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KARAS LABAI
BRANGI PRAMOGA

BOLŠEVIKŲ ARMIJOS

Gen. Marshall skelbia, kad
nebus galima vokiečių pra
lenkti apsiginklavime, kol
USA tam reikalui nepaskir
tų 100 bilionų dolerių.

UKRAINOJE - SPĄSTUOSE

Atskrido į new yorką

ŽMONIŲ GRĄŽINIMU
-

Kai kurie daliniai, matyt bando
pasprukti jūra, bet vokiečiai
budi, skandina sovietų trans

Kokia tai milžiniškai dide
lė suma galime suprasti iš
to, jog didysis karas, žinovų
apskaičiavimu, kaštavo 400
portus
bilijonų dolerių. Už tą sumą,
Į
būtų galima kiekvienai šei
BERLYNAS, rugp. 12. —
mai U. S. A., Kanados, Briniomis iš
tanijos, Australijos, Prancū- žiniomis
iš sovietu
sovietų karo
karo
jos, Belgijos, Vokietijos ir fronto, mechanizuotos voRusijos nupirkti po penkis kiečių divizijos Ukrainoje
akrus žemės (už 100 dol. vie kyliais smogia į Juodosios
ną), ant jų pastatyti po na jūros pakrantes ir vienas ky
mą 2,500 dol. vertės ir dar lys jau pasiekęs, jūrą. Kobaldų įtaisyti už 1,000 dole- kioje vietoje tas įvykę, nerių. Ir tą padarius dar būtų Pasakyta. Spėjama, kad kaž
iš ko kiekvienam miestui, tu kur rytuose nuo Očakovo.
rinčiam 200,000 gyventojų Očakovas yra sovietų karo
(ar daugiau) įtaisyti biblio laivyno svarbi bazė, už 40
teką 5 milijonų dolerių ver mailių rytų link nuo Odetės, ligoninę — 5 mil. dole- sosrių vertės ir universitetą — I Tokiu būdu visų sovietų
10 mil. dolerių vertės. Net irS išlikusias armijas vokiečiai
tą padarius dar liktų tiek pi, uždaro vakarinėj Ukrainoj
nigų, kad būtų gauma išpirk ir joms pasprukimas neįma
ti visą Prancūzijos ir Belgi nomas. Tai maršalo Budennyo vadovaujamos armi
jos žemę su visu turtu.
jos, kurių žymi dalis ir be
Karas — labai brangi pra to jau buvo sunaikinta. Vi
moga.
suose atkirstuose Ukrainos
plotuose vokiečių lakūnai
VYSKUPŲ PROTESTAS
oriięmis bombomis išgriovę
VOKIETIJOJE
geležinkelius ir kitas susisie
Mūsų spauda neatkreipė kimų priemones. Tas dar la
reikiamo dėmesio į drąsų biau Paaršina atkirstoms so

RŪPINASI IŠVEŽTŲJŲ

______________________________

Visur ieškomi bolševikų nužu
dytų žmonių užkasti lavonai. —
Surašinėjami per karą su bolše
vikais padaryti nuostoliai
Lietuvos Raudonasis Kry ' kokia jų buvusi kvadratūra

RoUeviku

žius gavo žinių, kad dauge-. ir kubatūra. Visos šios ži
lis Kauno kalėjimo ketvirto 1 nios siunčiamos Komunalijo skyriaus politinių kalinių nio Ūkio Administracijai,
"skrajojamoji
ir vežtųjų į SSSR yra Mins- Kaunas, Putvinskio g. Nr.
ke. Yra nemaža ir tokių, ku ' 27.
infanterija"
rie nepasiekė Minsko. Tie I Buvusiųjų miestų ir apsBERLYNAS, rugp. 12. —
išvežtųjų daliniai yra išsis- kričių vykdomųjų komitetų
Žiniomis iš sovietų
karo ,
klaidę ir visais keliais sten- j statybos remonto kontoros
fronto, Ukrainoje bolševikai
giasi sugrįžti į savo gyvena į nuo š. m. birželio 23 d. nebe
prieš vokiečius vartoja vadi
mąsias vietas. Jiems visur įveikia. Kontorų turtą pernamą “skrajojamąją infante
paramą teikia vokiečių ka- ima vietos savivaldybės.
riją”. Kai kur yra gyvas rei
riuomenė. Raudonasis Kry- si kontoros tarnautojai, nekalas sulaikyti vokiečių ver
žius šiuo metu siunčia auto ! reikalingi vietos savivaldyžimąsi ir bolševikai neten
mobilius ir kitokiais būdais bėms ir jų neperimti, iš tar
ka priemonių, ten siunčiami
rūpinasi jų pargabenimu iš nybos atleidžiami.
i “Draugas'' Acme telephotoA
raitelių pulkai. Bolševikai
Minsko.
Kooperatyvų
Sąjunga “Li
raiti smogia į vokiečių prie
Žiauriems bolševikams iš„ , ...
Alfred Duff Cooper, buvęs Anglijos propagandos mi
Šį
pavasarį
valdymo metus siautė-i“a® . s.e. ia' .
šakį, nulipa nuo arklių ir,
nisteris, dabar clipperiu su žmona atskrido į New Yor tisus
jant, išžudyta daug politi-ldel,‘valrn». Pnezaa{n» a.1!k1?
kaip paprasti pėstininkai,
ką. Jo kelionės galas yra Singapore.
nių kalinių, kurie paslapčio- meku ne“2Seh Sana. įdel;
užima pozicijas prieš vokie
mis užkasti įvairiose vieto- anamoa ,zeraes Plotal; Kr?’
čius. Bet daugiur bolševikai
se.
Be to, paskutinėmis die- »ut reikalingas maistas ir
netenka arklių ir patys am
PASKUĮĮNIAI
nomis išžudyta daug- neitai- į''-—-A-“ ™
žinai sugula į griovius^------tų civilių gyventojų, kurie kams Pįnl«alŽIAURUMAI LIETUVOJE
paskubomis
palikti nužudy.. tos žemes negah likti ne vie
Londone pripdŽįsmo vietose. Raudonojo Kry-1 n0,bar0 Tuo»Poti«, kūnuos
*J'-’**'*****^ ******v»«.£^
Birželio 27-28 d. Kaune , jau atverstas. Jis apšlakšty- — ------ — —-------- ''ralima užsėti ir kurie iki
viešpatavo jau tvarka. Įstai- tas lietuvių krauju kurio jo-Į žiaus nukentėjus,erns nuo «ol
neužsžti bQtina už.
vokiečiu
VOKiecių
gos veikia, žmones renkasi į kia jėga neistnns. Visa lie- karo komitetas yra susiru„ ’
savo darbo vietas. Tik liūd- tuvių tauta, pakėlusi tiek ">"<
“
■
—
H
„»!,»«.
Ima,s.
Birželio
men. pa
Vokietijos katalikų vyskupų vietU armijoms padėtį.
triumfas
pinęs surasti tokius užkas- , . .
.
tus
lavonus,
juos
atpažinti
>»>g°J«.
a
r
“
‘
.
‘
“
PO?
.“en.
nai byloja važiuoją Raudono aukų, laukia, ką jai atneš
žodį. Kai Hitleris įstengė nu 'Girdėta, kad kai kurie bol1
nMnANią
ir
tinkamai
palaidoti.
Todėl
Pradžioje
pasėti
linai
iki
ru
slopinti ir komunistų ir so- ševikų daliniai pasiskirsto į ’ •L'UWAX,NAb» rugP- 12jo Kryžiaus sukilėlių sani- rytojus.
komitetas prašo visus gy- dens dar 3u3Pe3 uzaugtl. !r
cialistų opoziciją, Bažnyčią, partizanų grupes. Kiti ban- AnglUos “^tų sluoks- tariniai automobiliai. Juose
ventojus, žinančius užkastų Pflnoktl- Kar° me‘u lmai ,r
nors persekiojama, vis gy do pasprukti Juodąja jūra. ?.luo“ PnP^tama. vokie- susėdęs jaunas personalas, preZidentaS SUV<ffŽO
lavonų vietas bet kuriose sėmenys - labai brangios ir
vuoja. Šią vasarą Reicho ka Tačiau vokiečiai budi ir jau f1“ ^.mejimų. Ukrainoje dažniausia felčeriai ir sava
Lietuvos srityse, tai skubiai reikalingos prekes, todėlI uz
sovietu tnumfas- Anglijos vyriausy norės merginos skuba slau- instalmentais
talikų bažnyčiose buvo pers imasi
skandinti
pranešti apie tokias vietas ln« ukl° Pluktus ukirtin•
4
bė
susirūpinusi
sovietų
ne

gyti išmėtytus po butus apie
kaitytas bendras vyskupų transportus.4
kai galės gauti daug pinigų.
'■ Raudonajam Kryžiui.
laiškas. Jame vyskupai pri-i _
v. , , _ x.
. , , -pasisekimais visame karo 3,000 sužeistųjų, jų tarpe pirkimus
Elta skelbia: Lietuvos ap- Gerų sėklinių sėmenų galimena patrijotinės pareigas,! Pranešta kad sesi sovietų , fronte,
apie 300 labai sunkiai. Kas
WASHINGTON, rugp. 12 skričių ir miestų viršininkai ">a Plrktl Ilm) P'rkyklose ir
bet drauge išreiškia savo nu
P
kraSčiuose
t
Karima, stebėtoja,
yra dien laidojami nauji mirštan
i--------- s.--------tieji.
.
Į — Prez- Rooseveltas pasira-1 ir burmistrai organizuoja kooperatyvuose
_ Vartoti
sistebejimą, kad didėja uzsi-(
F
vokiečiai nu- nuomones, kad vokiečiai, ap
Bolševikiškieji partizanai šė ekzekutyvį nuosprendį, miestuose ir miesteliuose su Ju°s eitiems, ne sėjos, reipuolimai ant krikščionybės. .
Ę.
X,'
. . • • , sidirbę Ukrainoje, tuojau su
- savo žiaurumą
-•
Vyskupai išskaičiuoja daro- gandino eilę sovietų jginkimtį Maskvą Ir at. paskutinį
pa- kuriuo suvaržomi visoj šaly degusių ar sugriautų trobė- kajam^n^ta^iraudziama.
ži
\
U
°
tU
I
r
P
J
ekiniU
laiv
V&
ian
rodo
.
bolševikai
neistenes
rodo
naktį
iš
birželio
26
į
27 pirkimai instalmentais. Sa-; šių likučių tvarkymą, ren---------------------------------mus nteisėtumus pat. ^ž-1
-į“;’r ~ i rodo, bolševikai neįsten^
WASHINGTON. — Kond. Jie Vilijampolėje išžudo koma, tas reikalinga apsi- kant Ir kaupiant akmenis,
uycios atžvilgiu: uždaryti v.
* 4
J
2? byJlševik ; apgint, savo sostines
klastingai apie 20 lietuvių drausti nuo infliacijos pavo plytas, pusplytes, statybinį greso žemesnieji rūmai va
si katalikų laikraščiai, uzda- ...
jaus. Apskaičiuota, kad iki laužą, apdegusią miško ir kar vakarą pravedė rezoliuvaikų.
ryta daug vienuolynų, uždą- e uvus'
Maskva
šaukias
ciją, kuriąja pratęsiamas 18
Birželio 28 d. rytą Kauną šioliai instalmentų kreditai kitokią medžiagą.
Petrapilio fronte vokie
ryta katalikų mokyklos ir
visoj
šaly
buvo
pakilę
iki
10
Miško
medžiagą
paima
į
mėnesių ilgiau
kareiviavipasiekė
liūdna
žinia:
apsup

čiai
taip
pat
pažangiuoja.
sustabdytos tikybos pamo
visų slavų
bilijonų
dolerių
per
metus.
savo
globą.
Iš
vietoje
esanmas
draftininkams,
naciona
tieji
Gaižūnų
poligone
rau

kos kitose mokyklose. Paga
donarmiečiai išžudė naktį (iš
Instalmentais pirkimų var či4 matininkų suorganizuo- linei
gvardijai ir atsargiliau vyskupai nusiskundžia, Suomiai pažanpagalbos
27
į
28)
apie
300
ūkininkų,
žym0
vykdymas
pavestas
fe
J
amos
brigados,
kurios
suniams.
Senatas šią rezoliuci
kad lapeliais varoma kreiva j
* HELSINKIS, rugp. 12. — Sukilėliai sujudo. Pasikvietę deraliniam atsargų boardui. žXmi sugriautu ar apdegu- ją prpažino praeitą savaitę,
propaganda — būk dabar gįuoja Ladogos
Iš
Maskvos radijo stoties į pagalbą vokiečių
dalinius, Boardas įpareigotas kai ka- sių miestU bei miestelių daatėjusi valanda galutinai pa
bolševikai
paskelbė
atsišau

