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Karo veiksmuose Ukrainoje tvokiečių ir vengrų kariuosovietai prarado apie vieną menė Ukrainoje paėmė Niko
milijoną kareivių nukautai- lajevą Ues Bug0 u(e>
go
siais, sužeistaisiais ir neleis maffi nuo 0de8og ode#a
ven paimtaisiais,
v
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Lietuvoje
Lietuviški bolševikai čia
Chicągoje turi tokią taip va
dinamą “Literadurna Drau
giją”.
Tos
“obščestvos”
svarbiausi tikslai yra liaup
sinti Staliną, knisties po
Amerikos valstybės pama
tais, organizuoti bolševikiš
kas demonstracijas, skleisti
komunistinę
“literatūrą”,
mulkinti menkiau apsišvie
tusius lietuvius, kolioti lie
tuvių tautos mylėtojus ir ak
lai klausyti Maskvos “ukazų”. Jie giriasi turį 200 na
rių... tai turbūt su numiru
siais ir negimusiais.

Oakley
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Jaunoji Lietuvos valstybė
entuzijastingai pasižada pri
sidėti prie Europos organi
zavimo naujais pagrindais.
Žiauriųjų bolševikų teroro
iškankinta lietuvių tauta ry
žtasi kurti savo ateitį tauti
nės vienybės ir socialinio tei
singumo pagrindais. Tačiau
Reicho vyriausybė, kol ka
ras
nebaigtas,
Lietuvos,
kaip ir kitų Pabaltijos vals
tybių, klausimą galutinai
nesprendžia. Tenkinamasi ci
viliniu vokiečių režimu, ku-’
j rio viršūnėse stovi Reicho
1 komisarai, o visa adminis
tracija palikta , vietiniams.
To akyvaizdoj Anibrazevičiaus vyriausybė Reicho ko
misarui įteikė atitinkamą
memorandumą.
Pasisakė,
kad ji, vyriausybė, nutrau
kia tolesnį savo veikimą. Pa
skutinį kartą nuleidžiant vė

aiv

liavą prie Nežinomojo Karei
vio kapo Ambrazevičius pa
dėjo vainiką ir pasakė kalt
bą.
Tuo tarpu generalinis ko
misaras von Renteln sudarė
sau generalinių patarėjų ta
rybą, kurios pirmininku ir
patarėju vidaus politikos rei
kalams paskyrė gen. Kubi
liūną, dariusį 1933 m. birže
lio 7 d. sukilimą prieš Sme
toną. Susisiekimų reikalams
generaliniu patarėju paskir
tas buvęs Mirono vyriausy
bės susisiekimo ministras
Germanas. Prekybos reika
lams generaliniu patarėju
paskirtas prof. Jurgutis. Ki
ti patarėjai tuo tarpu neži
nomi.
Šalia aktyvistų fronto vol
demarininkai atgaivino “Ge
ležinį Vilką” su pirmininku
Voldemaru, kurio nesant pa
reigas eina Karutis. — Ance^ičius.

Toji “obščestvo” ir mo tai.
raliai ir materij aliai (ypač
Toliau pažymima, kad vo tiesiamais pontoniniais til
materi j aliai) labai smunka. kiečių lakūnai bolševikų ar- tais. Kaip aukščiau sakyta,
Komisarčikai yra panikoje
y liekttnaa> pa8iry4u8ia8 tas žygis neturi pavykimo.
•t
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•« “u s“
k J°g- ka“PJS,I;’3 pasprukti, orinėmis bomboVokiečių lakūnai bombo
subsidijos baigsis. Komisą.
~ .
mis naikina ir niekur nelei mis naikina kelius, geležin
v ras šlomskis ir kiti liaudies
kelius, prieplaukas, laivus
priešai desperatiškai zuja džia grupuotis, arba užimti ir visas priemones, kurias
po lietuvių kolonijas, ir ko- naujas pozicijas.
l "Draugas” Acqie telepnutol
Kaipo paprastai, vokiečių raudonieji gali panaudoti sa
liojasi ant patrijotų lietu
vo
pabėgimui.
Anglijos lottias Beaverbrook (dešinėj) atvykęs į Wavių, ir perša savo stalinaciš vyriausioji karo vadovybė
pareiškia,
kad
sovietų
karo
shingtoną bombonešiu susitinka su Anglijos ambasa
ką tavorą. O tų jų konvulsi
, nių pastangų rezultatai yra fronte daroma pažanga su- Didelės kautynės
dorium lordu Halifax.
tikrai mizerni. Lietuvių tar lyg nustatyto plano.
Ukrainoje*
pe mažai durnių randasi,
Suomių karo vadovybė
kad remtų jų tą “LiteradurMASKVA, rugp. 17. — PILNUTINIAI SUTARTA,
taip pat praneša, kad suo
ną Draugiją”.
miai su vokiečiais paėmė Sovietų karo vadovybė, pra
Sortavala miestelį, šiaurinė neša, kad raudonoji armija
“Kas žuvo kovoj, tie lai se Ladogo ežero pakrantėse, savo veiksmais įžengusi į
mėjo!” — sušunka kacapiš- per kur eina sovietų geležin ■ devintąją
Stalinui pasiųsta nota; Maskva "Smurtas" prieš
Bolševikai prieš
kovos savaitę.
kos “Vilnies” red. Pruseika kelis
Imamasi visų galimų prie(“V.” No. 169.)
džiūgauja
japonus
visuomenę
Vokiečiai aiškina, kad Uk • moni4 sukoneveikti vokiečių
Oi tu, Vabale, vabalėli, ne rainoje karo veiksmai greit veržimąsi Rusijon.
LONDONAS, rugp. 17. —
BERLYNAS, rugp. 17. —
a jaugi ir tu rengiesi tik taip
WASHlNGTON, rugp. 17.' WASHINGTON, rugp. 17.
bus uždaryti ir po to vokiePravda
ir
Krasnaja
ZviezČia
aiškinama, kad artimiau
Nacių
propagandos
minis

“laimėti?” Nejaugi tavo “na čiai nusisuks į Pavolgį, ir
— Prezidentas Rooseveltas — Prez. Rooseveltas ir An
da
pareiškia,
kad
tas
bus
at
šioj
ateity 'įvyksianti Mas
tras
Paul
Joseph
Goebbels
A čalninkas” Bimba tik tiek Krimą, kurie nebus kaip rei
grįžo iš “istorinių atosto glijos ministras pirminin
siekta su Anglijos ir Ameri
kvoje Amerikos ir Anglijos
vilties tau teikia?
gų” šiaurinėse Atlantiko pa kas Churchillis pasiuntė ben pareiškia, kad /Roosevelto
kiant apsaugoti bolševikams kos parama.
atstovų konferencija su Sta
Churchillio
paskelbti
aštuo

krantėse, kur turėjo konfe drą notą Stalinui, sov. Ru
netekus kariuomenės.
linu apimsianti ne tik Sov.
renciją su Anglijos minis sijos diktatoriui. Jam žada nių posmų karo tikslai yra
Mizernesnio kalibro bolše j Aiškinama, kad vokiečiai
Rusijos apsaugą nuo vokie
tru pirmininku Churchilliu. pilnutinę paramą ginklais ir niekas daugiau, kaip tik
vikiškas “literatas” — lino- Kijevo srityje sunaikinę ke Sovietų lakūnai
čių, bet taip pat ir Ja
smurtas
prieš
visuomenės
karo medžiaga, kad jis sek
typistas
dainininkas Ro- Įįas raudonųjų apsiaustas
Iš
Naujosios
Anglijos
ponijos
klausimą.
Ame
kas Mizara prieš keletą me grupes. Viena bolševiaų gau veikia
mingai galėtų grumtis su sąmonę.
traukiniu važiuojant į Warika ir Anglija yra pasiryžu
tų aplankė Sovietų Rusiją. singa grupė sunaikinta Ode
Sako, yra nesąmonė tvir
MASKVA, rugp. 17. — shingtoną, laikraščių atsto vokiečiais, užpuolusiais bol
sios Staliną remti ir japonų
Bet jis ten nepasiliko, o sos srityje?
ševikų
“
tėvynę
”
.
tinti,
kad Vokietija turi bū
Pranešta, kad bolševikų oro vai primygtinai klausinėjo
sutrėmimui
Tolimuosiuose
greit sugrįžo atgal į Ameri Pasiūlo Stalinui į Maskvą ti išginkluota. Goebbels sa Rytuose.
Iš vienos grupės 2,000 rau laivynas ir toliau atakuoja prezidento, kas sutarta ir
ką, į tą kapitalistišką pra-1 donųjų paimta nelaisvėn Vokietijos miestus ir patį ar J. A. Valstybės įsivels ak tuojau sušaukti karinę kon ko, tegul pirmiau Amerika
Sako, Maskvos konferen
ferenciją, kurioje turi daly su Anglija išsiginkluoja ir
Sar4 •
Vokiečiams teko 6 lauko pa Berlyną ir sukelia didelius tyviai karan.
vauti Amerikos ir Anglijos kalba apie Vokietijos išgink cija pasakys Japonijai, kad
Na, “panie tovarišč” Miza trankos ir 14 prieštankinių nuostolius.
Prezidentas
atsakė,
kad
ji. paliautų šeimininkavusi
misijos. Amerikiečiai ir an lavimą.
ra, ar tau nepatiko bolševi- patrankų. Iš kitų apsiaustų
Paskutinį kartą be Berly
visais
karo
ir
pokariniais
Tolimuosiuose Rytuose ir ge
glai bendrai su komisarais
kiškas “rojus”? Jei patiko, raudonųjų grupių
vokie- no, dar buvo puolamas ir
Toliau
Goebbels
nurodo,
tai kodėl dabar pats nesis čiams tekę taip pat daug ne Stettinas, kur orinėmis bom reikalais pilnutiniai sutarta. turi aptarti, kokia karo me kad Amerika ir Anglija ne rai apsižvalgytų.
kubini ir kitus neragini va laisvių ir kariniai grobiai, bomis sukelti dideli gaisrai. Bet Amerika kaip buvus, džiaga Maskvai tuojau rei gali tvarkyti viso pasaulio.
taip ir yra atokiai nuo ak kalinga ir pasitarti apie vei
žiuoti į “matušką” Rosieją, kurių apskaičiavimai
kol
Įspėja prieš
tyvaus karo.
ypač kuomet jūsų “otečes- kas neįmanomi.
ksmus ateityje. Amerika ir
Karo apmokymas
Prezidentas
sakė, kad Anglija, pažymima notoje, Gal reikalaus
tvo” yra pavojuje? O jūs
bolševikus
Savo rėžtu iš vokiečių ra
kaip jis, taip ir ministras tuojau imsis visų priemonių
veidmainiai! Dėl biznio nu- dijo stoties pranešta, kad
CCC jaunuoliams
LONDONAS, rugp. 17. —
pirmininkas Churchillis yra reikalingą karo medžiagą 10 bilijonų
duodate esą proletarijato va Dniepro upėje nuskandinta
Kai
kurie protaujantieji bri
nuomonės
ir
turi
vilties,
kad
duotojai, o tikrumoje esate penkiolika keltuvų su soviebe mažiausio delsimo prista
WASHINGTON, rugp. 17.
WASHINGTON,
rugp.
17.
tai
įspėja
Anglijos vyriaūsy
liaudies priešai, darbininkų tų kareiviais. Ir tuo paupiu — Vyriausybės nuospren bolševikai ateinantį rudenį tyti.
—
Atsižvelgus
į
Anglijos
Notoje pagaliau pareiškia vis didesnius paramos rei bę, kad ji per daug nepasiti
mulkintojai ir parazitai.
dar daugiau raudonųjų ap- džiu CCC (Civilian Conser- ir žiemą neleis vokiečiams
vations Corps) jaunuolių Rusijoje laimėti. Nepasaky ma, kad nieko bus nesigai kalavimus ir pridėjus dar ketų Rusijos bolševikų paža
•
siaučiama.
savo
stovyklose ta, kas paskiau turės įvyk lima sov. Rusijai, kad tik Į sov. Rusijai pažadus, čia spė dads ir raudonosios armijos
Kariniai autoritetai sako, grupės
Kodėl kruvinasis Stalinas
atsparumu.
neįsileidžia į Sovietiją Ame kad Ukraina greit bus likvi apart vykdomų darbų bus ti, jei bolševikai turės pajė sutriuškinti Hitlerį ir Euro jama, kad artimiausiomis
rikos laikraštininkų nei ki duota, o po to vokiečių vei dar kariniai * mankštomos. gumo per žiemą atsilaikyti. pą išvaduoti iš nacių vergo dienomis prez. Rooseveltas
Sako, nesąmonė būtų tvir
tų neutralių valstybių žur kla žymiai pagyvės centri Sako, be šautuvų ir kitokių Matyt, Amerika su Anglija vės.
tinti,
kad vokiečių kariuome
kreipsis kongresan ir reika
(iki
to
laiko
tiek
bus
pasi*
I
I
.
f
‘
*
nalistų? Bijosi? Sarmatija- niam ir šiauriniam frontuo ginklų bus apmokomi tik
laus gal 10 bilijonų dol. dau nė neteksianti gyvybinio pa
ruošusios remti Staliną, kas
MASKVA, rugp. 17. —
karinio pėstininkų drilfo.
8i? Nepasitiki? Juk Sovie se.
jėgumo sutriuškinti bolševi
giau
“
lend
lease
”
fondų.
su
gauta
parama
bolševikai
Čią
nepaprastai
džiaugsmin
Iš
maršalo
Budennyo
va

tams draugingos Amerikos
kus.
CCC stovyklose yra apie
tikrai sukruš vokiečius.
gai pasitikta, priimta ir pri
žurnalistai ne su “elektrinė dovautos milijoninės kariuo 200,000 jaunuolių.
Sako, viskas bus remiama
*
mis ylomis” nuvyktų į So menės Ukrainoje išliks gal
LONDONAS. — Yra ži
Prezidentas
Rooseveltas pažinta prez. Roosevelto ir Hitlerio nugalėjimo pagrin
vietų Rusiją ir tenai nesuba keliolika tūkstančių, ši ka
nių, kad Kinijos diktatorius
dar paaiškino, kad J. A. minis, pirmininko Churchi du.
dytų bolševikiško “rojaus”. riuomenė bus pasprukusi Naciai prieš
Čiankaišekas, matyt, vyk
Valstybės nerems bolševikų llio bendroji nota, kuriąja
Maskvos link gal ten užims
žadama
bolševikams
para

WASHINGTON. — Prez. siąs į Maskvą tartis su Sta
“lend lease” fondais, nes
sabotažininkus
ma.
Notos
turinys
atspauRoosevelto
nuosprendžiu linu.
Ukmergėje, rugpiūčio 4 naujas pozicijas prieš vo
Maskva turi pakankamai au
kiečius.
dintas
Pravdoje
ir
kituose
praplečiama eksporto kon
d., 1940 m. ėjo gatve du Lie
VICHY, Prancūzija, rugp. kso ir gali užsimokėti už
Kol kas maršalo Bude 17. — Nacių okupuotojo Pa įsigijimą Amerikoje karo bolševikų laikraščiuose. Pa trolė.
LONDONAS. — Sunday
tuvos kareivėliai, žydukai
nnyo
suskaldyta
į
daugelį
skelbta
per
radiją.
Graphic
praneša, kad minis
juos arklio mėšlais apmėtė,
ryžiaus policija
paskelbė medžiagos.
tras pirmininkas Churchillis
o kiti žydai pradėjo juos grupių kariuomenė vienur ir vieną milijoną frankų (apie
Diktatorius Stalinas su
Anot prezidento, bolševi
stumdyti ir nešvankiausiais kitur bando persimesti per 20,000 dol.) atlyginimo už kams reikalinga karo me savo artimaisiais komisa
Komunistų partijos orga gal turėsiąs pasitarimus su
Dniepro
upę
keltuvais,
arba
žodžiais kęlioti.
Žmonės
nurodymą tų gaivalų, kurie džiaga paskirstyta į dvi ka rais redaguoja atsakymą nas pareiškia, kad su Ame Stalinu.
tuos kareivėlius užsistojo ir
aabotažuoja okupuotos Pran tegorijas : viena medžiaga Amerikai ir Anglijai.
rikos ir Anglijos pagalba
pasireiškė smarkių protes ko: “Niu, dabar ne Smeto cūzijos geležinkelius. Tuo sa reikalinga tuojaus, kita —
Stalinas sutinka kuo vei naciai bus nugalėti ir bus
CHICAGO
IR APYLIN
tų, kad Lietuvos kareivių ir niška chozlaistvo. Ura Sta botažu trukdomas maisto ateinantį pavasarį, kai bol kiau turėti konferenciją ir ir vėl išvaduoti kraštai nuo KES. — Šiandie debesuota
lietuvių jausmų neįžeidinė lini” Ukmergiškiai to nie pristatymas į prancūzų ir ševikai susimes triuškinti jau daromi pirmieji pasinio hitlerininkų “priespaudos ir ir kiek šilčiau. Vakare, arba
tų. O vienas iš būrio sušu- kad neužmirš.
nacių centrus.
vokiečius.
Šimai.
teroro”.
ryt°j gali būti kiek lietaus.

