia yra ti u MakesMany
isManvFeelOld
FeelOld
ne. Labai žiaurios gatvių Daugpilio kryptim
me rajone kova buvo nepa kėjimo laisvė bolševikuose,
Do you fed older than you are or r~—
kovos įvyko tarp sovietų
Oettlng Up Nights. Backache, Neri
prastai
kruvina. Šiauliai y- rodo ir tai, kad neseniaf tivoi
neu,
Leg Paini, neatneša. Swoilen An
Sovietų okupacinę kariuoRheumatlc Pains, Burnlng. seanty or
grįžę
iš
Rusijos
keletas
lie

pajėgų ir lietuvių generolų.
gueot paasages? u so, remember that your
ra pramonės centras su 60,
ys are vital to your health and that
th
Lietuvių gyventojai buv0
Lietuvoje, auaidedan
tuvių kunigų ir vyskupas
tbese symptoms may be due to non-orgsnie
and non-sydtemle Kldney and Bladder trou
čią iš 500,000 žmonių, au
(Nukelta į 6 pusi.)
bies—h) such cases CYSfTKK (a physlclan’a
Matulionis buvo pasmerkti
palaikomi tautinės gvardipreecrlpttonl usually glvesprompt and Joy
oua relief by helplng the Kidneys . sh out
polsonous ezcess actas and wastes ou have
neribotam
laikui
dirbti
sun

jos, kuri visame krašte priavarythlna to gain and nothlng to lose m
trying Cystes. An lron-clad guarantee
f
kius darbus tolimosios šiau vrrapped around each package assures a re
I skaitė 110,000 žmonių, ši
fund of your money on return of empty
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
unless fully satlsfled Don’t take
rės miškuose vien dėl to,' package
gvardija (autorius turi galchances on any Kldney modlcloe that Is
not guaranteea. Don't delay. Oet Cystes
GRAŽIA IŠVAIZDAI
kad jie — katalikų dvasi- j ^a
a
(Slss-tes) fromn your
v°je kiaulių Sąjungą. Mūsų
■
VCT*V
druggist today
__ '. Only
R
ViJlvA
ase.
The guarantee
gusi
ninkai.
ąritisi iint luini protect* you.
pastaba), susiorganizavusi
| dar prieš bolševikų okupa-

Gelting Up Nights

Kovo 6 d. ciW» 8al®j° bent dalinai išZinaida Vasijevna Pesockaja labai nusiminusi. Jie, 8au8°ti savo ginklus, juos
matyt, pražiopsojo progą, kada dar buvo galima carą iš- suslėpdama. Tačiau ginklų

gelbėti. Caro jau nebeleidžia į bažnyčią, taip pat sustip
rinta jo apsauga. Jam net uždraudė nešioti antpečius.

Kovo 17 d.
Mūsų Maša su mumis elgiasi jau visai kitoniškai, ne
gu seniau. Dabar ji nepaparstai bijo, jog nepastebėtų, kad
ji turi kitų klausyti ar yra už juos žemesnė. Jai kažin kas
pasakė, kad tuos tarnus, kurie į savo darbdavius žiūrė*}
kaip į savo ponu ir klausys jų įsakymų, gali sušaudyti.'
Atėjusi į kambarį, jo pirmiausia pasistengia atsistoti kur
nors geroj, žymioj vietoj, o paskum klausia, kas jai reikia
daryti. Dabar į vidų ji ateina jau daug dažniau, negu se
niau, ir visur stengiasi įkišti savo dvylekį. Tėvai jai nieko
nesako ir dedasi, lyg to visai nepastebėtų. Taip papūs!
gurklį, su visa ta reikšminga elgsena ji atrodo labai juo
kinga, bet iš viso ko matyt, kad tai daro ne iš blogos va
lios.
v
Kovo 29 d.
Pas mus vėl buvo krata.

KNYGOS! KNYGOS!
M Dienq Išmėjctnlimil. Jei
nebūsiu- pilnai patenkinti, tai
Muftr^Uname kiekvieną įmo
kėte centą.

EFENSE

\

'
' 1918 baalndžio 1 d.
Zinaida Vasijevna. kuri dabar yra P . . ., man parašė
labai įdomių dalykų apie Michailą Aleksandrovičių, caro
brolį. “Jis gyvena visai laisvai vienam viešbuty, prie di
džiosios gatvės; šiandien aš, beeidama per miesto sodą į
paupį, jį patį susitikau. Jis sėdėjo ant vieno suolelio ir
įsmeigęs akis žiūrėjo į vandenį; jo veidas buvo išblyškęs
ir pavargęs. Aš sustojau netoli jo ir taip pasilikau stovė
ti, iš smalsumo žiūrėdama į žmogų, kuris turėtų būti Ru
sijos valdovas ir kurį dabar komunistai kiekvieną dieną
reikalauja sušaudyti. Paskum jis atsistojo, pasirėmė ant
turėklių ir įsmeigė akis į tolį, į purvino vandens klanais
nusėtą sniego lygumą ir tamsų, bekraštį mišką, dunksantį
kitoje upės pusėje. Ką jis galvojo?
jBui daugiau.)

A

1*1H B“Tateome |p perdirbame senas
plettan. — Mėnesiniai mokesP. JOHNSON,
1 dl.nei patarnavimas.
PLKITV

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS
lONDS
i AND STAMPS

F

ll M

MY 1 a l1”'

AMERICA ON G UARD!
Above 1* • reproduction of the
Treasury Department’s Defenee
Savings Poeter, •howing en ezsct
duplication of tbe original “Minute
Man** statue by famed sculptor
Daniel Cheete* Vrench. Defenae
Bonda and Štampe, on sale at your
bank or post oftėe, are a vital part
of Amarica’g defenee prgparationa.

Pirkite “Defense štam
pas” šiandien ir taupykite
rytojui! Stampoe parsiduo
da po 10, 25 ir 50 centus.
Kiekvienas pirkėjas gauna
knygutę, kurioje gali tau
pyti "Defense Stamps”.
Sustokite “Draugo” ofi
se ir nusipirkite nors kele
tą “Defense Stamps"!
Būkite nuoširdūs ameri

konai!

VALANDOS:
Tolimesni Ofisai:
Kasdle lkl 8 rai. v

Mūsų knygyne dar galima ganti pasirinkime lietnvi&kfM
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
užkirtus kelia lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lidka.

A.A.A. Dentai Laboratories

1&6& Mllvnmkee Avenue — TeL ARM. SM«
203 South State Street — Tel.
4SSO
l»«t lrvlnx Park Bouh-vard — Tel. PAL. 4227
Mn SMe— 404 E 47th St.—Tel. ATI. «MMl
Intrii, ir K»fvirtad
lkl 7-tos vai. vak. North Side — 4721 Bmadway. TH. LON. 44*0
Ho. Slda — *447 8. Halsted St. Ptut NOR. 2720

Vldurm. Ofisas:
Kasdien Iki • vai

PASKOLOS

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

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti Ilgametis Išmokėjimo Pianas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAUPYKITE

EDLRRABC1A1

mūsų |8taigoje. J ūbu indeliai rūpes
tingai globojami Ir ligi $5,000 ap-

druueti per Federal Savings and Loan Corporation.
Sto*). Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokam*-

MOSI) PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo
Vieno klljw2et

Patarnavimo.

