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PIETŲ AMERIKOJ
Washingtonas paskuti

niuoju laiku pradėjo rodyti 
via didesnio susirūpinimo 

į kaimynais pietuose —
V; Pietų Amerikos valstybė

mis. Šis Jungtinių Valsty
bių susirūpinimas nėra be 
pagrindo, nes Pietų Ameri
kos valstybėse vyksta plati 
totalitarinių rėžimų propa
ganda, kuri rodo didelį pasi 
sekimą vien dėl to, kad ten 
sukoncentruota didelis skai
čius vokiečių.

T aika nėra <jalima=
Prez. Roosevelto 
pareiškimas 
kongresui

: i
WASHINGTONAS, rugpiū

čio 21 d. — Prezidentas 
Rooseveitas šiandie praneš
damas kongresui apie isto
rinį jo susitikimą su Angli
jos premjeru Churchill, pa-

Pietų Amerikoje vokiečių, reiškė, jog paskelbtieji de-
dauguma j.au gimusių nebe 
Vokietijoje, bet laikomų pil 
nais Vokietijos piliečiais pa

♦ gal Vokietijos įstatymus, 
yra apie aštuonis milijonus. 
Žinoma, visa nacių varoma 
propaganda jais ir remiasi.

A

“GERIEJI KAIMYNAI”
Tai nacizmo ir fašizmo 

propagandai atsispirti Wa- 
shingtonas pradėjo intensy
vią draugingumo politiką. 
Kartkartėmis Pietų Ameri
kon pasiunčiami žymesnieji 
Amerikos žmonas sudaryti 
tampresniems ryšiams su 
vietos aukštesniais sluogs- 
niais.

Tačiau daug daugiau įta
kos turi kita draugingumo 
politikos dalis— tai pramo 
nės ir prekybos plėtimas. 
Šiomis dienomis Jungtinių 
Valstybių didžiosios įmonės 
^stengiasi kaip galima labiau 
praplėsti savo veikimą. 
Pietų Amerikoje, kad tuo

klaracijoje principai yra to
kie aiškūs, kad jų atsisaky
mas būtų sunku be “automa 
tiško sutikimo ir troškimo 
priimti kompromisus” su na 
cizmu.

Prieš šiuos principus, pa
sak Prezidento, taip pat sun 
ku būtų pasipriešinti be su
tikimo ‘ ‘sudaryti pasaulinę 
taiką, kuria nacizmui būtų 
pavesta dominuoti dideliam 
skaičiui pavergtų tautų”. 

Nepasitikėtina naciais
Savo kalboje Prezidentas 

taip pat pareiškė, jog šiuo 
momentu net nesimatą rei
kalo priminti, kad nacių vy 
riausybės ištartu ar rašytu

Pragaras ant ratų

1|

■fe'
m

Amerikos kariuomenės maniev rai Louisianos valstybėje.
Draugas”

Nacių kariai 
užėmė keturis 
rusų miestus

Žuvo 5,000,000 
rusų, naciai

Vokiečiai žygiuoja Bulgarijon
perimt vadovybę
-J

ANKARA, rugpiūčio 21 d. Italijos patroliai apžvalgė
— Užsienio diplomatų sluo
gsniai praneša, jog dvi Vo
kietijos kariuomenės divizi
jos atvyko Bulgarijon ir jog

kėti.
Anot Prezidento, deklara

cijoje įima taip pat ir religi
jos laisvė, nes jokia pasau
lio bendruomenė, sudaryta

būdu išmuštų” vokiečių įta- PaSal paskelbtuosius princi- 
pus negalėtų išsilaikyti be

PASKUTINIS TROŠKIMAS
Propagandos sukuryj kar

tais paduodama įdomių pa
reiškimų. štai Maskvos ra
dio paskelbė, jog Vokietijos 
kariuomenės tarpe paskly- 
dęs sekamas aekdotąs:

Hitleris besilankydamas 
rusų fronte paklausęs karei 
vį, koks būtų jo paskutiny
sis troškimas, jei rusų bom
ba nukristų šalia joa

“Aš trokščiau”, atsakęs 
kareivis, “kad tuo momentu 
šalia manęs būtų mano Fu- 
ereris”.

STALINO UNIJA
Rusų-vokiečių karo pra

džioje buvo daug kalbama 
ir rašoma apie Stalino lini
ja. Vėliau tos kalbos staiga

religijos laisvės.
Šiuo metu Prezidentas 

Rooseveitas ir Churchill da 
rąs žygių sušaukti konferen 
cijas su rusais, kad tuo bū
du būtų galima plačiai ap
tarti Rusijos koos prieš na
cius. . •I'

Pavojus Amerikai
Sudarius su Vokietija tai

ką dabar, pasak Preziden
to, būtų duodama proga na
ciams sutiprėti ir pasiruošti 
perimti kontroliavimą, vi
sos Europos ir Azijos ir pa
sukti Amerikos linkui.

Po Prezidento ir Churchi- 
llo pasitarimų kongrese Bu
vo įvairiausių kritikų, bet 
savo pareiškime kongresui

BERLYNAS, rugpiūčio 21 
d. — Po dviejų mėnesių ka
ro, pasak vokiečių, Rusijos 
nuostoliai 5,000,000 vyrų.

Taip pat tuo pačiu laiku 
sunaikinta ar paimta 14,000 
tankų, 14,000 anuotų ir 11,-

-paaih- ooo orlaivių.
DNB pareiškimu Rusijos 

žuvusiųjų kareivių skaičius 
esąs toks milžiniškas, nes 
jų daug daugiau žuvę negu 
pąimta nelaisvėn.

Anglijos xkaro aviacija ne 
teko 2,800 lakūnų ir 913 ka 
ro orlaivių nuo birželio 22 
dienos.

Kuba turi atšaukti 
konsulus

BERLYNAS, rugpiūčio 21 
d. — šiandie Vokietija pa
prašė Kubą, uždaryti visus 
savo konsulatus Vokietijoje 
ir atšaukti savo konsulari
nius tarnautojus iki rugsėjo 
5 d.

Panašų reikalavimą Ku
bai įteikė ir Italija, atsaky
dama į Kubos pareikalavi
mą, kad išsikraustytų Itali
jos generalinis konsulas iš 
Kubos.

Pereitą savaitę Kuba pas-
Prezidentas neprisiminė kri- kelbė, jog ji iškrąustanti vi
tikos ir nieko nepasisakė dėl 

nutilo. Pagaliau Rusijos kol kai kurių kongresmonų pa- 
munikatas pareiškė, jog jo- reiškimo, jog jis sulaužęs
kios Stalino linijos niekados 
nebuvę.

Galima tikėti, kad tokios 
apsaugos tvirtovių linijos 
kaip Maginot Rusija neturė

ti jo, bet kad rusai buvo įren
gę paskiras tvirtovęs visu 
frontu, neabejotina. Tačiau 
šiandie rusai ir tai turi už
ginčyti, nes pasirodė, jog 
tokia gynimosi sistema mo
derniajam kare nėra įmano
ma.

Todėl šiandie Stalino lini- 
jos jau nebėra.

konstitucijos nuostatus lai
kydamas konferencijas ko
vojančios valstybės karo lai 
ve.

sus Vokietijos konsularinius 
tarnautoj us, nes to reikalau 
janti tautinė ir Amerikos po 
litika.

. . -V—
Nauja anglų 
nota Iranui

ANKARA, rugpiūčio 21 d. 
— Informuotieji sluogsniai 
praneša, jog Anglija savo 
notoje Persijos vyriausybei 
išdėstė planus, kaip pakeis
ti vokiečius ir iškeldinti 
juos iš Persijos iki rugpiū
čio 31 dienos.

Grįžta iš Bagdado, Irako, 
amerikiečiai sako, jog prie 
Persijos sienos sutraukta žy 
mios anglų šarvuotosios ka
riuomenės pajėgos.

Autoritetingi Londono 
sluogsniai pareiškia, jog 
Persijos atstovais davęs žo
dinį atsaką į Anglijos ir Ru
sijos reikalavimus, bet šis 
atsakymas nepriimtas.

•

Japonai leidžia 
išvykt
amerikiečiais

Graikijos-Turkijos pasienį
Tuo pačiu laiku Bulgari

jos sostinėn atvyko nauji vo 
kiečių lakūnai.
Prieš Turkiją

Iš Šių žygių daroma išva
dos, jog naciai rengiasi per
imti iš Bulgarų saugojimą 
kai kurių pietinės Bulgari
jos vietų ir pradėti žygius 
prieš Turkiją, kad įstengtų 
atidaryti Vokietijos ir Itali
jos laivams Dardanelių są
siaurį.

Tie patys sluogsniai tvir
tina, jog Italijos kariuome
nė Graikijos salose prie Dar 
danelių žymiai sustiprinta.