T

sako

Prezidentas
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veikimas

Amerikos lietuvių gyvenimas
LIETUVIAI BRAZILIJOJ

GERMAN PENKTRATION

RUSSIAN NAVAL RASIS O

Kun. Ragažinskas

(Tęsinys)
Brazilijos ūkininko prie
šas nr. pirmas yra skruzdė
lės. Kai jos užpuola sodus
tai po dienos kitos ant me
džių nelieka nė vieno lapo.
Jos tų lapų neėda, bet lyg
kokiomis replėmis nukerta
kotelius. Vienos kerta įlipu
sios medin, kitos neša la
pus savo urvan.
Kova su skruzdėmis yra
viena iš sunkiausių, čia ūki
ninkui talkon ateina ir vy
riausybės pagalba. Miestuo
se yra specialūs žmonės, ku
rie kasdien važinėja, kur tik
pasirodo skruzdelių, ir ja3
naikina. Radę jų iškastas
skyles pila vandens, leidžia
nuodingų dūmų, kuria ugnį.
Visos priemonės būna
tol
nesėkmingos, kol- būna pa
liestas dūmų, ar vandens jų
lizdas.

Brazilijoj yra daug gyva5
čių. Kaip paduoda statisti
kos daviniai, įkandimų per
metus būna apie keturis
tūkstančius. Seniau nemažas
nuošimtis įkąstųjų mirdavo.
Dabar gi yra išrasti vaistai,
kurie gyvatės įleistus žmo
gaus kūnan nuodus daro ne
pavojingus.
Gyvatės, kaip ir kiekvie
nas sutvėrimas, mėgsta šilu
mą. Žiemą, nakties metu, jos
išeina iš savo lizdų, eina
ieškoti maisto ir šiltesnių,
patogesnių vietų. Pasitaiko,
kad gyvatė radus prie namų
naktį šunį ar katę bemie
gant, prisiglaudžia prie jų ir
taip praleidžia naktį.
Vienas yra buvęs įvykis
lietuvio šeimoj, kad gyvatė
nakties metu įšliaužė į lopšį
•
*
ir apsivyniojo apie vaiką.
Motina, naktį žiūrėdama ar
vaikas nenusiklojęs,
savo
ranka užčiuopė ką ta tokio
labai šalto. Užžibinus žiburį,
pamatė lopšy gyvatę, kuri
iškėlus kaklą, savo nuodin
gais dantinmžs grąsino vi
siems, kurie prieš ją kėsin
tųsi. Gelbstint vaiką, šeimos
tėvas, apsivyniojęs rankas
skuduriais, kad gyvatė ne
įkąstų, griebė ją už galvos
ir numetęs žemėn pagaliais
uždobė.

Belankant P. Brazilijos
lietuvius Florestos klebonas
paprašė manęs kelioms die
noms pabūti jo parapijoj,
nes jis norėjo išvažiuoti pa
ilsėti. Floresta yra panaši
į lietuvišką bažnytkaimį. Pa
rapijos ribos į vieną pusę
tęsėsi virš 60 amerikoniškų
mailių. Aišku, kad visi pa
rapijiečiai prie Brazilijos
kelių ir susisiekimų priemo
nių sekmadieniais
negali
susirinkti parapijos bažny
čion. Už tat tolimesniuose
rajonuose yra koplyčios,
kur laikas nuo laiko apsi
lanko kunigas atlasydamas
šventas Mišias, krikštyda
mas, ženydamas ir kitus patarnavimus teikdamas Įprasta susisiekimo priemonė —
joti raitam.
Raiti joja ne
tik vyrai bet ir moterys.
Net ir labai seno amžiaus.
Toj pačioj Florestos apylin
kėj gyvena apie pora deset
kų lietuvių ūkininkų. Jų vi
si šeimos nariai sekmadienį
bažnyčion, kelias ar kelioliką mailių joja raiti. Net ir
senutės.
Senelė Subatienė
jau virš septyniasdešimta
metų, tris, keturis
kartus
per savaitę atjoja bažnyčion
6 mailes.
Sausanavičienc
turinti per aštuoniasdešimta
metų irgi kelias mailes baž
nyčion joja.
Jojimas —
prieinamiausią Susisiekimo
priemonė, ypač lietaus pe
riodu, kai visi keliai ir kele
liai būna neišbrendami. Ve
stuvninkai šliūban irgi joja
raiti.
Nuotaka,
vestuvi
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DR. J. J. SIMONAITIS

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

(“Draugav” Acme telepnotOl i

Vokiečiai Ukrainoj drožia rusams paskutinį smūgį.
Rusų apsigynimo vietos sutriuškintos ir vokiečiai nuo
Kievo viesulos smarkumu atsidūrė prie Juodųjų jūrų.
ninkais parėdais apsirengu
si ir gėlėmis papuošusi eave ir savo žirgą apsisiautusi
apsiaustu sėda ant žirgo ir
šalia jaunojo, su keliolika,
ar keliais desėtkais palidovų, kloniais ir kloneliais,
lyg koks ilgas karavanas
per dykumus, traukia bažnytkaimin. Atjoję, arklius
pririšę prie šventoriaus tvo
ros, apsitaisę drabužius ir
veidrodėliuose
patikrinę
veido ir akių grožį, žengia
prie
altoriaus
sumainyti
aukso žiedus. Po šliūbo už
eina kurion nors užkandinen pasistiprinti, išsigerti
taip mėgstamo vyno, prisi
pirkti lauktuvių ir dirtinų
šovinių, kuriais šaudoma vi
su keliu ligi sugrįžtama na
mon.
Kartą viena lietuvių
porelė šliūban sunkvežimiu
atvažiavo. Po šliūbo ir ma
ne pakvietė į vestuves. Su
sėdom visi į troką, lietui
smarkiai lyjant, per raudo
ną Brazilijos molį, staugda
mas troko motoras traukė
vestuvninkus namon. Ligi
pasiekėme namus pekelėje
keturis kart sunkvežimio
ratai nuslinko griovin. Visi
vestuvninkai, išskiriant jau
nuosius turėjo išlipti ir kur
kas prieina stumti “karie

Whcre Does It tio?
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SCALE Of MILĖS

Brazilijoj gyvatėms patek
ti į vargingo žmogaus tro
belę nėra ^mku. Ten per
pamatus vidun gali įlysti
ne tik gyvatė, bet ir viduti
niško didumo paršas. Pro
vincijoj, statoma daug na
melių iš lentų. Pamato jo
kio nedaro. Stato tięsiog
ant žemės, arba ant medi
nių kulbių (kaladžių).
Nors Brazilijoj yra daug
gyvačių, tačiau lankant po
plačiuosius Brazilijos plotus
lietuvius, gyvačių įkąstų ne
daug teko sutikti. Su tom
gyvatėm ne taip jau baisu,
kaip vaizduojamasi.

“THAT LITTLE GAME” —
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ta laikraščiuose ištrauka iš veja? Gal “Vystanti Gėlė”
komunistų laikraščio “Lais- malonės atsakyti.
Nekask kitam duobės, ar
vė”, No. 107, gegužės-May
6 d., 1941 m. Po antgalviu: ba nerašyk kitam ant nu
“Laisvoji Sakykla” straips garos, nes kiti ant kaktos
nio autorius “Vystanti, Gė duodami atsakymą užrašys.
K. D.
lė” prikaišioja Lietuvos pa
bėgėliams nuo bolševikų oPirmasis apkeliavęs ap
kupantų. Sako: “Kyla klau
simas, kodėl tie fašistiniai linkui visą pasaulį, Magelponai bėgo, kas juos veja?” lanas, — buvo katalikas.
Dabar paklauskim, kodėl
Didžiausias
psichologas,
Rugpiūčio 8 d. netikėtas “ponai” bolševikai-komisa
svečias atsilankė pas Ker- rai bėga iš bolševikų oku nustatęs įgimtųjų paveldėX
nagius, 243 Dickinson St.: puotos Lietuvos? Kas juos jimų įstatymus, Mendel, bu
vo kunigas.
Kaunietis su žmona iš Hart
ford, Conn. Iš pasikalbėji
mo pasirodė svečias yra ka AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
talikų stambus veikėjas-pa- Res. 6968 So. Talman Ave.
TeL OANal 6183
trijotas lietuvybės reikaluo Rea. TeL GROvehiU 0617
Office teL HEMloek 4848
se. Pasisvečiavo, apžiūrėjo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žymesnes vietas, Philadel
2201 VVest Cermak Rd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
phia miestą ir apylinkes.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

V. Apsaugos Bonų $14,000.
Klūbo valdyba susirinkimo
įgaliota, visą tą reikalą tin
kamai sutvarkyti — atlikti.
Bonai, išpirkti dešimčiai
metų, bet prisėjus reikalui,
bus ir anksčiau ištraukti.
Tai, puikus Lietuvių Tau
tos Pašalpinio Klūbo gestas
Dėdei Šamui.
Klūbo narys
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Neperseniai buvo paskelb-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
AKIŲ GYDYTOJA8
SPECIALISTAS

Iš Lietuviu Tautos
Pašalpinio Klūbo
Philadelphia, Pa. — Rug
piūčio 3 d. buvo šauktas
specialus susirinkimas atvi
rutėmis.
Narių atsilankė
skaitlingai. Pirm. Jonas Kle
vas paaiškina tikslą susi
rinkimo.
Pasirodė, ' klūbo
gaspadorius Kostantas Skupeika atsisako nuo vietos
ir tuojau buvo renkamas
naujas. Į kandidatus buvo
nubalsuoti trys: buvęs se
nas rašt. Jurgis Bekeris, Jo
nas Navickas ir Jonas Jur
gaitis.
Slaptu balsavimu
daugiausiai balsų gavo Jur
gis Bekeris.
Atsisakiusio rašt. J. Bekerio vieton išrinktas nau
jas —*Kazys Povilaitis, 4132
Maywood St., Phila., Pa. Vi
sais klūbo reikalais kreip
kitės viršui nurodytu adre
su. Į atsisakiusio vice pirm.
J. Sutkaičio vietą išrinktas
Jonas Navickas.
I
Reguliariam klūbo susi
rinkime nubalsuota ir rug
piūčio 10 d. mėnesinio su
sirinkimo užgirto pirkti S.
i

tą” iš griovio.
Paskui vėl
sulipo ir važiavo ligi vėl
ratai nusklendė griovin. Kai
namus pasiekėme daugumas
buvo ir perlyti ir raudonu
moliu lig ausų aptaškyti.
PIRM NF.GU PURKŠITE

MATYKITE MUS!

2423 VV. Marquette Road

PHYSICIAN AND SURGEON

DR. T. DUNDULIS

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal satartį.
Office teL YARda 4787
Narni} tel. PROspeet 1930

KuvlrS 20 metų praktikavimo aklų
taisyme ir gydyme
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegystę
lr toliregystę;
palengvins aklų {tempimą, p rašai i nh
galvos akaudėjlmą, svaigimą lr aklų
karšų.

MODERNIŠKIAl SI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BUDAI
SpeclalB atyda atkreipiama i valkų
akla
»
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Ave.
TeL YARDS 1373

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vaL nno 1—3; nno 6:30—8:30

756 VVest 35tfa Street

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 S. Halsted St, Chicago

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa leisdami
Uekaamlnuotl Jas moderniškiausia
metodą, kurią regijlmo mokslas
gali sutelktL
Sl MIETAI PATYRIMO
pririnkime akinių, korto psisllns
visą aklų Įtempimą.

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

1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas CANAI/ OSSS — Cbicago
OFISO VALANDOS
Kasdien »:00 a m. Iki t.80 p. m.
Treč. Ir iešt: >:00 a. m. Iki
1:10 p. m.

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

2158 VVest Cermak Road
Ofiao ML OANal SMB
Ofiao VoL: 2—4 b 7—6
TRL:

TaL YARda 3346

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

3409 S. Halsted St
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

TelefofnaA; HEMloek &84R

6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki I
Nedėliomia pagal autartį
Telefonas CANai 7339

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Carr-Moody Lumber
Company
3039 So. Halsted St
VIC. 1272

Budriko Radijo Prngoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7, vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.
«•

l

* tt

» (

1821 So. Halsted Street

Resideneija: 6600 8o. Artesian Ar
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 9 popiet
iki 8 vaL vakaru.

6

DAKTARAI
TsL YARda 3146
VALANDOS: Nno 11 iki 12,
■
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS «
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

f

z

3343 So. Halsted Street
ToL OANal 6969

2155 VVest Cermak Ros*,
OFISO VALANDOS
ii 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal —tartį.

1~4

Ofiso TeL:
Bmid. Tet:
VlRginia 1886
PROspeet 1684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1853 West 35th Street

DR. V. L SIEDL1NSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir .
Penktadieniais.
y

4631 So. Ashland Ave.,
TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Še&tadieniais.___________

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAB IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Rea telejonas SEEIey 0434.