Nenoakrlandttant

Keututo Savtngs and Luaa Aaeociatiou yra žymiausia
Ala tr tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

Net

seniau

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

3236 So* Halsted St

Chicago. IIL

Jos. M. Mozeris, Sec'y.

i

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pual.......................................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 230 pusi.................................................................. $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pual................................. 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi.................. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi ...............................................„............. .50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusi............................... 55
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi................................. 35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen .................................................... .55
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m. ................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ........................................... M

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

Chicago* IIL

y
I

DIIDBAI

Šveicarijos spauda apie lietuviu sukilime
prieš bolševikus
(Tęsinis iš 5 pusi.)
000 gyventojų. Ypač atkak
liai prieš sovietus kovojo
lietuvių darbininkai,
ku
riems Maskva pažadėjo auk
so kalnus, bet praktikoje
jie buvo prirakinti prie ma
šinų stachanoviškais meto
dais, įvestais kaip ir visoje
sovietų Rusijoje. Tad suki
limas buvo visuotinis, visos
tautos. Sovietai buvo už
klupti netikėtai. Tai įrodo,
kad lietuvių projektų sekre
tai buvo gerai išsaugoti. Tai
įrodo pavyzdingą patriotiš
kumą, nes beveik visa tau
ta buvo pašvęsta į šį sekre
tą. Lietuviai, paleidę į šią
kovą apie 150,000 žmonių
ir tai blogai ginkluotų, įro
dė didelį narsumą, nes kova
buvo labai kruvina. Viena-

me Kaune buvo palaidota
1,300 žmonių, Vilnius
ir
Kaunas nustojo 12,000 gy
ventojų. Aukų skaičius yra
dar didesnis Šiauliuose.

Kodėl lietuviai taip
vieningai pastatė ant
kortos savo egzistenciją
Galima statyti klausimą,
kodėl lietuviai taip vienin
gai pastatė ant kortos savo
egzistenciją, ruošdami suki
limą, kainojusi pasibaisėti
nų aukų, jeigu po nusikra
tytos sovietiškos okupacijos
atėjo kita svetima okupa
cija^ Atsakymą teikia padėtis, Nudaryta Lietuvoje po
vienerių bolševizmo metų.
Kai 1940 metų» birželio
mėnesį visiems paaiškėjo,
jog Maskva vykdo aneksi
ją, vieni pabėgo, kiti bandė
prisitaikinti. Keli tūkstan
čiai lietuvių pabėgo Vokie
tijon dar prieš sovietizaci
ją. Tarp jų buvo daug ka
rininkų. Tačiau po to, kai
sovietai įsitvirtino Lietuvo
je, pabėgimas pasidarė la
bai sunkus. Maskvos vyriau
sybė pasienyje įrengė 3 ki
lometrų platumo juostą, ku
rioje viskas buvo sunaikin
ta; ten nepasiliko nei me
delio, nei krūmelio; ši juos
ta buvo suakėta, kad kiek
vienas žingsnis būtų mato
mas. Kas tris ar keturis
šimtus metrų saugojo so
vietų sargybos iš slėptuvių,
iš kurių buvo šaudoma į
kiekvieną praeivį. Kita zo-

MYKOLAS O'BRAITIS, VIENAS IJ PIRMIAUSIŲ
LIETUVIŲ AMERIKOJE, MIRĖ PO ILGOS LIGOS

A.

A.

NATALIJA PAGE
(Pagojus)
(no Urvais Tnmontutė)
Mirė Rugpiūčio 6. 1941. 1
▼ai. po pietų, sulaukus pusės
amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš
Rokiškio apskr., Jūžintų par.,
Grumhlnų kaimo.
Amerikoje Išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrų Motiejų, dukterj Mirtų,
SvogerJ Petrų Page Ir brolie
nę Valų Ir kitas gimines ir
pnžjstamus Amerikoje. O Lie
tuvoje 2 seseris lr vienų brolj.
Kūnas paAarvotas Antano
B. Petkaus koplyčioje, 6812
So. Western Avė.
Laidotuvės Įvyks SeStadienl.
Rugpiūčio 9. IS koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta J Gi
mimo
Švenčiausios
Panelės
parap. bažnyčių, kurioje Jvyks
gedulingos pamaldos už ve
lionės stelų. Po pamaldų bus
nulydėta J Sv. Kazimiero ka
pines.
Nuožlrdžinl kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus /dalvvautl laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras, Bnktė. Svngerts. Brolienė, Seserys, Bro
lis Ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
thony B. Petkus. Tel OROve.
hlll 0142 arba Saukite Wentworth 6693.