Anglų atakos 
milžiniškos

mušti ir nežiūrint Rusijos 
karo vadų pasitikėjimo 
“partizanais”, karas rytų 
fronte vyksta visų smarku
mu ir nacių kariuomenė te- 
bežygiuoja pirmyn.

Tikėtis, kad vokiečiai štai 
ga suklups, nėra niekas ki
ta kaip tik vvliugingas sa-

KAIRO, rugpiūčio 21 d. 
— Pereitos nakties atakose 
ant Suezo kanalo žuvo du 
asmenys, orlaivių bombos 
padariusios mažų nuostolių.

PHILADELPHIA, rugpiū
čio 21 d. — New Yorko res 
publikonas atstovas Hamil
ton Fish vakar pareiškė, jog 
Vokietijai karą laimėjus pa 
didėtų Amerikos prekyba su

vęs apgaudinėjimas. Galima naciais.
“Jei Vokietija laimės, 

pareiškė atst. Fish, “jos per 
karnoj! galiai žymiai padi
dės ir ji pirks daugiau mūsų

KARAS VYKSTA manyti, kad vokiečiai turės
Nežiūrint Rusijos skelbia- kur nors suklupti, bet tik 

mų kontratakų, nežiūrint ne prie\Odesos ar Leningra- 
pranešimų iš Maskvos, jog do. Tik ne nuo “nenugalimo
vokiečiai keliose vietose su-| sios” raudonosios armijos. gaminių”.

STOCKHOLMAS, rugpiū
čio 21 d. — Stockholmo lai
kraštis Aftonbladet prane
ša, jog vokiečių kariuomenė 
vakar naktį jau buvo tik 
per dvyliką mylių nuo Lenin 
grado.

BERLYNAS, rugpiūčio 21 
d. — Vokietijos karo vado
vybė praneša, jog vokiečių 
kariuomenė užėmė Novgo
rodą, Kingisepp ir Narvą, 
Leningrado fronte ir Uk. j 
noje prie Dniepro žiočių už 
ėmė Kersoną, vartus į Kry
mą.
Atdaras kelias

Pasak vokiečių, užėmus 
Kersoną atsidaro vartai į 
plačias lygumas smarkiems 
žygiams Perekopo linkui., 
kuris yra Krymo ir sausže
mio sąsmaukoj. Manoma, 

— Užsienio vicekomisaras jog vokiečiams užėmus Pere 
Lozovskis šiandie pareiškė, kopą būtų .visiškai izoliuo- 
jog per du mėnesius karo tas Svestopolis, svarbiausio 
Vokietija neteko apie dviejų ji rusų laivyno bazė Juodo- 
milijonų kareivių, kurių dau joj jūroj.

į

telephoto)

Žuvo 2,p00,000 
nacių* rusai

MASKVA, rugpiūčio 21d.

giau negu pusė yra žuvusių.
Jis pareiškė, jog Vokieti

ja iki šiol sutikusi aiškių lai 
mėjimų, bet “mūsų eilėse nė 
ra išgąsčio nei nusiminimo”.

Vokiečių komunikatas pa 
reiškiu, jog Juodosiose-juro- - 
se nacių orlaiviai nuskandi
no 6,000 tonų Rusijos laivy
no ir sužalojo tris laivus.

Palyginus su Europos vai I Šiaurėje suomiai sakoma
stybėmis, vokiečių okupuo
toji Rusijos teritorija yra 
milžiniška, bet palyginus su 
Rusijos neaprėpiamais plo
tais, pareiškė, Lozovskis, tik 
maža dalis tepaimta ir pa
imta tik toji dalis, kurioj nė 
ra maisto, bet tik sugriauti 
miestai ir dirbtuvės, kurioj 
tebesiaučia partizanai ir ne
apykanta.

Lozovskis pabrėžė, jog

žygiuoją pastoviai pirmyn ir 
užėmę kelias svarbias pozi
cijas.
Kova iki mirties

Maršalas Vorošilovas šian 
die paskelbė, jog Leningra- 
dui gresia tiesioginių atakų 
pavojus ir kreipėsi į gyven
tojus griebtis ginklo ir gin
ti savo miestą ik imirties.

Tuo tarpu vokiečių radio 
paskelbė, jog Leningradas,

LONDONAS, rugpiūčio 21 
d. — Aukštieji anglų sluog
sniai pareiškia, jog paskuti 
niuoju laiku anglų orlaivių 
atakos Vokietijos žymiai 
perviršija kadaise vokiečių 
smarkias atakas Anglijoje.

Anglai kas naktį pasiun- 
čią daug didesni bombane- 
šių skaičių Vokietijon, negu 
vokiečiai bet kada įstengė
pasiųsti Anglijon.

TOKIJO, rugpiūčio 21 d. 
— Nyk laivų linija, mato
mai užsienio ministerijos 
spaudžiama, staiga paskel
bė. jog ji galinti paimti į 
laivą Tatsuta Maru 26 Ame 
rikos piliečius ir konsulari
nius tarnautojus. Laivas iš
plaukia šio mėnesio 28 die
ną.

Shanghajuj esą amerikie
čiai tikisi pasiekti Jungti
nes Valstybes Amerikos 
transportiniu laivu.

Dėl susidariusios įtemp
tos padėties tolimuose ry
tuose daugelis amerikiečių 
skuba grįžti namo, bet anka 
čiau Japonija nenorėjo duo
ti jiems susisiekimo galimy 
bių.

BERLYNAS, rugpjiūčlo 21 
d. — Autorizuotieji sluogs- 
niai šiandie užginčija prane 
Šimus iš Argentinos, kad 
Vokietija atšaukia savo am 
basadorių Buenos Aires.

Amerikos paskola 
Uragvajui

MONTEVIDEO, rugpiūčio 
21 d. — Jungtinės Valstybės 
autorizavo $17,000,000 pas
kola Uragvajui, kad ši val
stybė galėtų praplėsti savo 
apsiginklavimo programą.

Si Amerikos parama. Ura 
gvajui, aišku, dar labiau su
stiprins draugingumo ry
šius tarp abiejų valstybių, mą yra žydų tautybės.

Vokietijos pralaimėjimas jei bu8 pasiryžta jį ginti, 
yra t.kras nežiūrint kiek me susilauks Varšuvos likimo, 
nesiy ar metų teks rusams kurįą vokiečių lakūnai ir ar 
k°vot’• tilerija bombardavo kelioli-

ką dienų.
Atsiėmė penkis miestus 

■ Rusų pranešimai sako,
jog centriniam fronte pra
vesta sėkmingos atakos, ku 
rių metu ne tik sulaikyta vo 
kiečiai, bet dar atsiimta iš

Vichy, naciai 
tariasi, praneša

NEW YORKAS, rugpiū
čio 21 d. — Anglijos radio 
paskelbė, jog Vichy vyriau
sybė ir Vokietijos atstovai 
vedą pasitarimus dėl suda
rymo pastovios taikos ir 
jog Vichy vyriausybė sutin
kanti perleisti vokiečiams 
karo ir laivyno bazes Pran
cūzijoje ir šiaurės Afrikoje.

Tas pat radio pareiškė, 
jog Dakare atvirai kalbama, 
kad netrukus vokiečiai per- 
imsią šio Prancūzijos vaka
rų Afrikos uosto tvarkymą.

nacių penki miestai.
Čia pirmą kartą panaudo 

ta rusų parašutininkai ir or 
laiviais gabenami tankai.

Ukrainoje, pasak Prav
dos, per dešimtį dienų žuvę 
11,000 nacių kareivių.

Areštavo 6,000 
Paryžiaus žydų

VICHY, rugpiūčio 21 d. 
— šiandie praešama, jog

LONDONAS, rugpiūčio 21 
d. — Londono sluogsniai ne 
slepia fakto, jog rusų pozi
cijos Ukrainoje ir Leningra 
do fronte esančios pavojuje. 

Šie sluogsniai pareiškia,
jog oficialių pranešimų nė 
ra, kad vokiečiai būtų pe; 
ję Dnieprą į pietus nu.. 
Dnieropetrovsko ir kad ru
sai būtų išsprogdinę garsų
jį Dniepro tvenkinį.