4729 So. Ashland Ave.

Akiniai teisingai prirenkami
Kamp. 15tos gat Ir 49th CL
per patyrusį lietuvį daktarą.

Idėtu via Pardavėjas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 VVest Cermak Road

DR. S. R. PALUTSIS
Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 8088.

DR. P. Z. ZALATORIS

LIGONIUS PRIIMA:
arti 47th Street
rai.: nno 9 vaL ryto iki 6 vai. vak Kasdien aus 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. Ir Sekmad tik auaitarlua.
Seredoj pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Furniture House

TeL CANai 0257
Res. teL: PROspeet 665^

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND 8URGE0N

DR. PETER T. BRAZIS

JOS. F. BUDRIK

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Trečiadieniais pagal sutartį

DR. F. G. WINSKDNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

Stanley LltwtiuM — Vclėjas

Telefonas REPublic 7868
Ofiao teL VlRginia 0036
Rezidencijos taL: BEVerly 8244

TeL Cicero 1484

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojama namų pastatymą at
pataisymą — Nieko Įmokėti — t
metai Išmokėti — Apkalnavlmas
dykai.

REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.

DR. STRIKOL’IS

TeL YARda 6921.
Rea.: KENwood 5107

,

DR. S. BIEŽIS

OFISO VALANDOS:
Nao 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir ano 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį. ___
Ofiao telefonas PROspeet I7ST

(2-tros lubos)
TeL MEDvray 8880
Chicago, UL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, uuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 ibi 12 vai, ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,

4631 So. Ashland Ave.
TeL TARds 0994
f’
Bez. TeL KENwood 4300 VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
hįedėtiomia Uuo 10 iki 12 vul. dis^į

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasaulini, kad esame lala
via verta tauta.

flsa. Hkoronalrta

y

DRAUGAS

Pirmadienis, rugp. 18, 1941

3

APSAUGOS
BONAI

KAS REIKIA ŽINOTI

A

Apsaugos bonai
Mūsų

Trejos Ašaros

A

Vaikams,
ar moterims
dažnai tenka ašaromis reik
šti blogą nuotaiką, ar sielos
skausmą.
Vyrai
skau
džiąsias emocijas parodo
kitaip, tačiau ir jiems pasi
taiko momentai,
kuomet
nenoromis ašaromis apsipila.
Tokių momentų teko per
gyventi ir man.
1917 metais tuo laiku, kai
pirmajam pasauliniam karui
besiartinant vokiečių kariš
koji valdžia leido okupuo
tos Lietuvos atstovams su
važiuoti pasitarimui
savo
krašto reikalais Vilniuje,
suvažiavimas įvyko rudenį,
kuriame (suvažiavime) te
ko dalyvauti sykiu su ki
tais atstovais. Tuomet jau
buvo beprašvintanti vilties
aušrelė atgauti Lietuvos
svajotą
nepriklausomybę.
Tame lietuvių sąskridy visų
srovių vienbalsiai
nutarta
atstatyti demokratijos pa
grindais tvarkomą ir vaka
rų kultūros siekiančią Lie
tuvos valstybę. Visų entu
ziazmas buvo pakilęs iki
aukščiausiojo laipsnio, “Va
lio!” ilgai, ilgai aidėjo salė
je, kaip sprendimas liko
priimtas ir viešai perskai
tytas.
Tuo pačiu laiku
Vilniaus lietuviai suvažia
vimo dalyviams
parengė
vakarą su dainomis, vaidi
nimais, gal butų geriau pa
sakius, su patriotiškais per
statymais.
Buvo, atmenu,

ŠALTIMIERO LIETUVIŲ
DIENOS NAŠLĮ K E
KONTESTANTE

t

scenizuojama giliai Lietu
va, bepradedanti busti ir
pakilusi pilna džiaugsmo,
entuziazmo ir jėgos. Matėm
gražių scenų, kurioje sena3
vaidyla pašokoj a lietuviams
apie senovės Lietuvą. Ku
nigo Bražio vaidinimui paruošta įspūdinga,
didinga
kantata puikiai atlikta.

tai serga; vėliau. — Kauno
ligoninėj mirė * Maironis.
Skaudi visai Lietuvai žinia.
Susijaudinimas.
Jo laido
tuvių dieną Kauno bazilikoj
| susirinko žmonių gausybės,
Pamladose dalyvauja
prezidentas, valdžios aukštieji
Tos scenos, ypač gi kan
atstovai ir kiti; kariuomenė
tata darė nepaprasto, lietu
ir jos vadai palaiko tvar
vio sielą pagaunančio įspū
ką gatvėse ir šventoriuje.
džio.
Pagaliau po didelių
Bazilika pasipuošė
gedulą
kančių, ilgų lūkesčių suvar
bažnyčios viduje aukštas,
ginta lietuvia siela mato,
didis katafalis, ant jo kars
jeigu ne atstatytą Lietuvą,
tas su Maironio lavonu. Jį
tai bent jos šešėlį; geroji.
,
.
.... x u4. i-.........................u lls keturių
pusių
gaubia
viltis žibtelėjo
jai
žaibo I rv/olnri
„
,rronii
. lz\a
,
,
. .
Iroortmm
p^atus ; gedulos kaspinai.
staigmena ir jėga.
Vieša,
Apie katafalką ir ant alto
širdžiai
brangi
lietuvių
rių žeria žvakių kynelės;
daina Lietuvos sostinėje!
jos žiba,
plasnoja, gedulą
Lyg tai butų suskaudusios,
•
»
skelbia,
šventos giesmės,
beveik sustojusios vilties
psalmės aidėja plačioj* ba
lietuvio siėlos sapnas. Bet
zilikos erdvėje; jos dailios
tai ne sapnas, tai tikrenybė.
Sieloje vyksta nepaprastas,
grandiozinis
išgyvenimas,
susijaudinimas.
Gyvosios,
galingosios Lietuvos šešė
lis. Tos malonios, savosios
dainos.
Lietuviai — iški
los šeimyninkai, lietuviai — are common offenders
pakviestieji iš visų Lietuvos
kampų svečiai!
Šiuo mo
mentu nebuvo, turbut, lietu
vio kuriam nebūtų riedėję
džiaugsmo ašaros per skru
stus.
Verkiau ir aš.
•
Kam lietuvių nežinomas
yra musų dainius ir prana
šas Maironis. Jis savo dai
nomis gražiąją Lietuvą, jos
gamtą, dukras, dvasią. Jo
dainos gražios
pagaunan
If you’re paat 40, the chancea are
your breath will be offensiva
čios širdį; jos aidėja sker that
oftener than that of a young person.
sai ir išilgai visos Lietuvos. Fermentation of tiny food particles
caught by partial platės and denJis pranašystės dvasios pa tures frequently cauae this condition
gautas, mums tebesant ma which you yourself may not detect
but which is so offensive to others.
skolių priespaudoj,
skelbė Why not take the easy, pleasant prethat so many fastidious peo
Lietuva busianti laisva ir caution
ple ūse to halt this fermentation—
garsi.
Jo dainas kartoja Listerine Antiseptic omployed as a
mouth rinse. It irnmediately makes
vaikai mokyklose, jas mie the breath sweeter, purer, less likely
lai dainuoja jaunimas. Jis to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louia, Mo.
visų gerbiamas ir mylimas.
Bafora Any Data Uaa
Ir štai po visą Lietuvą pa LISTERINE ANTISEPTIC
sklydo žibia: Maironis rimTo Maka Your Braath Suiaatar

MIDDLE-AGED
PEOPLE

oterys

graudingos; jas gieda ope
ros solistai. - Žmonės susi
graudinę “Amžiną atilsį”
kalba ir dažnai meta žvilgs
nius į karstą. Karstas gi
su Maironio kunu aukštai
iškeltas tarp žmonių apa
čioj ir bažnyčios
puošnių
skliautų.
Musų
dainius,
tas, kuris savo dvasia ir
idėjomis sujudino lietuvių
sielas, savd dainomis lankė
si po kaimus ir laukus, mo
kyklas ir lietuvių
namus,
kuris žadino Lietuvos mei
lę ir mintį apie Dievą, da
bar guli negyvas tarp žmo
nių ir aukštybės, tarp pra
einamojo laiko ir amžiny
bės.
Jo siela nukeliavo į
amžinąją buveinę, mus pa
liko šioj žemėje.
Realybė
žemai, skelbiamos idėjos
aukštai, amžinoji tiesa žmo
gui nepasiekiamose aukšty
bėse.
Eina mintys viena
paskui kitos, pinasi; tų min

čių junginys — dainiaus,
asmenybė.
Jug mums vi
siems teks keliauti į amži
nybę!
Ar dainiaus idėjos
įgaus galios Lietuvos sie
loj ir istorijoj, ar jos nukelaius su juo į nepasiekia Naudokitės pilnesniu
mas aukštybes
ir paliks
Lietuvą kam kitam valdy
"Draugo" patarnavimu
ti? Kas bus su naujai gi
musia Lietuva? Tokios kilAr reik pašto ženklelių?
sta mintys su jomis ir bai
Ar norit registruoti lalSKą,
mė.
Graudu, liūdna!
Ir
-pirkti “Money Order”, adnepajunti, kaip rieda per
išrausti siuntinius? Kreipki
skruostus liūdesio ašaros.

Did “Diamond Jim” Have
Stomach or Ulcer Pains?
It la hardly likely that Diamond Jim
Brady eould have eaten bo voraclously lf he aulTered after-eating
paina. Sufferers who have to pay
the penalty of stomach or ulcer
pains, indigestlon, gas pains, heart
burn. burning sensatlon, bloat and
other condittons caused by excess
acid should try a 25c box of Udga
Tablets. They mušt help or money
refunded.

tės į “Draugo” raštinę!

•

Ar reik notaro parašo ap

Asfhma Mucus

Loosened First Day
For Thousands of Sufferers
Choking. supins, wheexlng spasmi of
Bronchial Aat hm a ruin sleep and energy. Ingredlenti ln the prescription Mendaco qulckly clrculste through the blood and commonly help loosen the thick strsngllng mucus
the flrst day. thus sldlng nature ln palllating
the terrlble reeurrlng choking spasms, and
ln promotlng freer Dreathlng and restful
sleep. Mendaco la not a smoke, dope. or lnJectlon. Just pleasant. tasteless palllating
tablete that have helped thousands of suffsrers. Prlnted guarantee srlth each package
-^įoney back unless completely satlafactory.
Ask your druggist for Mendaco today. Only Mc.

ba

antspaudos ?

kas,

visiškai

kurių

rOBOSLAY-AMERICAI

nesu

RADIO BROADCAST

prantat? Kreipkitės į “Drau

Jlrary Satnrday, 1:30 to 2:30 PJL

go” raštinę!

Ar reik kokio nors verti

mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės j “Draugą"

k

2334 So. Oakley Ave., Chica

go. UI, Canal 8010

Įstojo į Našlikių Konteetą, gyvena 1916 So. Fourth
St., Rockford, III. Tikisi
laimėti Našliukių Karalie
nės vainiką ir $100.00 ver
tės rūbų eilę per šaltimiero
Lietuvių Dienos Milžinišką
parengimą Žaliame Oaks
Darže prie 119-tos ir Archer
Ave.
Rugp. 31 ir Rūgs. Į
1 d. Labor Day.
Tą diena rinksime ir dvi
garbės
palydoves kurias
("Draugas- Acme telephoto)
apdovanosime
po
$50.00
Chicagietė Abbie Cantrill (kairėj), kuri ištekėjo už
vertės rūbų eilėmis.
žygiuoja NašlikėsH
Žy Įeit. J. Jtockefeller Prentice (dešinėj), mirusio milijogiuokite ir jus į Lietuvių rieriaus John D. Rockefellerio anūko. Leit. Prentice
Dienos Parengimą!!
tarnauja Camp Forrest, Tenn.

STATION
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• Vestorfag a prognus •< •

tYtigoslav Folk Mūšio

25 METU JUBILIEJAUS

KNISAS
MAŠINŲ

FONDUI

NEVIENAS

NUOŠIRDŪS
"DRAUGO"
PRIETELIAI
PLATINA

IŠVAŽIAVIMO
BILIETUS

LABOR DAY
Rugsėjo-Sept.
1 d., 1941

SKAITYTOJAS

GRAŽINO
NET

KELETĄ

BILIETŲ
KNYGUTES

VYTAUTO PARKE
Prie 115-tos Gatvės Tarp Cravvford ir Cicero
t

J

m Tmv DURĮ

I

VISI
Ponia Neiye Micevich

e

FALAADECH'J

Ar gavote

iš valdžios kokias nors blan

LLatan to

Dienraščio "Draugo”

"DRAUGO"

v

Kl. Ar vaikai gali pirktis
Apsaugos Taupymo StamPių?
At. Taip.
Šimtai tūks
tančių Amerikos vaikų per
ka tokias stampes reguleriai.
Kl.
Kodėl reikia vaikus
paraginti pirktis Taupymo
Stampių?
At. Dėlto, kad jie įrašo
savo vardus į Roll of Honor
tų amerikiečių, kurie paro-

do diktatoriams, kad Ame
rika yra vieninga ir kad ji
nesvyruoja savo laisvės iš
laikyme.
Kl.
Kai vaikas priperka
stampių tiek, kad jas gali
išmainyti į boną, tai ar jo
boną galima išrašyti ant jo
vardo?
At.
Taip.
Nepilname
čiai gali turėti boną. Dau
gelis tėvų savo bonus užra
šo ant vaikų vardų, kad jie
vėliau turėtų kuo tęsti savo
mokslą

,
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- Bendradarbiams tr korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma 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, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dfenradčlo “Draugo” rSmCJuma Ir akaltytojamji
alunčlu aveiklnlmus Ir gertaualua linkSjimua!
Jūsų dienraitia ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas
apls jvalrlus katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie

sas, gina ir saugo Jas nuo imtinojo ligmymo priešų.
^Daugariopal tspadauglja jūsų katallkliko dlenraičlo skaitytojų skal-

* AMLETO GIOVANNl OIOOOMANI.
Laodlcea Arkivyskupas,
ū pails Hik sa Delegatas

Bendradarbiavimas
■F“' •
Primygtinai įrodinėdamos, kad Lietuvoje vykstąs
bendradarbiavimas “Naujienos” klausia, “kur yra to
‘bendradarbiavimo’ su naciais riba? Ir štai, girdi, toji
riba “turėtų būti tokia: Lietuvos teisė laisvai spręsti
savo likimą”, nes “kai tik pasirodo aišku iš Hitlerio
arba jo komisarų, pareiškimų ir darbų, kad naciai
šitos teisės nepripažįsta, tai visoks kooperavimas su
jais darosi Lietuvai ne tik bergždžias, bet ir žalingas”.
Pirmiausia neaišku, kaip galima atriboti bet kokį
su bet kuo bendradarbiavimą tautos teise laisvai ap
sispręsti, o antra, jei tai ir būtų įmanoma, bendradar
biavimas su naciais, jei jis nesveikas dabar, juo la
biau jis būtų žalingas tada, kai Lietuva laisvai spręs
dama savo likimą imtų su jais kooperuoti.
Bendrai, “Naujienos’’’ labai daug kalba apie faktus,
kurie rodą, kad kai kurie asmenys nuėję “pusėtinai
toli”, bet tų faktų dar nepadavė. Nebent laikraštis
pamiršta, kad prievartos keliu išgaunamos nuolaidos
nėra bendradarbiavimas.
Sakysim, plėšikas, su ginklu rankoje, priverčia pi
lietį išmušti kieno nors langą. Nejaugi ir tai būtų ga
lima pavadinti bendradarbiavimu su plėšiku? Pasku
tiniuoju laiku padėtis Lietuvoje kaip tik ir atrodo
esanti panaši.