Jr

na buvo įrengta 5 kilomet
rų platumoje, kur gyvento
Tai buvo nepaprastas vyras ir didelės
VLAD1SLOVAS
Š1RB1NSKAS
jai pasiliko, bet ūkininkams
Mirė Rugp. 6. 1941. 8:15 vai.
inteligentu šeimos galva
buvo uždrausta priglausti
ryto, sulaukęs 26 metų uniž.
Gimęs Chicago, Illinois.
Trečiadienio vakare, rug
Edw.ardsville a. a. Myko
bet kurį žmogų, grasinant
Paliko dideliame nuliūdime
žmonų Virglnlų. dukter) Jacmirties bausme. Trys spyg piučio 6 d., po ilgos ligos las vedė labai gražiai išdirb
ųueline,
uošvienę
Franees
liuotų vielų linijos skyrė ramiai ir šventai mirė di tą biznį per ilgus metus ir
Grlllo, švogerius lr švogerkas,
motinų Teklę širblnskienę lr
dėlės ir pavyzdingos šeimos penkiolika metų atgal tą
vieną juostą nuo kitos.
seser) Sylvlų, brolj Edvardų ir
jo žmonų Mabel ir Jų dukter)
Per šias zonas pereiti galva, Mykolas P. O’Braitis visą biznį pavedė savo sū
Petrusę: dėdę Antųnų ir dė
dinų Rozalijų Sirbinskus; pus
reiškė pastatyti viską ant (O’Britis). Tai buvo nepa nui Edvardui.
seseres: Eaurinų ir Florence ir
pusbrolius; Jerome ir Antho
Didelė
gausi
šeima
kortos. Tačiau generolui St. prastas vyras ir tėvas. A
ny šlrbinskus; dėdę Jonų ir
tetų (krikšto motinų) Marijo
A. a. O’Braičio šeima tik
Raštikiui 1941 metų kovo a. Mykolas O’Britis išaiklė
nų Juod vaikius ir Seser) (vie
nuolę) Allovlshes ir I.ucljų,
mėnesį pavyko pabėgti. Jis' jo 7 vaikus ir visiems davf rai yra gausi ir inteligen
du pusbrolius: Edvardų ir Hu
bertų Juodvulkius ir kitas gi
atvyko Vokietijon, lydimas aukščiausius mokslus kole tiška. Jis paliko žmoną Ma
mines.
Kūnas pašarvotas namuose,
septynių aukštų karininkų, gijose ir universitetuose rijoną (po tėvais Kaziaus2540 S. Normai Avė. Iaiidotuvės (vyks šeštad.. rugp. 9
kurie devynis mėnesius slap Savo gausios šeimos apsup kiūtė) ir septynis vaikus su
d., 9 vai. ryto iš namų ) Visų
Šventų parap. bažnyčių (25tli
stėsi pas ūkininkus.
tas šis pionierius lietuvis jų šeimomis.
Place ir Wallace St.), kurio
je jvyks gedulingos pamaldos
Visi luomai buvo pasisa
Pačioje šalyje buvo įves labai ramiai ir lyg žvakės
už velionio sielų, o iš ten bus
nulydėtas ) šv. Kazimiero ka
vinę nors vieną narį jo šei
tas bolševizmas visame savo liepsnelė tyliai užgęso
pines.
mos. Viena duktė yra Kazigriežtume, nežiūrint vforma-ą Senas biznierius
Visi a. a. Vladislovo Sirbinsko giminės, draugai ir pa
Velionis buvo senas biz mierietė, Sesuo M; Dolore
linių pažadų to nedaryti.
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
Lietuvos komisarų tarybos nierius Edwardsville, Pa. sa, kita duktė yra žmona
suteikti jbm paskutin) pa
tarnavimų ir atsisveikinimų.
Pi™ininkas Gedvilą buvo kur gyveno iki kol atsista gydytojo Valibo, kuris
Nuliūdę liekame: Z'»ona.
Maskvos apgautas, nes jam tydino ir pavedė savo biznį šiuo' laiku atkėlė savo ofi
BukVė. Motina, Brolis ir kiti
Giminės.
•
buvo pasakyta, kad ūkinin sūnui Edvardui. A. a. My- są ant 63 čios gatvės ir
Laid. Dlrekt. Mattheiv Dalkams bus palikta po 30 hek) kolas atvyko į Ameriką 60 Western Avė.; trečia yra
canio. Tel. VICtory 8681.
tarų. Tačiau pradėta steig metų atgal ir prieš tris me-: duktė gydytoja Konstanciti kolchozus. Privatinė nuo tus atšventė savo auksinį i ja O’Britis-Mast, žmona adsavybė buvo panaikinta. vedybų jubiliejų Marąuette vokato Frank Mast (Mas mimo Panelės švč. parapi
Buržuazija buvo išteriota. Parko parapijos bažnyčioje tauskas), kuris vienu laiku jos bažnyčios, Marąuette
Viename Kauno mieste bir su visomis bažnyčios iškil buvo Assistant States At Park.
želio 22 d. buvo paliuosuo- mėmis. Kun. Polijanskis torney Chicagoje; dar kita"
Kūnas pašarvotas jo re
ta 2,000 kalinių, suimtų GP Baltimore, Md. valstybėje duktė Florence yra žmona zidencijoj, 6000 So. Camp
žymaus
Ted
Kusczlej- bell Avė.
U. Tačiau didelis žmonių jam davė šliūbą.
ko; ir yra dvi nevedusios
skaičius dingo, tarp jų dr.
Kitos smulkmenos tilps
Garmus, Kauno burmistras sviestas, net sena geležis, dukters — Nellie ir There- vėliau.
Septintasis
v a i bolševikinio režimo metu, — vienu žodžiu viskas, kas sa.
kurio “prisitaikymas” nebu nebuvo prikalta vinimi, vis kas yra sūnus Eduardas,
vo pakankamai greitas. Lie ką išvežė Rusijon. Kai iški- kuris randasi Edvardsville, Mirė Natalija
tuvių šviesuomenė išgaben- lo vokiečių lenkų karas, Vi Pa. prie biznio, kurį paliko
Pagojienė
ta Sibiran ar Rusijos ry- si rygiečiai sakė, kad gė velionis.
Be to, Mykolas O’Braitis j Trečiadienį, rugp. 6 d., 1
tuosna. Šios pamaldžios ka- riau turėti sovietus, nekaip
talikiškos šalies bažnyčios vokiečius. Tačiau šiandien paliko vieną brolį Joną, ku-1 vai. popiet mirė Natalija
buvo apiplėštos ir bažnyti- jauni ir seni, darbininkai, ris gyvena Hanover, Pa., ir į Pagojienė (po tėvais Tumoniai indai išgabenti Rusi tarnautojai ir valdininkai, vieną seserį, kuri yra mo-,niūtė) arba Natalija Page
jon. štai ištrauka iš vieno — visi baimingai iki gilios tina gerai žinomo daktaro Velionė buvo gerai žinoma
Marąuette Parke ir Brolio
laiško, gauto Šveicarijoje iš nakties klausėsi radio, tikė Šarpalio iš Penna.
Laidotuvės įvyks pirma Jono Seibučio, M.I.C., “Drau
Latvijos, kur įvestas tas dami išgirsią, kad greit adienį, rugpiūčio 11 d. iš Gi- go” spaustuvės darbininko,
pats režimas: “Viskas buvo teis vokiečiai”.
giminaitė. Mirtis atėjo po
išgabenta Rusijon: auksas,
ilgesnės ligos ir baigė la
sidabras, baldai, automobi
bai
pavyzdingos moteriškės
liai, autobusai, dviračiai, ra
(Įsteigta 1889 m.).
ir motinos gyvenimą.
dio aparatai, vinys, virtu
Velionė paliko dideliame
vės reikmenys, drabužiai,
nuliūdime dukterį Mirtą,
batai, mėsa, rūkyta žuvis,
kuri motinos didelėmis pas
tangomis lankė Šv. Kaži
Gerą darbą artimui pada
miero akademiją ir Francis
rysi, jei prikalbinsi jį užsi
Xavier kolegiją, ir vyrą Mo
sakyti “Draugą”.
tiejų. Velionės laidotuvės įRemkite “Draugą”, nes jis
vyks šeštadienį, rugp. 9 d.
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
Bus laidojama Šv. Kazimie
MENIŠKI — VERTINGI
ir Jūsų reikalams.
ro kapinėse.
XX
PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PLATINKITE “DRAUGĄ’

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

A.

“J"

A.