ROMA, rugpiūčio 21 d. — 
Italijos kariuomenė Gondar 

vokiečių okupuotojo Pary- apylinkėje, Etiopijoje ir 
žiaus policija suareštavo ašies kariuomenė prie To- 
6,000 asmenų, kurių daugu- bruko, Libijoje atmušė ang 

lų atakas.
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lietuvių gyvenimas ir veikimas
IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

WEST SIDE
TARP GRAND RAPIDS, MICH., LIETUVIŲ

Stambus spaudos
ritino inc • 1ivllrvjuj

Kazimieras Petrukas, se
nas darbuotojas katalikų 
tarpe, daug yra darbavęsis 
prie įvairių katalikų orga
nizacijų ir už savo darbuo
tę net’ dovanas gavęs, taip
gi ir prie spaudos gana daug 
prisidėjęs. Jis skaito visus 
katalikiškus laikraščius. 
“DraUgUsf’ bud Šio laiko jo 

- namus lAhkyfe kasdieną, nes 
dabar, kaip K. Petrokas aą- 
ko, “Drauge” telpa naujau
sios žinios ir aprašomi visi 

» 'svarbesni Lietuves ir pasau- 

lio įvykiai. Lietuvis, norė-^ 
dainas sekti pasaulio judė-

vardas (pusbrolis Malvinai) 
patarnavo aavo automobiliu 
ir nuvežė į New Britain, 
Conn. pas Juozą ir Rožę 
žvinakua, į Hartford, Conn., 
pas Kazimierą Povilaitį. Pa
sisvečiavus pas vaišingus 
gimines aplankė žymesnes 
vietas, pamatė daug naujų 
reginių. Sugrįžus džiaugiasi 
ir dėkoja ypač A. Yurkū- 
nams už vaišingumą.

i ; M. P&pįinskaitš buvo pra
dėjus mokytis gailestingos! 
seselės profesijos, bet šiuo! 

tarpu dėl svarbių priešas- Į 
čių mokslą nutraukė. Vėliau 
bet gi tęs. Malvina yra duk
tė Jono ir. Alesės Paplins- 
kų, katalikiškos spaudos

jimą, negali apseiti be dien- platintojų.
raščio ‘•Draugo”.' Petrokai ' X Labor Day Detroito 

turi išauklėję gražią šeimy- veikėjai Pijus ir Ona Gry-
-1* ' «- • « 1_ 04 _ A *, »• - _ ___nėlę. Dukrelė Marijona pri- 

klauso prie ^v. jAnfeano par. 
, choro, dažnai bažnyčioj so

lo gieda. Jos balsas švelnus, 

i-" skambus, visų mėgiamas.

. d
1

•: r i .
Aįalvįna, PapMnakaitė 

kelias savaites- praleido a- 
tostogose pas gimines Ado-

* i mą, Agotą Yutkūnus, W&’
• - terbury; Conn. Jų sūnus Ed-1 gutes

v
X

bai, Stasys Atkočiūnas ren
giasi važiuoti į Chicagą 
“Dr/ugo”, piknikan ir žada 
parsivežti Buicką į Detroitą. 
Kurie turite “Draugo” lai
mėjimo knygutes, stengki- 

tės priduoti Grybui arba At-! 
kočiūtoui. Jie galės nuvešti.

Kitą penktadienį paskelb
sime, kas bus pridavęs kny- 

Koresp.

EAST SIDE 
H: Klūbo susirinkimo susirinkimas baigtas mal

da pirm.’kuh. J- Čižausko.

fiv. Mtgio' Parapijos Rė 
mėjų Moterų Klūbo suairin-k Rųgp? 17 d. atsiskyrė s.a'

____ __  •____ ___________ A___ M o J* n n A O/ttokimas įvyko rūgp. 13 d-, 
bažnyčios svetainėj.

Susirinkimą malda atida
rę pirm, kleb.-kun. J. Čifaus-

‘ £

’ĮUŠt. S. Bukšąitė perskai
tė pereito susirinkimo nuta
rimus, kurie buvo priimti.

Pikniko komisija P. Me 
donienė išdavė raportą. Klū
bo piknikus pelno parapijai 
atnešė ' $628.99. Raį>ortas 
priimtas delnų plojimu Ko
misija X Balkienė iro*. Mę- 
donienė dėkęjo visoms dar
bininkėms lr visiems^ kurie 
tik prisidėjo prie pasekmių 
šio pikniko. Pirm. kun. J.

šiuo pasauliu a. a. Agota 
Jokubaitienė. Palaidota rug
piūčio 20 d. Laidotuvėmis 
rūpinosi Chas. Stepanauc- 
kas.

1 U . K ♦ . •
X Lietuvos Dukterų drau- j. 

minės sidabrinį gyva-i 

rimo jubiliejų. Si draugija 
įsikūrė 1916 m. Ta proga 
bus surengtas vakaras (va
karienė (u^palių 5 d., Lietu

vių svetainėj, 25th W. Ver- 
nor Higftwąy. Tikietai jau 

atspausdinti? Galima iš ank
sto pSsiite&rvuoti • vietas. 
Bilietų galima gauti pas
rengimo komisijos nares: E 

Čižauskas taipgi dėkojo klū- Paurazienę, P. Medonienę, 
bui ypač šeimininkėm^ už Medinienę ir kitas drau- 

gražią paramą parapijai.

Parapijos komitetas J.
Belickas ir J. Majauskas at
silankė j susirinkimą, ir 
kvietė klubą prisidėt darbu, • 4 »
prie rengiamo koncerto, pa
rapijos naudai, spalių 19 d.,
Veteranų svetainėj. Klūbas

darbuotis.apsiėmė

Tas pats komitetas taip
gi prašė išrinkt darbininkes 
parapijos piknikui, rūgs. 7 
d-, Birutės darže. Prie val- 

"gių apsiėmė Žilinskienė, Lau 
rinaftienė, Balkienė, Baro
nienė, Btašienė. Prie tikie
tų S. Bukįįaitė.

Duotas įnešimas surengi 
šeimynišką išvažiavimą su 
parapijos komitetu. Nutar
ta laukt rudens ir sųrcngt 
privatų balių svetainėj.

Naujų nutarimų nebūta,

gijos nares.
Nesivėluokite. Pasiimkite

iš anksto bilietų, rengimo 
komisijai bus lengviau žino
ti, kiek ko pagaminti.

X L L Raraosai su savo 
šeima išdyko keletai savai

čių į Wilkes Barre, Pa., pas 
Barsopienės mamytę A. Ka- 
reakienę. Pakeliui aplankys 
New York, Philadelphia ir 
kitas žymesnes vietas.

X Mūsų veikėja S. Savic
kienė jau grįžo iš Chicago. 
Viešėjo pas savo dukterį 
tris mėnesius. Džiaugias či
kagiečių vaisingumu. Pasil
sėjusi žada daug pasidar
buoti rengiamam Dukterų 
Draugijos vakarui, nes ir ji 
nai yra rengimo komisijoj. 
Sako, Chicagoje labai skait
lingai remiami v(ieni lutų 
parengimai.

Sugrįžo atstovės -
Siomis dienomis sugrįžo 

iš seimo Moterų Sąjungos 
42 kp. atstovės: pirm. Al
bina Drizienė ir Agota Nau- 
džiuvienė. Kadangi nespėjo 
sugrįžti iki susirinkimo, tai 
susirinkimą atliko vice pir
mininkė Marijona Medelins- 
kienė. Nutarta savo atsto 
vėms padaryti surprizą — 
sulauktuves. Buvo papasa
kota visoms apie seimą ir 
kelionės įspūdžiai. Kurios 
negalėjo dabar išgirsti apie 
seimą, tai galės pasiklau
syti sekančiam susirinkime. 

Parapijos piknikas
Rugpiūčio 17 d. Girniaus 

darže, prie upė3, buvo su
rengtas parapijos piknikas., 
kuriam sėkmingai pasidar
bavo šios draugijos: Lietu
vių Vaizbos Klūbas, šv. Ra 
žančiaus dr-ja, ŠŠ. Petro ir 
Povilo Guild, ŠŠ. Petro ir 
Povilo panų dr-ja, parapi
jos komitetas ir daug pa
vienių, kuriems tariama šir
dingas ačiū už pasišventi
mą. Klebonas kun. J. Lip- 
kus ir jo pagelbininkas kun 
J. Vinikaitis dėjo daug pas-

Įspūdžiai iš Canada
Birželio mėn. su savo sū- 

nais išvykau aplankyti se
sutę B. Aleknienę, gyvenan
čią Hamiiton, Ont., Kana
doj.

Sveči&vaus tris savaites ir 
per tą laiką maždaug susi
pažinau su Canada gyveni 
mu.

Nuvykti į Canada nėra 
taip sunku, kaip žmonės pa
sakoja ir išsivaizduoja. 
Nors ir karo stovis, bet jei 
turi pilietybės popieras, ar
ba gimimo metrikus, (bet 
turi būti gimęs Amerikoje), 
tai be jokių kliūčių galima 
keliauti kur tik nori. Kana
doje visi nepilįečiai taipg, 
suregistruoti ir turi su sa
vim nešiotis registracijos 
kortas, taip kaip pasus Lie
tuvoje, parodant, iš kur es 
ir kur užsiregistravęs.