nudūmė į miškus
priešintis riais atvejais leisti kai ku- kartinę būklę, pažymėdami
VICHY. — Neokupuotos
sisakyti — ar esi krikčionis, rytuose
------ -ir ginti savo bro instalmentus jei ta3
ant
planų sunaikintuose Prancūzijos vice-prem jeras
kimą. į. visas slavų. rasės gru
bolševikams
ar vokietis”.
.
_
n
aa'v.
ml I
HELSINKIS, rugp. 12. —j peš, kad jos susimestų pade lių ūkininkų nuo žudynių.
būtinai reikalinga žmonių kvartaluose atskirų sklypų adm. Jean Darlan paskirtas
Garbė Vokietijos katalikų Suomių kariuomenė padvigu I ti bolševikams nugalėti norgerovei. Bet boardas turi tei ribas- šie pianai bus reika- | valstybės apsaugos minisKauniečiai labai nerimąsvyskupams, kurie, nežiūrėda bįno savo pastangas grei- dikų rasę, kuri pasiryžo do
sę nustatyti, kaip ir kokį lingi skubiam sunaikintų tru.
mi režimo kietos rankos, tu gįau pasiekti Petrapilį Lado minuoti visoje Europoje. Sa tavo dėl Vilniaus sukilėlių
laiką instalmentai turi būti kvartalų perprojektavimui.
ri drąsos kelti balsą ir spi- gO ežero rytiniais pakraš- ko, Rusija esąs slavų kultu padėties. Jie tik viena žino
Be to, surašoma, kiek šeiLONDONAS. — Praeitą
jo, kad Vilnius yra paimtas, išmokami.
ritis prieš neteisingą prieš- gįaįa
ros centras.
mų
ir
kiek
asmenų
liko
be
šeštadienį
Anglijoje susidau
bet kad ten dar eina žiau
paudą.
____________ rugp.
. _or. __
LONDONAS,
12. — pastogės. Nustatyti, kiek su fg transportinis lėktuvas.
Suomių vadovybė prane
Bolševikai ypač šaukias rios kovos. Susisiekimas su
Čionai
atvyko
Kanados
ka- naikinta viešojo pobūdžio žuvo 22 asmenys. Tarp jų
ša, kad tame fronte suo ukrainiečių, baltarusių, len- į Vilniumi buvo visą laiką nu
miai apsupo ir sunaikino kų ir moldavų pagalbos
trauktas, nes tarp Kauno ir ro ir prekybos laivynų vir- trobesių, kaip tai mokyklų, 7 amerikiečiai karininkai.
Vilniaus dar buvo raudonar- šininkai pasitarti apie laivy ligoninių, bažnyčių ir kt.
tūkstančius
nepasiduodanLONDONAS. — Šiandie
Į Romą buvo kreiptasi, čių bolševikų. Su bolševi- AmGrįVa vadovaus įnaiečių armija, kurią nioko-(nų problemas. Kanada šie- Vob;et;ioi
iri
imlrioAill
lfn rtAlinnn ms Ižai a aunailrinfa ir daiior
iii
I
a,,1rilXll •>) ir> imlrtoAl,,
Va. met SUSimetė
Statyti
kaTO
dienos
laiku britų lakūnai
% kad vokiečių kapelionams kais sunaikinta ir daug jų
jo sukilėliai ir vokiečių kaatakavo
Koelne miestą, Pabūtų duotas leidimas naujai karinės medžiagos,
laivus ir milijono tonažo pre lęQyQ?Qjna prieš
; nuomene.
Pacifike
reiny.
užimamuose Rusijos plotuo
Birželio 28 d. pietų metu kybos laivų.
se laikyti pamaldas ant praLONDONAS, rugp. 12. —
LONDONAS, rugp. 12. — Kauną pasiekė žinia, kad ne
profiterininkus
MELBOURNE. — Austrą
voslavų altorių, nes nėra ka- Lenkų tremtinė vyriausybė Anglų spauda tvirtina (o ji paprastai sunaikinti Šiauliai.' MASKVA, rugp. 12. —
Vilniuje
gi
sukilėliai
galutiSovietų
vyriausybė
nusprenĮ
BERLYNAS,
rugp.
12.
—
lijos
vyriausybe staiga pa
1 talikiškų. Tačiau Roma atsi- sovietų Rusijon
pasiuntė tai patyrusi iš patikimų šal
sakė duoti tą sutikimą. Ro- dvi misijas — karinę ir ge-i tinių), kad J. A. Valstybės nai apsivalė nuo bolševikų dė atsišaukti į Amerikos; 350 asmenų patraukta teis- bugo karo. Sušauktas pnrla
mna
alaalzvmp
rnuirin Pnatarnii innrpicrnffl vndnvnilH Pnrifilrp i*»i iann ' ormiino :*> 4iV Izaniaai a„ iria. a,aini
ormirv»H lrnd
kad jos nftdčpade- 1 man
man UŽ
už neteisėta
neteisėtą Drekiaviprekiavi- mentas nepapraston SeSlIC ’.
mos
atsakyme naiivniptfl
pažymėta, rovinę.
Pastaroji įpareigota vadovaus Pacifike, jei japo armijos ir tik kaujasi su vie- slavų grupes,
tų sovietams kovoje su na- mą ir karo laiku pelnininkajog nenorima, kad Rusijos tartis su bolševikais, kad iš nai kėsinsis prieš britų in- tos parazitais.
CHICAGO, IR APYLINgyventojuose susidarytų įs- laisvinami ten išvežti irįka teresus Tolimuosiuose RyŠiandien visa Lietuva jau čiais. Nes naciams įsigalė- vimą. Vienas profiterininpūdis būk katalikų Bažny- linti lenkai būtų žmoniškai tuose. Anglija prieš japo- laisva nuo bolševikų. Visur jus, sako bolševikai, slavų kas nuteistas mirtimi, o kiti KĖS. — Numatoma giedra;
pinigiškomis maža temperatūros atmaičia ateina vokiečių ginklų visakuom, ypač maistu ir nūs, prireikus, užims tik an plėvesuoja Lietuvos trispal-Į įtaka Europoje netektų rei- kalėjimu ir
remiama.
drabužiais, aprūpinti.
I traeilę vietą.
vė. Naujas gyvenimo lapas ikšmės.
I baudomis.
na.
NE
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Amerikos lietuvių gyvenimas •’ ir veikimas
25 amerikoniškus
Amerika? Visų pirma Ame- O kur buto nuuina, kuriai sipirkti,
/
rika nedaug perka to, ko reikia skirti mažiausiai 60 centus).
Kun. Ragažinskas
Bijomasi, kad karui trunBrazilija turi pardavimui. milreiso, drabužis ir kiti
•v
»
Antroji seimo dalis. - Tikėjimas kalnus
Antra, Brazilijai pirkti iš reikalai? Įvairūs specialia- kant darbai dar gali suma(Tęsinys)
Lietuviai miestuose
Ir žėti ir pragyvenimo
suly
Amerikos yra beveik neį tai, uždirba daugiau.
perkelia. - Pašalpos, spauda, giesmė.
Tikras keistuolis yra ir
Didžiausia lietuvių išeivių
manoma dėl aukštos dolerio toms šeimynoms lengviau gos pasunkėti.
dabartinis Sao Paulo konsu- dalis yra susispietusi mies
Apie pietus atvyko iš to-, la buvo ryški ir karšta ypač
(Bus daugiau.)
vertės.
Brazilijos pinigas Į verstis, kur
yra
dagiau
Pirma kolonija saŪmesniųjų kolonijų septyni tarp 1910-1925 m., dabar gi las'
Kai Lietuvos pinigais tuose.
beveik
dvidešimts
kartų darbininkų. Tik deja, dar
.
.
,
nauji seimo dalyviai - ku- užsidegimas - entuziazmas'aisidart ”“Pirk‘os, “ok^- vodumu yra Sao Paulo mie-.
Viso dorovinio lavinimo
,
yra mažesnes vertes uz do- bams sumažėjus sunkti gau
,Irtu,. _
, .
’l’Tai
oi. , bene ,rt,,n
nigai. Buvo pranešta, jog yra atvėsęs, ieško tam prie los ir jų kiemai užžėlę dil ste, kur *■priskaitoma ligi 15 lerį.
bus svarbiau ti ir darbo. Į fabrikus pri- ir viso blogo žmoguje pa
gėlėmis, tai katalikai prašė, tūkstančių.
Taip gausinga
pasitarimuose dalyvauja 42 žasčių ir vaistų.
sios kliūtys kodėl
ndno ima nuo keturiolikos metų taisymo pagrindas — gerb
kad tomis patalpomis leistų • kolonija čia susidarė visai
kunigai.
ti save. — Foerster.
— Pažinkime mūsų jauni pasinaudoti vaikus katekiz-1 natūraliai,
nes Sao Paulo tarp Amerikos ir Brazilijos amžiaus mergaites ir berK i
Padarykime uojant, choro repeticijoms, miestas, turįs beveik du mi- smarkesnių tempu prekyba. niūkūs. Toki “darbininkai”
Tėvas dabartinės chemi-*
Gražioj nuotaikoje paval mo dvasią.
Pigus darbininkas
per dieną uždirba keturis jos, Lavoisei, buvo kataligę jrietų, 1:30 suėjo kuni jiems Lietuvą patrauklią. dėja, lietuviams katalikams, lijonus gyventojų yra visos
Išnaudokime
Dariaus-Girė

gai į antrąjį savo posėdį.
Uždarbiai palyginant su milreisus (sau ryžiams nu- kas.
kurie ant pečių yra pasiė- P.
Amerikos
industrijos
no,
Lietuvių
dienas;
mūsų
Kunigų Vienybės sekreto
mę mokyklų išlaikymo na centras.
Brazilijos sosti pragyvenimu yra permaži
dienų
Lietuvos
didvyrių
—
rius, kun. Jonas Balkūnas,
štą, Lietuvos pinigais pas nėj Rio de Janeire gyvena Vienas darbininkas, savo AMEkIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
duoda apyskaitą iš centro sukilėlių drąsą. Visuomeni- tatytos mokyklų durys už apie
tūkstantis
lietuvių. uždarbiu su labai dideliais Ree. 0968 So. Talman Ava.
TeL OANal 0188
valdybos veiklos, patiekia niame veikime turime tikė- darytos. Jie turi prieglau Portą Alegro, Barretos, po sunkumais tegali išmaitinti Ree. TeL GROvehiU 0617
DR. S. BIEŽIS
Office taL HEMiock 4848
svarbių, į spausdintą jo pra- ti savo tikslu ir žinokime, dos eiti prašyti pas kitatau keletą
šimtų.
Mažesnė-1 keturių ar penkių galvų šel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BR. J. J. SIMONAITIS
nešimą neįėjusių, žinių pa- tie padarė daug, kurie buvo čius.
Eilinis darbininkas
Ir kitataučiai, kaip mis grupėmis yra apsigyve nrtyną.
2201 VVest Cermak Rd.
aiškinimą. Dideliu susikau- savo tikėjimo se^žavėti, nes vokiečiai, pranciškonai, se- nusių daugely miestų, mie- fabrike per dieną uždirba • GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
pimu seimas klausė kai ji tikėjimas gali perkelti kal leziečiai leidžia veltui nau-: stelių,
tarp dešimties ir dvylikos Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
REZIDENCIJA:
6631
S. California Avė.
sai per visą valandą kalbė-, nus.
milreisų
(apie
60
ameriko

dotis patalpomis. Viena aiš- įjįtiarĮ)jaį
2423 YV. Marguette Read
Telefonas REPubiie 7868
.
niškų tentų). Iš tos dienos
jo ir patiekė tikrai gražios | Paskaltą vystydamas, ku- ku, kad tokiam pareigūnui
Ofiso tel. VIRginia 0036
Siaučiąs
karas
palietė uždarbio šiaip taip, ryžių
Kunigų Vienybės centro dar njgag K Barauskas toliau Lietuvos reikalai yra sveti
BR. STRIKOL’IS
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
buotės vaizdą ir kas atsiek-, nurods , Am Katalikų or. mi, nes jam sveimi yar lie- Brazilijos industriją ir pra- pagalba gan prasimaitinti.
PHYSICIAN AND SURGEON
DR. T. DUNDULIS
Daugelio
fabrikų
ta per praėjusius metus.
» ganizacijas, mūsų spaudos tucviai, jų kultūriniai rei- monę.
I 4645 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
savininkai yra iš įvairių
— Jei tokių vaisių mes jėgą,
bendrosios giesmės kalai, jie yra ujami kaip ne
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
valstybių.
Visas biznis
Šuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 0—8:30 P M.
atsiekėme, nedaugeliui kon- šventovėse reikšmę ir kad geri šunes nuo Lietuvos pi
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį
daugumoj buvo varomas PAMOKOS
fratrų kooperuojant, galite verta sakykloje daugiau, im- nigais pastatytų ar nupirk
Office teL YARds 4787
su Europa.
Iš ten buvo
TeL OANal 0267
Kamą tel. PROspeet 1930
suprasti, ką mes nuveiktu- ti,. tiesai pavaizduoti, pavyz- tųpastogių.
Res. tel.: PROapeet 665.
gaunama palyginamai ze- Anglų Kalbos
TeL YARda 5921.
me, jei visi savo dalimi prie' džių iš Lietuvos katalikų
Lietuvių Kalbos
Res.: KENvrood 6107
DR. P. Z. ZALATORIS
valdybos narius.
Nutarta minusiomis kainomis žaliato darbo prisidėtume, —Į gyvenimo.
Knygvedystės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
. I prašyti Tėvų Marijonų pla- į va’ Seležis, celiuluoza, jvaiStenografijos
OR. A. J. BERTASH
baigė sekretorius.
1821 So. Halsted Street
— Visi privalome padėti
nos
mašinos,
tepalai
ir
kt.
Mašinėle
Rašymo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čiai organizuoti lietuviškos
Realdencija:
6600 So. Artesian Aet
Išklausę sekretoriaus ir išsilaikyti lietuvybei ir teik
Aritmetikos
Otiso vaL nuo 1—3; uuo 0:30—8:30 VALANDOS: II ▼. ryto iki 3 popie*
knygos leidimą bei platini Iš ten pirkdavo ir į ten par
Pilietybės
756 VVest 35th Street
iždininko, kun. Juozo Kara- ti pašalpos Lietuvai, nes
6 iki 9 vaJL vakar*.
Dabar visas su
mą visose parapijose. Blai duodavo.
liaus, piniginę centro apys- skurdas ir badas nėra kūvybės reikalais karštai kal sisiekimas karo audroms MOKSLO LAIKAS:
LIETUVIAI DAKTARAI
kaitą, seimas visa priėmė rybos pagelbininkal, — kai
Už
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
bėjo kun. J. Padvaiskas. siaučiant nutrauktas.
šu didele padėka.
Centro bėjo jisai.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
T«L YARda 3146
Seimas pritarė jo mintims. tat ir Brazilijos industrijai
valdyba buvo veikli, daug
DR.
P.
ATKOČIONAS
VALANDOS: Nno ii iki 12,
tenka
pergyventi
nelengvos
— Dabartinė politinė mai Ilgėliau sustota prie bendro
2 iki 4 ir 7 iki 9
išleido savo pinigų, sugai
AMERIKOS LIETUVIŲ
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
šatis nežada Lietuvai daug jo giedojimo bažnyčiose. Iš dienos. Fabrikuose suma
šo laiko, kiekvienas jų pa
1446 So. 49th Court, Cicero
Sekmadieniais 11 iki 12
MOKYKLA
gero. Sunku atspėti politi kilo naujo “koncijonalo” žintas darbo dienų ir valan
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
rašė Lietuvos reikalais tūks
. DR. V. A. ŠIMKUS ?
816 W. 33rd Place,
ir Penktadieniais
nius reizginius, bet būkime reikalas. Paruošiamiems dar dų skaičius?
tančius laiškų, išleido BuValandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
apdairūs. Dirbkime ką ga-1 bams atlikti išrinkta komi-i Panamerikanizmo šalinin3147 S. Halsted St, Chicago
letenio 9 num. ir Metraštį,
Taipgi akinius pritaikau.
lime, nes likimas geras yra sija. Priėmę keliolika nuta- kai gali primesti Brazilijai,
Pirmadieniais, Trečiadieniais
supažindino Amerikos kata
3343
So. Halsted Street
ir Šeštadieniais
skirtas drąsiems.
j rimų, sveikinimų ir pagei- kodėl ji nevaro biznio su
Valandos:
3
—
8
popiet,
likus su Lietuvos reikalais,
TeL CĄNal 5969
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
Keletai dalyvių įvertinusi davimų, kurių diskusijose
Bukite Malonus
gavo Lietuvai stambią pa
paskaitą, padėkojus kun. K. į dalyvavo aktyviai per 20
DR. VVALTER J. PHILLIPS
šalpą iš Vyskupų Komiteto,
SAVO AKIMS
DR.
F.
G.
WINSKUNAS
Barauskui už keliamas svar-1 kunigų, seimas vienu balsu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tik viena pora aklų vlaam KTetc.
PHYSICIAN AND SURGEON
veulmul. Saugokit Jas, leisdami
2155 YVest Cermak Roa'"
bias mintis, posėdis baigė-• išrinko sekantiems metams
Uekmmlnuotl jaa modernUklausla
2158 YVest Cermak Road
OJTSO VALANDOS
žodžiu, yra gautas užtik si
metodą, kuria resUlmo mokslas
tą pačią
centro valdybą:
ftflM ML OANal 8MB
1 — ir 6:30 — 8:30 vakare
galt suteikti.
FRfGHTJHERE.
Ofiso VaL: 2—4 if 7—0
rinimas, jei tik gerb. klebo
M METAI PATYRIMO
Ir pagal —tartį.
pirm. kun. P. Jurą, sekr.
Tredtadlsnlals pagal sutarti,
Trečias seimo posėdis pra
pririnkime akiniu, kurie padalina
USEMV
FOM-OL
nai savo vyskupų prašys,
Rea
Td.:
RMniA
81
—
kun. J. Balkūną ir iždin.
visa aklą Įtempimą.
Ofiao ToL:
BoalA ToL:
4
sidėjo po 15 min. pertrau
VIRglnia
UM
PBOspoet
S6M
<
bus leista dar šįmet padary
Dr.
John
J.
Smetana
kun. J. A. Karalių.
T«L YARdi 8846
kos.
•
ti lietuvių bažnyčiose ant
DR. RAČKUS
Dr. J. Ji Smetana, Jr.
DR. C. VEZELIS
Pažymėtinas seimo prašyKun. dr. J. B. Končius
rąją rinkliavą nukentėju
OPTOMETRISTAl
GYDYTOJAS LR CHIRUROAS
DANTISTASnurodė seimui į “Motinė- mas, — padaryti gedulingas v
siai Lietuvai sušelpti.
1801
So.
Ashland
Avenue
1853 YVest 35th Street z
4645 So. Ashland Avenue
I
pamaldas
visose lietuvių
Kampas 18-too
lės” draugijos reikalus.
LIGONIUS
PBUICAi
arti 47th Street
Telefonas CANAL 0523 — Obleaso
Kun. Kaz. Barauskas tu
Rezoliucijų komisija pa bažnyčiose, kur dar nėra
vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL
OFISO VALANDOS
rėjo paskaitą Lietuvos tau tiekė visą pluoštą svarbių buvę, už Lietuvos mirusius
Kasdien »:00 a. m. iki S.30 p. m.
Trečiad. Ir Rekmad. tik aunttertua.
Seredoj pagal sutartį.
Treč. ir Aeftt: 8:00 a. m. Iki
tiniais ir politiniais klausi nutarimų seimui. Sudarytas didvyrius, skausmu ir krau
7:10 p. m.
Teleforna.*: HEMiock 5S4»
DR. V. E. SIEDUNSKI
mais.
tarp K. V. ir Federacijos ju pirkusiems savo gimi
DR.
PETER
T.
BRAZIS
DANTISTAS
Nurodęs, jog J. A. Val- junginys, priimant būsimą nėms ir tautai geresnę da
4143 South Archer Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Reporteris
stybėse lietuvių tautinė veik Į Fed. dvasios vadą į centro bartį.
Telefonaa LAFayetta 3650
6757 So. Western Avė.

KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS

LIETUVIAI BRAZILIJOJ
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Wive», molhers, sisters— theyre often
forced fo point the woy to hair
health to their mer folkl For wcmen
know that a healthy hcad produces
handsome hair! And that's why
women everywhere are pointing to
Fom-ol. the remarkable foaming oil
shampoo which first nourishes the
Kaip, then takes the dūli, parched
hair and brings it back to glovring
health. Fom-ol is so economical; a
little goes a long vray. Ask your
druggist for the regular 50c size.
Or, write for a generous trial bot
tle, enclosing 10c to cover packing
and oostage.

FOM-OL
More Mae •
—e tr»atm»ntl

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

<

M

Telefonas CĄNal 7329

Antradieniais, Ketvirtadieniaia ir
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.
Pirmadieni aia, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

DR. CHARIES SEGAL

2202 YVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pngal sutartį.
Rea. telefonaa SEEIey 0434.

4729 So. Ashland Avė.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS"
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
Akiniai teisingai prirenkami
Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct
per patyrusį lietuvį daktarą.
OFISO VALANDOS:
•

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.
Budriko Radijo Progoramai:

U*-

Iki >

DR. PETER J. BARTKUS

\<\C-

1

Popiet — nuo 1 iki S! Vak. 7
Nedėllomls pagal sutartj

3409 S. Halsted St.

r//

A.*

Ofiso valandos:

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.

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

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir auo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį. ___
Ofiao talefonaa PROspeet 8737

(2-troa lubos)
TeL MIDvray 8880
Chicago, UL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL <7t°. nu0 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Brkmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tai. YARds 0994
Rez. Tel. KENwood 4300 •'
VALANDOS
f\
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lala

vės veria tauta.

Trečiadienio, rugp. 13, lf>4^

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

i

Jonas Sasnauskas, jo pava
duotoju — inž. .Kajetonas
piažys. Įgaliotiniu pavesta
organizuoti įmonių apsąugą,
skirti laikinus įmonių vedė
jus ir, kiek leidžia sąlygos,
įvesti įmones į normalų dar
bą.

APIE SMOLENSKO LIETUVIUS

žiniškas bulius. Pašalinis
žmogus buliui nepatiko ir
puolė, kad savo milžiniškais
ragais jį nusmeigti. Klikū
nas, norėdamas svečią ap
ginti, pats liko auka — ant
vietos buvo nudurtas.
Velionis Jonas Klikūnas
turėjo brolį kun. kanaunin
ką Juozą, kurs per 18 metų
klebonavo Vilniaus Kalva
rijoj, o po to buvo perkel
tas į Daugeliškius. Kai mi
nėta nelaimė atsitiko, tai
kun. Juozas Klikūnas jau
buvo Daugeliškiuose. Morta
Klikūnienė, likusi našlė, sa
vo vyrą laidoti pargabeno
į Daugeliškius prie brolio.

S

Streiko nebus

Chicagos hotelių
darbi
ninko pavaduotojas ir Švie
Jau nuo seniai laikraš tų nuo Smolensko. Tai bu
ninkai rengėsi prie steriko.
timo ministeris — J. Am
čiuose
kasdien minimas vo dar caro laikais. Tuos
Derybų keliu pavyko strei
Smolenskas. Tą miestą ir jo dvarus — Aleksandrovskabrazevičius, užsienių reikako išvengti.
Hotelių savi
ų ministeris — R. Skipitis,
apylinkes atkakliai gina so ja Buda ir Pliškacovka jie
ninkai sutiko pakelti algas
rašto apsaugos ministeris
vietų armijos, nes nuo ten buvo pirkę nuo seno ruso
10 nuoš. Darbininkai su ta
generolo, kurs norėjo tais
— gen. St. Raštikis, vidaus
eina kelias į Maskvą.
sąlyga sutiko ir streiko ne
reikalų ministeris — pulk
Smolenskas yra Rusijos dvarais nusikratyti ir vyk
bus.
— Paskelbtas toks prane gilumoje ir gal niekam ne ti į Maskvą. Tai Jonas Kli
A. Šlepetys, finansų minis
teris — Pr. Vainauskas, dar šimas: Jau yra visa eilė fak parėjo į galvą, kad Smo kūnas su savo žmona Mor
IF you sirifi
nonthly "s
bo ir socialinės apsaugos tų, kad tėvų neprižiūrimi lenske ar jo apylinkėse ka ta ir nupirko tuodu caro ge
ministeris — dr. J. Pajau vaikai, radę nesprogusių gra da nors galėjo būti lietuvių. nerolo dvarus. Juosius val
jis, teisingumo ministeris natų ir šovinių, juos krapš Jų ten buvo, o gal ir yra. dė aštuonis metus ir labai
gerai sekėsi. Buvo nusivežę
— M. Mackevičius, sveika tinėja ir mėto ir dėl to įChicagos Bridgeporte ad
į tuos dvarus ištikimus pa
tos ministeris — dr. K. Ven vyksta nelaimių. Jau yra įresu 942 W. 33rd Place gy
žįstamus lietuvius — du vy
cius, žemės ūkio ministe i s ręgistruota keletas mirties
vena Morta Petrauskienė,
’— prof. B. Vitkus, komu atsitikimų. Tėvai ir šiaip
ru ir dvi merginas.
buvusi Smolensko dvarinin
nalinio ūkio ministeris — suaugusieji kviečiami įspėti
kė. M. Petrauskienė po pir
Kai ten apsigyveno, tai
Start taklng
.klng famous Lydia E.
inž. Vyt. Liandsbergis
ir vaikus ir saugoti juos, kad
Po to M. Klikūnienė, par
Pinkham's Vegetable Compound
Partizanai aktyviai veikė.
mu vyru buvo Klikūnienė. Smolenske dar nebuvo ka
at once. It’s one medlclne made
susisiekimo ministeris — būtų išvengta nelaimių.
especiallj/ for women that helps reVietos įstaigos tuojau buvo
Ji su pirmu savo vyru Jo talikiškos bažnyčios. Kata davus abu dvarus ties Smolieve headache, backache, cramps.
inž. A. Navickis.
veakness, nervousness—due to
atstatytos ir jau normaliai
nu Klikūnu valdė du dva likiška bažnyčia Smolenske I lensku atvyko į Ameriką,
functional monthly dlsturbances—
— Lietuvos Raudonasis
kur
ištekėjo
už
antro
vyro
It’s helped hundreds of thousands
veikia. Daugumas žydų iš
rus, kurie buvo už 70 vers- buvo pastatyta vėliau ir iš
of women to go "smlllng thru" dlaKryžius praneša visuomenės
—
Iš
privatinių
šaltinių
N.
Petrausko.
tresa of such dlfflcult days.
miestelio pabėgo. Dalis gink
minėtų dvarų visi lietuviai
Taken regularly—Lydia Plnkžiniai,
kad
Kaune
prie
Rau

ham'a Compound helps bulld up
Tai mat kur lietuvių ne
luoti, kaip bolševikų parei gautos dar negalutinai pa
čiusios tiek daug žmonių. vyko į pirmąsias pamaldas.
reslstance agalnst such tlred,
donojo Kryžiaus yra susikū
cranky feellngs. Try it t
gūnai, kiti šiaip. Gyvenimas tikrintos žinios, kad bebėg
Transliuojamų per radiją Prie tos bažnyčios buvo ke sama.
ręs
iš
buvusiųjų
visuomenės
aprimo ir šiuo metu norma dami iš Lietuvos yra žuvę
pamaldų klausosi visame turi kunigai, su kuriais bu
organizacijų ir pavienių as
bolševikinės
komisarų
tary

liomis vėžėmis eina. Visi lie
krašte tūkstančiai žmonių. vo galima susikalbėti len
menų komitetas nuo karo
bos
pirmininkas
M.
Gedvi

tuviai džiaugiasi išsivadavę
Po pamaldų sugiedama gies kiškai, latviškai ir lietuviš
nukentėjusiems šelpti. Ko
lą
ir
okupantams
pasikin

iš bolševikiškos vergijos ir
mė už Tėvynę.
kai. Tam tikru laiku ir pa
mitetas turi tokias sekci
kęs
rašytojas
P.
Cvirka.
pakelta nuotaika dirba kiek
mokslai buvo sakomi lietu
jas: išvežtųjų į Maskoliją ir
vienas savo darbą.
— Kauno miesto sveika viškai. Pačiame Smolenske
dingusių politinių kalinių
MONTH” i
— Kai kuriuose Europos
tos apsaugos skyrius prane gyveno keletas desėtkų lie
Užpaliai: Užpalėnai išgir
gelbėjimo, vaikų ir motinų
Then Read WHY
dę, kad karas prasidėjo, ryž laikraščiuose buvo įdėta ži globos, nukentėjusių nuo ka ša, kad visos ligoninės poli tuvių.
Lydia E. Pinkham's
Klikūnams dvarus valdy
tingai ėmėsi žygių kratytis nia, kad iš Kauno kalėjimo ro globojimo, politinių kali klinikos bei ambulatorijos
Vegetable Compound Is
•
ti gerai sekėsi, bet 1910 me
raudonaisiais. Tuojau būrė išlaisvintas prof. A. Volde nių globos, aukų rinkimo, dirba normaliai.
Real “VVoman’s Friend”!
maras.
Iš
privatinių
šalti

tais
ištiko
nelaimė,
žiemos
si partizanai ir pradėjo veik
Some women auffer aevere monthly
patalpų ir butų sekcija.
pain (cramps, backache, headache) due
nių
patirta,
kad
ši
žinia
ne

—
Išvijus
bolševikinius
ometu
tuoj
po
Naujų
Metų
to
female functional disorders while
ti. Nuginklavo bolševikų mi
Raudonasis Kryžius pra
other’s nerve* ten d to become upset and
atitinka
tikrenybę.
Paliuob made from natų re’s own beneflclal
kupantus, Lietuvoje vėl grą pas Klikūnus atvažiavo sve
they get cross, res tiesa and moody.
liciją ir pradėjo valyti mies
roots and herbą—each with its own
šo registruoti visus žino
> So why not take Lydia E. Plnkham’a
spectoZ purpose to HELP WOMEN.
Vegetable Compound made eapccially
telyje ir apylinkėje besislap suotas yra ne prof. Volde mus atsitikimus apie bolše žintas vidurinės Europos čias. Kai Klikūnas su tuo
Famous for over60years—Pinkham's
to help tired, run-down, nervous womComnound is the best known and one
en to go smiling thru “difhcult. daya.”
stančius ginkluotus komu maras, o jo pusbrolis. Apie vikų išvežtuosius ir apie din laikas. Maskoliai buvo Lie svečiu nuėjo apžiūrėti gal
of
the most effectiva ”woman'a” tonics
Pinkham's Compound contalna no opiobtainable. Try it t
ą
ates or habit-forming ingredients. lt
prof.
Voldemaro
likimą
ži