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Ši firma virš 50 gn. tos pačios

MYKOLAS P. O’BRAITIS

t

Penktadienis, rugp. 8, 1941

Gyveno 6009 S. Campbell Avė.
Mirė Rugpiūčio 6, 1941. 7:40
vat. vakare, sulaukęs senatvės.
Gimęs Lietuvoje. Kilo IS Su
valkų
apskr.,
Mariampolės
parap.
Amerikoje Iftgyveno 60 m.
Paliko dideliame nuliūdime
moter) Marijonų
(po tėvais
Kazlauskaitę), sūnų Eduardų
ir jo žmonų Onų lr Jų Seimų;
6 dukteris: Seselę Dolorosų.
Šv. Kazimiero vienuolyno na
rę. Marijonų Vallbtenę ir vy
rų Dr. A. J. Valibus. Dr. Cons
tance O’Braitis 'Mast Ir vyrų
Frank Mast. Anelę. Florence
Kuszlejko Ir vyrų Ted. Ir Theresų; 6 anūkus: brol) Jonų
O'Bralt) Hanover, Penna. Ir
seser) Ievų šarpollenę WllkesHarre, Penna. Ir daug kitų gi
minių, draugų lr pažįstamų.
Kūnas pašnrvotas Jo rezi
dencijoje, 6000 So. Campbell
Avė. Telefonas, — Hemlock
1641.
laidotuvės Jvyks pirmadie
ni. Rugpiūčio 11 d. IS namų
'8 vai. ryto bus atlydėtas ) Gi
mimo
švenčiausios
Panelės
parap. bažnyčių, kurioje Jvyks
gedulingos pamaldos ui velio
nio sielų. Po pamaldų nūs nu
lydėtas | šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažjstamus dalyyVautl laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris Mnu*. Duk
terys. Brolis.
Sesuo.
Anūkai Ir Giminės.

tentai,

laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus. Tel. OROve
hill 0142.

John W. Pachankis

šeimynos rankose!

iTiiiTasVirš$6,ŪPO,000,00
1 Apart Apsaugos, Turime f (AA AAA AA
ATSARGOS FONDĄ VirOjUVrUUv.Uu
Nėra Saugesnės Vietos Del Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

MNGS

FED)

LOAN ASSOCIATION oTCEicap
JUSTIN MACKIEYVICU, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia

//4/

J

IND.

GIRT,

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Ottitulu PaUrnavimu — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

•SU

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monument Co.
527 N. VVestern Avė.

Tel. See. 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMo Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį
4605-07

SOUTH

HERMITAGE

AVENUE

Tel. YARDS 1741-1
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFnyette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio lr šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICEPREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 Sontb Halsted Street

mAPGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
RITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue
Phone: GROvehlll 2242

A

Skyrins: 710 VV. 18th St.
Visi Telefonai: YARds 1419

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Litnanica Avenne

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

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenue

1646 VVest 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

Tel. YARds 1138-1139

Tel. PULIman 1270

Tel. YARds 4908

DRAUGAI

Penktadienis, rugp. 8, 1041 t

jūsų korespondento

IHAIRIBOIRO
Parapijos piknikas
Parapijos moterėlės petis
į petį remia parapijos ant
rą pikniką, kuris įvyks rugpiūkįo 17 d. Black Oak
Springs darže. Pikniko pir
mininkės yra: O. Jurgutienė ir L. Merkelienė. Jų darbš
tumus ir sumanumas vi
siems žinomas, todėl galime
būti tikri, kad turėsime sėk
mingą pikniką. Joms į pa
galbą stoja irgi darbščios
moterėlės, būtent: Gužienė,
Geraitienė, Musteikienė, Uinskienė, Naruševičienė, Eiš
minskienė, Gudeliauskienė,
Barzdienų,
Petrauskienė,
Brinčienė ir kitos,
kurių
vardai vėliam bus paskelbti.
Sveikiname darbščias mo
terėles ir laukiame linksmo
ir Labai sėkmingo pikniko.

Susižiedavo
Praeitą šeštadienį susi
žiedavo Stanislovas Rama
nauskas iš Brighton Park,
Chicago, su Bernice Budry
te, 3724 Fir gatvė.
Bernice yra veikli para
pijietė.
Sveikiname Stanislovą ir
Bernice ir lauksime vestu
vių.
Bernice šiomis dienomis
atostogauja. Ji dirba J. J.
Newberry Co., Harbore.
_______________

t
Su savo žmona ir vaikais
ir su žmonos tėveliais —
Jurgučiais išvažiavome automobiliu į Worce.Ur, Mu.
— 1000 mylių tolumo. Ap
lankėm mano tėvelius ir pa
žįstamus. Visą kelionę buvo
labai puikus oras. Pirmą
dieną padarėm 40 mylių ir
sustojom Keatinning, Pa.
Kadangi buvo didelė ugnia
gesių paroda,
negalėjome
toliau važiuoti per virš va
landą laiko. Tad sumanėme
sustoti. Pamatę visą pui
kiausią parodą, pernakvojo
me laive, perdirbtam į vieš
butį ir stovintį ant kranto
Allegbeny upės.

Naudokitės pilnesniu
"Draugo'' patarnavimu

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
a

Ar nori laimėli $100,

Išvyksta atostogoms

^„jj įjjgyį

West Side. — Į Aušros
Vartų parapijos metinį pik
niką rengiasi važiuoti
ne
vien parapijiečiai, bet
ir
iaugybė iš kitų Chicagos
lietuvių kolonijų. Ir gerai
daro. Bet, brangieji, ar jūs
žinote, kad Aušros Vartų
parapijos klebonas kun. J.
Dambrauskas ir komiteto
nariai šiam piknikui
yra
paskyrę dovanomis išdalin
ti 8100.0 pinigais — pirma
dovana — 850.00, antra —
825.00, trečia — |15.00 ir
paskutinės dvi po 8& 00. Tai j
gražios ir vertingos dova
nos. Taigi, ar nori malonus.;
lietuvi bei lietuve, vieną šių
dovanų gauti; jei taip, tai
malonėk įsigyti tikietėlį už
10 centų. Nepraleisk progos,
nes nežinai savo laimės.
Šių tikietų galite gauti
pas kleboną, vikarą, para
pijos komiteto narius ir pa
rapijiečius. Neužmiršk!

Ar reik pašto ženklelių?
Ar norit registruoti lalSKą,
pirkti “Money Order”, ad.rausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!

Stella Lipskienė,' žmona
žymaus lietuvio biznieriaus
Ciceroje, su savo sūneliu
Juozuku, Jr. išvyksta šešta
dienį 1 atostogoms į Grand
Beach, Mich. Atostogaus
per visą rugpiūčio mėnesį.
Už poros savaičių dukrelė
Dorothy irgi išvyks ten su
motinėle ir broliuku atosto
gauti,
Juozas R. Lipskis užlai
ko radio, muzikos ir elek
tros reikmenų ir įrengimų
krautuvę Ciceroje po adfesu 4036 Weet 14th St.