Hamiiton miestas nema 
žas, gražus, tarpe didelių 
kalnų ir prie didelės Eric 
upės. Hamiiton ir jo apy
linkės pasižymi vaisme
džiais. Išvažiavus už mies
to matai didžiausius ūkius 
vaismedžių: vyšnių, slyvų, 
agrastų, raudonų ir juodų 
serbentų, pyčių, obuolių 
kriaušių ir kitokių, šiais 
metais viskas labai gerai 
užaugo. Ūkininkai daugiau
siai pelno turi iš vaisių. Va
žiuojant pro šalį sodų, ma
tai daug moterų ir vaikų 
medžiuose renka vaisius. 
Vyšnios labai pigios. Ir ben
drai, kas tik užauga Kana-

tangų, kad piknikas
sėkmingas.
Sukaktuvės

bŪty

Ateinantį sekmadieni rug 
piūčio 24 d. Augustas ir 
Magdalena Ambatavičiai mi 
nės 35 metus vedybinio gy
venimo jubiliejų. Čia reikia 
paminėti, kad abu yra uo
lūs parapijos bei draugijų 
darbuotojai. Todėl ta proga 
nesigailim palinkėti jiems 
sveikatos ir geriausio visa
me pasisekimo.

■
Jauna porelė

Rugpiūčio 17 d. buvo “en- 
gagement” Stasės Grigalių 
naitės (Gregor) su Juozu 
Sajausku. Stasė yra pavyz
dinga dukrelė gerai žinomu 
biznierių Stasio ir Stasės 
Grigaliūnų. Motina ir duk
relė yra sąjungietes, taipgi 
prikLauso ir prie kitų drau
gijų. Stasė taipgi gabi pia
nistė. Juozas Sajauskas yra 
sūnus Katarinos ir Juliau? 
Žukauskų. Abu jaunuoliai 
sėkmingai baigę aukštą 
mokslą.

Širdingų linkėjimų jaunai 
porelei. V. M. K.—42

doje — nebrangu. Bet kai 
atgabena į miestą, tai vis
kas beveik dvigubai bran
giau. žmonės vasaros me • 
tu dirba ant ūkio, o žiemos 
metu daugelis važiuoja į 
aukso kasyklas, kiti pasi
lieka ir dirba fabrikuose. 
Dabar ir Hamiltone yra 
daug darbų. Žmonės neuž
dirba tiek daug, kaip Š. A- 
merikoje, bet ilgas valan
das dirbdami uždirba gana 
gerai. Ant visko taipgi už
dėti taksai ir beveik kiek
vienas turi pirkti “saving
bonds’ nori, ar ne, jei
tiktai dirbi. Žmonių ūpas 
geras. Visi visokiais būtais 
remia Angliją: nevažanėja 
bereikalingai, taupo gazoli
ną, darbininkai daugiausiai 
į darbą važinėja dviračiais.

Kur tik eini ar važiuoji, 
visur sutinki kareivių, ku
rie prašo pavėžyti. Tuščiu 
automobiliu negali važiuoti; 
pakeliui einantį kareivį tu
ri pavėžyti.

Įdomu yra su jais pasi
kalbėti. Jie sako, kad An
glija turi laimėti, jei Ame

rika padės. Hitleris turi žū
ti. Pilni energijos, patno 
tizmo ir nori kiekvienas kuo 
greičiau vykti į frontą ir 
susitikti su priešu. -

Kanadoje moterys ir mer
ginos taipgi uniformuotos 
kareivių uniformomis. Jos 
išdalintos net į kelius sky
rius, grupes. Vienos nešioja 
žalią uniformą, kitos — mė
lyną. Kurios dėvis tamsiai 
žalią, tas pamokina po ke
lius mėnesius ir siunčia j 
Angliją prie visokių darbų 
fronte. Kurios dėvi mėlyną 
uniformą, tos yra am balan
sų šoferės ir daugelis slau
gių pareigose. Vedusios mo
terys, kurios turi vaikų, už
ima vietas prie namų sar
gybos. Jos gauna atlygini 
mą ir dirba visokius kito 
kius darbus: mokinasi kaip 
priešui užėjus reikia padėti 
vaikams, seneliams ligo
niams išeiti į rūsius ir pa
sislėpti nuo priešo.

Kur tik pažvelgi, visur 
kareiviai, kareiviai. Jautie
si, 'kad karas visai netoii. 
Man prisimena Didysis Ka 
ras kai buvau Lietuvoje. To 
ji pati atmosfera dabar ir 
Kanadoje. Šiurpas ima, kaip 
pamatai baisias kanuolei, 
aeroplanus, ūžiančius virš 
galvų. Rodosi, turi bėgti ir 
slėptis; rodos, priešas nebe
toli.

Lietuvių Hamiltone teko 
mažai sugelti. Jie yra išsi 
mėtę po visas apylinkėj. 
Vieni dirba fabrikuose, kiti 
atvažiuoja iš aukso kasyk
lų. Kaip parapijos lietuviai

(Tęsinys 3 pusi.)

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui. Saugokit jaa leladaml 
Uekaamlnuotl Jaa modernlėklauata 
metodą, kurių rertjlmo mokalaa 

S*U sutelkti.
S3 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, korto pašalina 
vlaų aklų įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampai lt-toa
Telefoną* CANAL 0523 — Obleago 

OFISO VALANDOS 
Kaadlen »:00 a. m. iki S.30 p. m. 

Treč. Ir Seftt: 3:00 a. m. Utį
• p. m.

l

MILLIONS AOMli—Mirade Whip does work wonders * 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine aiayonnaise, Mirade Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

MATYKITE
PIRM NEGU PIRKSITK

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojant* namų pastatymų ai 
pataisymų — Nieko jtnokStl — I 
metai Išmokėti — Apkainavimas 
Sykai.

Lietuvis Pardavėjas
Stanley Lltvrlnas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 

Company
3089 So. Halsted St 

VIC. 1272

Everybody ravės about your

salads, Peg.What's the secret? 
------—-

MIRACLE WHIP« 
Its "diHferent”.flavor 
always makes a hit.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIA.’
Rea. 0968 So. Talman Ava.
Rea. TaL GROvehilI 0617 
Oftice tel. HEMiock 4848

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomie ausi tarne.

2423 W. Marguette Road

TeL OANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS v
2201 VVest Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonaa REPnblic 7868

X Jurgis lr Elzbieta Dam 
bravai irgi grįžo iš atosto
gų. Buvo išvykę porai sa
vaičių pasilsėti. Aplankė 
Kanadą, New York ir kitas 
žymesnes vietas. JJOJL

JOS. F. BUDRIK
Fumiture House

3409 S. Halsted St
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

•

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukit* Yards 8988.

GR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1930

TeL YARda 6921.
Rea.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaL uuo 1—3; uuo 0:30—8:30 
756 VVest 35th Street

Ofiao teL VIRginią 0036 
Rezidendjoa teL:.BEVerIy 8244

DR. T. DUNDULIS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*

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

Trečiadieniaia pagal autartį
Tel. OANal 0267

Rea. tel.: PROapect 665.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Reaidencija: 0600 So. Arteaiau Avi 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

8 iki 9 vaL vakarų.

LIETUVIAI DAKTARAI

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas; ClCero 4376

T«L YARda 8140
VALANDOS: Nuo ii iki 32,

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Sekmadieniais 13 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f 

Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

OflM ML OANal 8846
OflM VaLi 8—t ir T—8

Tet:

TeL CANaI 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roa ' 
OFISO VALANDOS 

1 — d ir 8 J8 - vakar*
jy pagal retartį.

Budriko Radijo Progoramal:
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.

TaL YARda 8840

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
irti 47th Street

▼ai.: noo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal antartį.

OflM TaL: l«td. TeLi
VIRglnia 1880 PROapeet 8684

DR. RAČKUS -
gydytojas ir chirurgas

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA j 
Kasdien aao 2:00 iki 8:00 vaL 

Treėlad. Ir Sekmad. tik »imltarlu8.

Telefofnas; HEMiock &84»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandoe:
Popiet — nuo 1 Iki >! Vak. 7 lkl » 

Nedėllomls pagal autartj

Telefonai CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sntartį.
Ree. telefonaa SEEIey 0434.

TaL Cioero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat ir 49th CL
OFISO VALAND08:

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

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

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayetto 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniaia ic 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniai*.

DR. CHARlfS SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė.

(2-troa labos)
TeL MIDvray 2880 Cbicago, HL 

OFISO VALANDOS:
Noo 10 iki 12 vaL ryto, nue 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak;

Sekmad. nuo 10 iki 32 vai, rjto.

OR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nue 1—4 ir ano 7—9 vakare 

Taipgi pagal autartį.
OflM telefonai PROapeet 8717

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.

Tol. YARda 0994 
Rez. Tel. K£Nwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. Mk;x 
Nedėliomie nuo 10 iki 12 vai. diTT) A

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame Lala 
vės verte tente.
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Lietuvių
NIAGARA FALLS, NEW YORK

Diena
Rugpiūčio 3 d. mūsų pa

rapija buvo surengus Lie
tuvių Dieną. Bažnyčioje pa
maldas laikė kun. M. Urbo
navičius, MIC., kuris per 
praeitas tris savaites pava
davo kleboną. Jis tapgi pa
sakė gražų pamokslą pritai
kydamas šventei. Per palai
minimą visi žmonės sykiu 
giedojo “Šventas Dieve”. Iš 
širdies gilumos prašė Aukš
čiausiojo, kad apsaugotų 
Lietuvą nuo maro, bado ir 
karo.