tuvoje
įvedę
Maskvos
laiką.
vijų,
tai
prie
lovio
gėrė
mil

nistus. Dalį jų tuojau su
gusius politinius kalinius.
Savo laiku
ėmė, kitus vėliau. Kovoje su nių neturima.
Registracijos punktai stei
raudonaisiais banditais žu buvo gauta žinių, kad jis giami visoje Lietuvoje. Taip
bolševikų esąs išvežtas Mas- '
vo trys partizanai.
pat visoje Lietuvoje daro
rt fhf»K5«
Lygiagrečiai su kovomis kolijon.
mos rinkliavos. Aukos siun
ėjo kuriamasis Įstaigų atčiamos Raudonojo Kryžiaus
— Apie išlaisvintus
iš
, statymo darbas. Netrukus
centrui Kaune, Kęstučio g.
pradėjo veikti valsčiaus sa Kauno kalėjimo asmenis lig- 6.
vivaldybė ir kitos įstaigos. šiol negauta platesnių žinių.
Gyvenimas aprimo ir įėjo į Privatiškai patirta, kad iš
— Kaune prie Karo Mu
normalias vėžes. Gyventojai žinomesnių išliuosuotųjų as ziejaus atnaujintos vėliavos
ramiai ėmėsi savo kasdie menų yra šie: kun. Miro nuleidimo ir maldos už žu
nas, buvęs ministeris pir
ninių darbų.
vusius už Tėvynę iškilmės.
mininkas, dr. J. Navakas,
Pirmosios iškilmės prie Ne
Rokiškis: Bolševikai daug buvęs Klaipėdos gubernato žinomojo Kareivio kapo bu
kalėjime laikytų lietuvių iš rius, pulk. Narakas, inž. vo tokios iškilmingos, kad
šaudė. Nukankintas senelis Germanas, buvęs susisieki dalis ceremonijų
dalyvių
kunigas altaristas. Ūkinin mo ministeris, žurnalistas, per Tautos Himną ir vaka
kai maisto produktų prive V. Rastenis. Kiek žmonių ir rinę maldą net suklaupė.
ža užtektinai. Čia yra mas kas išlaisvinti iš kitų kalė
kolių kolchozninkų, kuriuos jimų, žinių neturima.
— Pasak laikraščio “Į
bolševikai buvo atgabenę iš
Laisvę”, bažnyčios Lietuvo
— Kauno miesto ir aps je dar niekad nebuvo maMaskolijos statyti aerodro
mų. -Ir jie drauge su lietu krities policijos vadas A.
viais džiaugiasi išsivadavę Žarskus paskelbė įsakymą
iš vergijos, kuri jiems iki iki bolševikų okupacijos bu
vusiems policijos tamautogyvo kaulo įgrisusi.
Subatos: Būrys lietuvių jams. Pagal šį įsakymą vi
kareivių, kuriuos politiniai si Kauno apskrities polici
"DRAUGO” MAŠINŲ FONDUI
komisarai varė į frontą, iš jos pareigūnai, atleisti iš are common offenders
šaudė juos ir prisidėjo prie tarnybų ne vėliau kaip 1940
partizanų. Paimta daug bol m. rugsėjo 20 d., turi grįžti
ševikų bei vietinių komunis į savo nuovadų būstines ir
1 NEVIENAS
VISI
tų ir karo mantos. Žuvę lie imtis iniciatyvos suorgani
tuviai kariai ir partizanai zuoti nuovadas. Kauno mies
NUOŠIRDŪS
SKAITYTOJAS
buvo iškilmingai palaidoti to ir apskrities policijos va
"DRAUGO"
GRAŽINO
do įstaiga įsisteigė Kaune
Obelių kapinėse.
buv. vidaus reikalų minis
PRIETELIAI
NET
— Iš Raudondvario pra terijos patalpose.
neša, kad partizanai pas
PLATINA
KELETĄ
buvusį Raudondvario komu
— Taupomųjų valstybės
IŠVAŽIAVIMO
nistų
partijos sekretorių kasų valdytojas Saudargas
BILIETŲ
If you’re past 40, the chances are
that
your
breath
will
be
offensive
Makarovą rado sąrašus tų, skelbia, kad kasų tarnauto oftener than that of a young person.
BILIETUS
KNYGUTES
kurie buvo numatyti dar iš jai privalo būti savo tarny Fermentation of tiny food particlea
caught by partial platės and dentremti į Rusijos gilumą. Są bos vietose. Tuojau reika^ turea freąuently cause this condition
rašai, matyt, nebuvo užbaig linga patikrinti pinigines vrhich you yoursclf may not detect
būt which is so offensive to others.
ti, nes buvo vis naujai pa kasas, vertybinkis popierius,
Why not take the easy, pleasant precaution
so many fastidious peo
pildomi.
inventorių bei kitą turtą ir ple ūse that
to balt this fermentation—
Listerine Antiseptic omployed as a
surašyti aktą.
mouth rinse. It immediately makes
— Gautomis žiniomis, Lie
the breath sweeter, purer, lesa likely
to offend. Lambert Pbarmacai Co.,
— Pramonės reikalams į- St.
tuvos vyriausybė buvo pa
Lou.it, Mo.
skelbta tokios sudėties: mi galiotiniu Vilniaus sričiai
Brfore Any Data Ūsu
nisteris pirmininkas — pik. paskirtas Vilniaus apygar LISTERINJ ANTISEPTIC
Prie 115-tos Gatvės Tarp Crawford ir Cicero
K. Škirpa, ministerio pirmi- dos pramonės inspektorius
To Makt Four Breath Siveeter

Svėdasai: Karui praeitie •
jus, Svėdasuose raudonosios
kariuomenės nebuvo. Bet
traukdamiesi raudonarmie
čiai, birželio 25 d. anksti
rytą atsiuntė keturis sunk
vežimius kariuomenės Svė
dasams sudeginti. Jie pade
gė kelias sodybas, tačiau
pasirodę vokiečių tankai lai
ku sukliudė jiems padegi
nėti ir visus juos likvidavo.
Nelaisvėn paimti raudonar
miečiai sakė, kad jiems bu
vo pavesta visą apylinkę iš
deginti. Svėdasuose jie su
degino tik 7 sodybas.
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- Bendradarbiams tr korespondentams raštų negražiname, jei nerašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

£

To savimi ir savaisiais pasitikėjimo lietuviuose daž’nai kaip tik ir trūksta. Dažnai pas mūs labai mažai
arba net visai nepasitikima savaisiais visuomenės va
dais, savomis įstaigomis. Ieškoma išganymo svetur,
pas svetimuosius. Todėl tai pas mus daugelis pradė
tųjų darbų tik įpusėję žūsta, kiti pasilieka merdėjimo
stadijoje. Mes neturime užtenkamai pasitikėjimo savo
sios tautos kuriamąja galia.
Ir taip tapę silpnadūšiais ir silpnavaliais einam i
platųjį gyvenimą, norėdami jame sukurti sau geresnį
gyvenimą ir iškovoti sau geresnes visuomenėje vietas.
Tačiau tą kovą už būvį mes pralaimėjom dar nepradėję,
nes savo pasąmonėje auginam nepasitikėjimo kirminą.
Šiandie, kai pasaulyje vyksta žūtbūtinė kova tarp
dviejų idėjų — priespaudos ir laisvės — mums būtina
griežtai apsispręsti ir sukaupti visą pasitikėjimą sa
vosios tautos ir savųjų pajėgumų ir pilnai pasitikėti
šio krašto vyriausybės, kuri ir mus atstovauja, troš
kimu palaikyti teisę ir teisingumą.
Kitaip mes kasame duobę sau ir šiam kraštui.

Daugariopal tapadaugtja Jūsų katalikiško dienrafičlo skaitytojų akai5. AMLETO G1OVANNI CICOGNAJO,
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Japonijos klausimas
Pereitą savaitę karo nuvargintai Japonijos visuome
nei vyriausybė paskelbė, jog valstybės gerovei japonai
turėsią paaukoti paskutiniuosius energijos likučius. Ja
ponijos finansų ministeris pareiškė, jog nuo 1931 me
tais pradėtosios ekspansijos programos Japonija ne
galinti atsisakyti. Grįžimas atgal reikštų pražūtį. In
dustrijos ir prekybos ministeris pabrėžė, jog “dabar
tinė tarptautinė padėtis yra tokia įtempta, kad vienin
telė kibirkštis gali sukelti sprogimą”. Indokinijon Ja
ponija pasiuntė didelį skaičių kariuomenės, Amerika
ir Anglija sulaikė Japonijos finansinius išteklius, pa
skelbė karo reikmenų pilnutinį embargo ir nutraukė
prekybą. Rodos, jau viskas buvo paruoštai kibirkštė
lei, kuri sukeltų sprogimą tolimuose rytuose, pietinėj
Azijoj.
Tačiau, nors Japonijos žmonės ir pasiruošę didie
siems netikėtinumams ir sunkumams, bet Japonijos
vyriausybės žmonės atrodo perdaug gerai supranta
savo padėtį ir stengiasi tos kibirkštėlės išvengti.
Todėl iki šiol Japonijos naujų žygių linkmė ir te
bėra neaiški.

Komunizmas ir fašizmas
Jungtinių Valstybių teisingumo departamento sušauk
toje centrinės Illinois šerifų ir policijos vadų konferen
cijoj, kad aptarti apsaugos reikalus, einąs Illinois gu
bernatoriaus pareigas Cross pareiškė, jog
“prieš dabartinį atvirą Washingtono ir JMaskvoĄ
draugingumą visuomenė daug skaitė apie krimina
linį komunistų veikimą Amerikoje. Tas veikimas te
bėra kriminalinis. Bauskite jį taip pat aštriai kaip
ir bet kokius priešvalstybiriius Hitlerio veiksmus”.
“Herald-American” sąryšyj su laikinojo gubernato
riaus pareiškimu pastebi:
“Kad vidaus apsauga būtų išviso bet kokia ap
sauga, šis Mr. Cross įsakymas turi būti skrupulatiškai ir atydžiai pildomas.
“Komunizmas visados buvo ir dabar tebėra dide
lis pavojus iš vidaus. Apsauga prieš jį yra tikrasis
branduolys ir širdis vidaus apsaugos”.
Laikinojo gubernatoriaus Cross pareiškimo ir “He
rald-American” pastabos teisingumu šiandie abejoti ne
tenka.

Rusijos karo vadovybė
Iki Rusijos-Vokietijos karo, apie sovietų kariuomenę
ir jos vadovybę mažai kas tebuvo žinoma. Buvo žino
ma, jog Rusijoje yra begalės potencialios karo medžia
gos ginklams ir kariuomenei ir jog partijos valymo
metu sulikviduota daug senosios mokyklos kariuome
nės vadų. Suomijos karo metu paaiškėjo rusų kariuo
menės nejudrumas ir nepajėgumas. Tiktai šiam karui
pasibaigus bus galima sužinoti tikrasis Rusijos kari
nis pajėgumas.
Apie dabartinius sovietų karo vadus “Naujienos”
rašo, jog
“Vorošilovas, Budenny ir daugelis kitų Raudonosios
armijos generolų, kaip ir buvo, tai ir paliko tik par
tizanai, o ne karo specialistai”....
Taigi, pasak to paties laikraščio,
...“Šiandie matome, kad visas karo vedimas SSSR
pusėje yra “partizanų” rankose. Vyriausieji trijų
svarbiausiųjų frontų vadai — Vorošilovas, Timošen
ko ir Budenny — yra Pirmosios Arklinės armijos
(Kon armijos)' “didvyriai”. Karo politinių komisarų
galva yra paskirtas Šadenko — taip pat. “partiza
nas”....

98,500 miliclantų Meksi
kos pasienyje.... Jungtinių
Valstybių karo departamen
tas pirmą kartą paskelbė,
kad Meksikos pasienin pa
siųsta 98,500 miliciantų iš
visų valstijų... Ten pat re
guliarios kariuomenės yra
42,722....

je... Šiomis dienomis Prancūzijon atvyko dar nauji
rusų pulkai. Dabar iš viso
Prancūzijos
kariuomenėje
yra 200,000 rusų...
•
Viena povandeninė laivė
nuskandino 14 laivų... Te
legramos iš Londono prane
ša, jog per keturias dienas
vienas vokiečių submarinas
nuskandino net 14 anglų
laivų....

Po svieto pasidairius
Kai ant Lietuvos Stalino
saulė švietė ir Markso rojus
ant tankų
buvo atvežtas,
tai gyventojai, besidžiaug
dami gerove ir laimėj plau
kydami, kaip kleckai tau
kuose, buvo pamiršę net vi
sokias pachvalenijas Stali
nui, arba jo adresu, rašyti.
Ale kaip tik Stalino saulė
užtemo ir visas Markso ro
jus ant bom nuėjo, tai nau
jose Lietuvos gazietose pra
dėjo tilpti ir Stalinui pachvalenijos. Keletą jų dedu
šiandie ir ant savo delnoa

no miesto sode rasta pasikorusi višta, palikusi šį tes
tamentą:
, “Negalėdama
išpildyti
skirtos man normos — per
šešias • dienas padėti septy
nis kiaušinius, pasikariu, še
šis padėtus kiaušinius ski
riu badaujantiems vaikams,
septintąjį, kurį už mane pa
žadėjo padėti gaidys, įgalioju atsiimti darbo normuo
tojus ir stachnanovinio są
jūdžio
vadovams su dr.
Stalinu priešakyje. Kaunie
tė višta, kilusi iš rodislandų.”

Apie Staliną ir kiaulę

Dėkui Stalinui
— Gražus oras šiandien,
dėkui Dievui, — sako vieno
“tarnybinio” ūkio darbinin
kas kitam darbininkū.i
— Dabar taip negalima,
dabar reikia sakyti “dėkui
Stalinui,” — atsako antrasios.
— Bet kai Stalino nebe
bus, kaip tada reikės saky
ti?
— O tada tai galėsi saky
ti “dėkui Dievui!”

Siaurajame
traukinėlyje
nuo
Šiaulių į Biržius va
žiuoja du jaunį vyrukai ir
tarp savęs kalbasi. Prieš
juos suole sėdi žydas. Pir
masis
vyrukas,, palinkęs
prie antrojo ausies, tyliai
klausia:
— Ar tu žinai, koks skir
tumas tarp Stalino ir kiau
lės?
*
l
Nugirdo priešakyje sėdė
jęs žydas ir grąsindamas
X
•
ėmė rėkti:
— Ui, ką tu pasakei, koks
skirtumas tarp Stalino ir
kioilės?! . . .
Klausęs vyrukas, norėda
mas žydu nusikratyti ir
kiek sunerimęs,
mojuoda
mas rankomis, išgąstingu
balsu žydo pusėn greit su
švenkščia:
— Jokio skirtumo, jokio
skirtumo!

Hindenburgas nėra aus
trų vadu.... Iš Šveicarijos
pranešama, jog feldmarša
las von Hindenburgas nėra
vyriausiuoju visų armijų
vadu rusų fronte.,.. Austri
jos imperatorius Austrijos
kariuomenės vadu paskyrė
sosto įpėdinį Karolį Praną
Juozapą....
•
Mūsų kolchozninkai
Vaikų mirtingumas mąž
Vilniuje, prie bazilikos,
ta.... Dr. Robetron praneša, eilėmis susėdę, prašo išmal
jog vaikų mirtingumas la dos lenkų palikti ubagai. Iš
bai mažėja....
stoties traukia iš “tėvynės
Neramumai Indijoje
•
gilumos” atvykusios rau
Pavogė
vaiką...
Lincoln
donarmiečių šeimos su vai
šiuo metu Anglijai tenka rimtai susirūpinti, ne tik
parke
nežinomi
piktadariai
kais. Vienas vaikas, pama
Japonijos atakų pavojumi ir praradimu svarbiųjų ba
pavogė
8
metų
vaikelį
Pet

tęs elgetas, staiga džiaug
zių ir žaliavos turtingųjų šaltinių pietiniam Pacifiko
ruką
Parodį,
kuris
žaidė
fu
damasis ima šokinėti ir
vandenyne, bet ir Indija, kurioje nežiūrint anglų cen
savo
vienmečiais....
šaukti:
zūros, vyksta neramumai ir nepasitenkinimas auga.
I
•
Žydas nurimsta, o abu vy
— Mama, mama, ir mūsų
Gaunami pranešimai, jog, pavyzdžiui, Bombėjuj vy
pasiekia
Trys policijos kapitonai kolchozninkai jau atvykę... rukai laimingai
ko gatvių riaušės net per dešimtį iš eilės naktų. La
Biržus.
teisme... Vakar policijos vir
bai gali būti, kad tuos neramumus sukėlė paprasti plė
šininkas patraukė teisman Vištos testamentas
šikai, kurie norėjo pasinaudoti proga apiplėšti krau
tris policijos kapitonus. Vi
Įvedus išdirbio normas ir MIGDOLAI
tuves, bet čia galima suprasti vietos gyventojų tam
si jie kaltinami kyšių ėmi paskelbus
dar
spartesnį
tikrą nepasitenkinimą ir nuotaikos nepastovumą.
Gražus veidas nereikalau
mu....
stachanovininį darbą, Kau- ja dažų.
Panašūs neramumai įvykę ir kituose Indijos mies
tuose, nors mažesnio masto.
Indijonų vadas Chicagoje.
Tikrų žinių nėra, kad šiuos sukilimus būtų suruošę
IŠLAISVINTAS KALINYS
Šiomis dienomis Chicagon
nacių agentai, bet nėra abejojimo, kad naciai Indijos
atvyko indijonų
giminės
žmonių tarpe aktyviai veikia, čia jiems, žinoma, daug
“Baltasis Debesys” ‘vadas.
padeda ir Japonija.
Tai 80 metų senelis, kuris
atėjo Chicagon pėsčias iš
Montanos ir pėsčias grįžo.