“Negalėdami užginčyti ir nuneigti pranešamų fak
tų tikrumą, stengiasi apmurzinti ir iškoneveikti patį
pranešėją.
“Vietoje pasmerkti piktus darbus, pav. nekaltų
žmonių nužudymą, bolševikiškieji redaktoriai sten
giasi visus tuos pranešimus apšaukti — vokiečių
propaganda, lyg tuo visos padarytos bolševikų blo
gybės Lietuvoje savaime nyksta.
“Nužudymas liks nužudymu kaip mes apie jį bekal
bėsime. Toks lengvas bolševikų atsinešimas prie vi
sokių piktų darbų ir noras užmerkti akis prieš. vi
sokias blogybes išduoda juos pačius, kad jie solidaruoja nusikaltimui.

“Moderniškoje teisinėje valstybėje baudžiamas ne
tik tas kiuris atliko piktą veiksmą, bet ir tas kuris
pritaria pikto darbo įvykdymui.
“Lietuviškieji bolševikai žino, kad jiems nereiks
čia už tą solidarizavimą nusikaltimui atsakyti, todėl
jie tokie drąsūs visoms savo “tavorščių” piktadary
bėms.
“Bet tegul neužmiršta sovietiškų budelių — išžudžiusių tūkstančius mūsų tautos brolių Lietuvoje,
palaikytojai ir draugai, kad už piktus darbus yra
ne tik fizinė, bet ir moralinė atsakomybė. Tautos pra
keikimas kris ant tų išgamų galvų ir nekaltai pra
lietas brolių kraujas šauksis atkeršijimo į patį dan
gų. Neturės savo sieloje ramybės visi bolševikiškųjų
budelių draugai, kurie šiandien vienu ar kitu būdu
remia savo sėbrų piktus darbus.
“Gal neužilgo ateis laikas, kada Amerikos lietuviai
iš savo giminių pradės gauti laiškus, su pranešimais
apie bolševikų nužudytus arba ištremtus brolius, se
seris, tėvus ir giminaičius.
“ĮCur tada lietuviškieji bolševikai paslėps savo akis, nes tų giminių laiškus nebepavadinsi hitleriška
propaganda. Kol ateis tas laikas, kada bus laisvas
susirašinėjimas su Lietuva, reikia manyti, kad bol
ševikų būriai sutirps Amerikoje, kaip pavasario snie
gas. Dabar jau ne be kas beliko iš tos triukšmingos
armijos, o kaip Stalino vergų kolonos išsisklaidys po
Sibiro stepes, tai jokiu cementu bolševikai nebesulipdys savo kolonų Amerikoje.”

•

Nekviesti svečiai
Apie vokiečių okupaciją “Garsas” pastebi*.
“Vokiečiai Lietuvoje jaučiasi, kaip tikri šeiminin
kai. Jie paskelbė civilinį režimą, paskyrė komisarus.
Vokiečiai sakosi globosią lietuvius ir įspėja, kad jų
gerovė rišis su ištikimybe ir paklusnumu naujam re
žimui. Iš viso ko išrodo, kad vokiečiai visai nemano
suteikt Lietuvai pilną laisvę ir nepriklausomybę, nors
lietuvių tauta pilnai įrodė, kad ji gali pati save val
dyti ir progresuoti. Taigi tautos kovų kelias toli gra
žu dar neišeitas. Vienok nežiūrint visų kliūčių ir
sunkenybių tauta nenurims iki ji neatsieks pilnos
laisvės ir nepriklausomybės.”

•

Ukrainos kviečiai
Visi daviniai, diplomatiniai ir kariniai, rodo, jog Ru
sijos-Vokietijos karas pradeda rodyti persvaros žymių
Vokietijos pusėn.
Tiesa, naciai jau nebeveda staigaus karo. Dabartinė
jų strategija pasuko kita linkme — jie stengiasi ap
supti kuo daugiausia raudonosios armijos būrių ir
paskirai juos sunaikinti, nes pagaliau vokiečiams ne
taip svarbu pereiti plačius žemės plotus, kaip sovietų
kariuomenės disintegracija.
Paskutiniuoju laiku didžiausi karo veiksmai vyksta
pietinėje Ukrainoje, kur vokiečiai, matomai, nori dar
suskubti užimti nenupiautus kviečių laukus.
Tačiau, kad vokiečiams iš to būtų daug naudos sun
ku tikėti, nes reikia manyti, kad jau šiuo metu pri
nokusius kviečių laukus rusai, jei nesuspėjo nuplauti,
tai pasitraukdami sunaikins. Dėl kviečių ųetekimo Ru
sijai nesusidarytų nepakeliami nuostoliai, nes maistui
rusai daugiausia naudoja rugius, kurie auga šiaurėje.
Bet strateginiai ir moraliai rusų nuostoliai Ukrainos
netekus būtų milžiniški. Čia sukoncentruota gyvento
jai, čia svarbieji Juodosios jūros uostai, čia išvystyta
geležies kasyklos ir milžiniškos elektros pajėgos sto
tys. Todėl tenka tikėti, kad Odesoje, Nikolajeve ir ki
tose svarbesnėse Ukrainos vietose rusai laikysis iki
paskutiniosios.

Nepatinka
Dėl susidariusios pas lietuviškuosius komunistus
karštligės “Lietuvių Žinios” rašo:
“Kiek isteriško pykčio išlieja bolševikų laikraščių
redaktoriai ant galvų tų žmonių, kurie pranešinėja
Amerikos lietuvių spaudai tik plikus faktus iš lietu
vių gyvenimo bolševikų okupacijoje.

Ir liūdna ir keista-----Rašydamas apie esamąją padėtį Lietuvoje “Darbi
ninkas” pastebi:
“Buvusi laisva Lietuvos valstybė.” Apie bu
simąją nė neprisimenama----- Ir liūdna, ir keista.
Tiesa, dabar karo padėtis; Lietuva bolševikų be
veik sunaikinta; visur netvarka ir suirutė; inte
ligentija dalinai likviduota, dalinai pakrikdyta;
tvarkai užvesti prireikė vokiškos organizuotės ir
t. t. ir t. t. Be to, dienraščio “Į Laisvę” žodžiais
kalbant, štai kokia padėtis atsiskleidžia:
“Lietuviai kaip vienas susiklausydami grįžta
prie darbo, prie tvarkos. Mūsų akys šviesesnės ir
veiduose matyti šypsena. Bet kurie laikini sun
kumai nėra sunkumais. Dabar viskas lengva, nes
žinai, kad rytą kėlęs būsi namuose ir vakare tik
rai grįši namo. Tas nuolatinis netikrumas, tas
žvėriškas elgimasis su žmogumi mūsų jau nebepersekioja.”
“Suprantama, kad ištrūkusiam iš pragaro bet
kas yra gera. Ir skaistykla atrodo kaip rojus. Be
to, masinama viltimi, kad “lietuvių tauta.... li
ko įtraukta į Europos tautų bendruomenę, o jos
likimas sujungtas su visų kitų Europos tautų li
kimu, kurioms, karui pasibaigus, prasidės naujas
gyvenimas naujais pagrindais tvarkomoj naujoj
Europoj.”
“Nebe pirmą kartą girdime apie busimąją
Europos tautų santvarką. Gal tektų ja ir susiža
vėti, jei žinotume, ar bent apytikriai suvoktume,
kokia toji santvarka bus. Bet nieks nesiima to
išaiškinti. Tad dėl miglotų idėjų ar dėl tuščių kad
ir gražių žodžių sielotis netenka. Tačiau yra vie
nas žodis, tokiu stambiu turiniu našus, kad dėl
jo ne tik sielojamasi, bet .ir gyvastį atiduodama.
Tas žodis tai — nepriklausomybė. Ar jį pradedam
pamiršti, ar ndlšdrjstam ištarti,”

t

(“Draugas”, rugpiūčio 18
d., 1916 m.)

Rusai sulaikyti Galicijoje.
Vokiečių-austrų kariuome
nė sulaikiusi rusus Galiiijoje... Rusai taip pat at
mušti šiaurėje nuo Dniepro
.upės... Visu frontu Galici
joje seka artilerijų dviko
va...
Rusai žudą savo karei
vius.Grįžę iš rusų fronto
žmonės pasakoja, jog rusų
vadovybė kai kuriais atve
jais artilerija apšaudanti
besitraukiančius savo karei
vius... Rusija giriasi turin
ti perdaug kareivių todėl
jų ir nesigailinti...

Laukiama visiško Austri
jos puolimo... Visa Prancū
zija laukia su nekantrumu
Austrijos puolimo... Pran
cūzai mano, jog Austrija
nebegalėsianti ilgai kariau
ti ir suklupsianti panešusi
' baisėtinus nuostolius Itali
jos ir Rusijos frontuose...

Anglijai paskolins $250,000,000.... Jungtinių Valsty
bių bankai pasižadėjo An
glijai paskolinti $250,000,000...
Paskolos sudarymu
rūpinasi bendrovė
“J. P.
Morgan ir Co/’«..r •
Mokykloms paskirta $17,804,531.... Pereitais metais
Chicagoje apšvietai išleista
17,804,531 dolerių.....
•
z
Rusai mušasi su žydais...
Užvakar Maxwell gatvės ar
pylinkėse susimušė rusai su
žydais... Muštynės kilo vien
tik dėl aklos vienos tautos
prieš įritą neapykantos...
Muštynių metu vienas žmo
gus užmuštas ir keletas su
žeistų...
•

Miltų ir kviečių kainos
krinta.... Pastaromis dieno
mis miltų ir kviečių kainos
vėl pradėjo kristi... Gal būt
ir duona taip greit nepabrangs.....

Po svietą pasidairius
Pranešama, kad Kanadoj
vienos balšavikiškos gazietos redaktoriai kas rytą at
sisuka į Maskvos pusę (kaip
musulmonai į ryto saulę) ir
meldžiasi:
Ak, tu Staline didingas,
Kaip čia skusti žmonėms
vilnas.

Mano delnas rodo,
kad
dabar ir Stalinas kas rytas
ir vakaras klupo atsigrįžęs
į vakarus
(į Ameriką) ir
aukštai iškėlęs rankas su
didžiausia baime meldžiasi:

Ak, tu mielas kapitale,
Gelbėk mane, ba jau galas...
Aną dieną vienas balšavi
kų barabančikas užbarabąnijo tokį patriotizmą: “Lie
tuva buvo, Lietuva ir bus.”
Aišku, tavorščiai. Nepa
smaugė jos Rusijos carai,
dabar tos pat Rusijos balšavikai, kurie jau, kaip ir ca
rai, buvo įvedg savo drūką,
savo pinigus, savo pašto
markes, net pašto stotis jau
buvo rusiškai rašomos, ne
pasmaugs jos ir hitlerinin
kai.
Lietuva buvo ir bus!

Žmogus, kuris kalba tai,
ką mano — kvailas. Žmo
gus, kuris kalba ne tai ką
mano — melagis. Žmogus,
kuris nekalba tai ką mano
— diplomatas. Žomgus, ku
ris mano apie, ką kalbą —
išminčius.
Žmogus, kuris
nemano apie tai ką kalba—
visuomenės veikėjas, žmo
gus, kuris visuomet tik kal
ba ir kalba — ne žmogus,
bet. . . boba.
Kokiam žmogui
tamsta
priklausai ?

“Tūla motinėlė, iš Mahanoy City, yrėsi prieš savo
kurną apie jos 16 metinį sū

nelį sekančiai: — “kokis tai
smart tasai mano sūnelis;
aną vakarą cigarštory išgrajino jis ant kaulelių net du
dolerius.”
(Saulė).

Spicpirvirvio Dumkos

»

Gražumas <J*ugiau padaro *
negu auksas.

Vienas laikraštis klausia
“Delko Hessas skrido į Ško
tiją?”
Kam klausi: dėlto, kad
lėktuvas jį ten nešė.

Rašo Andrulis, rašo Pruseika, rašo Jagminukas, ra
šo Abekukas — ir nei vie
nas
nesiruošia
važiuoti
Maskvon Stalinui padėti!
Tai tokia jų “tėvynės” mei
lė?
Balšavikų visų galų suiri
mo konferencijos visais ga
lais suiręs šaukėjas šaukia:
“Pasaulis tvarkysis
pagal
biologijos mokslą.”
Gal todėl irtdraugučiai
Lietuvoje ir elgėsi kaip žvė
rys?
Gydytojau,
paban- ‘
dyk susipažinti kiek su hu
manizmo mokslu!

..
l ... i k 3.4.1
Galingas Hitleris, matyti,
išsigand4s lietuvio Škirpos:
jis važiavo Kauno pamatyti,#
o Škirpos neleidžia.
’
Gal atsimena, kaip kuni- (
gaikštis Vytautas visą kry
žiokų armiją sykį paklojo
su mistru von Jungingenu.'

ML

“Amerikiečio
rolė šioje
dviejų diktatorių (Hitlerio
ir Stalino) , kovoje prilyg
sta rolei gatvės
žiūrovo,
kuriam pasitaiko matyti
kovojančias dvi gengsterių
grupes,” sako Clevelando
Lietuvių Žinios.
Nei pridėt, nei atimt —
ir žiūrovas, be abejojimo,
pribaigs
pasilikusį,
ne3
abieji yra aršūs doro gyve
nimo ir demokratijos prie
šai.