Po Mišių žmonės susirin
ko salėn, kur buvo prireng
ti pietūs. Programą vedė 
parapijos jaunasis trustisas 
Stasys Vyšniauskas. Miesto 
atstovų vardu kalbėjo Mr. 
Wright ir Mr. Robertson. 
Toliau kalbėjo kun. Urbo
navičius, kun. Pauliukonis, 
Jesaitis iš Buffalo ir Sveti- 
kas iš Rochester.

Po pietų žmonės susirin
ko klebonijos daržan, kur 

t linksmai praleido laiką iki
vakaro.

Sutemus, visi grįžo į sa
lę — šoko, linksminosi iki 
vėlumos.

Nežiūrint, kad mūsų pa
rapija yra mažutė, vis gi 
L. D. davė gražaus pelno.

Pasisekimas Lietuvių die
nos rodo, kad kada lietu
viai vieningai dirba, gali 
ir didžiausius darbus nu
veikti.

Ypatingai reikia padėko
ti Lietuvių Dienos rengė
joms: Maleikienei, ir Genie- 

> nei. Joms padėjo Jankaus
kienė, Jakimavičienė, Jaru
ševičienė, Urbonienė, Jurči- 
konienė, Ardauskienė, Zikie- 
nė, Gudelienė, Stakniūnienė, 
Maciulevičienė, Jušinskienė. 
Vyrai irgi nesnaudė: plati
no tikietus Stasys Vyšniaus

kas, Genys ir Maleckis. 
Jiems prie įvairių darbų 
padėjo: Biekša, Jankauskas 
ir Leimantas. Aukomis pri
sidėjo Šv. Jurgio ir Rymo 
Katalikų Susivienymo drau
gijos. Gausiai prisidėjo ir 
Stasys Tūbinis, kuris rude
ny stato savo kandidatūrą 
į supervisor.

Rugp. 10 d. niagarfallie- 
čiai susiorganizavę pasam
dė busą ir nuvyko į Lietu
vių Dieną Rochestery. Apie 
40 žmonių susigrūdo į bu
są ir dainuodami nuvažia
vo į Sea Breeze Park, kur 
rochesteriečiai piknikauja. 
Be buso, dar apie 20 auto
mobilių buvo mūsų parapi
jiečių. Rochesteriečiai pasi
žadėjo pas mus gausiau at
silankyti.

Rugp. 2 d. Juozas Jaru
ševičius ir Marijona Balčiū
nas priėmė Moterystės Sa
kramentą. Mišios šv. buvo 
11 vai. Po Mišių šv. jauna
vedžių priėmimas salėje. 
Matėsi svečių iš Dubois, 
Brockport, Boston, Worces- 
ter ir kitur. Atsilankė kun. 
Urbonavičius ir vietinis kle
bonas.

Tą pačią dieną Pranas 
Ceglys, mūsų parapijos ir 
Estera Kleinytė, lietuvaitė 
iš Buffalo, priėmė Moterys
tės Sakramentą Šv. Juozapo 
katedroje, Buffalo. Jaunikis 
yra mūsų dainininkės Ele
nos Ceglytės brolis.

Mūsų parapijos ligoniai 
pamažu sveiksta. Rimčiau 
serga Monika Pikelienė. Po
licininkas Jonas Zuckle ti
kisi neužilgo išvažiuoti į 
Toronto pas seserį. Dabar 
dar gydosi Šv. Marijos ligo
ninėje.

Nuo red. Korespondenciją 
gavom per vėlai dėl to ne
galėjom įdėti į penktadie
nio numerį.

EŽERŲ KARALIENE

("Draugas” Acme telephoto)
Garsi artistė Maureen O’Sullivan tapo ežerų kara

liene per iškilmes, laikytas Great Lakęs, III. Training 
Station. Ji pietauja su laivyno sekretorium Frank Knox.

atro parku. Tame parke ran 
dasi ir istoriškas pamink
las “Brock’s monument”.

Taipgi yra gražus, dide
lis “Fort George” (tvirto
vė) prie ežero pastatyta, 
kaip ji atrodė originali,

žmogaus atminčiai parką 
pavadino “Mother Park Me- 
morial Getaway”.

Niagara upė yra labai il
ga: tęsiasi 35 mailes. Prie 
“horseshoes falls” yra 2,600 
pėdų gilumo iš Kanados pu-

dens gilumas siekia 190 pė
dų. Visas gilumas iš ‘Gorge* 
pusės yra 350 pėdų, iš Whirl 
pool — 125 pėdos.

Vandens per minutę išbė
ga Kanados pusėj iš “horse- 
shoe falls” — 114,000,000 
galionų, o iš Amerikos pu
sės, kur kritimas yra ma
žesnis, per minutę išbėga 
tiktai 6,000,000 galionų.

Apšvietimas abiejų “cata- 
racts” naktį labai didelis. 
“Rattery and searchlights” 
ima vieną bilioną tris šim
tus ir dvidešimts milijonų 
žvakių. Toji jėga apšviečia 
nakties laiku vandenį. Labai 
gražus vanduo atrodo ten, 
kur jis krinta. Atrodo kaip 
milijonai visokių liepsnų, 
liepsnoja, dega vanduo mi
lijonais spalvų. Gali gėrė
tis visą naktį, nenusibosta, 
nes vis rodosi spalvos gra
žesnės ir įdomesnės. Žmo
nės stovi beveik per naktį 
ir gėrisi nepaprasta gamtos 
grožybe.

Visa kelionė buvo labai 
įdomi ir laimingai grįžome 
į Detroitą.

Julija II. Medinienė

APSAUGOS
BONAI KAS REIKIA ŽINOTI

Apie Saugumo Bonus
Kl. Kodėl visi amerikie* 

čiai dabar turi pirkti Ap
saugos Bonus ir Taupymo 
Stampes?

Ats. Tarp daugelio prie
žasčių yra šios: 1) Tai grei
čiausias būdas, kuriuo kiek
vienas pilietis gali pasitar
nauti savo kraštui ir sutau
pyti savo uždarbius ir 2) 
Pirkimas Bonų ir Stampių 
gelbsti ne vien finansuoti 
Amerikos Apsigynimo d&r-

IbUš, bet teipgi prilaiko kal

bų kilimą ir pragyvenimo 
pabrangimą.

fcL Ar gąlima Saugumo 

Boną vartoti kaipo užstatą, 
imant paskolą iš banko?

Ats. Ne. Bonai yra re
gistruojami ir neperduoda- 
dami. Jie išmokami tik 
tam, keno vardas yra ant 
ftone.

fearometro išradėjas, Al- 

gue, — buvo katalikų kuni- 
gkš.

1796-1799 m. Pasenus tvir-1 sės, o iš Amerikos pusės 
tovė buuo sugriauta 1813 kritimas (“falls”) yra tik
m. Amerika atstatė pusę o- 
riginaliai ir pastatė daug 
naujų patalpų: jūrininkų 
svetainę “Guston” ir daug 
kitų. Dabar jose kareivių 
stovyklos.

Taipgi randasi puikus na
mas, kuriame susirinko pir
mas Kanados parlamentas 
rugsėjo 17 d., 1792 m. *

Randasi gražus “Memori- 
al Park”, netoli Peace Bri- 
dge, Fort Erie dedikuotas 
Alanzui C. Mather, filantro- 
pistui, kuris dovanojo tą 
žemę žmonių parkui, ffo

1,000 pėdų. Aukštumo iš 
“horseshoe falls” yra 162 
pėdų iš Amerikos pusės, t. 
y. 167 pėdos aukščiau. Van-

Kaip per debesų nuolatinį 
lietų amžiais net uolos pa- 
veikiirtą ir jų įkūnijimą net 
virsta į naudingą molį, taip 
per nuolatinį mokslą, idėjų 
laukinės tautos virsta kul
tūrinėmis ir naudingomis 
valstybėmis.

Naudokitės pilnesniu 

"Draugo" patarnavime

Ar reik pašto ženklelių? 
Ar norit registruoti laišk 

įpirkti “Money Order”, 
drausti siuntinius? Krei 
tės į “Draugo” raštinę!

i • a • ' ..

Ar reik notaro parašo ki* 

ba antspaudos? Ar gavote 
iš valdžios kokias nors bla0> 
kas, kurių visiškai nesti* 

prantat? Kreipkitės į “Drau
go” raštinę!

Ar reik kokio nors verti

mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą 
2334 So. Oakley Ave., ChicA 
go, UI, Canal 8010.