Vokiečių* aviacija
Atrodo, jog paskutiniuoju laiku Anglija ne tik pa
sivijo Vokietiją, bet gal net ir prašoko lakūnų skai
čiumi. Yra žymių, jog anglai, padedami Jungtinių Val
stybių, apmokina daug daugiau lakūnų negu vokiečiai.
Tai galima juo labiau, kai Vokietijos aviacijos žy
giai dar labiau išsiplėtė pradėjus karą prieš Rusiją.
Čia ir susidaro Vokietijos aviacijos pirmenybei didžiau
sias pavojus.

Pasitikėjimo
Didieji laimėjimai ir pergalės teįvyksta tik savęs
pasitikėjimu, tik tvirta valia ir pasiryžimu nugalėti
ir pasiekti siekiamojo tikslo.
Neužtenka apginkluoti moderniausiais ginklais ka
riuomenių, bet joms pirmiausia reikia įkvėpti pasiti
kėjimą savimi ir pasitikėjimą savaisiais kovos drau
gais. Didieji pralaimėjimai užklumpa tada, kai kariuo
menės tarpe pasklysta nepasitikėjimas savo galia, ne
pasitikėjimas savaisiais vadais.
Ir bendrai plačiajam gyvenime, kuriant skaistesnį
rytojų, kraujant civilizacijos kultūrinius turtus ar sie
kiant bet kokio tikslo pasitikėjimas savomis jėgomis
yra būtiniausias.

(“Draugas”, rugpiūčio 13
d., 1916 m.)

200,000 rusų Prancūzijo

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dienrafičlo “Draugo" rėmėjams ir skaitytojams
siunčiu sveikinimus ir geriausius linkėjimus!
Jūsų dlenrafitin ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie Jvalrlus katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie.
sas, gina ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo prleSų.

Trečiadienis, rugp. 18, 1041

Londono laikraštis Daily Express rašo, jog pasku
tiniosiomis dienomis vykstą pasitarimai tarp Anglijos
ir Amerikos apie galimumus Japonijos atakų ant Ru
sijos, jei pasirodytų vokiečių ofensyvos sėkmingos.
“Šiuo momentu atrodo, jog svarbiausiu Japonijos
tikslu yra atakos ant Rusijos pro užpakalines Sibi
ro duris, o ne ant Anglijos nuosavybių Olandijos
Vakarų Indijose”, rašo The Daly Express.
Taigi atrodo, jog susidariusi įtempta politinė situa
cija pietiniam Ramiajam vandenyne ir pasilieka įtemp
ta, tačiau kalbamas skubus pavojus Amerikos ir An
glijos interesams toje sferoje buvo perdėtas.

Uždarys 30 saliūnų... Ma
joras Thompsonas pranešė,
kad artimiausioje ateityje
bus panaikinti leidimai 30
saliūnų, kurie pereitą nedėlią buvo atdari....
•
Naudoja naujas nuodin
gas dujas... Vokiečiai šiau
riniam rusų fronte prieš ru
sus pradėjo naudoti naujas
nuodingąsias dujas... Daug
kareivių jau’ žuvę nuo tų
dujų^; nemokant su jomis
apsieiti....

Tėvynės meilė
nemari!
Tai vienintėlė laisvai gimu
si idėja, gimusi kariu su
pasauliu ir išnyksianti kar
tu su juo.
Pleirytė-Puidienė

("Krautai" Acine telcphoto)
Richard Whitney, buvęs Nevv Yorko Stock
prezidentas,

apleidžia

Sing

Sing

kalėjimą,

Exchange

kur

išbuvo

40 mėnesių už suktybę. Dabar jis apsigyvens ant far-
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mos ties Bamstable, Mass.
-
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DBAUGAB
Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka

PARTIZANO ATSISVEIKINIMAS

Kruvinas kelias Lietuvos politinių kalinių
"Mirtininku'' procesija iš Minsko Mogilevo link. - Kas apalpdavo
ir parpuldavo, tą čekistai sušaudydavo. - "Broliai, lietuviai, Į krū
mus!" - Žole, žaliomis bulvėmis ginasi mirties

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis
n. TOMAS

* t'
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(Tęsinys)

-K
— Kas jūs esate? Kaip vadinatės. Kas jus siuntė?
Jie suminėjo pavardes kelių šeimų, į kurias didysis
kunigaikštis lankydavosi, tarp jų ir Zinaidos Vasiljevos.
Didysis kunigaikštis pradėjo svyruoti.

Tada vienas iš trijų įėjusių į vidų vyrų tarė:
— Greičiau, greičiau!
Apsisiauskit šiuo apsiaustu!
Skubiai! Paskiau bus per vėlu!
Dabar didysis kunigaikštis pasidavė; jis išėjo į lau
ką, o kartu su juo ir jo sekretorius.
Kiti prieš tai ne
protestavo.
Nulipus žemyn, didįjį kunigaikštį ir sekre
torių pasodino į proliotką (lengvas vežimukas ir nuva
žiavo į tą pusę, kur buvo stotis.

(Šis eilėraštis tilpo Lietuvos laikraščiuose, nubloškus
žmonių kruvinąjį bolševizmą. Red.)

nuo

Neverki mama, neraudoki:
Jau ašarų per daug — gana,
Tikiu, ateis laikai kitoki — '
Iš naujo kelsis Lietuva!

— Laikraštis “Į Laisvę” politiniai kaliniai staga bu- stojo, čekistai iš šautuvų ir
rašo: “Į Kauną sugrąžo 16 vo išvežti iš kalėjimo ir su- kulkosvaidžių pradėjo šauNeverk, kad mes dabar išeinam,
iš tikros mirties laimingai sodinti į automobilius. Vis- dyti juos.
Daug nelaimin
Neverk, palikusi namuos,
išsgelbėjusiu politinių kali- kas buvo atlikta žaibo grei- gųjų krito nuo pirmųjų šū
Greit Tėviškėj skambės vėl dainos,
nių, karui prasidėjus išvež- tumu, kad dalis kalinių ne- vių, o su jais ant žemės gu
Laisvai trispalvė plevėsuos!
tų iš Kauno kalėjimo IV ir spėjo nė apsirengti ir buvo lė ir gyvieji. Sužvėrėję če
Neverk, tada tyli be žado,
V
skyrių.
Raudonieji išvežti pusnuogiai. Viso iš- kistai gyviesiems liepė kel
Jei aš negrįžčiau pas tave —
NKVD
(žvalgybininkai) vežta per 80 žmonių. Per Jo- tis, o kai šie kėlėsi ,vėl buTikėk, sūnus sau laimę rado
apie 80 kilometrų už Mins- navą, Ukmergę, Vilnių jie 1 vo šaudoma, ir krito naujos
Laisvosios Tėviškės kape.
ko buvo suruošę baisias jų buvo nuvežti į Minsko kalė- aukos.
Tada iš lietuvių
•
skerdynes. Didelė dalis iš- jimą. Minske lietuviai kali- kažkas garsiai
sušuko:
Neverk, kad tau nebus artojo —
vežtų politinių kalinių azi- niai buvo sumaišyt su vie- “Broliai lietuviai! GelbėkiUž mus visus darbai kalbės
atišku žiaurumu buvo' su- tos kalėjimo kaliniais ir to- mės! Į krūmus.”
Laimei
Ir, naktį perlais aprasoję,
šaudyti už Gudijos miesto liau,, visi kartu pėsti buvo krūmai buvo už kokių 7-10
Mediniai kryžiai pakelės.
Cervinos, apie 80 kilometrų i varomi toliau Mogilevo lin- metrų, ir gyvieji lietuviai
už Minsko. Tik mažai da- kui. Nuo čia prasidėjo tik- šoko į juos. Čekistų šūviai
eiles,
lelei nelaimingųjų iš krūvi- rai kančių kelias, ir NKVD apretino bėgančiųjų
.
...
v
nos skerdynių vietos pasise- čekistai ėmė rodyt; patį bet keliolikai lietuvių pasi- Komunistas paklius . Negyvas žmogus
_ v •.__ l;_____ : n_-x____________ I
_____ I_______________________________________ i_= ;x_:___ lt~£x2
vr_______ 1-- I.
._____ _
,
a
kė pabėgti, pasiekti į Rytus aukščiausią žiaurumo laips- sekė išsigelbėti. Vargo ke_ kalėjiman
valgyda-1
'
HlCiiyj“
žygiuojančius vokiečių ka- nį. Kas beeidamas pavarg- liais, kęsdami
,
! alkį,
1,5 —
1—
SAN
FRANCISCO,
Cal.,
Chicagietis Adam Fabanrius
ir jų
padedamiems davo ar dėl alkio
(valgyti mi visokias žoles ir žalias
rugp. 8. — 1934 m. buvęs ki, 44 metų amžiaus, buvo
grįžti į Lietuvą. Šie papa- po mažą gabalėlį duonos te- bulves,
išsigelbėjusieji po
komunistų kandidatas j Ka,
Pagalios rasi as
sakojo tuos baisius pergy- da\5 tik po kelių dienų) to- kelių dienų pasiekė Minską lifornijos gubernatorius Sam r
.
pripažintas ne&yyas medyje netoli miesvenimus, žiaurias skerdynesii .au nebėpajėgdavo karto i kur jau buvo vokiečiai. Vo Darcy teismo
telio Galena. Niekas negali
ir savo draugų kruviną mir- I 2iti, tuos čekistai be jokio , kiečiai išsigelbėjusius suti- kaltu už kreivą priesaiką.
,
................
suprasti
kaip tas galėjo attį nuo NKVD čekistų paleis- pasigailėjimo sušaudydavo ko su užuojauta ir sudarė
Minetais metais jis jsire- \ . .. .
r
J
tų šūvių.
vieloje.
Taip buvo sušau sąlygas nuvažiuoti į Vilnių. gistruodamas piliečiu pasisa sitikti.
t-.auno kalėjimo IV ir V dyias ūkininkas nuo Telšių
jš baisiųjų skerdynių iš- kė, kad gimęs New Yorke.
Apelsinų (oranges)
pir
skyiių politiniai, kurių tar- Suaatis. Toliau be jokios sigelbėjo:
pulkininkas Tū Autoritetai gi patyrė, kad
pė buvo daug karininkų, priežasties čekistai sušaudė mas> pulkininkas Petraitis, jis gimęs Rusijoje ir jo tikra mieji augintojai Amerikoje,
sis vardas yra Samuel Dar- 1 buvo katalikų misionieriai,
darbininkų, tarnautųjų, net oar tris lietuvius — Zdana- profesorius Končius, kunideck.
/
moksleivių,. apie prasidėjusį vičių, Bikiną «r mjr. Opuls- gaj broliai Petraičiai, Tu me
Andrew Eimer, Lorraine SKAITYKITE “DRAUGĄ*
karą, kaip ir visi kaliniai, kį.
Po ilgų kančių nelai- tų senelis Povilas Lašas, Jusužinojo sekmadienį. Visi mingieji buvo atvaryti į jįus gatas, darbininkas Za- Werba.
jautė, kad Lietuvai vergija Gerviną.
Čia kaliniai buvo ranka, darbininkas Žemai-1.-------------------ALI MAKIS •* NIW ».» KESUILT
baigiasi, ateina naujas gy- suskirstyti į dvi grupes. tis> aviacijos kapitonas Ja-' ggl kur ctrgįlrac
TYPEWRITERS
venimas. Kadangi IV ir V Viena grupė, kurioje ir 25 sįnskas, kapitonas Žalvydas VQI

Tarnas pasakoja, kad nuo to laiko jis daugiau nema
tė nė jokio žmogaus, tik visą laiką netoli viešbučio ėjo
sargybą keli čekistai.
“Jie tikrai jį nužudė!” — rašo Zinaida Vasiljevna.
“Jie, matyt, kaip nors suuostė apie mūsų planą ir jį pri
gavo, o dabar mieste paleistos kalbos, kad jį norėję pa
grobti monarchistai!”
•
JA > i
•
Liepos 18 d.
Zinaida Vasiljevna rašoa
“Į visas puses, ypač Sibiro traktu, pasiųsti sargy
biniai ieškoti didžiojo kunigaikščio, visur mušamos te
legramos, kad jis pabėgęs . . . Tačiau mieste kiekvienas
vaikas žino, kad didysis kunigaikštis buvo klasta išvilio
tas pačių darbininkų, ir niekas neabejoja, kad vietos vy
resnybė su čeką apie tai taip pat buvo painformuotos.
Ir kaip tik tą pačią naktį jo niekas nesaugojo! Visi yra
įsitikinę, kad Michailas Aleksandravičius yra nužudytas,
o dabar bolševikai visa gerkle šaukia pasauliui, jog mo
narchistai pasidarė nepaprastai įžūlūs ir padėjo pabėgti
didžiajam kunigaikščiui.
Šeimose, kuriose lankydavosi Michailas Aleksandrc- skyriai buvo vadinami “mir lietuviai, buvor palikta Čer- ' įr (jar vienas kitas. Iš viso
vičius, buvo padarytos kratos, suimta daugybė žmonių, tininkų” vardu, tai šių sky- vinos kalėjimo kieme. Šiems įįį gįoi žinoma iš baisiųjų
Kai norėjo areštuoti poną I . . . , jį ištiko širdies smūgis,! rių politiniai
kaliniai
nė kaliniams buvo įsakyta gu- skerdynių išsigelbėjusių 16
ir jis krito vietoje negyvas.Tada suėmė jo žmoną ir kiek neabejojo, kad jų liki- lėti ir nejudėti.
Po kiek lai- asmenų.
Iš pirmosios gruabu sūnus.
I mo sprendžiamoji valanda ko užskrido vokiečių lėktų- pės- išsigelbėjo greičiausiai
jau čia pat. O ta spren- vai, pradėjo
bomborduoti, visį 25 lietuviai, jų tarpe ir
f
’
Liepos 20 d. džiamoji valanda turėjo at- sargybos pabėgo, ir kaliniai j technikos mokyklos moky-

Weste»n Electric kompa
nijos darbininkai gali būt
iššaukti į streiką, šiandien
New Yorke įvyksta gallutinas pasitarimas unijos vadų
ir kompanijos
viršininkų.
Derybos eina nuo kovo mė-1
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—SMALL MONTHLT PAYMENTS—
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Suimtas senasis paštininkas, Marusios Bieliajevos
vyras. Vargšė Marusia visur laksto per dienas, nuo ankstyvaus ryto ligi vėlaus vakaro, bet niekur negali t sužinoti, kur tikrai yra senukas. Vieni sako, kad jis išsiųstas
į Maskvą, kiti — kad išgabeno į Tiumą, tretį tvirtina, kad
jis laikomas čia pat, kalėjime. Seniau buvo bent galima
žinoti, kur suimtąjį laiko, nes vietoje buvo iš viso tik vie
nas kalėjimas, o dabar įvairiose vietose jų pristeigė dar
apie kokį tuziną.