RADO NAUJU 8 ŠEIMININKUS

Smolensko pabėgėliai, po kautynių sugrįžę į savo miestą, randa kitus šeimininkus
— vokiečius. Viena gatvės puse eina pabėgėliai, o kita vokiečių kariuomenė.
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Ali* Raciims nova A. L. R. Katalikų Federacijos

3. Visi lietuviai prašomį stoti Lietuvai Gelbėti Fon KOVOS PRIE
do nariais, aukojant bent $1.00 metams.
DARSŪNIŠKIO
Kongreso Rezoliucijos
Darsūniškis (Alytaus ap.)
4. Per vienus metus taupyti rūbus ir panešiotų ne
sunaikinti, nes po karo Lietuvoje rūbų ir už pinigus ne nors ir toli nuo didžiųjų ke
(Tęsinys)
bus galima gauti. Kai tik atsidarys į Lietuvą pašto ke lių, bet būdamas tarp miš
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų IV. LIETUVOS DIDVYRIAMS
kų smarkiai nukentėjo nuo
liai, — pasiūskime giminėms rūbų.
5. Ruoštis naujam darbui į pokarinę Lietuvą, kad sumuštų ir pakrikusių “ne
Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federacijos 28-si s
Išvertė Ant Pauliukonis
nugalimosios”
raudonosios
kongresas, įvykęs 1941 m. rugpiūčio 7 d. Marianapolio Ko savo mokslu ir amatu padėtume jai susitvarkyti.
j,
H. TOMAS
6. Per Amerikos ir Tarptautinį Raud. Kryžių siųsti armijos dalinių, kurie iš Sulegijoje, Thompson, Conn.
valkų pusės per Nemuną kė
(Tęsinys)
su pagarba lenkia galvas žuvusiems už Tėvų Žemės Lietuvai galimą paramą.
lėsi Darsūniškio pusėn. Ties
laisvę broliams, karštai
prašydami Viešpaties Dievo
Darsūniškiu jų persikėlė
— Ania, nu, kaip einasi Volodiai? Ar jam jau ge priimti jų gyvybės auką už savo šalį, kaip atsilyginimą VIII. LIETUVIŠKOS KNYGOS REIKALAS
smulkių ir didesnių būrių.
riau?
už visos Lietuvių tautos kaltes, kaip kankinių karžygiš
Kongresas atkreipė rimto dėmesio į kun. J. Prunskio Nuo mažesniųjų gynėsi par
— Taip, jau kiek geriau. Aš jam daviau jau ir bul kosios meilės Dievui ir Tėvynei įrodymą, per mirtį įėjusių
referate patiektas mintis lietuviškosios knygos leidimo tizanai, bet persikėlus di
jono! — atsišaukia jo žmona visu balsu, kad tas galėtų į Tautos ir Dievo garbę;
ir platinimo reikalu ir nutaria — prašyti Tėvų Marijonų, desniam daliniui, apie 3000
suprasti.
su pasitenkinimu ir pritarimu sveikina gyvuosius kad jie, kooperuojant visiems Amerikos lietuvių katalikų žmonių ir įsistiprinus apy
— Kaip tu jautiesi? — šaukia verkdama mano ma
Tėvų Šalies Didvyrius, žaizdomis ir skausmu sutrauku laikraščiams ir Federacijos centrui, imtųs vadovauti lie linkėje, partizanams teko
ma tėveliui.
Atsižvel pasitraukti. Birželio 27 d.
sius žiauriausios rusų komunistų Tėvynei uždėtus vergi tuviškos knygos leidimo ir platinimo darbo.
Gerai, gerai! rėkia tėvelis atgal.
giant į kritišką lietuvių tautos būvį, kuris ir litu vių kny raudonuosius vokiečiai su
jos pančius;
— Mes tau atnešėm čiužinį, antklodę ir valgio! — gų leidimą ir plitimą skaudžiai palietė ir, atsižvelgiant į triuškino. Miškuose klajosu karšta meile ir skaidria viltimi sveikina Tėvų
šaukia motina toliau.
knygų svarbą, reikia, kad, kaip ir anais spaudos uždrau j antiej i raudonarmiečių bū
šalyje išlikusius gyvus Sesutes ir Brolius, ir visus, kurie
— Ačiū, — atsišaukia tėvelis.
dimo laikais Liętuvoje, atsirastų pasišventėliai knygne riai plėšia ir žudo vietos
Sibiro tundrose, Kirgyzų stepėse, Astrahanio tyruose ir
Ir paskum nutylam. Ir ką turim daugiau pasakyti?
šiai. Ir kongreso dalyviai yra įsitikinę, kad jie atsiras, gyventojus. Su raudonarmie
kitur pergyvena baisias kančias;
— Ania! Tu!___ Ničevo!----Tik neverk, nusira
jei tik vadai savo iniciatyva ir darbais uždegs plačiąsias čiais slapstėsi ir vietiniai
ir šis Federacijos Kongresas pareiškia:
mases lietuviškos knygos meile.
mink! — girdėti advokato balsas. •
komunistai, kurie taip pat
Amerikos organizuoti lietuviai katalikai, atskiros lie
terorizavo gyventojus.
— Na, o kaip jums einasi? — klausia mūs tėvelis
tuvių šeimos ir pavieniai žmonės nuoširdžiai padėsime at
IX.
AMERIKOS
UEETUVIŲ
REIKALAI
— Charašo, charašo! — atsakome.
kurti sunaikintą dvasinę, mokslinę, kultūrinę bei medžią
Mylėk savo artimą, kai]
Paskum užstaugia kareivis:
1. Mokyklos ir Moksleiviai. 28-sis Federacijos Kon
ginę Lietuvos gerovę, kongresas užtat visus lietuvius
— Pasimatymo laikas pasibaigė! Marš! Išsiskirstyti! kviečia —
gresas, įvykęs rugpiūčio 7 d. 1941. apsvarstęs esamą pats save. — Kristaus žo
,
ryžtingu darbu ir gausia auka
Areštuotuosius nuveda.
Amerikos lietuvių katalikų mokyklų būtį, sunkenybes bei džiai.
padėti Lietuvai nugalėti vargus!
pavojus, nutarė: pirmiausia padėkoti plačiai Amerikos
— Tesaugoja jus Dievas! — dar šūktelia mums tė
lietuvių katalikų visuomenei ir jauniems tėvams, kurie
velis.
RUGPIŪČIO
savo aukomis ir vaikučių leidimu į lietuviškas mūsų pa
— Tesaugoja jus Dievas! — dar šūktelia mums tė V. AMERIKOS LIETUVIŲ VEIKLA
rapijų mokyklas, jas palaiko ir stiprina; antra, Bažnyčios
velis.
Kongresas, išklausęs red. Juozo B. Laučkos praneši
MENESIO
— Ania, Ania! — pravirksta advokatas ir stipriai mą apie Amerikos lietuvių katalikų centralinų organiza ir Tautos idealų vardu Federacijos Kongresas prašo visus
įkimba rankomis į grotų virbus; bet jį nustveria karei cijų ir lokalinių draugijų veiklą, aiškiai pastebi, kad nė lietuvius tėvus leisti visus savo vaikučius, kiek gali, į
viai ir išvelka jėga. Skubiai paliekame ir mes tą kam viena mūsų organizacija dat toli gražu nėra išaugusi sa lietuvių katalikiškas mokyklas.
2. 28-sis Federacijos Kongresas, gerai suprasdamas
barį.
vo narių skaičiumi, turtu ir veikla taip, kaip, atsižvel
BUDRIKO
apšvietos būtinumą priaugančiai
kartai ir matydamas
giant į katalikų visuomenės gausingumą, galėjo išaugti.
Rugpiūčio 23 d. Dėl to Kongresas energingai šaukiasi į dvasios vadus ir į iš įvairių aukštųjų mokyklų pranešimų spaudoje bei
KRAUTUVĖJE
Pasakojama, kad studentas Kannegiesseris nužudė visuomenės veikėjus kreipti didžiausio dėmesio į musų gyvenime katalikiškų aukštųjų mokyklų: kolegijos, aka
Petrapilio čekos viršininką, norėdamas tuo būdu atker- organizacijos padėtį ir visomis galimomis priemonėmis demijų ir high schoolių padarytą žymią pažangą, organi
s
šinti už bolševikų nužudytą savo draugą. Dabar bolševi joms gelbėti išaugti į tokį ūgį, kurs prilygtų katalikų vi zuotų Amerikos lietuvių katalikų vardu dėkoja visų šių
PASIRINKIMAS
kai į tą teroristinį aktą, kaip jį kad vadina, atsakė tūk suomenės ūgiui. Turint galvoj dar ir tą faktą, kad nuo mokslo įstaigų vadovybėms už įdedamą triūsą, pinigą,
stančiais sušaudymų. Mūsų čekistų vyresnysis vienam mūsų organizuotumo ir vieningumo labai daug pareis ir vargą ir pasišventimą mokslui, o visus moksleivius ir š
DIDELIS
susirinkime paskelbė, kad dabar kiekvieno miesto, kiek tautos sąjūdžio dėl Lietuvos atstatymo sėkmingumas, juo., studentus ragina savose lietuviškose mokslo įstaigoscvieno kaimo esanti pareiga, kaip revanšas už draugo labiau tenka susirūpinti, kad augtų nariais, turtu ir veik balgti paruošiamąjį gyvenimui darbą, visus gi tėvus, ku ►{ Rakandų - Pečių Urickio mirtį, iššaudyti po kelis tuzinus buržujų. Dėl to la ir Lietuvių R. K. Susivienymas Amerikoje, ir Lietuvos rie išsigalėtų siųsti jaunimą į lietuviškas katalikiškas
Šaldytuvų - Skal
mes visai persigandom ir įkritom į desperaciją. O ką, Vyčių, ir LDS, ir Moterų Sąjunga, ir Lietuvių Kat.. Stu- mokslo įstaigas, nuoširdžiai prie to skatina.
3. Parapijos. 28-sis Federacijos Kongresas, džiaug
jeigu ir tėvelį areštavo ir paėmė įkaitu už tą užmuštą dentų-Profesionalų Sąjunga ir kitos mūsų organizacijos
biamų Mašinų ir
Petrapilio čekistą? O jei ir jis yra įskaitytas į tų tu ir draugijos. Dėl to kongresas ragina Federacijos val damasis naujomis besikuriančiomis parapijomis, skatina
Dulkių Valytojų
zinų skaičių? Kad tik kur nors sustverčiau Grizeldą! dybą, kad ji, rasdama galimumų, priimtų referento pa visus kolonijų lietuvius šiais mūsų tautai pavojingais lai
kais, dėtis prie vietos lietuvų parapijos, paremti ir pasti
Gal ji dar galėtų tėvelį išgelbėti!
siūlymą statyti visuomeniniam darbui tris asmenis, ku
printi jos gyvenimą, nes tik per parapijas šviečia tautai
rių vienas būtų nuolatinis keliaujantis organizatorius,
Rugpiūčio 24 d. antras rūpintus jaunimo sūburimu į galingas lietuvių jau skaidrios ateities viltis.
Prieinamos
Mūsų visos pastangos vis dar neduoda jokių vaisių. nimo organizacijas, trečias dirbtų Lietuvos Nepriklauso
Tenelieka nė vieno lietuvio kataliko už mūsų parapi
jų ribų.. Tegu nei vienas lietuvis nevergauja nepaisymo
Maistą, kurį nunešame tėveliui, dar vis tebepriima, todėl mybės atstatymo darbą.
Kainos .
naudai, ar kuriems asmeniškumams: visi priklausykime
manome, kad jis dar tebėra gyvas, šiandien advokato
savo kolonijos lietuvių katalikų parapijai.
Bykovo žmonai pasakė, kad jam jau gali daugiau neneš VL PADĖKA CENTRO VALDYBAI
ti, nes jis išvežtas į Jekaterinburgą. O po pietų jo pa
Lengvais
4. Pomokyklinis jaunimas.
28-tasis
Federacijos
28-sis Federacijos Kongresas, išklausęs Centro Val
vardę radome atspaustą laikrašty, įtrauktą į sąrašą iš
Kongresas, rasdamas stambią mūsų gyvenime spragą,
Išmokėjimais
mūsų miesto sušaudytų buržujų, kurie buvo paimti “įkai dybos veiklos pranešimus-raportu8 apie iškeltus ir pra
kad daugelyje kolonijų pomokyklinis jaunimas nebesidedėtus
žygius,
priima
ir
nuoširdžiai
dėkoja
Federacijos
tais už draugo Urickio mirtį Petrapily.” Sąraše buvo
da prie L. Vyčių ar kitų lietuviškų vietos, ar centrinių,
laikinai surašytos 25 pavardės, tarp jų ir Vadimo tetos. Centro Valdybai už išvystytą veiklą, susirūpinimą Lietu mokslo ir dvasios vadus, kunigus, mokytojus, vargouinO kiek ji su savo mirusiu vyru, kaip įsitikinę socijalistai vos likimu, organizuojant Amerikos Lietuvių Tarybą bei kus, visuomenės veikėjus, susitarus vietoje, suglausti su
revoliucininkai, kovojo, kiek stengėsi, kad bolševikams Lietuvai Gelbėti Fondą, už visą nuoširdų darbą Bažnyčios, visa lietuvių kolonija pomokyklinį jaunimą, organizuojant
pasisektų padaryti revoliuciją ir išeiti nugalėtojais! Bet Lietuvos ir mūsų Tautos naudai.
chorus, vaidybos ratelius, sporto klubus, praktiško gyve
dabar ir ji pati gavo paragauti to savo darbo vaisių.
nimo, ar amatų kursus, literatų ir žurnalistų kuopas,
Tarp sušaudytųjų yra ir Tolios Dvoržeckio tėvas, nors VII. LIETUVOS RĖMIMO REIKALU
duodant darbo apivietos, meno, sporto, gailestingumo,
3409-11 S. Halsted
jo sūnus dabar taip pat čekistas. Ar jis negalėjo jo iš
28-sis A. L. R. K. Federacijos Kongresas, apsvarstęs atvangos, socialio veikimo srityje, nes tik veikla žavi jau
Tel. Yards 3088
gelbėti, o gal nenorėjo? Sąraše buvo ir vienas mūsų fa Tėvų Žemės ir savo giminių apverktiną būtį, vargo gyve nimą, — žodžiai jo nepatraukia.
kulteto studentas, vargšas Miša Tuganovas. Bet tėvelio nimą, netikrą rytojų ir eibes pavojų Tautai Lietuvoje, vi
pavardės ten dar nebuvo. Todėl mes lengviau atsikvė sus kviečia darbu ir auka padėti Lietuvai, siūlydamas se
Partizanų žygiai
pėme.
kančius, dabar prieinamus būdus:
— namams statyti, remontuoti ar
PASKOLOS
9
pirkti.
Ilgametis IAmokėjimo Planas.
1. Atsimindami, jog daugybė mūsų artimiausių gimi
Kulautuva, žinoma kau
Rugpiūčio 25 d. nių Lietuvoje paliko be reikalingiausių gyventi reikme
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
niečių vasarvietė, pirmąsias
Tėvelis jau vėl namie. Bet jis visai nepanašus į žmo nų ir maisto, jog Lietuvos bažnyčios tapo komunistų api karo dienas pergyveno ner
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
gų, tai tik šešėlis.
Jis nieko nešneka, ir mes taip pat plėštos, katalikiškos mokslo, labdarybės įstaigos sunaikin vingai. Nors didesnių rau
nesistengiam jo visokiais klausinėjimais varginti.
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!I
tos, vienuolynai suardyti, valdžios įstaigos, spaustuvės donarmiečių dalinių ii ne
Tai buvo vakar, maždaug apie antrą valandą nakties. etc. komunistų išvogtos, — tuojau kiekvienas lietuvis buvo, bet susirėmimo su vo-.
mūsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpes
Tik staiga sučirškė skambutis. Ach, tas naktinis skam amerikietis tepadaro savo testamentą, o jei yra jį pirmiau kiečių šarvuočiais būta ne
TAUPYKITE tingai
globojami tr ligi $5,000 ap
butis dabar mums jau įgriso iki gyvo kaulo. Tai tikra padaręs, teprideda prie jo priedą, užrašydamas po savo maža. Namai nuo karo ne
drausti per Pederal Savings and Loan Corporation.
Mokame
mūsų gyvenimo pabaisa!
Aš nuėjau atidaryti.
Ant mirties turtų dalį pasirinktoms įstaigoms, ar giminėms nukentėjo. Pirmąją karo
SH%. Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.
slenksčio stovėjo Grizeldą ir, kaip maša mergaitė, vedėsi paremti.
dieną pradėjo veikti lietu- i
MOSV PASITIKSIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
už rankos paėmusi tėvelį. Jis buvo išbalęs kaip mirtis,
2. Visos lietuvių šeimos teatidaro atskirą taupomąją vių partizanų būriai, kurie
be kepurės, tik su naktiniais marškiniais ir šlafroku.
Nei
sąskaitą, iš kurios, kai tjk bus galima, jie patys, ar per dar labiau krikdė sąmyšio
Klljentol
Grizeldos veidas spindėjo džiaugsmu, šiuo momentu Lietuvos Vyriausybės įstaigas, sušelps savo'artimiausius apimtus
raudonarmiečius.
ji buvo be galo graži.
Keistuto Savings and Loaa Asaoelatton yra iymiauma, seniau
gimines.
Netrukus pradėjo veikti paš Į
sia
ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.
— Štai, Alia! — tarė ji, — štai, pasiimk savo tėvelį!
tas, policija, vietos apsau-•
Minutė vėliau — ir jį būtų sušaudę. Aš ką tik buvau per laiku, nes jūsų tėvelj jau vedė iš kameros į ekzekuciją. gos štabas, kooperatyvo
skaičiusi sąrašą tų, kuriuos turėjo sušaudyti, ir norėjau Aš nubėgau pas draugą Biegunovą ir jam papasakojau, krautuvė: šauliai įsteigė vol
Tel. CALamet 4118
susirasti, ką galėčiau pati ... — bet čia ji nutilo ir, kiek kad jūsų tėvelis mane kadaise išgelbėjo, būtent, kai ma gyklą. Visi džiaugėsi, išsi
palaukusi, vėl ėmė pasakoti toliau: — ir, štai, randu: ne rengėsi areštuoti, ir ėmiau prašyti, kad jį paleistų. Ir, vadavę iš bolševikų vergi
3236 So. Halsted St
Chicago, IIL
“Rachmanovas.” Ką, ar daktarą, klausiu, nejau?
Aš štai, dabar galite juo džiaugtis!------------jos. žmonių nuZa’ka gera
Jos. M. Mozeris. Sec’y.
kaip pablūdusi nubėgau į apačią ir atėjau kaip tik pačiu
(Bus Oaugiau.;
ii darbinga.