Aha” Han 
•r lllcer Pala* t

ly likely (hat Diamond Jim 
could haya eaten ao vora-
lf he zuffered aftėr-eatlng 

Sufferera who have to pay
‘ of atomach or ulcer 
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enrascio

Įspūdžiai iš Kanados
(Atkelta iš 2 pusi.)

neturi, tai nesimato nei jo
kio veikimo. Retas kuris 
skaito katalikišką laikraštį. 
Komunistinės spaudos dau
giau. Kai nusivežus keletą 
numerų “Draugo”, “Darbi
ninko”, “Garso” padalinau 
lietuviškoms šeimynoms, tai 
joms patiko. Kai kurie ža
dėjo išsirašyti.

Teko susipažinti su lenkų 
klebonu. Jis pasakojo, kad 
turi daug lietuvių, kurie pri
klauso prie jo parapijos. Sa
ko, aš paprašyčiau lietuvių 
kunigą; galėtų lietuviškas 
pamaldas turėti, bet, matyt, 
jie nela pageidauja. Gaila, 
labai gaila, kad lietuviai 
taip išsiskirstę, išsimėtę, at
šalę nuo tikėjimo. Hamilto
ne galėtų būti parapija, jei 
tik lietuviai to norėtų. Ne
siranda gero vadovo, kuris 
tą darbą pradėtų. Jei vadas 
atsirastų, ateitis lietuvių bū 
tų šviesi.

Hamiltonas turi gražių a- 
pylinkių, iš kurių gražiau
sias “Rock Garden”: i5 ak
menų padarytas gėlynas, 
kur randasi gėlių iš įvai
riausių kraštų. Visos suso
dintos tarp akmenų. Dėl to

ir tą gėlyną vadina “Akme
nų gėlynu”.

Toronto •

Toronto gražus, didelis 
miestas. Lietuvių randasi, 
bet mažai laiko turėdam i 

negalėjau suseiti. Nuvykau 
sekmadienį, tai kur tik ne
nuėjau, visi buvo išvykę į 
ežerą maudytis, į piknikus 
ir k. Ten taipgi pilna karei
vių. Prie ežero kas met bū
davo parodos, šįmet pavil
jonai kareivių užimti. Vieos 
viešos patalpos, pav. mokyk
los ir kitos, pilnos karei
vių. Yra atveštų iš Angli
jos vaikų. Jiems pastatyti 
nauji gražūs namai. Prižiū
ri ir saugo slaugės. Pasi
maudžius Toronto ežere 
traukėme į namus. Man la
bai patiko Toronto miestas. 

Niagara Falls

Niagara Falls pagyvenau 
savaitę laiko ir susipažinau 
su apylinkėmis. Kanados 
pusėj vandenpuolis man ge
riau patiko. Ten randasi ir 
gražus parkas, pavadintas 
“Oakes Garden Theatre”. 
Jis įeina į “Quėen Victoria 
Park”, kur randasi laba’ 
puikių gėlių, stiliškai suso
dintų. Kadangi gėlių yr® 
iš visų pasaulio kraštų, to- 

i dėl ir parkas pavadintas te-

Antanas Budrys, West 
Sidietis, Rūtų Daržo pirmi
ninkas ir muzikantas, sek
madienį, Rugp. 24 d., 1941 
m., gros Rėmėjų piknike. 
Jo adresas 2310 So. Oakley 
Ave., ir telefonas CANai 
9154. (Skelb.)
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Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo” rCmSjama lr akaltytojama
Siunčiu Bveiklnimus lr geriausius linkėjimus)

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
apis Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas. gins lr saugo Jas nuo amtlnojo Išganymo priešų.

Daugeriopai tspadaugeja Jflsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI. 
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

tys lietuviai šiuo reikalai neparodysime pakankamai 
rūpestingumo lr. duosnumo, nesitikėkime iš kitų bet 
ką gauti savo tautiečių šelpimui. Kiek patys nudirb
kime ir aukosime, tiek galime iš nelietuvių paramos 
sulaukti.

Ir priminti, berods, nėra reikalo — visi gerai žino
me, kad ir tautinė pareiga ir krikščioniškoji artimo 
meilė reikalauja iš mūsų gelbėti kuo tik galime i ne
laimę patekusius savo brolius.

Didžioji šelpimo problema

Reiškia baimę
Chicago Tribūne savo vedamajame straipsnyje reiš

kia baimės, kad Jungtinių Valstybių teikiama parama 
Stalinui netrukus palies suomius, kurie dabar kariau
ja su savo priešu Sovietų Rusija. Ta proga sumini ir 
Lietuvą:

“The Lithuanians, oaught up in the šame warfare, 
have explained to the government in Washington 
that they have seized the opportunity to get rid of 
“the despised soviet regime based on artificially 
fanned class war and terror.” Until Russia moved 
in on them with the consent of Hitler they had a 
government of their own choice.”
Tribūne konstatuoja, kad pernai Prancūzijai huvo 

siūloma Amerikos pagalba, bet jos prancūzai negavo. 
Tačiau Stalinui pagalba ne tik pažadėta, bet ji jau 
esanti teikiama.

Kodėl, ištikrųjų, taip yra — šiandien nelengva yra 
aiškiau numatyti.

Mūsų dienraščio skaitytojai jau turėjo progos pasi- Sena organizacija 
skaityti smulkmeniškesnių pranešimų apie Lietuvos bū
vį. Sutraukoje čia galima pasakyti, kad vienerių metų 
bolševikų teroras ir kelių dienų sovietų-vokiečių karas 
palietė Lietuvą skaudžiau, negu Pasaulinis Karas, ėjęs 
per ketverius metus.

Dešimtys miestų ir daugybė miestelių ir kaimų su
naikinta, tūkstančiai ūkininkų sodybų virto pelenais. 
Per šimtą tūkstančių žmonių liko be pastogės ir būti
niausių gyvenimui daiktų. Per 5,000 lietuvių bolševikų 
nukankinti arba žuvo kovoj su bolševikais, šimtai tūks
tančių lietuvių išgabenta į Rusijos gilumą. Išgabenta 
daug moterų, vaikų be tėvų. Artinasi šaltas ruduo. 
Daugelis tremtinių neturi šiltesnių rūbų. Ir pačioj Lie
tuvoj žmonių padėtis yra sunki, bet visų ištremtųjų 
laukia tikrai baisus likimas, jei niekas skubiai jiems 
nepagelbės. Prieš keletą dienų gautas iš Europos lietu
vių prašymas pagalbos, kuriame tarp kitko sakoma, 
kad skubiai pagelbėti nelaimingiems tremtiniams “te
galite vien Jūs, broliai Amerikos lietuviai”...

Toliau atsiliepiama:
“Daug tūkstančių geriausių Lietuvos sūnų ir duk

rų, daug nusipelniusių žilagalvių, daug nieku nekal
tų moterų ir vaikų, patekusių į žiaurią nelaisvę ir 
baisų vargą, laukia Jūsų pagalbos. Gelbėkite! Labai 
reikalinga pagalba ir Lietuvoj pasilikusiems, kurie 
dėl karo ar bolševikų teroro nukentėjo, kurių mai
tintojus nužudė ar išvežė, kurių turtas sudegė. Todėl 
Amerikos lietuvio gailestinga ir duosni ranka ir čia 
labai laukiama”.

Tiesiog neįtikėtina, kad šiame amžiuje dar rastus 
tokių barbarų, kurie taip baisiai kankintų nieku ne
nusikaltusius žmones. Tačiau apie bolševikų barbariš
kumą abejoti netenka. Šiomis dienomis jau gautos iš 
Sibiro dvi kablegramos, kuriose senutės motinos (virš 
60 metų amžiaus) praneša savo sūnams apie savo iš
trėmimą ir apie tikrai skaudų likimą. Ir įsivaizduoti 
negalima bolševikų beširdiškumą atplėšti iš tėvynės 
senutes, vežti kaip gyvulius tūkstančius mylių į šaltus, 
nežinomus kraštus, kad numarinti nuo šalčio ir bado. 
Taip elgtis gali tik tokie žmonės, kurie, beliedami ne
kaltą žmonių kraują, virto beširdžiais dvikojais žvė
rimis.

Žodžiu, Europoj gyvenančių mūsų tautiečių padėtis 
yra skaudi. Jie laukia mūsų, amerikiečių, pagalbos.

Lietuviai katalikai šiuo reikalu šį tą jau yra pada
rę. Kunigų Vienybės rūpesčiu iš Amerikos Vyskupų 
Šelpimo Komiteto gauta ir pasiųsta nelaimingųjų šel
pimui $60,000. A. L. R. K. Federacijos kongresas ati
tinkamomis rezoliucijomis nukentėjusių nuo karo lie
tuvių šelpimo reikalu kreipėsi į Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybę, į Amerikos Raudonąjį Kryžių ir 
į p. Hooverio Komitetą. Be to, nutarta vesti intensyvų 
vajų, kad iš savo tautiečių surinkti kiek galima dau
giau aukų nuo karo nukentėjusių lietuvių šelpimui.