Ar reik notaro parašo an
ba antspaudos? Ar gavote
iš valdžios kokias nors blan
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės į “Drau
go” raštinę!
Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą
2334 So. Oakley Avė., Chica
go. Dl. Canal 8010

Antrą dieną kelionės prs
dėjome 4:30 ryto. Pervažia
vom Penn. valstiją. Važiuo
CONRAD
dami per Bear Mt., N. Y.,
Fotografas
Studija (rengta pir
valstijos parką, matėmę ša
mos rūšies su 1110derniftkoinis
užlai
lia gatvės ir toliau pulke
domis ir Hollywood
šviesomis.
Darbas
lius stirnų.
Ligoniai
Garantuotas.
Baigėme dienos 600 mylių
Praeitą trečiadienį Pasku
kelionę
11:30 vakare Wor420 W. 63rd Street
tinio Patepimo Sakramentą
cesteryje.
priėmė Marijona Pluškienė,
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Teko atsilankyti Aušros
Bez.: - ENGlewood 5840
3720 Ivy gatvė, ir Jonas AVartų
parapi
jon,
kur
klebo

velis, 3717 Deodor gatvė.
Linkime greitos sveika nauja kun. K. Vasys, karai
valą. Taipgi nuvykome į
O kas Aušros Vartų paFINANCE AND LOANS
tos.
Finansai ir Paskolos
Marianapolio Kolegiją (25 rupijos piknike bus. Ištik-,
mylios iš Worcesterio). Kun. rųjų, galybės įvairumo, kad
Svečiai
Redakcija atsiprašo
VI. Dubickai, 4035 Spring A. Mažukna mus gražiai pri nei ant jaučio’skūros jų vi PASKOLOS
ėmė, pavaišino ir parodė a- sų nesuminėtum. Bet jų tik
GREIT IR PIGIAI
Praeito penktadienio nu field Avė., Chicago, atvažia
pylinkes,
ypatingai
akį
trau
rai
bus,
ir
tokių,
kokių
dar
. ANT 1-mų MORGICIŲ
meryje tilpo aprašymas atos vo pas brolį Jurgį Dubicką
Mėnesiniais atmokėjimais
kė
naujos
stacijos.
Tada
jų
niekur
piknikuose
nesima

togų Juozafinos Gumuliaus- praleisti keletą dięnų ir ap
buvo tik aštuonios, o da tė. Bus viena žymi asmeny Mutual Federal
kienės Minneapolio mieste. lankyti Vlado krikšto dūk
bar visos ir jas šventins bė, kurios vardo nesakysiu,
Per klaidą gale nepadėjome terį. Linkime svečiams ma
sekm., rugp. 10 d. Matėme kai atvyksite, išgirsite pei
Savings
jos vardo ir pavardės. To lonaus laiko Harbore.
taipgi Tėvų Marijonų naują garsiakalbį. Mėgink atminti and LOAN ASSOCIATION
dėl malonėkite mums at
vienuolišką namą, neseniai įr pranešti piknike bile kam,
OF CHICAGO
leisti. J.
Gumuliauskienė Studentas Avelis
2202
W. Cermak Rd.
o g^.usi dovaną.
atostogauja pas savo,tė įgytą.
kasdien skaito “Draugą” ir
» irpli EEN. J. KAZANAUSKAS, See.
Vieną sekmadienį nuvy
Chorų dalyvaus
velius, gyv.
3717 Deodor
'
’
Turtas virš $1,000,000.00
yra gera mūsų rėmėja>
kurių
dainbs skambės, kad
«gatvė. Jis baigė parapijinę kome į Brockton, Mass., ne
mokyklą
ir Washington toli nuo Worcesterio, kur net šv. Kazimiero kapinėse
Krikštas
1
High School Harbore. Da- dalyvavome
“Darbininko nabašninkai girdės.
Jūsų Gražus
Praeitą sekmadienį suteik
Mūsų gerieji biznieriai, tabar už metų baig3 mokslą iškilmingame sidabriniame
tas Krikšto Sakramentas
groserninkai,,
Indiana State Teachers Col- jubiliejuje. Programa įvyko vernininkai,
Apsirėdymas
Jeannettei Norkytei, dukre
ant
Brockton
Fair
Grounds.
bučeriai;
profesijonalai
—
j
lege. Ruošiasi būti aukštes
lei Stepono ir Marcelės Nor
-Mūsų Specialybė
nės mokyklos
mokytoju Dalyvavo labai daug žmo advokatai, gydytojai — vi
kų, 3719 Ivy gatvės. Norsi rengiasi tikrai gražiai pa
“physical ed/ucation” srity nių ir 8 chorai.
kienė yrą šv. Cecilijos choKitą
dieną
teko
nuvažiuo

sirodyti.
je ir taiposgi “industriai
ro pirmininkas. Krikšto tė- 'artr (m;nuĮ, training)
ti į jūras — Narragansett
vais buvo Julius Sinderis ir
Bay pasimaudyti.
Vilnys yra labai graži Panelės Šv.
Jonas yra buvęs Vyčių; buvo lahąi didelės ir van
Marijos iš Lourdo “shrine”.
basketball
ratelio
žvaigždė
Bronė Butkienė.
dens traukimas toks stip Sustojome Fredonią, N. Y.,
ir šiame sporte pasižymėjo
ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
Sveikiname Norkus ir naci kolegijoje. Yra narys kole rus, kad buvo net 15 nelai pernakvoti. Po pietų taip
SUKNELIŲ
BLUSRIJ.IV
mingų
atsitikimų.
Būrys
lijo,
kad
nebuvo
galima
keją katalikę! Lai ji užauga gijos Blue Key Frateraity
PIRŠTINIU
KOJINIŲ
lifeguards
”
,
kurie
buvo
atT
lio
matyti
ir
teko
valandą
pavyzdinga Motinos Bažny ir Newman Club.
POOKET'ROOKV
laiko stoviti.
Kitą dieną
KORSETŲ
važiavę
iš
Nonvich,
Conn.,
čios dukrelė.
KODIKIAMK DRABUŽIŲ
Didelė garbė būti nariu praleisti linksmai laiką, bu baigėme kelionę parvažiuo
V. VILEIŠIENE, SAV.
vo
pašaukti
į
talką,
kadan

šios
pirmos
draugijos,
nes
dami į Harborį 7:30 vaka
Užsakąs
GLAMOUR
į ją priimami tiktai tie. ku gi pritrūko pagalbos.
re. Grįžome kaip tik į karš
Praeitą sekmadienį buvo rie parodo gabumus moks
Grįždami į Harborą su čius. Dabar ilsimės po atos
pirmas užsakąs Stepono Dar le ir kitose srityse. New- stojome Lebanon, N. Y., kur togų.
Motiejus
5922 W. Roosevelt Rd.
row iš Šv. Jono Kantlaus man Club yra katalikiška
TeL AUSTIN 1175
parapijos, Harbore, su Al draugija, kurioje svarstomi
bina Musteikyte iš mūsų
įataiįitiįki klausimai.
parapijos.
Linkime Jonui linksmų a-

CLASSIFIED
NAMŲ
FARMŲ BAItGENAI
10 fletų, Marųuette l’arke Įmo
kėti (5000. 4 fletų mūrinis, (12,500, 2 fletų mūrinis po 4 kamba
rius (6,800. 6 kambarių mūrlnla
Ltaugulow (4.900. 5 kambarių me
dinis eottage kaina (2,750.
Turime taipgi gana dideli pasi
rinkimų bisųiavų namų
lurinie visokių kitokių bargenų
po visų Chieugų. Taipgi apie 150
. aliai gražių fannų, prie vandenų,
tinkamos dėl resortų. Gulima pi
giai pirkti arba mainyti.
Kas norite naujų namų pastaty
ti, senų pataisyti, apekaitliavimaa
dykai.
Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų
Jūs turite, kreipkitės pas:
CHARLES F. SlIBOMSaUS A CO.
0021 S. We*tcrn Ąve.
Tel. RKP. 8713

Vak. PROs. 1111

REIKALINGAS DARBININKAS
SFALKTLVZJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.
Kreipkitės:

2384 So. Oakley Avė- Obiuago. IU.
PAIEŠKOMA SENA PORA
Paieškome • senų porų ir duodama
kambarius uždyka, už prižiūrėjimų
krautuvės nakties metu.
Kreipkitėę: i _» t
.
OVKKLINtJ TAILOR SHOP

!