Liepos 21 d.
Vis daugiau kalbama, kad čekai norėję padaryti
sukilimą; jiems padėję ir rusai.
Dabar sukilėlius vadi
na “baltaisiais.”
Manoma, kad to paskutiniu metu bu
vo suimta visa eilė naujų žmonių.

nešti ar negailestingą mirtį,
ar laisvę. Nors ir niekas
netikėjo,
kad
raudonieji
juos lengvai paleis, bet visi
ramiai laukė įvykių eigos ir
svajojo apie naująją Lietuvą. Diena praėjo, o paaiškėti niekas nepaaiškėjo. Naktį iš birželio 22 į 23 d. apie
12 ar 1 vai. IV ir V skyrių

Išbėgiojo.
•
Daug skaudesnis likimas
buvo antrosios grupės, kurioje buvo apie 60 lietuvių
ir iš Minsko kalėjimo daug
lenkų ir gudų. ši. grupė iš
Červinos buvo varoma toliau. Paėjus 4-5 kilometrus
už červinos, buvo liepta sustoti. Kai nelaimingieji su-

į

tojas Antanas Vaitkus,

ensio. Dabar derybų laikui
Phone DEARBORN B444
|^iinMATis-F)REE
—^imonstbationJ
| atėjo galas ir šiandie lau
Pasisekimo paslaptis yra
kiama klausimo išrišimo
ne tame, kad niekad nesuklydus,
arba neapsivylus,
DOCiOR’3AMAZIMGUQUID
bet tame, kad ne n u p uolus
GREAT SUCCESS FOR
dvasia. — Aistis.

SKIN TROUBLES

Ką darome noriai, nuo to
nesidaro sunku. — Baustas.
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foo J that’s digestible

UNITED
STATES
SAVINGS
lONDS
i AND STAMPS

as milk itself I

i;\ SAU VI V I'R POMOFFICE0RBANK

America On Guard!
Above ia a reproduction of the
Treaaury Department’g Defense
Savings Poeter, showing an exact
duplication of the original "Minute
Man" statue by famed seulptor
Daniai Cheatei French. Defense
Bonrta and Statnps, on sale at your
bank or post offiee, are a vital part
of America’! defense preparations.

C'Uruugua"

Acmu

teiepnotoi

Lena Bender, 67 metų amžia is našlė, su šautuvu r.ankoj sulaikė vieškelio platinimo darbą. Tas vieškelis ve
da į Jefferson Barracks, St. Louis, Mo. Tą darbą atlie
ka WPA. Našlė darbą sutrukdė dėlto, būk tas paliečia
j, jos Urnų.

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

itching soreness and atarta right in to
help nature promote FAST healing.
30 years continuous success! Let
Zemo’s 10 different marvelouslv cffecti’e ingredients help YOUR akin.
Also ointment form. Severe cases
may need Eztra Strength Žemo.

SPREADS! SLICISI TOASTSl
' MILTS PIKFICTLYI ~

"paskolos

PRAISED
FROM
COAST
TO
COAST!

No matter what you’ve trĮed witheut
■uccess for unsiphtly surface pimples,
falenrlshes and similar skin Irritations,
here's an amazingly successful doc-

this cheese

Liepos 22 d.
Dabar jau visai aiškiai žinia, kokių “monarchistų”
buvo pagrobtas didysis kunigaikštis.
šiandien Maša
parėjo ir prekyvietės namo labai susijaudinusi ir papa
sakojo:
— Ach!
Žmogų, kuris nužudė didįjį Kunigaikštį,
aš mačiau pati savo akimis.
Jis dabar yra mūsų mie
ste.
Apie tai prekyvietėj jis pats visiems giriasi, pa
sakoja ir dargi gėrisi.
Kai jie didįjį kunigaikštį nusi
vežė į mišką, ten jau ir jam pasidarė visai aišku, ko jie
nori, tad jis ėmė prašyti, kad jį paliktų bent gyvą; caru
žadėjo niekuomet nebūti.
“Tada aš jam taip moviau
vieną į snukį, jog jis beregint nutilo,” gyrėsi tas dar
bininkas.
“Tada prie jo šoko sekretorius, kuri3 norėjo
už jį užsistoti.
Mes jį peršovėm pirma, o paskum sušaudėm ir patį Michailą Aleksandravičių . . .”
— Dieve, Dieve! — dūsauja Maša. — Seniau už
žmonių žudymą uždarydavo į belangę, o dabar jie tuo
dar didžiuojasi!
Ji graužiasi dėl didžiojo kunigaikščio žmonos su sū
numi ir vėl eina į bažnyčią uždegti už jį kelių žvakių.
Liepos 23 d.
Prekyvietės tuščios, bePrasidėjo tikras badas.
veik visos krautuvės uždarytos, šiaip taip dar prekiauja tik pačios mažosios.

(•xternalty caused)
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— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
Y A I I D VIZITE (n“8'i
I
I 1x1 I C tingai

ištaigoje. Jūsų indeliai rūpesglobojami ir ligi $5,000 ap

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

Mokame

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
40 Metai Sėkmingo
Vieno Klljento!

Patarnavimo.

Nenoakriaudtlant

Net

Keistute Savings and Luaa Association yra tynnausia, seniau
šia lr tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

3236 So. Halsted St.

Chicago. Ilk

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

D1ID1AI

DULKĖ IR AŠ
(Įspūdžiai iš kelionės į Vargonininkų seimą)
būreliai stovinėjo paunksnė
je ir vėdinosi, nestigo ir
Dulkė ir aš, tai atrodo
deglųjų, nes be jų nebūtų
visai menkniekis. Bet čia ne
ūkių.
ta dulkė, į kurią mes visi
Nors automobilius lekia,
pavirsime. Čia yra muzikas,
net švilpia, bet kaitra irgi
vargonininkas, dainininkas
nesilieka nuo mūs. Iškiši
ponas Dulkė, kuris važiuo
ranką per langą, tai kaip į
damas iš Brooklyn, N. Y.,
verdančio vandens garų puo
j Varg. Sąjungos seimą,
dą, net svilina. O kaip au
Chicago, III., sykiu su Va
tomobilius sustoja, tai nolaitiene apsistojo Clevelanroms-nenoroms turi lipti
de. Tai buvo mudviejų pir
lauk, nes kitaip gyvas iš
ma pažintis.
keptum. Todėl, laikas nuo
Atvažiavo šeštadienį po
laiko buvo pravartu' auto
piet. Jis apsistojo pas Grei
mobilio ir mūsų inžinus kuo
čius, o Valaitienė pas Kar
mi nors atvėdinti. Stovinė
pius. Ant rytojaus, t. y. lie
jome ne kaip “pijokai”, bet
pos 27 d., čia įvyko didžiu
kaipo šilumos kankiniai.
lis Šv. Jurgio parap. pikni
Bet kas čia taip atrūks
kas. Reikia pasižmonėti, iš
ta? U gi užeina didelis juo
sigerti šalto alaus, padai
das debesis! Pylė kaip iš ki
nuoti ir paskui traukti į
biro! Net automobilius su-1
Chicago.
Į
stojo. Bet už poros minutų
Sumanyta — padaryta. ’ vėl giedra, vėl saulė kaiti
Dulkė ir Valaitienė, pabu-' na dar karščiau, negu pir
voję porą parų Clevelande, j' ma. Bet, štai, jau ir South
papiknikavę, pasilsėję, sėda' Bend, Ind., ir kiti garsio
vėl į gražią Dulkė3 1941' sios Chicagos priemiesčiai:
Dodge automobilių ir pir Valparaiso, Gary, Ind., In
madienį, apie devintą vai. diana Harbor, East Chica
rytą, pasiėmė su savim V. go ir t.t. Mano draugams
Greičių iš Clevelando, pasi tai nieko, bet man tai tuoj
leido ežero Erie pakrančiais prisiminė mokyklos Valpa
į Chicago, kur rytoj turėjo raiše dienos, kur mokinosi
būti ALRK Varg. Są-gos 30 tiek daug mano draugų, ku
seimas, Marąuette Park ko rie jau. dabar, pasiskleidę
lonijoj.
po platųjį pasaulį, vieni
Oru nebuvo ko džiaugtis. vargsta, kiti džiaugiasi šil
Paėmus Clevelando dienraš tesnėse vietelėse, o treti jau
tį "PLain Dealer” ant pirmo ilsisi po žeme. O aš jų visų
puslapio rodė, kad vakar laimingiausias: sveikas, drū
šis miestas ir jo apylinkės tas, išauginęs gražią šeimy
pergyveno karščiausią die ną, varau tolyn man paskir
ną šio klimato zonoj. Ir per tą darbą ir džiaugiuosi.
Gal aš čia biskį nuėjau
mainos nepranašavo. Bet
mūsų energingas vairuoto nuo temos.
Po trpučio svajonių, žiū
jas P. Dulkė ir jo juodis ne
paiso. Gerai pašertas auto riu, jau ir South Chicago.
mobilius lekia per gražius Tai vieta, kur aš 1904 m.,
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Sox-Browns Slugfesf Turns into Battie

Tortas Virš$6,000,00000

Rašo Vincas Greičius

Ohio, Ind. ir III. valstybių
ūkius, kad net dulkės rūks
ta.
Ant laukų, kurie atrodė,
kaip lietuvaitės išaustas aštuonytis audimas, matėsi
dideli ketvirtainiai dobilų,
nuplautų ir į mandulius su
statytų avižų ir žalių komų,
kurie buvo tokie aukšti ir
buinūs, kad atrodė, .kaip ei
lės išsirikiavusių kareivių.
Vienur matėsi kaip ganėsi
žaliosios ir juodmargės kar
vės, kitur keletas juodbėrių
graužė nusvilintą žolę; avių

' Apart Apsaugos, Turime f CAA AAA AA
ATSARGOS FONDĄ Viri WUU,UUU.VU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo PinigŲ
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

iVINGS
LOAN ASSOCIATION oFCUcafo
JUSTIN MACKIEVVICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VIRginia

OABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
OtrlaulM Patarnavimu — Moteria patarnauja

Phone 9000

'

Ar reik pašto ženklelių?
Ar norit registruoti lalšKą,
įpirkti “Money Order”, adurausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!

ką tik iš Lietuvos atvaži.Uzvęs į Kensington pirmą sy
kį atėjau į bažnyčią. Apie
lietuvių S. Chicago bažny
čią tąsyk buvo pelkė, žolės;
šalygatviai buvo nukloti sutrunėjusiom lentutėm. Bū
davo, užstoji ant vieno ga
lo lentos, tai turi saugotis,
kad kitas galas tau nenu
muštų nosies. Klebonavo tą
syk astronomas kun. Pet
raitis. O dabar visai kitaip:
Bažnyčia aptaisyta naujais
skindeliais, gatvės ir šaly
gatviai geri. žodžiu, visai
kitas miestas.
Valaitienė, būdama jau
niausia, nubėgo į informa
cijos budukę pasiklausti ke

lio. Paskui pasukome nu
plauti dulkes su “Seven up”.
Išsigėrėm po vieną ant P.
Dulkės. Pundysiu aš. Šinkorka graibsto po ledus:
daugiau neranda. Dulkė pa
siraitojo marškinių ranko
ves ir pasileido žvejoti sy
kiu su šinkorka. Davė, da
vė abu, kaip po ledų prūdą,
kol net rankos pastiro nuo
sūraus leduoto vandens, o
rezultatas: nė vienos bonkutės. Ir taip spiaudydimi,
pikti išėjome, negavę nu
malšinti troškulio.
Važiuojam į Marąuette
Park, kur rytoj bus Vargo
nininkų seimas.
(Bus daugiau.)

Jr

PETER TROOST
MONUMENT C0.

NEGLECT
A COLD

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Krūtinė* dogim, kurto. galt. lfcu
vystyti | nplaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančią
šildančią Musterole. Musterole nėra tiktai mnatė Jinai yra “Omibier-lrrlta.it.” Milijonai yra varto
je Ja per 25 ro. Daktarai relcnmen
duota
Galima nauti aptiekia.

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Ši firma virš 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!

Ar reik notaro parašo ar
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 Ave., Chiea
go. Dl. Canal 8010
žmonėms jėgų netrūksta;

jiems triiksta valios.

V. Ihigo

LIETUVĮ VICEPREZIDENTU:

JOHN W. PACHANKIS

STELLA STEINER
tėvais

(,-h>

M Itckev lėlutė)

Mirė Rugp. 11. 1941, 7:15 v.
ryte sulaukus 30 metų amž.
Gimus Cicero, III., Liepos
21 d., 1911 m.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrą Jerome. dukterj Geraldlne, du brolius: Antaną Ir
Jo moterj Alice Ir Jų šeimą
ir Vladą, uošvienę Catherine,
4 ftvogerlus: Frank. Bernard.
Joseph Ir John, 3 svaines —
Madge, Rose, Catherine Ir 'jų
Seimas, dėdę Ir dėdienę Mr.
and Mrs. John Mackewlcz:
tetą Elzbietą Paszkowskas Ir
Jos Seimą Ir daug pusbrolių Ir
pusseserių ir kitų giminių.
Kūnas paSarvotas namuose.
1311 S. 49th Ave., Cicero. III.
, laidotuvės Jvyks ketvirtad.,
Rugp. 14. IS namų R vai. ry
to hus atlydėta J šv. Antano
parap.' bažnyčią, kurioje Jvyks
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta J šv. Kazimiero ka
pines
NuoSirdžial kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažjs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras, linkti'-. Bro

liai,

švugertal,

PoSvė,

Dėdė,

DėsUerJ'-, Teta Ir Giminės.

Iald.
Petkus,

Direktorius
Tel. Cicero

Anthony
2109.
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"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS

I

A + A.