Studentai, Meilė Ir Ceka
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JOS. F. BUDRIK
Furniture House

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

DRAUGAS

Pirmadienis, rugp. 18, 1941

Staiga mirė
policmonas

CHURCHILL SVEIKINA ROOSEVELTĄ

*• y

TiiiTasVirg$6,ū00,0000ū

Policmonas Franklin
I Smith, 40, dirbęs ofisinį dar
, bą policijos biure, staiga gė
vo širdies lataką ir mirč.
Buvo išdirbęs 15 metų. Gy
veno 6631 Oshkosh ave.

Apart Apsaugos, Turime
ATSARGOS FONDĄ Viri
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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.

ŽU
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LOAN ASSOdATIONofCbkai*
JUSTIN MACKIEWICH. Prea.

A.

B

4192 Archer Avenue

A
ANTANAS
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i vruugas"
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Churchill, Anglijos premieras, (kairėj) sveikina prez. Rooseveltą ir jo sūnų Eiliotą, įžengusius į Anglijos
laivą Prince of Wales. Už prezidento stovi kitas jo sū nūs Franklin.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

svaidžių ir šautuvų. Bolše
vikus atkvietė į miestą sve
timtaučiai bolševikai,
bet
kada pamatė, kad jų laikas
baigiasi, pradėjo bėgti
iš
X _
miesto. Tomis dienomis įvy
ko toks liūdnas atsitikimas,
mokytojas Kaminskas, ku
rį pastaromis dienomis če
kištai gaudė ištremti į Ru
siją, trečią karo dieną, ka
da vokiečiai jau įžygiavo į
Stakliškes, bolševikų buvo
iš pasalų nušautas, kai grį
žo iš savo slapstymosi vie
tos į namus.

Chicagoje

Lazdijai, Seinų apskr. — šiūruokime su muilu. Sie
Lazdijų miesto ir apylinkės nas, lubas ir grindis, kur
Kritikavo Rooseveltą
gyventojai nepaprasto įvy galimybė, iškalkiuokime ir
Kun. John A. O’Brien,
kio artėjimą pajuto jau bir išdažykime. Kol butai ne:šNotre Dame universiteto ’
želio 21 d. Tą dieną raudon valyti, nekelkime į juos ko
profesorius, sakė Chicagoj
armiečiai išvarė visus vy jų, nak vokime kluonuose ar
prakalbą,
kurioj smarkiai
rus apkasų kasti. Žmonės’ daržinėse. Rusų paliktus
kritikavo prez. Rooseveltą
šio darbo visais galimais drabužius ir patalinę rūpes
už jo pastangas įvelti Ame
būdais vengė ir pradėjo tingai išvalykime. Kas skal
riką į karą. Kritikavo pre
slapstytis.
biama, išvirinkime
ir iš
zidento laikytą su anglių va
Per kovą Lazdijai nuken skalbkime. Neckaibiamus iš
dais konferenciją
Atlanti
tėjo. Karui prasidėjus, iš kaitinkime karštose krosny
ke. Sakė, kad prez. Roose
miesto išbėgo žydai, bet po se ir ilgai vėdinkime sau
velt tariasi apie karą su An
X
; trijų dienų dalis sugrįžo. lėje.
glais ir Sovietų Rusijos va
Rusai išplatino vidurki
Grįžusieji uždaryti į bolše
dais, o su savo krašto žmo
vikų pastatytus barakus. šiltinę ir paliko naują sun
Tėvas dabartinės chemi nėmis nenori nei pasimayti.
Nuo Lazdijų traukdamiesi kią ligą — kruvinąjį žarnų jos, Lavoiser, buvo katali Ar tai demokratija? Klau
raudonarmiečiai
pakeliui katarą. Kad išvengtume tų kas.
sia kun. O’Brien.
naikino turtą ir terorizavo sunkių ligų, visiškai neger
gyventojus. Daug kas nuo kime nevirinto vandens, nejų nukentėjo; pakeliui ma valgykime žalių nevirintų
(Įsteigta 1889 m.).
tyti sudegintų sodybų. Pa daržovių nei vaisių. Ben
sitraukus didesniems raudc- drai, nevartokime jokio La
*nųjų daliniams, miškuose bo maisto. Taip pat neplau
liko nemaža pakrikusių bu kime nevirintu vandeniu in
drių, kurie plėšė ir kankino dų, šaukštų, pienpuodžių,
pamiškių gyventojus. Pir rankų.
mąją karo dieną Lazdijuo
* * *
se įsikūrė vietos įstaigos.
Iš Stakliškių (Alytaus aŪkio darbai dirbami visu pskr.) praneša, kad patR
spartumu. Žmonės džiaugia miestelis mažai tenukentėMENIŠKI — VERTINGI
si iš bolševikiškos vergijos jo. Pirmą karo dieną gy
PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
išsivadavę ir stengiasi, kiek ventojai! matė, kaip dega
ŽENKLAI
galima, daugiau nudirbti. Alytaus miestas. Greit Stak
Maisto mieste atsirado pa liškių lietuviai, nors ir be
kankamai..
PASITIKĖJIMO MUMIS
ginklų, sukilo, iškėlė Lietu

PETER TROOST
MONUMENT
co.

Galvotrūkčiais

išbėgdami

raudonarmiečiai su šeimo
mis paliko priterštas patal
pas, nešvarius migius ir ne
spėtus išsinešti drabužius,
kuriuose netrūksta įvairių
parazitų: blakių, utėlių, blu
sų ir kt. Tas patalpas i)
daiktus apvalykime nuo pa
liktųjų gyvių ir ligų perų.
Pirm negu apsigyventi ru
sų apleistose patalpose, grin
dis, plyšius ir baldus išpli
kykime karštu vandeniu, iš

vos vėliavas, sudaužė komu
nistų partijos ir kitų fcolševik;nių įstaigų iškabas. Ne
trukus atvyko rusų bolše
vikų dalinys su šarvuočiais
ir apsupo miestą, šaudyda
mas į gyventojus iš kulko

Visų mūsų bendri idealai
turi būti Dievas ir Tėvynė.
Ką darome noriai, nuo to
nesidaro sunku. — Baustas.
Doros keliu eidami, pri
eisime tikrosios laimės ži
burį.

REKORDAS
ši firma virš 50 m. tos pačios

šeimynos rankose!
KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICEPREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 VV. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubiic 4298

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

-

■

■

,-------------- r

I71ARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS lr APYLINKES LIETUVIU

UŽUOJAUTA!
KAŠTUI KLEVICKUI miras, reiškiame gi
lią užuojautą p-lei Genovaitei Klevickaitei,
jos mylimo tėvelio mirties proga!

LIETUVOS VYČIŲ
112 KUOPA!

Vienintėlia 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 Avenne
Phone: GROvehilI 2242

VIRginia liti
J

(LYNCH)
Gyveno 7248 8. Artistą n Ave.
Mirė Rugp. 16, 1941, 12:12
vai. ryte. sulaukęs senatvės.
Gimė ljetuvoje. Kilo lft Su
valkų Gub., Kalvarijos parap.
Amerikoje lftgyveno ilgokai.
Paliko dideliame nuliūdime
sūnų Juozą lr marčių. Onų ir
jų sūnų Albertų Lynch, duktererj Kastancijų lr žentų Byron Mason ir jų tris dukteris
— Anna, Leoną lr Virginia;
pusbrolį Jurgį Zuinuftkų gy
venantį Peru. III., anūkų Char
les Roches ir anūkes Paulinų
Gedvilienę ir jos vyrų Alek
sandrų ir Ievų Krapavickas ir
jos vyrų JurgĮ gyvenantį Kewanee, Iii. Ir daug artimų gi
minių ir pažįstamų ir draugų.
Kūnas pašarvotas koplyčio
je. 6840 So. Ashland Ave. Te
lefonus Grovehill 1220.
Laidotuvės įvyks antradie
nį, rugp. 19, ift koplyčos 8
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo Švenč. Panelės parap.
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos
už velionio
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas J šv. Onos
kapines,
Sprlng Valley, III.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

IND.

OART,

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Oariaurioi Patarnavimu — Moteris patarnauja

620 W. 15th Ave.

Phone 9000

.SA

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Yenetian Monument Co.

Nuliūdę Sūnus, Marti, I)ukt6,
Žentam, /Anūkės. Anūkas, Pus
brolis lr Giminės.

Laidotuvių direktorius Char
les Šimkus iš Sprlng Valley,
III. Ofiso Tel. LaSalle 157.
Del Platesnių informacijų
apie Antano Žiurlnskio (Lyn
ch) mirtį, galite puftauktl jo
dukterį, Mrs. Kastancija Ma
son, telefonas Prospect 2195.

527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS
At
KASPARAS KIELLA
Mirė rugp. 15, 1941, 3 vai.
po pietų, sulaukęs 61 m.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo ift
Panevėžio apskr..
Raguvos
parap., VeJallSkių kaimo.
Amerikoje ISgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliūdime
du pusbrolius Kasparų Miš
kinį ir jo Seimų. Sukelį ir jo
šeimų; gimines: Bernice KleIla Ir AmilIJų Nemčausklenę,
ir daug kitų giminių, draugų
lr pažįstamų. Lietuvoje pali
ko dvi seseris lr gimines.
Velionis priklausė prie Lie
tuvos Ūkininkas
lr Piliečių
Paftelpos Kllubo.
Laidotuvėmis rūpinasi W.
Ivanauskas ir W. Neffas.
Kūnas paftąrvotas laichawicz koplyčioje, 2314 W. 2 3rd
Place. Laidotuvės Jvyks anttradlenį, rugp. 19, ift koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas J AuSros Vartų parap.
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose laidotu
vėse
Nuliūdę i'usbrollnl ir Gimi
nes.
Laidotuvių Direktorius I,achawlcz ir Hūnal. Tel. CANai
2515.

B

y

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotam Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

I

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayetto 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir Šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1620), au P. flaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

r*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Halsted Street

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 49th Conrt
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestern Avenne
Tel. GROvehilI 0142

LACHAVVICZ IR SCNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908

A

1*

Pirmadienis, rugp. 18, 1941

DRAUGAS '

“LAIVO”
ADMINISTRATORIUS

atsilankė nemažas skaičius,
Svarbiausia buvo apkalbamas busimas Lygos pikni, kas, kuris įvyks rūgs. 28 d.,
Liberty Grove, 83rd St., ir
Willow Springs Road, Willow Springs, III.
Nutarta pavadinti rerfgia
mą pikniką: ‘ Judge John T.
Zuris Day,” ir pavesta pik
* niko rengimo komisijai pa
sirūpinti įvairių dovanų —
“prizų’ 'tiems, kurie atvyks
į tą pikniką.