4««2 So. Uotui st.
Tel. VIR. 1093

ARTHRITIS

„ t despair
x of relief from
terrible Arthritia acbes or
>ains. The
’ Coliodai
dized Sulphur
capsules ealled

SULPHOKAPS
often bringwel-

REIKALINGĄ MERGINA
Paieškoma mergina prie namų dar
bo, nereikia prityrimo, maža. šei
ma, geras užmokesnis su užlaiky
mu ir kambariu.
kaukite BEV. 8873

corae relief in
Arthritii dae
to Sulphur deficiency. Small
aaiiy cost. Mon
ey back ii no
relief after 30
daye’ dossge.
B e gir, taking
TODAY.

Don’t

flive
MR
hope

PARSIDUODA DUONOS
KEPYKLA
Parsiduoda duonos kepykla. Su na
mu arba vien biznis su rendos lysu.
terminui kaip ilgai norėtų. 34 me
tus dariau sėkmingų biznį, dabar
pasenau, noriu poilsio. Kas norės
išmokysiu ir pripratinsiu prie to.
amato. Norint pirkti ar randuot
kreipkitės prie savininko:
LUDW1R GOTOWTT,
2803 So. Emerald Avė.. Chicago, III.
Telefonui: CALumel 4050

WHOLESALE

j

LIQUOR
{STAIGA

PARSIDUODA GERAS NAMEIJS
PARSIDUODA — 6 kambarių eot
tage. karšto vandens šiluma- Ap
taisytas porčius. Randasi netoli 47
St. ir Wentworth Avė.
Kreipkitės telefonu — VlNccnucs
3784.

Išveiiojsme
po visų
C’bliagp

.

W0IK STUDIO
VVesi 35** Street

REMKITE

SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

M. KANTER, Sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tel.

I.OWE8T POSSIBLE PRK ES

flICNE

LAFa'pTTE

BOULEVARD 0014

if

•t

i-'tn

TT

oi f

WHOLESALE
FURNITURE
SROKER
MINING ROOM 81VK — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS

— RŪGS — RADIOS — RE
FRIOERATORS — W ASHEKS —
MANGKLS — STOVUS.

411 N a(šonai] y Advertiaed Itema

j

ALK ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern A ven f'
Telefonas REPUBLIC 6051

FROCK SHOP

ARCHER STOKER SALĖS

Albina yra labai veikli tostogų ir, sugrįžus į koleparapijietė, priguli prie cho- į giją, sėkmingai ją baigti,
ro ir Vyčių.
; Atostogų aprašymas
PIRM

Vakarėlis
Praeitą antradienį para
pijos salėje buvo suruoštas
vakaras Steponui Darrow ir
Albinai Musteikytei. Vaka
rą surengė C. Budrienė, P.
Danušienė ir Albinos sesuo
O. Forticella. Pilna salė bu
vo žmonių. Svečių buvo iš
Chicago, Whiting ir Hammond. Visi buvo pavaišinti.
Po vaišių busimieji jauna
vedžiai susėdę viduryj sa
lės rodė visiems dovanas ir
nuoširdžiai dėkojo. Harboriečiai parodė gerą širdį pa
remdami jaunuosius, kurie
neužilgo priims Moterystės
Sakramentą.

b
t

NEGU

FREEMAN STOKERIAI

ATYDA. Laike dabartinio Išpardavimo iki Grand
Opening, kiekvienas pirkėjas FREEMAN STOKERIO gaus veltui gražų Stęwart-Wamer Radio.

PIRKSITE

MATYKITE MUS!

įsigykite FREEMAN STOKERJ Ateinančiai žiemai.
Sutaupysite pinigus, laiką ir žilumą.

DIDŽIAUSI AR PASinnrKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEnftIAGOH STOGAMS
Finansuojame namų pastatymų at
pataisymų — Nieko JmnkStl — I
metai išmokėti — Apkalnavtmaa

Nemins Pardavėjas
Staoler Litarlnaa —

VadėJaa

Carr-Moody Lumber
Company
8039 So. Halsted St
VIC. 1272

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

JOKIA PRIBMCRA NEREIKALINGA
VIENODA ŠILUMA
GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KUBA
NESUGENDAMAS (sutriuškina akmenis be
* sugedimo)
šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių
išdirbysčių stokerim.
TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius
Radios
Plumbing {rengimus
Aliejinius Pečius
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH
BAGDON
a

DOMINIKAS KURAITIS, Sav,

AGENTAI:
Jonas Rodi nas
Jenas Jasinskas
Ant Labanauskas
H. Rajewski
“Shorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO

— Savininkas —

Telefonas: LAFayette 2022

4704-06 So. Western Ave„ Chicago. III.
Tel.: LAFayette 3138

Vieta:

- »

»

-

t

<

f

Biinm

riK ĮSIVAIZDUOKITE - UŽ DEŠIMTUKĄ
GALITE LAIMĖTI "BUICK SPECIAL"
Pirkdami laimėjimo bilietą, paremia!
" Draugą" lr gaunat progą laimėti