Suglaudus į krūvą visas gautas iš Europos žinias, 
matome, kad Lietuvos ir ištremtųjų lietuvių šelpimo 
problema yra milžiniško didumo. Mums vieniems, A- 
merikos lietuviams, ji pasidarė per didelė. Turėsime 
šauktis Amerikos Raudonojo Kryžiaus ir kitų Ameri
kos šelpimo organizacijų talkos. Bet žinokime, jei pa-

Rugpiūčio 16 — 20 dienomis Catholic Central Verein 
laikė savo metinį seimą New Yorke. Tai yra seniausia 
Katalikiškos Akcijos organizacija Amerikoj, suorgani
zuota prieš 86 metus. Central Verein yra pirmoji or
ganizacija, kuri gavo Amerikos hierarchijos leidimą 
vesti Katalikų Akoiją.

Mūsų Federacija palyginti sru Central Verein dar 
tebėra jauna. Ji suorganizuota prieš 35 metus. Ame
rikos vyskupų ir N. C. W. C. užgirta 1932 metais.

Už visą iauliĮ teises
Vengrijos parlamentan buvo įneštas anti-semitinio 

įstatymo projektas ir jau priimtas žemesniųjų rūmų. 
Sužinojęs apie tai Vengrijos primatas kardinolas Seredi 
griežtai pasipriešino tokiam aktui. Tada katalikai par
lamento atstovai balsavo prieš tą antisemitinį bilių ir 
jisai buvo atmestas. N. C. N. C. centras praneša, kad 
ir Vengrijos pasiuntinybė Vašingtone patvirtina tą 
įvykį, t. y. anti-semitinio įstatymo atmetimą.

Tai parodo, kad visų kraštų katalikai stovi už visų 
tautų lygybę ir teises, nė žydams nedarydami išimčių.

Didvyrių aukos
“Amerika” rašo i

“Lietuvos sukilimas, kaip patvirtina visi gaunami 
pranešimai, kilo tik iš vidaus, be jokios paramos iš 
svetur. Lietuvis vėl parodė savo didvyriškumą, savo 
pasiaukojimą už tautos gyvybę, už tautos garbę, už 
lietuvio teisę būti žmogumi. Pirmoji savaitė, nusi
kračius bolševikų vergijos, pilna kilniausių žygių. 
Priešakin išstoję lietuviai — šviesiausios asmenybės. 
Jie niekeno neprimesti. Jie iškilę iš tautos gelmių. 
Jie — lietuvių tautos atsparumo reiškėjai.

“Šiandie tie vyrai sutiko naujas sąlygas. Išsiver
žimas laisvėn užtvenktas naujomis kliūtimis. Vokie
tijos vadovybė pasiryžo sutrukdyti lietuvių gyvo
sios valios pasireiškimą. Lietuvai nuo liepos 16 d. 
paskirti vokiečiai civiliniai admnistratoriai. Sukilė
lių sudarytos vyriausybės dalia, jos veikla, jos teisės 
šiuo metu labai neaiškioje padėtyje.

“Tačiau keturių tūkstančių lietuvių gyvybės, kelių 
tūkstančių žaizdos ir daugybės tūkstančių lietuvių 
kančios ištrėmime nenueis veltui. Lietuva kelsis lais
va, nepriklausoma, nes “Lietuvą Dievas apveizdi ir

(“Draugas”, 1916 m. rug
piūčio 22 d.)

Lietuvos vargai
Lietuvos patriarkas dr. J. 

Basanavičius Amerikos lie
tuviams rašo:

Iš apsilankiusių Vilniun 
amerikiečių sužinojome, 
jog ten dar veikėjai, sro
vės tebesipeša, jog per iš
tisu du metu nesurasta 
nei būdų, nei lėšų tėvynei 
gelbėti...

Juk ne kūdikiais esate, 
kad rašyti jums apie mū
sų vargus, — jūs puikiai 
žinote, kaip dabar Lietu
voj gyvenasi. Veikėjų pa
siliko mažas būrelis, bet 
ir tų pačių veikimas su
varžytas...

Siunčiu jums, vaikai, 
gal paskutinį šauksmą 
mirštančios Lietuvos. Iš
girsite, atjauskite jūs jį! 
Jeigu Lietuvos žmonėms 
iš bado priseis mirti, at
minkite, jie mirs su min
timi, kad jūs, amerikie
čiai, galėjote juofe gelbė
ti, bet negelbėjote.

Statys naują kalėjimą... 
Didėjant piktadarystėms,

Joliete kalėjimas nebegali 
sutalpinti visų nusikaltėlių. 
Nutaria Chicagos apylinkė
se pastatyti kitą kalėjimą, 
kuris kaštuosiąs 3,500,000 
dolerių.

•
Vario rekvizicija...

Visoje Austrijoje paskelb
ta vario rekvizicija karo rei
kalams. Kurie slėps varą — 
bus griežtai baudžiami.

Revoliucija Albanijoj.....
Visoj Albanijoj gyventojai 
sukilo prieš austrus, vokie
čius ir bulgarus.

Rekvizuoja lovas... Pran
cūzijoj, Lille ir kitur vokie
čiai iš gyventojų rekvizuo
ja lovas ir matrasus.

•
Rusai briaunas! į Vengri

ją... Rusai nesulaikomai per 
Karpatų kalnus briaunaai į 
Vengriją.

Apdūmojimu grūdeliai
Andref Galter, garsus 

Anglijos hipotikas fige- 
riuaja, kad yra žmonių, ku
rie gali patys save užhipno
tizuoti.

Mano delnas tą Galterio 
figerį patvirtina. Priklo- 
dui, mūsiškiai balšavikai — 
senai yra save užhipnotiza
vę. Savo hipnotiko net nė
ra matę, o viską daro, ką 
tik jis rodo.

“0 kaip po karo, kada 
žvėrys bus sugrusti į geleži
nę kletką?” — klausia bal
šavikų orakulas Vabalins- 
kas.

Mokėsime dešimtukus, 
kad pamatyti Staliną ir 
Hitlerį.

Saulė daneša, kad iš
rasta paduška, kuri 
gieda. Sako, tik supraski, 
žmogau, naudingumą tokios 
paduškos. Parėjai Iš darbo 
nuilsęs, atsigulei ant tokios 
paduškos ir . . . girdi viso
kius koncertus iš Amerikos, 
Paryžiaus ir Viedniaus.

Kai kurie balševikai sa
ko, kad viena tokių paduš- 
kų reiktų tuojau pasiųsti 
Stalinui ,kad paduškai gra- 
jijant koncertus jis galėtų 
užmigti, ba dabar nei akių 
negali sudėti.

Spicpirvirvio Dumkos

Prof. Kampininkas buvo 
išvykęs atostogų. Tai, sa
kau, laimingas žmogus! —

Išvažiavo,
Parvažiavo,
Ir* vėl tą patį 
Džiabą gavo!

gina.’ f - A A .1

Už poros savaičių prasidės mokslo metai. Neužmirš
kime to, kad lietuvių katalikų vaikai turi lankyti lie
tuvių katalikų mokyklą. Lietuviai tėvai, gyvenantieji 
Chieagoj, nusikalstų ir prieš Dievą ir prieš tautą, jei 
savo vaikus leistų ne į lietuviškas mokyklas, nes čia 
visose lietuvių parapijose yra savos, lietuviškos mo
kyklos. ___ i

Žurnalas “Times” duoda žinių sutrauką iŠ Vokieti
jos užimtų kraštų. Iš tų žinių aišku, kad vokiečiai yra 
labai griežti su bet kokiu tautiniu sąjūdžiu okupuo
tuose kraštuose. Bet koks pasipriešinimas jų valdžiai 
yra skaudžiai baudžiamas.

Spicpirvirvio Dumkos• •
Pruseika džiaugiasi Stali

no “geraširdiškumu”: sako, 
Druskininkuose jis leidęs 
daugeliui “pasilsėti.” Mes 
linkime, kad ir Pruseika 
greitai nuvyktų paragauti 
Stalino “pasigailėjimo” vie
tos. Joje jau daug gerų ko
munistų amžinai ilsiai.

. Sekmadienio vakare vie
no saliuno savininkas iška
bina šitą parašą: “Uždary
tas, nes savininkas nuėjo 
bažnyčion. Ir tau ten vie
ta.”

Tai gražus sapnas!

Paieškau Vakarų fronto. 
Juozas Stalinas.

Darbininkų rojus jvyks, 
kada CIO unijistas užfun- 
dys alaus AFL unijistui.

Prašau Nesijuokti
Sykį Filadelfijoj Tosca- 

nini davė koncertą. Po 
koncerto įvyko bankietas. 
Toastai, kalbos. Priėjo ei
lė kalbėti- ir žymiam filadel- 
fiečiui Mr. Kelly. Atsisto
jęs sako:

“Leidies and gentlemen 1 
Gyvendamas dar įspūdžiais 
tos didžios muzikos, kurią 
tik ką girdėjome, malonu 
man iškelti garbę autorio tų 
kurinių Mr. Beethoven’o ir 
genialaus dirigento Tosca- 
nini, Filadelfija, be abejo
nės, yra cūdaunas miestas. 
Turime čia geriausias mo
kyklas, naujausios mados« 
namus ir gražiausias bažny
čias. Gi mes, kurie susirin
kom į šį hankietą, be abe
jonės, esam gėlės to gra
žaus miesto. Be to, neper
dėsiu pasakęs, kad pas mus 
nerasime net tuzino, kurie 
duotų tokią gražią muziką, 
kokią girdėjom šio vakaro 
koncerte. Denk jų.”