kaip Chicagos miestas yra
CLASSIFIED
Šovė į moterį
aprūpinamas švariu ir sveiku pienu. Ištiesų, daug dele- tris sykius _
MAKOKITE I’ARK IK AI’YIJNKEJ
K.1S evĄ TIKITE MAIŠYTI ABBA
gatų tikrai domėjosi, kaip
Helen O’Grady, 30, sėdė
NORIT PIGIAI PIRKTI:
tas baltas skystimas,
kurį
"Draugas" yra lietuviu katalikiškosios vi
jo ant trepu savo
namo, tlth lr S. Campbell Avė. 5 kam
barių marinta eottugo kaina 13,690,
į “milkmonas” kas rytą atneĮmokėti |600.
3839
EUis
avė.
Prie
jos
pri

suomenės laikraštis. Mes tad turime jį ir iš
Ant Kockwell St. ir 64th 6 kam
ša prie durų, turi pereiti
ėjo Wm. Lutch, 45, ir šovė barių marinis bungal«w, 2 karų
mūrinis garadiluu, kalia 66,860.
( daugybę rankų, pradedant
į tą moterį tris sykius. Sun 6 kambarių medinis cottags —
laikyti
reikia pataisyti, kaina |\250.
ūkininką, iki jis pasiekia
kiai ją sužeidęs, jis bėgt/ į 4 (lėtų kampinis mūri ils namaa
po 4 kambarius, kaina 6 '2.50U.
miesto vartotoją. Ir jei neMes, lietuviai katalikai, klausys nuo mūsų ruoš iš
Almo
hotelį,
3800 Lake 2 (lėtų po 6 kambarius — 2 boi
leriai — bungalow stogi s, kaina
turime kuomi pasidžiaugti, j mųjų parengimų
pasisekiI būtų Chicago miesto gero
Park avė., ir ten nusišovė. 68,600. 4 (lėtų mūrinis < amas po
1 prižiūrėjimo pieno pristaty5 kambarius, ant 2 lotų j astatytas.
Turime savo dienraštį, ku- m°. štai, kodėl, mums taip
Kaimynai sako, kad sužeis Įmokėti 61.600.
Bizniavus namas, randasi tarp di
me, tai miesto gyventojai
ris mums kopilniausiai pa- rūpi pikniko
pasisekimas,
toji moteris buvo persisky delių dirbtuvių — taverno lr lunch
gautų, gal būt, labai abejo
biznis — 6 gyvenamieji kambariai.
tarnauja, ir yra mums gar- Dėlto ir administracija su
rus su vyru ir kad ją sužei Kaina 64.500. Savininkas priims 1
tinos vertės ir pavojingą
mainus lotus arba dldesnj namų—
bė.
Anglų kalboj Jungti didžiausiu stropumu sykiu
Prezidentas Kumskis pa
dęs vyras norėjęs ją vesti, pridės pinigais.
žmonių sveikatai pieną. Ta
Taipgi turime dideli pasirinkimų
nės Valstybėse išeina tik su savo pagalbininkais ruokvietė adv. R. A. Vasalle pao ji atsisakius.
visokių namų po visą Chicagų: pričiau
dabar,
esant
gerai
de

vienas katalikiškas dienraš- šia šaunų pikniką Labor
vatlėkų lr blznlavų, farmų mažų ir
• kalbėti. Šis pranešė susirin*
didelių, galima pigiai pirkti arba
mokratiškai
miesto
majoro
tis. O mes, lietuviai, kurių Dienoj, rugsėjo pirmą diemainyti.
kusiems, kad teisėjas Jonas
Jeigu norite greitai parduoti ar
All MAKII-NIW«» IIIUIIT
Edw. Kelly gaspadorystei
yra maža, galime išlaikyti ną . . .
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų
Kun. Al Mažuknas, M. I. C., T. Zuris labai gražiai pasi-į
jūs turite, kreipkitės pas:
čikagiečiai gauna kasdien
TYPEWRITERS
savo dienraštį. Taigi yra Padėkite mums!
vienas Tėvų Marijonų Kon-' rodė Chicago miesto visuoCHAKI,K-S P. SUKOMSK1S & CO.,
sveiką ir švarų pieną, kuris
mums kuo pasigirti ir pasi
i
J t 0021 S. VMMem Avė.
4 O D I H O
MACHINES
gregacijos jaunų narių, šiuo menei būdamas trafiko teis
Tel.
Rep. 8713 - Vsk Prus. 1111
yra
maistingas
ir
nepavo

Šiandien,
kaip
ir
visus
— tMAll MONTHIV f ATMINTI —
džiaugti.
inėtu
eina
savaitraščio me ir vėliau Felony teisme.
jingas žmonių sveikatai.
gyvavimo
metus,
Bet, kad galėtumėm ir to savo
KKIKALINUAS DARBININKAS
“Ųaivo” administracijos pa- Sako, jam teko girdėti nuo
SOLD, RENTED
SPAUSTUVĖJE
Galop
delegatai
po
susi

“
Draugas
”
yra
pasiruošęs
liau girtis ir džiaugtis, turi
AND RERAIRED
reigas.
daugelio kilįataučių advokny*
Reikalinga. tuojau prityręs spaustu
rinkimo atsivėdino šaltais
Niekuo
vės darbininkas. Pastovus darbas.
•m uueu, uu, aira-iui .ne-uuiran .um.mim
me
visi
prisidėti
prie visiems tarnauti.
tu, biznierių ir šiaip žmo
KralpkitSs;
gėrimais ir draugiškais pa
neįvertinsime
+
CTAD
TYPE
vvritir
2334
So. Oakley Avė- Chicago. HL
“Draugo” įšlaikymo.
Kas met pilnai
Kryžiaus parap., Mt. Car nių, kad teisėjas John T. sikalbėjimais.
company
mūsų
vienintėlio
dienraš

•rr c. ootssuirr, Mm
gerai yra susipažinęs su laimel, Pa.; sesuo M. Delfiną Zuris yra tikrai “mielaširRENDOS ŠTOKAS
IM W. MADISON ST.
V.
M. Stulpinas,
čio
svarbos.
Tiesa,
tik
kuo

raščio leidimu,
žino, kad
iš Šv. Jurgio parap., She- dingas teisėjas ir teisingas
Phone DEARBORN P444
Per daugeli metų buvo bučernė.
sus-mo rašt
bile bizniui: barberiui, kriau
maža laikraščio kaina ne met negautumėm “Drau riandoah, Pa.; sesuo M. Kon teisėjas,” ir kad kur tik bu
^SnMAMS^ElEE-^iMOMnTATIONjl Tinka
čių!; nėra arti tokio biznio. Švari
vieta, didelė. Tinka tavernai su rū
gali išlaikyti. Dėl to turi gą,” tuomet atjaustumėm jo solota iš ŠŠ. Petro ir Povi vo proga ir galimybė, sten
mais. Arba parduosiu ar mainysiu
Žmonėms
jėgų
netrūksta;
ir
reikalingumą.
ant paprastos nuosavybės. Pigi kai
me, ieškoti kitų būdų, kad svarbą
lo parap., Rockford, III.; se gėsi lietuviams, pas jį atvyna, pigi renda. Savininkė našlė, perjiems trūksta valios.
jsustumėm
sunku bizny būti. 3436 So. Wall*ee
galėtume jį ne tik palaikyti, Tuomet tikrai
suo M. Maura š Šv. Kazi kus’eu;s, til rai pagelbėk.
St., 3 door (roiit.
V. Huga
bet ir gerinti jo turinį. Vie esą be draugo.
WHOLESALE
miero parap., Providence, R. Suprantama, aiškino adv
MOTERIS PAIEŠKO
nas šių ‘ekstara būdų” su
Priimkie siuos praktiškus I.; sesuo M. Antonila iš Šv. Vasalle, kad nusižengus5 us
- LIQU0R
NAMINIO DARBO
I ĮSTAIGA
FINANCE AND LOANS
kelti
reikalingo
kapitalo patarimus. Pirmiausiai, šių I Kazimiero parap., Nashua, lietuvius prieš greito važia
Pavieni moteris,
vidutinio
am
Finansai ir Paskolos
žiaus, paieško darbo,
prie namų
laikraščio išlaikymui yra metų Darbininkų Šventę — N. H.; sesuo M. Devota iš vimo įstatymu3 negalėjo paarba prie prižiūrėjimo mažų vai
kučių. Yra gerai patyrusi ir turi
mūsų metinis piknikas Vy Labor Day skirkite “Drau -ŠŠ. Petro ir Povilo parap., liuosuotį nuo lausmės, bet
gei'us
rekouterlšacijos
liūdymus.
Nori apsibūti ant vietos prie dar
toji bausmė buvo tikrai le
tauto darže.
go” piknikui.
Antra — Rockford, III.
Išvež iolaim
bo. Rašykite po adresu -—
GREIT IR PIGIAI
po visų
4714 Šio. Tripp Avc.
Nuo pikniko pasisekimo, įsigykite “Buick Spėriai”
viską
Chk-ago
- 1 ir užtarnauta. Vienu
ANT 1-mų MORGIČIU
prisipažinsime,
priklausys
kalbėjo adv. Vasal’e
Mėnesiniais atmokėjimais
Parsiduoda namas
„X“ tS’li u«hwi« Demokrato žodžiu,
tolimesnis
“Draugo”
pa
teisėjas T. T. Zūris šiandien
Marąuette Parke
REMKITE
gerinimas ir tobulėjimas. ir ją išplatinkite. Visi no- Lygos Veikimo
turi labai pon^nvų vardą
PARSIDUODA MARQUETTE
SENĄ
PARKE
LIETUVIŲ
Mes norime ir toliau gerinti n automobilio, visi ir norės 19
visoje Chicrg^I:. kaipo tik |
DRAUGĄ
Lietuvių Demokratų Ly
Parsiduoda pigiai 2 fletų po 4
M. KANTER, Sav.
rai žmoniška ir nheląširsavo dienraštį, bet tai * pri- bilieto!
kambarius mūrinis namas. Karšto
gos mėnesinis susirinkimas
and LOAN ASSOCIATION
vandens šiluma visam name. Ran
MUTUAL LIQUOR CO.
dingas
teisėja^ “ilum-aue
dasi ant Rockwell St.. tarpe 70th
OF CHICAGO
įvyko liepos 29 d., Lygos ra
ir 7 lst. Kreipkitės prie — L. V.
4707 S. Halsted St
Judge,” kaip J paprastai
Sirus, 3553 So. Halsted St. Tele
2202 W. Cermak Rd.
Tei. BOULEVARD M14
istinėje,
6825 S. VVestern
fonas: YARDS 5118
EEN. J KAZANAUSKAS, See.
amerikonai
avė.
Turtas virš $1,000,000.00
Toliau btol.. Kuuskis pra
-F
I Lygos prezidentas Al. G.
nešė
susirinku
ue
delega

Kumskis atidarė susirinki
tams, kad Lygoc p.' sidarbaRugpiūčio 15 d. įvyko gra j Bronė Zakaitė — sesuo mą. Neatsilankius pasto
Jūsų Gražus
žios iškilmės Šv. Kazirrue- Į M. Angelą iš šv. Kazimiero viam raštininkui Juozui Ka vimu gauta kele as E-Juvi’i
valdiškų darbų C I. vagoj ir
Apsirėdymas
ro seserų vienuolyne. Daly parapijos, Worcester, Mass. minskui, tam susirinkimui
yra
rašt.
prezidentas
paskyrė
V.
Į«
“
roj
ir
kad
rtniyje
vavo daug svečių iš Rytų.
Marcelė Mickevičiūtė —
-Mūsų Specialybė
kadangi 10 iš 18 naujų se sesuo M. Vilimą iš Visų M. Stulpiną, delegatą iš 11 Tematoma dar aet-tas gau
ti.
DINING ROOM SBTS — PARserų kilę iš parapijų Rytuo Šventų parap., Chicago, III. Ward organizacijos.
UJR SETS — BEDROOM SETS
Prieš pradėsiant susirinki
— RŪGS — RADIOS — KKNors buvo nepaprastai
se.
Birutė Ankstutytė — se
PR1GERATORS — WASHERS —
UANGKLH — triOVES.
Šv. Mišia3 laikė ir pamal suo M. Bemalda iš Šv. Ka šiltas oras, tačiau delegatų mą, prez/Kumskis pasirūpi
AB rtationally Advertiaed Itema.
no delegatus pavaišinti gra
doms vadovi/o kun. J. Kon zimiero parap., Worcester,
žiais judamais paveikslais.
čius iš Mt. C irmel, Pa. Jair. Mass.
CONRAD
Paveikslai buvo apie tai,
asistavo kun. J. čėsna iš
Marijona Kardelytė — se
KATIAFOTAM P AglUTTntlM AM
Fotografas
SUKNELIŲ
Sioux City, Jowa, ir kun. suo M. Akvina iš Gimimo Studija Įrengta pir
BU U SKELTŲ
mos rūšies su moPIRATINIŲ
Pijus Mačiuli > u J S.V.D., iš Panelės šv. parapijos, Chi dernišhoinis užlai
Wl)LK STIBIO
KOJINIŲ
FACTORY REPRESENTATIVE
domis lr Hollywood
1945 VVest 35* Street
POOKET’BOOKŲ
Girard, Pa.
cago, III.
u
šviesomis.
Darbas
KORSETŲ
Garantuotas.
"7A+
KCDIKIAMS
DRABUŽIŲ
Iš rytų nūf’tėai pamaldose
Juozapina Vendzelytė —
6343 So. VVestern Avenr
V. VILEIŠIENfc, SAV.
kun. A. Bruiab iš Altamont, sesuo M. Franceta iš Šv.
/<****
Telefonas REPUBUC 0051
420 W. 63rd Street
N. Y., ir kun. U Aukštakal Kryžiaus par., Chicago, III.
GLAMOUR
A IK X S ( Eit PHOTOGR APHY
nis iš Pomfv, Conn.
Elena Kerdokaitė — se Tel.: Biznio - ENGlewood 5883 H H ESI POSSJBLE PRI(r>
Rez.: - ENGlewood 5840
FROCK SHOP
1‘HONF I.AFAVmi 2<03
Pamaldose makmaus įspū suo M. Elzbieta iš Šv. Kry
5922 W. Roosevelt Rd.
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
džio daro sesučių giedoji žiaus par., Mt. Carmel, Pa.
TeL AUSTIN 1175
mas. Giesmių mintis ir me
Jadvyga Ginelevičiūtė —
sekime Jūsų biznyje arba profesijoje.
lodija labai atitinka gra sesuo M. Norbertą iš Šv.
žioms iškilmėms. Choristės, Kryžiaus par., Chicago, III.
jauti, visa širdimi tam at
GenovaitėxPranskaitytė —
sidavusios.
sesuo M. Minama iš Šv .Kry- , ATYDA __ Per v|są
Rugpiūčio Mėnesį Dar Yra
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. Tel. VICTORY 2499
Tėvelių ir giminių džiaugs žiaus par., Mt. Carmel, Pa. (
Kiekvienam Pirkėjui FREEMAN, ŠTOKEmas šioje dienoje pasiekia
Beatricija Paužaitė — se
RIO įsigyti gražų Stewart-Warner Radio Veltui.
Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
aukščiausio laipsnio. Iš to suo M. Matėja iš Šv. Kry
Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai.
bulo džiaugsmo daugeliui a žiaus par., Mt. Carmel, Pa.
MŪSŲ
AGENTAI:
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.
šaros išsiveržia.
Uršulė Petravičiūtė — se
NAUJAM VARTOTŲ
Jonas Rodinas
JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA
KARŲ SKYRIUJE
Šiose iškilmėj į novici no M. Tadėja iš Šv. Petro
Jonas Jasinskas
VIENODA ŠILUMA
Ant
Labanauskas
jatą įstojo sekančios:
ir Povilo par., Chicago, III.
GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
935 West 35th Street
H. Kajevtski
Marcelė Stanevičiūtė —
Ona Ramoškaitė — sesuo
NESUGENDAMAS (sutriušKina akmenis be
Chicago, III.
“
Shorty
”
sugedimo )
M. Pilypą iš šv. Juozapo pa sesuo M. Stella iš Šv. Jur
rapijos, Scranton, Pa.
gio parap., Chicago, UI.
šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių
išdirbysčių stokerius.
Angelą Tarauskaitė — se
Uršulė Bubliūtė — sesuo
TAIPGI PARDUODAME:
suo M. Anina iš šv. Alfon M. Calista iš Gimimo Pane
Refrigeratorius
so parapijos, Baltimore, Md. lės Šv. parap., Chicago, III. ■
Radios
Philotnena Mazelytė — se
Ona Bugelaitė — sesjio
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Plumbing Įrengimus
šuo M. Klementą š Šv. Roko M. Modesta iš Gimimo Pa
Aliejinius Pečius
parapjos, Brockton, Mass. nelės šv. par., Chicago, III.
Skalbiamas Mašinas
Nauja Vieta:
Emilija Petrauskaitė —
Pirmus apžadus sudėjo:
JOSEPH BAGDON
sesuo M. Conceta iš Šv. Jur sesuo M. Feliksą iš Šv. Jur
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
— Savininkas —
gio parap., Shenandoah, Pa. gio parap., Chicago; sesuo
Telefonas: LAFayette 2022
Juozapina Grigaitytė — M. Rosalinda iš Šv. Kazi
4704-06 So. Western Avė., Chicago, III.
sesuo M. Povilą iš Aušros miero parap., Gary, India
Tel.: LAFayette 3138
Vartų par., Worcester, Mass. na; sesuo M. Leoreta iš šv.