Taupykite Vartotus
Rašto Ženklus

X Fotografas Julius Ur
ban dalina cigarus, nes šio
mis dienomis Urbanienė su
silaukė 9 svarų “boisą”. Ju
lius Urban yra regularus
International Nevvs Pictures
fotografas. Yra nutraukęs
X Jurgis ir Cecilija Pet
raičiai, bridgeportiečiai, lei daug gražių paveikslų iš Adžia vakacijas Sheboygan, merikos lietuvių visuomeni
Wis., pas dukterį ir žentą. nio gyvenimo.
X “Narod”, vienintelis ka
X E. Maskolai tienė, žino
mo teatralo ir DKK nario talikiškas čekų laikraštis
Prano žmona,
kuri prieš Amerikoje, per kelias die
spausdinamas
kiek laiko krisdama nusi nas buvo
laužė ranką,
jau
baigia “Draugo” spaustuvėje, nes
Benediktinų presas buvo su
sveikti. Gydė dr. S. Biežis.
gedęs. Prieš dvidešimts me
X Mrs. K. Kazakevich, tų atgal jie spausdindavo
713 N. Central Ave., pra “Draugą”, kai dienraštis ne
dėjo lankyti “Draugas”. Tą turėjo preso.
dovaną ji gavo nuo E. MasX Adv. F. Mast (Mas
kolaitienės už dažną lanky
mą ligoje. Pavyzdingas at tauskas) lankėsi “Draugo”
redakcijoj svarbiais reika
silyginimas.
lais, ir ta pačia proga ap
(“Draugas" Acme te.ephoto)
X Panevėžio moterų cho
lankė raidžių rinkėją J. Ku
Prie St. Louis yra prirengtas žemės plotas, kur turi ras, kuriam pirmininkauja
likauską, pranešdamas, kad
tuoj prasidėti didžiulė amunicijos fabriko statyba. Tam biznierka O. Budavičienė,
sūnus Jonas, kuriam Mary
fabrikui yra skirta $10,000,000. Darbą vienok, trukdo Aušros Vartų parapijos pik
Thompson’s ligoninėj dr.
viena moteris, kuri atsisako kraustyti dėl to, kad jos nike ateinantį sekmadienį
Constance O’Britis padarė
pasirodys su naujomis dai
kalė laukiasi šunyčių.
sėkmingą operaciją, jaučia
nomis. Padainuos ir specia
si labai gerai ir trumpu lai
lę pikniko dainą.
ku grįš į namus. Dr. O’Bri
Rengiasi piknikui
Du prigėrė
X Kun. M. Urbonavičius, tis darant operaciją, gelbė
Bridgeport. — TT. Mari
Trys broliai Frank, Carl MIC., gavęs atostogų atvy jo jos švogeris, dr. Albert
jonų Bendradarbių 10-jo it John Warstat
pasiėmė ko Chicagon pasimatyti su J. Valibus, kuris turi ofisą
skyriaus pirm. A. Vaišvilie senas duris ir sumanė turė senais pažįstamais. Pakeliui bendrai, adresu 2408 West
nė, ką tik grįžusi iš atosto ti avantiūrą ežere. Jie bu į Marianapolį žada sustoti
63rd St.
f Telefonas Hemlock
gų, kupina energijos, vėi vo nuo kratno apie 200 pė Pittsburghe ir dalyvauti L.
5524. Dabar, kaip moterys
stojo į darbą.
dų, kai didelė banga užtelė Vyčių seime.
Pastaruoju taip ir vyrai turės progos
Šv. Jurgio parapijos pik-( jo ant jų. Du iš trijų bro laiku kun. M. Urbonavičius
pasirinkti — moterį dr. C.
nike, rugp. 31 d., skyrius lių tuoj atsidūrė vandenyje, pavadavo Niagara Fails, N.
O’Britis, ar vyrą — dr. A.
apsiėmė dirbti virtuvėj. Dėl lai pagelba atėjo nuo kran Y., lietuvių parap. kleboną
J. VaMbus.
to A. Vaišvilienė, su savo to du broliai nuskendo.
kun. Malinauską, išvykusį
X Ben. Kazanauskas, Mu
pagelbininkėmis, jau rūpi
Tų vaikų tėvas yra džani- trumpoms atostogoms.
tual Federal Loan Associa
nasi gauti valgomųjų pro torius name 2458 Seminary
X Stella Barzda ir Stan tion. sekretorius, pirmadie
duktų gausingai publikai Street.
ley Kazlauskas kurs šeimos nį, Rugp. 11 d., išvažiuoja
pavaišinti. Visuomenės pa
židinį šio mėnesio 23 d., St. atostogoms su Antanu Vil
reiga remti tas veikėjas, ku
Kilian bažnyčioje. Tai bus ku, spulkos direktoriumi, į
rios nesigaili savo sveika Susirinkimas
Bridgeport. — Tėvų Ma nauja porelė So. Englewoo- Wisconsin. Sykiu važiuoja
tos ir laiką pašvęsti.
Raporteris rijonų Bendradarbių 10 sky- diečių kolonijoje, kur ran-, Paul Samson. Linksmų po
į riaus susirinkimas rugpiū dasi visa eilė jaunų lietu- ilsio dienų!
čio 8 d., 8 vai. vak., parap.
CIO vadu susirinkimas mokyklos kambary. Susirin
Chicagoj Morrison vieš kimas yra svarbus, tat kvie
j*
butyje suvažiavo
30 CIO čiami visi nariai atsilanky
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
unijų atstovai. Jie tariasi ti' Užsimoti darbai turi bū
Valdyba
apie sudarymą CIO tarybos ti atlikti.
UŽ VIENĄ DOLERĮ

j mu

JUBILIEJAUS

visai Illinois valstybei. To
kias valstybines tarybas
jau senai turi Amerikos
Darbo Federacija.

AIL M AKIS - NIW

TYPEWRITERS
A D D I N G

Žuvo motinos akyse

RIBUIIT

MACHINES

— SMAll MONTHIT PAYMINTS —

AU MAKH

Ronnie Fike, 4 metų vai
kas, motinai matant su sa
vo dvimačiu ant Lincoln ave.
užvažiavo ant geležinkelio,
kuomet traukinys jau čia
pat buvo. Motina nesuspė
jo sulaikyti ir vaikas žuvo.

SOLD, RENTED
AND REPAIRED
•m ananra mmt tm-iua mv-MMim •«•••»■«

+ CTAD
IMK

tyriwritir
COMPANY

■oaorr c. mcmiatt.
1M W. MADISOM ST.

Phone

0EAR3ORN

P444

ISTIMATIS-PRIK —DIMONSTRATION

Ar norite prisidėti
prit
tikro misijonieriško darbo’.

vartotus

Taupykite

ELZBIETA ADOMAVIČIENE
Jau sukako trys metai, kai negailestinga mirtis
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą moterį ir motiną.
Netekome savo mylimos rugp. 9, 1938 m. Nors
laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai arpžiną atilsį.
Mes, atmoindami tą jos prasišalinimą iš mūsų
tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias šeštadienį,
rugp. 9, Šv. Antano parap. bažnyčioje, Cicero, 7:45
vai. ryto. Kitos šv. Mišios bus atlaikytos pirmad.,
rugp. 11, šv. Symphorosa parap. bažnyčioje, Clearing, III. 7:30 vai. ryto.
Kviečiame visus gimines, dranigus, kaimynus ir
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su
mumis pasimelsti už a. a. Elzbietos Adomavičienės
sielą.
Nuliūdę Vyras Jonas Adomavičius ir augintinė
Philomena.

pašto

j ženklus ? štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša

misijoms

naudos,

o bendradarbiams

didelės

gausių nuopelnų.
Šioj srity daugiausia ga

li pasidarbuoti tie,

kurie

dirba krautuvėse, bankuose,

ofisuose ir panašiose vietose,

kur

kasdien

pereina

daug pašto.