-

A 14-9 slugfezt between tue V'n.te Sox and St. Louis £rowns in Chicago turned nitu a neat
riot when Joe Kuhel of the Cox vvas hit vvith a pitched bąli in the seventh inning and tangled vvith
Pitcher Elden Auker of the Browns (No. 18). Players of both t*ao»s mshed into the fight and three
were ban i she d from the* game.
[Acme Te'ephoto.J

' KREIPKITĖS Į

Naudokitės pilnesniu
"Draugo” patarnavimu

620 W. 15th Ave.

VC-Iij

(Įsteigta 1889 m.).

DON’T

7/4/

OFISAS IR PARODA:

4535 VV. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

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

lAIGITI^
RADIO LAIKRAŠČIO !0-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIET CVIJĄ
Vienintelis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —

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

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

Rabino pati
nelaimėje

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Rabino Chaimovičiaus pa
ti Minnie sutiko nelaimę.
Automobiliaus
katastrofoj
ji buvo* sunkiai sužeista ir
mirė ligoninėj. Jį buvo 58
metų amžiaus, gyveno 916
Independence blvd.

l t»•<<}
•• T “ •

Venetian Monument Co.

527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

PAGERBIMAS

Ar norite prisidėti
prit
tikro misijonieriško darbo’.
Taupykite vartotus paštu
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės
naudos, o bendradarbiams
gausių nuopelnų.
Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie,
kurie
dirba krautuvėse, bankuose,
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina
daug pašto.
Kada susidarys keletas
svarų pašto ženklų, siųskite
juos “4th Class Mail” šiuc
adresu:
MARIAN MISSION CLUB
Marian Hills Seminary,
Hinsdale, Illinois.

Š
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JOHN F. EUDEIKIS

LaiMm Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICĄGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

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

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

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 VVest 2Srd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULiman 1270

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARds 1138-1139

I. J. ZOLP
1616 VVest 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908
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DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
tošros Vari, parapijos
piknikas buvo
didelis pasisekimas
West Side. — Pereitą sek
madienį įvykęs Aušros Var
tų parapij?: metinis pikni
kas buvo žymus pasiseki
mas. Į Vytauto parką suva
žiavo daugybė žmonių, ne
vien vest^hidiečių, bet ir
daugelis iš kitų kolonijų.
Matėsi svečių kunigų, profesijonalų ir biznierių. Pik
niko ūpas buvo labai malo
nus.
Svarbiausias pikniko įvy
kis buvo $100.00 pinigais išlaimėjimu traukimas. Štai
laimėtojų sąrašas: "
1. _ $50.00, Nr. 6689,
Lotiise Zaur, 1937 So. 48th
Court, Cicero, III.
2. — $25.00, Nr. 10234,
Stella Dačiolas, 4137 South

Šiuomi reiškiu gilios pa
dėkos žodį savo parapijonams, prieteliams ir plačiai
katalikų visuomenei už to
kią gražią paramą, suteiktą
per mūsų
metinį Aušros
Vartų parapijos išvažiavi
mą Vytauto parke pereitą
sekmadienį.
Lai Viešpats Dievas Jums
šimteriopai atlygina.
Kun. J. A. Dambrauskas

Ši auka bus įteikta tiesiai
Lietuvos konsului Chicago
je, kurio atstovas bus pik
nike.

Cicero naujienos

Pagąsdino pačią

Draugystė Šv. Motino?'
Dievo
Sopulingos
rengia
metinį išvažiavimą nedėlioj,
rugpiūčio 17 d., Labdarių
ūky.
Kviečiame visus atsilan
kyt. Komisija užtikrina, kad
visi turės labai gerą laiką.
Kurie norės važiuoti busu, prašomi išanksto užsisakyt vietą pas komisiją:
K. Kairienę, M. Feizienę, L.
Gailienę arba pas P. Zakarienę, 1616 S. 49th Avė., ir
O. Gudienę, 1434 S. 49th
Ct. Bušo tikietas 50c “round
trip”.
Korespondentė

Wilbert Bartelt, 29, 1319
N. 11-th avė, Melrose Park,
grubijoniškai pagąsdino sa
vo jauną pačią. Ji cu jo
pabroliu T. Genkows*nu iš
vyko automobiliumi ir vėlai
tegrįžo. Tai revolverio šū
viu Bartelt lengvai sužeidė
savo pačią.
Už tai buvc
suareštuotas. Bet n**i jo pa
ti, nei pabrolis nesutiko pa
sirašyti skundą. Todėl šovėjas bus teisiamas tik už
šaudymą miesto ribose. Tei
smas bus rugpj. 15 d.

Gal kas radote

Taigi neužmirškite, atei ją paskyrimą.
nantį sekmadienį pasivažinėdami, užsukite į “Kubaičių Dienos” pikniką Sunset
parke smagiai praleisti lai
ką su Kubaičiais. Įžanga
nemokama.
X. X.

Šį sekmadienį, rugpiūčio
17 d. Sunset parke, prie 135
tos ir Archer Avė. įvyksta
didžiulis “Kubaičių Dįenos”
piknikas. Šį išvažiavimą ren
gia savo skaitlingiems drau
gams ir pažįstamiems Vin
centas ir Ona Kubaičiai,
Sunset park daržo savinin Prigėrė kareivis
kai ir Eduardas ir Frances
Chicagietis John I. HoKubaičiai, “Fran and Ed- ward, 27, 2843 No. Clark
die’s”
taverno savininkai, st., tarnavęs artilerijoj Dal
8200 Keane Avė., Willow ias, Texas, besimaudydamas
Springs, III. —'
prigėrė.
Laidojimui
par
Kaip tėvai, taip ir sūnus | gabenta„ Chicagon.
ir duktė turi labai plačią
'
pažintį tarp Chicagos ir a
pylinkių lietuvių ir tą die
ną tikimasi didelio jų su
važiavimą erdvian Sunset
parkan.
For Thousands of SufFerors
Norėdami prisidėti prie
through L
svarbaus Lietuvos atstaty ■■■■■i
ly help looaen tha thiek stransling
the first day. thus aidint natūra In pamatine
terribie recurring ehoking spasras. and
mo darbo, Kubaičiai skiria tha
ln promottng treer bteathing and restful
Meaiiam lt not a įmokė, dope. or ln25 nuoš. šio pikniko pelno aleep.
jectlon. Just piešiant, tastelesa palllatlng
tableta that have helped thouaanda of aufferera Prlntad guarantee wlth each paekaga
sušelpimuį nuo karo nuken- _
money bacM^eM
.Btljt¥5„y.
tėjusių Lietuvos gyventojų.
c.y.Ą,,,6o<.

Asfhma Mucus
Loosened First Day

Everybody ravės about yo.ur

saladš, Peg.WHat's the secrtet^

..'i....

CLASSIFIED

It la hardly likely that Diamond Jim

MARŲETTE PARK IR APYLINKEI
KAS KĄ TURITE MAINYTI ARBA
NORIT PIGIAI PIRKTI:

Brady could have eaten so voraFederacijos Chicago aps clously
if he sufTered after -eatlng
Sufferera who have to pay
krities mėnesinis susirinki pains.
the penalty of stomach or ulcer
pains, lndigoatlon, gas pains, heartmas nukeliamas toliau, nes burn,
burning sensation, bloat and
conditions caused by excess
negrįžo delegatai iš kongre other
actd should try a 25c box of Udga
They mušt help or money
so. Kada sus-mas įvyks, vė Tablete.
refunded.
liau bus pranešta.
PLATINKITE “DRAUGĄ*
Valdyba i

PIRM

CONRAD
Fotografas
Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
domis ir Hollyvvood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

Finansuojame namų pastatymą ar
pataisymą — Nieko (mokėti — >
metai Išmokėti — Apkainavimas
dykai.
Lietuvis Pardavėjas
Stanley

PARSIDUODA GERAS NAMELIS
PARSIDUODA — 8 kambarių cot
tage, karėto vandens šiluma. Ap
taisytas porčins. Randasi netoli 47
St. ir Wentworth Avė.
Kreipkitės telefonu — VlNccunea
37M4.
RENDON ŠTOKAS
Per daugeij metų buvo bučernė.
Tinka bile bizniui: barberiui. kriaučiui; nėra arti tokio biznio. Švari
vieta, didelė. Tinka tavernai su rū
mais. Arba parduosiu ar mainysiu
ant paprastos nuosavybės. Pigi kai
na, pigi renda. Savininkė našlė, persunku bizny būti. 3435 So. VVallaoe
St., 3 floor front.__________________

LIQUOR
IŠTAIGA

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS

PARSIDUODA DUONOS
KEPYKLA
Parsiduoda duonos kepykla. Su na
mų arba vien biznis su rendos lysu,
terminui kaip ilgai norėtų. 34 me
tus dariau sėkmingą bizni, dabar
pasenau, noriu poilsio. Kas norės
išmokysiu ir pripratinsiu prie to
amato. Norint pirkti ar runuuot
kreipkitės prie savininko:
LUDWIK GOTOWTT.
2SU3 So. Entcrald Avc.,
Chlcaso, III.
Telefonas: CALiunct 4959

Uveikliame
po visą
Chicago

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGICIŲ
Mėnesiniais atrnokėjimais

N. KANTEK, Sav.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

Didžiausias pasaulyj gam
tos mokslų žinovas Fabre,
— buvo katalikas.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tel.

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

BOULKVARD

0014

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DIN1NG ROOM 8KT8 — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — RE

FRIGERATORS — WASBERS —
MANGELS — STOVĖS.
Ali Nationally Advertlaed R

ALEI ALESAUSKAS & SONS

BL1USKELIŲ

PIRŠTINIŲ
KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲ

FACTORY

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr ‘

V. VILEIŠIENE, SAV.
ADVAMTli PHOIOGKM’HY
I OWLSf I U -HRI K I KK I
l’HONF I.AFAVFI rt

Vedėjas

REIKALINGAS DARBININKAS
SPAUSTUV£JK
Reikalingas tuojau prityręs spauatuI vės darbininkas. Pastovus darbas.
I
Kreipkitės;
2334 So. Oakley Avė- Chicago. OL

WHOLESALE

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAM
SUKNELIŲ

Murinę soothes, cleznses andrefreshej
irritated, reddened membranes caused
by head colds, driving, vvindt, movies,
etose work, late hours. Free dropper
with cacb bottle. At alt Drug Stores.

—

CHARLES p. SUROMSRIS & CO.,
•921 «. IMstt-ra Avė.
į
I Tel. Rep. 3Tią —Vak. Prus. 1111

3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

Tel.: Biznio - ENGletvood 5883
Rez.: - ENGlewood 5840

1345 West 35* Street

U t uinas

Carr-Moody Lumber
Company

420 W. 63rd Street

WOLK STiniO

PI ItKSITK

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Plėšikai įsilaužė į William
F. Fili namą, 2854 North
and LOAN ASSOCIATION
Kenneth avė., ir pavogė
OF CHICAGO
brangmenų už $800. Tuo
2202 W. Cermak Rd.
tarpu savininkų nebuvo na EEN. J. KAZANAUSKAS, Sec.
Turtas virš $1,000,000.00
mie.

“N1.

NEGU

6 8th ir S. Campbąjl Avo. 5 kam
barių mūrinis cottage kaina $3,500,
(mokėti $500.
Ant Rockvvell St. ir 64th 6 kam
barių mūrinis bungulovv, 2 karų
mūrinis garadžius, kaina $5,8 50.
5 kumbarių medinis cottage —
| reikia pataisyti, kuinu $1.250.
4 fletų kampinis mūrinis numos
po 4 kambarius, kaina $12,500.
2 fletų po 6 kambarius — 2 boi
leriai — bungulovv stogas, kainu
$8,500. 4 fletų mūrinis namas po
5 kambarius, ant 2 lotų pastatytas,
Jmokėti $1,800.
Bizniavus namus, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno ir iunch
biznis — 5 gyvenamieji kambariai.
Kaina $4,500. Savininkas priims 1
mainus lotus arba didesni namą—
pridės pinigais.
Taipgi turimu didelj pasirinkimą
vištukių namų po visą Chicagą: prlvutiškų ir bizniavų, fartnų mažų ir
didelių, galima pigiai pirkti arba
mainyti.
Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile ką
jūs turite, kreipkitės pas;

MATYKITE MUS!

Mutual Federal
Savings

Pavogė brangmenų

Telefonas REPUBLIC 6051

GLAMOUR
FROCK SHOP
5922 W. Roosevelt Rd.

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi

TeL AUSTIN 1175

sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN STOKERIAI
ATYDA. Laike dabartinio Išpardavimo iki Grand
Opening, kiekvienas pirkėjas FREEMAN STOKERIO gaus veltui gražų Stewart-Warner Radio.

Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai.
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.
JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA
VIENODA ŠILUMA
GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
NESUGENDAMAS (sutriušKina akmenis be
sugedimo)
šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių
išdirbysčių stokerius.
TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius
Radi oš
Plumbing Įrengimus
Aliejinius Pečius
Skalbiamas Mašinas

— Savininkas —
AORII—Miracle Whip does work tvondrrs
with salads! A uniąue combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America’s favorite salad dressing.

Did “Diamond Jim” Have
Stomach or Ulcer Pains?

Brighton Park. — Lietu
vos Vyčių 36 kuopos jau
namečių kuopa susirinkimą
laikys trečiadienį, rugp. 13
d., parapijos salėj, 7 valan
dą vakare. Visi nariai pra
šomi susirinkti. Tėvai pra
šomi paraginti savo sūnus
ir dukteris, kurie dar nepri
Žuvo nuo elektros
klauso tai jaunimo organi
Frank S. Scott, 47 metų
zacijai, atsilankyti į susi
amžiaus, miesto darbinin
rinkimą ir įsirašyti. •
Sk.
kas, prie 63 st. ir So. Parkway taisė sugedusią lempą. ...
,w
,
Prakaituotais
drabužiais Įkrito į zerą ir
prisilietė prie gyvos vielos
ir ant vietos buvo nutrenk prigėrė
Edward Nagler, 45, 3751
tas.
W. Division st., meškeriojo’
sėdėdamas laive ant krėslo.
Jauni plėšikai
Kaž kokiu budu pasviro per
Penki jauni plėšikai įsi turėklą, įkrito į ežerą ir pri
laužė į Bernard Pratt aptie gėrė.

JOSEPH BAGDON
millions

Susirinkimai

Per Marijonų Bendradar
bių metinį išvažiavimą, lie
pos 20 d., Marijos Kalne
liuose, Andrius Radzevičius
pametė brangius akinius.
Jis bus labai dėkingas, jei
radęs malonės sugrąžinti.
Tai buvo “bifocal glasses”
ir gana brangūs. Jei kas
skaitytojų žinote ką nors apie juos, malonėkite susi
siekti su Andrium Radze
vičių, 2231 West 23rd Plaee. ka, 2858 Roosevelt Rd. Iš
registerio gavo $40, iš vieno
Chicago.
kostumerio $45, iš vieno
klerko $3.75. Kaikurie iš
Teisėjas Zuris
banditų buvo tik apie 15
metų amžiaus.