TĘSKITE IR TOLIAU PER PENKIASDEŠIMTS METŲ
VYKDOMA KULTORINĮ DARBA

PASKOLOS

Mutual Federal
Savings

CHICAGOJE

IŠKILMES ŠVENTO KAZIMIERO VIENUOLYNE

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

ALEX ALESAUSKAS & SONS

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN STOKERIAI

MILDA BUICK SALES

DRXUGAB

LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE
OF ILLINOIS REIKALAI

ŠVENTOVE MELROSE PARKE

(Sekr. J. Varkalos kalba pasakyta iš radio
WHFC, praėjusį ketvirta- dienį).

Reprezentacija
Labas vakaras!
Lithuanian Chamber of
Commerce of Illinois yra
nepartinė ir nesektantiška
organizacija ir, kaipo tokia,
apima žmones įvairių par
tijų ir pažiūrų.
Dėl to, kad ji apima lie
tuvius be skirtumo pažiūrų
ir partijų, ji atstovauja lie
tuvius ten, kur suvienyta
jėga reikalinga.
Kad plačiau supažindinus
jus, gerbiamieji, su jos vei
kimu, čia trumpai išvardin
siu kelis darbus, kuriuos or
ganizacija atliko:
Liepos 1933 metuose su
rengė antrą Lietuvių Eko
nominę Konvenciją, kurioje
dalyvavo atstovai iš 12 mies
tų. Buvo atstovas ir iš mū
sų senos Tėvynės — Lietu
vos Prekybos Buto — Jo
nas Vailokaitis.
Vasario 1936 suorganiza
vo J. T. Zūris Eooster Club,
kuris žymiai prisidėjo prie
išrinkimo lietuvio teisėjo
Chicagoje. Tai pirmas įvy
kis Illinois valstybėje, kad
lietuvį išrinko taip aukšton
vieton.

Kovo 18, 1938, Lenkija
grąsino užimti Lietuvą, ši
organizacija pareiškė pro
testą ir pasiuntė atatinka
mas telegramas valdžioms:
Suvienytų Valstybių, Angli
jos, Prancūzijos ir Rusijos,

Pirmadienis, rugp, 18, 1941

stoties

skriaudžiami, tai ši organi
zacija stoja jų apginimui.
Buvo atlikta daug kitų
viešų darbų, bet laiko trūk
sta, kad juos visus suminė
ti.
Jūs sutiksite su manim,
kad tokia organizacija rei
kalinga, ir narius, kurie ją
palaiko, dirba dėl jos, rei
kia remti ir su jais biznį
daryti.
Šiandien
aš išvardinsiu
likusius 4 direktorius, kurie
drauge su kitais direkto
riais dirba ir savo laiką vi
suomenės labui aukoja.
Barney R. Pietkiewicz,
Real Estate, Insurance ir
generalinis
kontraktorius,
namų statymui, 2555 West
47th St.

j

X Kun. K. Matulaitis, M.
IXD., pagalios gavo vizas ir
išvyksta į Londoną Atlan
tic Clipperiu
antradienį,
rugpiūčio 19 d. Lisbone ti
kisi būti rugpiūčio 20 d., pa
keliui į Angliją. Laiške re
dakcijai kun. K. Matulaitis,
MIC., vienu žodžiu atsisvei
kina su visais.

X Kun. Mikas Jodka, M.I.
C., išvyko atostogų pas tė
velius į Lawrence, Mass. Pa
keliui mano aplankyti pa
žįstamus įvairiuose miestuo
se Rytinėse valstybėse.

Dominik Pivariunas, turįs
duonos ir pyragų kepyklą,
4622 S. Marshfield Avė.
Dr. Kazys Drangelis, dentistas, turįs savo ofisą 2403
W. 63rd St.
Adv. Anthony A. Olis, tu- i
rįs raštinę 134 N. LaSalle
St.
Courtesy of Chicago Herald-American
Kitą ketvirtadienį jums
Pirmieji maldininkai keliais žygiuoja į Šventą Kalną Melrose Parke, Chicagos priemiestyje. Į tą 25 pėdų
pranešiu apie planus ir dar
aukščio kalną veda 28 laiptai. Tai tiek pat it tokie pat laiptai, kurie buvo prie Piloto rūmų Jeruzalėj. Kristus,
bus, kuriuos užsibriežę at
pas Pilotą vedamas, lipo tais laiptais.
likti Lietuvių Prekybos Bu
tas šiais metais, ir supažin
Melrose Park randasi Chi šventove.
Ant seminarijos prie Piloto rūmų ir kuriais į laikyta suma.
4 vai. vak.
dinsiu su šios organizacijos
cagos vakarinėj dalyje. Tas1 pleciaus įsteigė Holy Hill — Kristus lipo, kad atsistoti įvyko pašventinimas
“Via
eiliniais nariais. Žinoma, ateinanč.iame ketvirtadienyjt priemiestis visiems lietu Šventą Kalną, į kurį veda prieš Pilotą. Tie laiptai yra Matris,” tai yra Dievo Mo
nebus galima visus išvar viams pusėtinai žinomas, šventi laiptai. Tas Šventas iš granito. Jų yra 28. Jais tinos Sopulingosios stočių,
dinti. Suminėsiu tiek, kiek nes ten yra pusėtina lietu-1 Kalnas yra 25 pėdų augščio kitaip neleistina užeiti, kaip kurios randasi nelink kalno.
Seminarija ir visa šven
vių
kolonija.
Nesusidarė ir padarytas panašiu į Kal- keliais.
( laika-8 l^8_
ten lietuvių tiek, kad galėtų|varijos kalną, ,kur Kristus
Lapkričio 25, 1940, Šven tovė yra globoje Šv. Karo
•
-4™
na ,'savo parapiją įsisteigti, bet buvo nukryžiuotas. Ant kal tasis Tėvas Pijus XII sutei lio Borrameo Tėvų kongre
nais, bet norėtų palikti na-1
r . .. ,.
... '
.
±
v
, ,
,. - ten esantieji lietuviai nėra no ir yra atvaizduotas nu- kė atlaidus tiems, kurie ke gacijos.
J
nais , pranešu, kad metinei
liais lips tais laiptais. Vi
mokestis
yra
$10.00.
Ch,cagos betų- kryžiavimas.
nario
vių judėjimo.
suotini atlaidai gaunami ke
Norintis įsirašyti išpildo ap
Po kalnu randasi ištaisy
likaciją ir pasiunčia ofisan
Tai-gi tame tai Melrose ta Agonijos groto, kur ran turis sykius per metus —
šios organizacijos. Kada bus Parke išaugo nauja švento dasi reprodukcija paveikslo trečią , sekmadienį. birželio,
liepos; rugpj. ';ir rugsėjo
priimtas, tada naudosis vi vė. Tai įvyko ne lietuvių ‘ ‘Pieta.”
Ta reprodukcija
Kitais laikais
somis privilegijomis.
dėka, bet kadangi tai kata- yra marmurinė ir vaizduoja mėnesiais.
keliais lipant tais laiptais
likiška šventovė, tai svarbiSopuliuose Motiną švenNaujas Illinois įstatymas
ir indomi ir lietuviams.
t Gausiąją,
laikančią Sūnų, pelnijama
„
. dalini, atlaidai
x , . —
.
reikalauja registruoti

kad suvaldytų Lenkiją ir
paliktų Lietuvą nepriklauso
ma.
'
Kalėdomis 1938 m. išdali
no $145.00 prekėmis lietu
viškai biednuomenei per lie
tuviškas bučernes ir vardu
Lithuanian Chamber of Com
merce buvo išsiuntinėta
1000 kalėdinių pasveikini
mų, kuriame tilpo surašąs
Veik tuo pat laiku,
kai Kristų, nuo" Kryžiaus nuim-t 50 d<7™ metus uz klekvirš 200 lietuviškų biznie
tulus biznius
rių ir profesionalų, šis gra
tapo įsteigta lietuvių Mari-'tą
|vieną laiptą.
Štai, svarbi žinia lietu jonų Seminarija Hinsdale,
žiai atspausdintas pasveiki
Ant kalno po
kryžiumi
Aplink visą kalną yra ka
nimas su Kalėdomis buvo viams biznieriams, kurie da- III., Melrose Parke įtalai
randasi naturalio ūgio stopastatyti
pasiųstas ne tik savo na-iro biznį ne savo vardu, ne įsteigė savo seminariją var nalas, per kurį
vylos
Dievo Motinos, Šv.
narna, bet visiems aukš Corporation vardu, bet su du Saldžiausios Širdies V. J. veneciško typo tiltai.
Marijos Magdalenos ir Šv.
(“Assumed
tiems valdininkams Illinois galvotu vardu
Melrose Parko italai, paĮ Šventąjį Kalną veda Jono apaštalo. '
sakysim John’s' 3istatę
ją_
dar. “Scala Santa” — Šventi
valstijos ir kitiems preky Name"),
Didės iškilmės ten įvyko
Anita’s Beauty bą toliau.
bos butams įrodant, kad lie Tavern,
Jie pasirūpino Laiptai, Yra tai reproduk- sekmadienį rugpj. 17 d. Vi
tuviai Chicagoje turi orga Shop, White Front Restau seminarija padaryti tikra cija tų laiptų, kurie buvo durdienį ant kalno buvo atnizacijas ir jos vieningai rant, Maplewood Grocery,
I
Century Furniture House,
veikia.
Jessica Nance, 52 metų Į
Norėjo greit pralobti amžiaus moteris, savo na
Kada sovietų Rusija už Union Drug Store, Lithua Pakėlė algas
grobė Lietuvą, liepos mėne nian Rye Bread arba pana
Florsheim Shoe kompani
Le Roy Maraįiall, 19 me muose, 2737 Yale st.,
nuo
šiai.
syje, 1940 metais, ši orga
ja trijų savo Chicagos dirb tų amžiaus .telegrafų kom kopėčių krito ant grindų ir
nizacija telegrama protestą
Sulyg Illinois valstybės tuvių darbininkams pakėlė panijos klerką, norėjo greit persiskėlė galvą. Po įvykio
Jis pavogė kom
buvo pirma pasiųsti ir vie naujai išleisto įstatymo, vi algas. Ta kompanija sam pralobti.
ji greit mirė.
šai pasmerkė neteisėtą pa si tokioj rūšies biznieriai do 3.500 darbininkų. Dabar panijos $2.700. Tai atsitiko
vergimą Lietuvos ir panai turi užregistruoti savo fir algas pakėlė 5 nuoš. Dabar Bridgeport, Conn. Su pini
kinimą jos nepriklausomy mos vardą pas County derk kompanijos ^darbininkų al gais atvyko Chicagon pasi PAMOKOS
bės smurto būdu.
iki 17-tos dienos rugpiūčio gos yra aukščiausios jos slėpti. Bet čia buvo sugau
Anglų Kalbos
Kalbant apie vietinius rei mėnesio, šių metų.
istorijoj.
Dabar algos tų tas.
Lietuvių Kalbos
kalus.
Registracijos blanką ga darbininkų didesnės, negu
Knygvedystės
Kada žydeliai iškrauna lima gauti Room 600, Coun kad buvo 1929 m.
Stenografijos
Lietus išgelbėjo
prekes ant šalygatvių, kad ty Building ir ją įteikiant
Mašinėle Rašymo
net praeiti negalima, ir lie reikia sumokėti $2.00. Re tuvių biznierių, mūsų ofise Goldie Pogoff, 45, nukrito
Aritmetikos
Pilietybės
tuvišką biznio apylinkę pa gistracijos blanką, kuri va turėsime reikalingas regis nuo antro augščio savo na
verčia į atviros gatvės tur dinasi “certlficate”, turi as tracijos blankas ir noriai mo 5453 Kenwood avė. Ka
MOKSLO LAIKAS
gavietę (Maxwell Street), ši meniškai pasirašyti akivaiz pagelbėsime jas išpildyti ir dangi
vakaryščiai
buvo
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
organizacija panaudoja sa doje notaro visi savininkai paliudyti. Adresas 3241 So. smarkiai paliję ir kieme že
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
vo įtekmę politikoje ir ap ir patiekti savo gyvenimo Halsted St.
Tel. Columet mė buvo minkšta, tai mote
valo apylinkę ir priverčia, adresus. Notaras jų para 7358.
ris lengvai tesusižeidč.
AMERIKOS LIETUVIŲ
kad biznis būt daromas tvar šus paliudija.
MOKYKLA
Iki ateinančio ketvirtadie
kingai.
Dėl patogumo narių Lith nio vardu Lithuanian Cham
Gerą darbą artimui pada
816 W. 33rd Place,
Kada lietuviai, dėl to kad uanian Chamber of Com ber of Commerce of Illinois rysi, jei prikalbinsi jį užsi
Chicago, III.
jie lietuviai, viešai yra merce of Illinois ir kitų lie- tariu geros kloties.
sakyti “Draugą”.
i

mu

X A. Poškienė, M. S. cen
tro valdybos narė jau grį
žo iš seimo patenkinta eks
kursine traukinio kelione.
Jos bendrakeleivės — H.
Statkienė, centro, iždininkė,
ir M. Paukštienė dar pasi
liko New Yorke.

X L. Šimutis, “Draugo”
red., šiandie grįžo iš Fede
racijos kongreso ir LrtKSA
Pildomojo Komiteto posė
džio ir pradėjo eiti savo
pareigas.
X Andriejus Poška ir jo
draugai-labdariai širdingai
dėkoja visiems kurie atsi
lankė ir dalyvavo kun. B.
Vitkaus išleistuvių iškilmė
se, kurios įvyko rugpiūčio
10 d. Labdarių naujam ūky
je. Taip pat dėkoja Sophie
Barčus ir A. Vanagaičiui
už jų suteiktą malonę, pra
nešdami apie įvykį per save
?adio programus.

UUHIK

JUBILIEJAUS

PROGA

10 Savaičių Pienumerata Siūloma

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vięną 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:
irt

"DRAUGAS1
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANai 8010