Kada susidarys keletas
svarų pašto ženklų, siųskite
juos “4th Class Mail” šiuo
adresu:
MARIAN MISSION CLUB

Marian Hills Seminary,
Hinsdale, Illinois.

rugp. 8, 1941

viškų porelių. Jaunasis yra
bridgeportietis.

VA, KAS TRI KDO DARBĄ

Lietuviu Kareiviu
dr-ja ruošiasi prie'
metinio pikniko

Viena iš didžiųjų ir mė
giamiausių organizacijų Ci
Pereitųjų metų gražiai pa vo geriems prieteliams esa cero miestelyje, Lietuvos
sisekusis automobilio laimė me nuoširdžiausiai dėkingi. Kareivių draugija, ruošiasi
jimas paragino “Draugo” Gerai žinome, kiek reikia prie savo 29 metinio pikni
administraciją ir šiais me pasišventimo pardavinėti bi ko, kuris įvyks sekmadienį,
tais pravesti panašų laimė lietėlius, ypač kuomet sau rugpiūčio 10 d. Liberty dar
jimą. Šiais metais nutarta lė gerokai kaitina, ir malo že, Willow Springs, III. Ren
gražesnį, geresnį automobi niau sėdėti nieko nedarant. gimo komisija praneša, kad
lį nupirkti. Norėjome, kad Būkime tikri, kad kiekvie viskas kuo geriausiai pri
tas, kuris laimės jubilieji nas išlietas prakaito lašas ruošta ir programas įvaire
nio pikniko automobilį, ga labiau užtikrins šio jubilie nybėje bus pilnas surprizų.
lėtų ilgus metus juo važi jinio pikniko pasisekimą.
Bus užtenkamai visokių lie
Sekantieji grąžino po kny tuviškų valgių ir gėrimų,
nėti ir girtis, kad 1941 me
tais,
kuomet
dienraštis gutę:
lenktynių, žaidimų ir laimė-1
G. Daumantas iš Detroit, jimas piniginių dovanų. Dėl
“Draugas” šventė jubiliejų,
jis tą gerai atrodantį, pui Mich.
jaunimo gros nepaprastai
V. Petruškienė iš Wau- gera orkestrą šokiams. Drkiai važiuojantį “Buick Spe
kegan, III.
cial” laimėjo.
gija kviečia lietuvių visuo
V. Murauskienė iš Chica menę atsilankyti ir bendrai
Šių metų pikniko pasise
kimas daug priklausys, kaip go.
praleisti vieną iš linksmiau
V. Druktenis iš Cicero. sių dienų šios vasaros.
pasiseks automobilio laimė
K. Švaranavičius iš Chi
jimas. Kiekvienas parduo
Prie progos, įdomu pažy
tas bilietėlis užtikrina di cago.
mėti, kad Lietuvos Kareivių
desnį pasisekimą. Juo dau
F. Gudas iš Chicago.
draugija yra vienatinė lie
giau lašų ežere, juo jis di
F. Kamarauskas iš Chi tuvių organizacija Chicagos
desnis. Juo daugiau turėsi cago.
apylinkėje, kuri turi unifor
me išparduotų bilietų galiu
A. Lukšaitis iš Chicago. muotą skyrių. Tas unifor
kų didelėje laimėjimo dėžė
J. Zolpe iš Chlcagd.
mos skyrius (vienatinis) pa
je, juo bus automobilio išMrs. Marozas iš Chicago. vyzdingai atstovavo lietu
laimėjimas didesnis ir sėk
II. Urbonas iš Chicago. vius Chicagos pasaulinėje
mingesnis.
Mrs. O. Čeponis iš Chica parodoj ir kas met dalyvau
Iki šiol labai gražiai at go.
ja ceremonijose prie Da
jautė daugelis “Draugo”
J. Bubnis iš Chicago.
riaus ir Girėno paminklo.
prieteliu šį mūsų didelį už
C. Sloger iš Chicago.
Nors organizacija pama
simojimą. Kai kurie prisiun
Tariame nuoširdų ačiū vi- tuota tautiškoje srityje, drčia išparduotus tikietus ir j siems knygučių gražinto- gija prisilaiko prie labai
prašo daugiau. Visiems sa-1 jams
gražios tradicijos. Kas met
Didžiojo šeštadienio naktį
Gubernatoriam diena Grocernės gal
(Šv. Velykų šventėse) or
ganizacijos uniformos sky
Illinois
valstybės
gub. ankščiau užsidarinės
rius stovi Šv. Antano lietu
Green skelbia, kad rugpj. 14
National
Assdciation
of
vių parapijos bažnyčioje
diena bus šioje valstybėje
Retail
Grocers
iškėlė
klau

garbės sargyboje prie šv.
“Governor’s Day.” Tuo tar
pu va’stybės sostinėje bus simą apie sutrumpinimą bi Grabo. Tas daro gražų įspū
valandų
valgomųjų dį ne vien tik tarpe lietu
Illinois State Fair. kadan znio
gi gub Green yra respub daiktų krautuvėse. Tas su vių, bet ir tarpe svetimtau
likonas, tai tą dieną iš visos manymas iškeltas dėlto, kad čių.
Draugija yra užsitarnavu
valstybės į sostinę
suva sumažinti elektros jėgos su
naudojimą.
Sako, kad tai si lietuvių visuomenės pa
žiuos tos partijos veikėjai.
butų reikalinga daryti tol, ramos ir atsilankymas į jos
kol karas tęsis.
Elektros metinį pikniką daug orga
Pakeitė vardus
jėga dabar reikalinga karo nizaciją parems.
Chicagos
vidurmiestyje pramonei.
trys garsūs restaurantai
Neteko $8.000
pakeitė vokiškus vardus.
G. Lee Gerson, moteris
Old Heidelberg 14
West Mirė gemblerių
atvyk usi Chicagon iš Seatt
Randolph st., vadinsis Eikaralius
le, Wash., pranešė policijai,
tel’s Restaurant, Bavarian
Monte Tennes, 63 metų kad jai pražuvo rankinukas,
Hofbrau, 304 W. North ave.
brangmenų už
vadinsis The Village, o Ger amžiaus, staiga mirė St. kur buvo
man House, 623 W. North Luke ligoninėj. Gavo širdies $8.000. Ji sakė vaikčiojusi
Jisai buvo pagar iš krautuvės į krautuvę ant
ave. vadinsis Hunting Lod- ataką.
ge.
Bet Bismarck Hotelis sėjęs kaipo Chicagos “gam- Michigan ave. ir pasijuto,
kad nebeturinti rankinuko.
[ bling king.”
pasilieka su senu vardu.

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

penktadienis,

PROGA

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
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.
Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmos rūšies produktų.

m

"DRAUGAS'
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANal 8010

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF

HUIIIIS

Ambrosia & Nectar

PIKNIKĄ

BEERS

Rugp. (August) 24 d., 1941

Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

rengia

RIVERVIEW PARKE
Western - Clybourne - Roscoe
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