“Kubaičių Dienos” pikni
kas bus linksmas, smagus
ir įvairus. Visi turės pro
gos tikrai gražiai laiką pra1 lei8ti su Kutaičiais ir pažįstarnais. Jauniems ir seniems
Artesian Avė.
3. — $15.00, Nr. 104,07, gros amerikoniškus ir lietu
Lillian Kord, 1708 South viškus šokius gera orkes
trą.
Paulina St.
4. — $5.00, Nr. 6256, Ma
Taipgi galima priminti,
ry Erbrederis, 2335 South kad visi biznieriai, atvažia
Leavitt St.
vę į “Kubaičių Dienos” pik
5. — $5.00, Nr. 6597, Al- niką galės dykai pagarsin
vira Gedaminas, 2309 South ti savo biznius, nes piknike
Leavitt St.
bus įtaisytas garsiakalbis,
Pirmieji du laimėjimai bu kurį valdys pąts Eduardas išvyko vakacijų
vo išmokėti pačiame pikni Kubaitis. Taip pat bus iš
Teisėjas John T. Zuris su
ke. Louise Zaur ir Stella garsinami visi draugijų pa žmona išvyko vienam mene
Dačiolas dvi paaukojo po rengimai, ir piknikai. Beje, siui vakacijų. Išvyko į ry
$10.00 Aušros Vartų para į pikniką atvažiuos ir nau tinęs valstybes.
Aplankys
pijos bažnyčios dažymo fon jas, žavus Buickas, kurį Pittsburgą, Bostoną, Nevv
dui. Nuoširdžiai ačiū šioms dienraštis “Draugas” duoda Yorką, Washingtoną. Po te
duosnioms aukotojoms.
savo -piknike vieną savaitę ^pnaįeis Nortb
,išlaimėjimui
* Labor Day, Vytauto parke. park rezorte, Colama, Mich
į pikniką turės
Teisėjas Zuris pastaruoju
Visi Chicagos lietuviai Atvažiavę
progos pamatyti šį puikų laiku
prezidavo
Felony
automobilių ir įsigyti laimė Courte. Nuo ateinančio ru
vyksta "Kubaičių
jimo tikietų.
dens, rugsėjo 2 d., gaus nau

Dienos" piknikan
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4704-06 So. Westem Avė., Chicago, III.
Tel.: LAFayette 3138

Rez. Tel. VICTORY 2499

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajevvski
“Shorty”

935 West 35th Street
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

Trečiadienis, rugp. 13, 1941
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LABOR• DAY - "DRAUGO"— ŠVENTĖ!
Kas gyvas į Vytauto parką!
Skaitlingoji Chicagos ir
apylinkės lietuvių visuome
nė su nekantrumu laukia
dienraščio “Draugo” jubi
liejinio pikniko, kuris įvyks
rugsėjo 1 d., Vytauto par
ke.
“Draugas” šiais metais
švenčia dienraščio 25 m. ju
biliejų ir šis Labor Day pik
nikas bus “Draugo” jubilie
jinis piknikas. Tai bus pra
džia antro ketvirčio šimt
mečio pasišventimo lietu
viams ir Lietuvai.

“Draugo” administracija
rengia šį didžiulį pikniką
savo skaitlingiems priete
liams ir skaitytojams. Ta
diena yra jiems surengta!
Tą dieną “Drangas” nori
sutraukti visus savo prie
telius, ten pasidalinti su
jais smagia, linksma jubi
liejaus nuotaika, išreikšti
padėką už jų taip svarbią
paramą per tiek metų, duo
ti progos tikrai šauniai pa
silinksminti,
pasisvečiuoti
ir pasidžiaugti
gausingos
lietuvių minios susibūrimu.
O ant galo nori apdovanoti
vieną iš tos skaitlingos mi
nios nauju, brangiu Buick
Special automobiliu.

PIRKITE DABAR
Pečius, Rakandus, Parlor
Setus, Karpetus, šaldytu
vus, Skalbyklas ir Radios.
Budriko krautuvė dar kai
nų nepakėlė. Dabar pirkai
te žemomis kainomis, o to
liau bus brangiau.
Galite pirkti įmokant
$1.00 depozitą dėl tolesnio
palaikymo ir pristatymo.

gan ežere Kenosha, Wis.,
pakraščiuose.

Pranašauja skaisčią
ateitį

X Kun. M. Urbonavičius,
MIC., Marianapolio kolegi
jos profesorius, su kun. Ragažinsku, atvykusiu iš Pie
tų Amerikos ir šiuo metu
viešinčiu pas prelatą M. L.
Krušą, vakar traukiniu iš
vyko į L. Vyčių seimą,
Pittsburgh, Pa.

4-

J
Henry C. Lytton, vienas
iš didžiausių ir sėkmingiau
sių Chicagos biznierių, su
laukęs 95 metų
amžiaus,
pranašauja skaisčią ateitį
Amerikai ir visam pasau
liui. Bet sako, kad yra kuo
susirūpinti.
Pirmoje vieto
X Komp A. Pocius ir art.
je, tai karas. Sakė, kad jo
J. Kudirka pasimaudę kele
manymu Amerika neįsikiš į
■
tą dienų Michigan ir Paw
karą. Sako Amerikos įsiki
Paw ežeruose ir gerokai pa
šimas butų nelaimė ir Ame
silsėję grįžo prie savo pa
rikai ir visam pasauliui. Į
ki
reigų sveiki kai ridikai.
karą, sako jis, labai lengva
įsivelti, bet labai sunku tšX Vakar iš ligoninės į
A
:
U
sivelti.
Toliau
jisai
sakė,
Be šios įdomybės, bus ki
namus grįžo Jonas Kulikad
Amerkos
jaunimui
pro

tokių
pamarginimų.
Bus
. kauskas, Jr., kuris vis dar
gų
buvo
ir
yra.
Bet
kaip
baseball žaidimas ir kitokio
stropiai prižiūrimas dr Consporto rungtynės;
šokiai, seniau kad reikėjo dirbti,
stance O’Britis ir dr. Albert
skanūs valgiai ir gėrimai. kad turėti pasisekimą, tai
J. Valibus, kurių ofisas ben
Kviečiame jus,
kviečiame reikia dirbti ir dabar. Lai
Chicagoje pravestam apsaugos reikalams vartoto alumino vajuj aktyviai dalyva dras, adresu 2408 W. 63rd
jūsų prietelius,
kviečiame mė neieško žmogaus, žmo vo ir lietuviai. T .ietuvių vajui vadovavo šaltimiero radio kilubas, kurio pastango St. Telef. Hemlock 5524.
mis 2100 lietuvių sunešė 6,000 svarų vartotų alumino indų. Alumino įteikimo iškilmė
visą Ameriką į “Draugo” gus turi laimės ieškoti.
X H. Balio iškilmingos
se dalyvavo r kalbas pasakė — Chicagos prokuroras Barnett Hodes, prokuroro papikniką
dėjas adv. Charles P. Kai, Charles Krikščiūnas, Charles Pikel iš Pittsburgho, John laidotuvės šiandie ryte iš
Vakar sekantieji grąžino
Yakas, John Paredna, Povilas Šaltimieras ir kiti. Šaltimiero dainininkai — Flora Bal- Šv. Jurgio bažnyčios. Laid.
siūtė, Donna Kaminskas, Genovaitė Klevic kaitė ir Jonas PaPredna sudainavo keletą direk. S. P. Mažeikos pasi
tikietų knygutės galiukus: Pavyko plėšikams
dainelių.
darbavimu, per iškilmingą
D. K. Zansytis iš Lowell, Į
Du banditai, užsidengę
Chicagos apsaugos komisija už surinktą aluminą pasiuntė nuoširdų padėkos laišką.
sias gedulo Mišias šv. pir
Mass.
veidus nosinėmis įsibriovė į
mą kartą varg. Sasnausko
A. žapnickas iš Kingston, Continental Currency ExDabar dėl senatvės nie
choras giedos komp. A. Po
KaikuPa.
change, 7706 So. Vncennes Paieškoma darbininką kas nebrokijamas.
ciaus parašytą pakasinų
Ar seniai žmonės dejavo riose dirbtuvėse senesni la
M. Jesinskienė iš Kings avė. ir pagrobė $18.000.
giesmę “O Dieve Tėve, Die
dėl darbo? Dabar jau pa biau imami darban,
z
ton, Pa.
negu
Ta vieta yra kartu taver
ve maloningas”.
ieškoma darbininkų. Ir ne jaunieji, nes senieji pasto
K. Valeskienė iš Brockna ir\likierių krautuvė. Įstai
žiūrima į metus, bi tik dar vesni.
ton, Mass.
X Magdalenos Ramanaus
gos
savininką ir jo sūnų
bą mokėtų. Amatininkams
J. Siųsis iš St. Louis, Mo.
kienės rytoj iš šv. Jurgio
uždarė į šaldytuvą.
algos geros. Reikia toolmaA. Stanevich iš Chicago.
bažnyčios. Per iškilmingą
Minėtą sumą tik ką buvo kerių, kurių algos nuo $65 Praplės amatų
M. Gedvilas iš Chicago.
X Kun. B. Vitkus, MIC., sias gedulo Mišias šv. dain.
Reikia
F. Jesinskas iš Chicago. atvežęs šarvuotas trokas. iki $100 savaitėje.
rugpiūčio 15 d. atsisveikina G. Giedraitienė solo giedos
mokymą
reikėjo mašinistų pagelbininkų. Pro
V. Zalatorienė iš Montel- Tiek daug pinigų
su šiaurės Amerikos lietu “Pie Jesu”.
Chicagos
mokyklų
perdėga
jaunėms
vaikinams
ir
dėlto,
kad
ten
mainoma
į
pi

lo, Mass.
viais, sėda į laivą ir išplau
X Kun. A. Deksnys (“dė
merginoms
tarp
18
iki
21
tinis
Wm.
H.
Johnson
pa

nigus
gatvekarių
darbinin

i P. Trumpis iš Chicago.
kia į Pietų Ameriką dar dė”) šiuo metu atostogau
kų čekiai.
Tą viską plėši metų, algos nuo 40c iki 50c skelbė, kad high schoolėse buotis tenykščių lietuvių ge ja. Ta proga dalyvavo ir
F. Aldonis iš Chicago.
N. Šiaučiūnas iš Chicago. kai, matyt, žinojo ir todėl valandoj. Šiaip jau visokių bus praplėstas amatų mo rovei.
Šv. Pranciškaus akademijos,
J. Jankauskienė iš S. Bos padarė pienus, kuriuos sėk amatininkų didele stoka. kymas.
Pittsburghe, naujų rūmų
X Br. S. Montvidas ir Br.
Trūksta ir baltarankių dar
mingai įvykdė.
ton, Mass.
Kai dabar atsirado daug J. Seibutis, grįžo iš atosto pašventinime.
bininkų — stenografų, kler
B. Rumskas iš Chicago.
progų amatninkams ir kai gų prie savo pareigų gerai
7
X A. Nausėdienė, ARD
J. Purtokas iš Chicago. kų ir tt.
Mary Rubin iš Chicago.
įvairių amatininkų pasirodė pasilsėję, saulės nudegę ir centro pirmininkė, atostoBirželio mėnesyje Chica
Ig. Baltušininkas iš Chi
Miss B. Linkus iš Chicago
didelė stoka, tai dėl jauni nemaža žuvų išgaudę Michi- gauja Paw Paw Lake, Mich.
gos samdymo agentūros tu
cago.
F. Urbik iš Chicago.
mo labo ir dėl viso kraš
neužpildytas
Ad. Saliukas iš Cicero, III. rėjo 24.672
M. Paplauskienė iš Chi
to yra plečiamas amatų mo
S. Shlepowicz iš Chicago. vietas dėl stokos darbinin kymas mokyklose.
cago.
Ant. Ragainis iš Chicago. kų.
J. Cinikas iš S. Chicago.
Mokyklų perdėtinis John
son nurodė, kad pereitą pa
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
vasarį darbus gavo 10.586
•••••»••>.................... "
A! Tokia tai iškaba! Jie kį tai naujo pridėjo,
kur sako, kad Miss dabar jau Mrs.! Ir kas tai
UŽ VIENĄ DOLERĮ
jaunuolių,
kurie
mokėsi
naujo taip pat pridėta prie garsaus cigareto!
amatų ir baigė tuos kursus.

Taip, “Draugas” duos pik
nike vienam Amerikos lie
tuviui puikų, gražų, $1,200
vertėą, 1941 Buick Special
automobilį dovanų. Tai bus
visos dienos klimaksas ka
talikiškos spaudos naudai.
Dovanų automobilis
kaip
tik bus ašis, apie kurį auk
sis visa dienos programa ir
dienos įvykiai. Visi tikietėliai, nupirkti iš anksto, ar
parke bus ir įėjimo bilietas
į parką.

r0R W

«su

mu

JUBILIEJAUS

-•

Kaip
amatų mokymasĮ
plečiamas, tai aišku iš mo
kytojų skaičiaus.
1934 m.
Chicagos mokyklose amatų
mokytojų buvo tik 80, o
praėjusiais metais jų jau
buvo 299 Iš 150.000 moki
nių pernai amatų mokėsi
83.408.
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Išsirinkite dabar sau
žieminį, Gesinį, Anglinį ar
Aliejinį Pečių. Sutaupysi
te vieną trečdalį!
Atsilankykite pamatyti
visus naujus radios 1942
metų išstatyti ilgiausiomis
eilėmis. Išsirinkite naują
radio dabar.
Išmainykite savo seną
radio.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

fe
» u

Rtidriko Ratilo Programai:
Wf|'L 1000 K Nedėlios vaka
rais 6:30.
WAAF 940 K. Nedėliomis 4:30
vakare.
WHFC 1450 K. Ket vergo va
karais 7:00.

į

Don't deipair
of relief irom
terrible Arthritia aches or
pains. The
NEW Colioidal
lodized Sulphur
capeulei calied
SULPHO-KAPS
often bring wel-

1

arriw

oome relief ln
Artbritia doe
to Sulphur deficiency. Small
dailv cost. Mon
ey back if no
relief after 30
days* dosage.
Begin taking
TODAY.

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:

DRAUGAS"

VourPnigglgt haa SULPHOK APS

2334 So. Oakley Avė.
SKAITYKITE “DRAUGĄ!

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

•

Lhten to .

Chicago, Illinois

arba šaukite CANai 8010 .

>

UAICIITIS

PALANDECH’S

3409-11 S. Halsted
Tel. Yards 3088

ARTHRITIS

,Z”

PROGA

TU80SLAV-AMERICAI
(Ištariama La-ta-ky*-a) puiku
sis Rytinio Viduržemio taba
kas tapo pridėtas prie Old
Gold. jo delikatni lapai sutei
kia nauji skoni ir Kvapumg
šiai tai mėgiamai jų suidėdiai.
Tas pat pažįstamas pakelis — b«f NAUJI

O/dGoltfi/
P. lorlllord Company. Įsteigta 1740 — pulkaus ta
bako sutaitytaja nuo George Waihlngton'o laiky.

rengia

RADIO BROADCAST

PIKNIKĄ

Jlrtry latarday, IdO te 3:30 PJL
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1480 kflocydaa
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Rugp. (August) 24 d., 1941
RIVERVIEW PARKE
We8tern - Clybourne - Roscoe
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lYuffoalav Folk Mūšio
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