Motina: — Bet, dukrelė, 
būdama 19 metų amžiaus 
nori ištekėti už tokio senio 
ir taip praleisti visą savo 
gyvenimą.

Duktė: — Mama, ne taip 
pasakei. Taip praleisti, 
ne savo, tik jo visą gyveni- 
mą‘ :

UGNIM IR KARDU

C'Drturu'' Acrae t«i«pbow»

Rytų fronte žemė teriojama ugnim ir kardu. Raudonieji, pasitraukdami, padega 
viską, kas tik dega.

U
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Alia Rachmanova ’rj?

C
f

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonia
U. TOMAS 

(Tęsinys)
e

“Aš manau, kad tokių baisybių, kaip kad “raudona
sis teroras,” dar niekas nebuvo ligi šiol sugalvojęs ir, 
reikia manyti, taip pat niekas nė ateity nesugalvos. Bet 
šlykščiausią yra tai, kad bolševikai tų kraugerių, kurie 
išžūdė tūkstančius nekaltų žmonių, ne tik nesigėdina, 
bet jais dar džiaugiasi! Mano Dieve, nejau iš šito pra
garo nebus galima niekaip išsigelbėti?

\ i Rugsėjo 9 d.
Į Negorieloją pasiųsta baudžiamoji ekspedicija. Mat, 

subruzdo ūkininkai, kad areštavo jų šventiką, dijakoną 
ir mokytoją.

Rugsėjo 10 d.
Į mūsų bioblioteką visuomet užeina Trockio brolia

vaikis, 14 metų berniukas. Jis elgiasi labai išdidžiai, vis 
esti kuo nors nepatenkintas ir visaip rodo savo didy
bę, ir jei kartais kas padaro jam pastabą, tai jis atkerta:

— Oo, Trockis — mūs dėdė, ir jei mes tik norėsim, 
tai sulikviduosim jus per dvidešimts keturias valandas.

Todėl visi tyli kaip peles ir bijosi nors žodį pasakyti, 
o tuo tarpu tas vaikištis vaikšto pasipūtęs po visus kam
barius ir akiplėšiškai daro įvairias pastabas. šiandien 
jis išgriebė iš kažin kur seną žurnalą ir užtiko jame so
sto įpėdinio paveikslą. Radęs jį, priėjo prie vedėjo ir jį 
užpuolė:

— Vot kur tupi kontrorevoliucija! Palaukit tik, aš 
parašysiu dėdei!

Vedėjas iš išgąsčio vos neparvirto, nes niekas ne
abejoja, kad tas mažas niekšiukas tikrai savo grasinimus 
gali įvykdyti.

Rugsėjo 11 d.
Vadimas šiandien pasisakė norįs paklausti mano tė 

vėlių, ar jie sutiktų priimti jį į savo žentus.
Tėvelis atsakė visai taip, kaip aš ir buvau maniusi. 

Tėtis tarė:
— Alia gali daryti, ką ji nori. Jei ji už jūs tekės, 

tai jos valia.
O mama pastebėjo:
— Bet aš vis dėlto norėčiau, kad Alia, prieš ištekė

dama, pirma baigtų universitetą. Aš noriu, kad jai ne
reiktų priklausyti nuo vyro. Mūsų visi pinigai žuvo ban 
ke, taip pat mes nebeturime savo namų.
sau į kraitį nors diplomą atsineša.

Vadinasi, principe abu sutiko.
Vadimas, atėjęs pas mane, pabučiavo karštai man 

ranką ir tarė:
— Tėveliai jau sutiko!
Taigi, esu Vadimo sužadėtinė. Tačiau mano suža

dėtinis išvažiavo. Kada aš vėl jį pamatysiu? Taip liūd
na ir kažko graudu. t

IŠ STREIKO LAUKO

fOraujiu" Acnia teiepncnu 

Amerikos Darbo Federacija Detroite išš aukė streikan transportacijos darbininkus.
Dėlto 400,000 darbininkų negali pasiekti savo dirbtuvių.

VAIZDAI IJ LIETUVIŲ PARTIZANŲ 
KOVŲ SU BOLŠEVIKAIS

Bėgantiems raudonarmiečiams savo "ne- 
migalimon tėvynėn” visur buvę karšta, vi
sur buvę užtaisyti spęstai.

— “Ūkininkų Patarėjas” j — Einant į mišką, reika- 
aprašinėja, kaip bolševikų lingas buvo ginklas. Pirmą 
čekistų terorizuojami lietu-' revolverį pasiėmiau iš mili-
viai dėjosi į partizanų bū
rius ir kovojo au raudonai
siais okupantais:

“Laisvės alėja eina nuo 
ilgos kelionės apdulkėjęs, 
suvargęs, skepeaite sužeis
tą ranką parišęs pusamžis 
kresnas vynas. Veide ne
matyti nuovargio, o akys 
spindi džiaugsmo ' viltimi 
Tik gerai įsižiūrėjus jo vei-

cininko Panevėžyje.
— Besislapstydamas ra

dau brolį ir dar septynis to
kius vyrus, kaip ir mudu. 
Vieną pavakrę žiūriu, neto
liese kažkas sujudėjo krū
muose. Jei krūmai juda, 
tai kas nors turi ir būti juo
se. Atsagiai sėlinu viskam 
pasirengęs. Nagi žiūriu,
mano tikras brolis pasiruo- 

dą, gali pažinti, kad tai yra šęs mane taip pasitikti, kaip 
žymus lietuvių patriotinių
organizacijų veikėjas.

Pasirodo, jis, kaip ir dau
gelis lietuvių, paskutinią
sias iki karo dienas gyveno 
pavojingą ir nuotykių pilną

Todėl ji tegu gyvenimą.

Rugsėjo 1 2d.
Šiandien studentas Krasovskis man papasakojo bai 

sų įvykį. Prieš savaitę laiko suėmė jo tėvą, ir jis kiek
vieną naktį bėgdavo už miesto į mišką pažiūrėti,- ar ten 
tarp sušaudytųjų neras ir savo tėvo lavono, nes sušaudy
tuosius, ten nuvežę, versdavo tiesiog į duobes. Ir šią
nakt jį rado. Kokia laimė! Pasirodė, kad jis buvo dar 
gyvas, tik netekęs sąmonės. Nors jis buvo sunkiai su
žeistas, bet padėjimas nebuvo be vilties* Boria nuga 
beno jį į miško sargo namelį ir ten jį slaugys.

Čekistai dabar pasidarė toki meškos, jog tingi su
šaudytiesiems net iškasti duobes. Todėl pasmerktuosius 
mirti tik nuvaro iš miesto į mišką, o ten jau jie patys 
turi išsikasti sau duobes, paskum juos sustato prie kraš
to masinio kapo ir sušaudo, kad tiesiog suvirstų į duo 
bę. Jei kuris kartais dar neįkrinta, tai tą patys įverčia, 
paskum ant viršaus užmeta kiek žemės ir vėl važiuoja į 
miestą naujų aukų parsivežti. Tie, kurie dar išlieka gy
vi, bet esti tik sužeisti, ne kartą patys išsikapoto į pavir
šių. Tačiau ištrukti jiems vistiek nepasiseka, nes jie ne
gali toli nušliaužti, o su kitu transportu atvažiavę čekis
tai juos visiškai pribaigia. Visa tai atrodo neįtikima, 
pramanyta istorija. Tačiau tai yra tiesa! Tikriausia 
tiesa!!! Ir ar galima šituos komunistus dar vadinti žmo
nėmis? Ne, jokiu būdu, tai negali nė žvėrys būti! Net 
jei patį žiausiausią, kraugeriausią, klastingiausią ir bai
liausią iš visų žvėrių palygintume su komunistu, tai bū
tų negirdėtas jo įžeidimas!!!

XBuk feufUuJ

FEDERACIJOS KONGRESO PROTOKOLAS
Didžiu gyvenimo momen

tu, rugp. 7 d., rinkosi iš 
eilės 28-asis A. L. R. K. 
Federacijos kongresas, Ma
rianapolio Kolegijoje. Jau 
seimo išvakarėje Mariana
polio parkuose pradėjo rink 
tis tolimųjų kolonijų atsto
vai, susivienijimo delegatai, 
įvairių organizacijų įgalio
tiniai, Federacijos apskričių 
veikėjai ir svečiai dideliems 
rytojaus darbams.

Nei vienas į seimą atvy
kęs delegatas neabejojo, 
kad šis Federacijos sąskry
dis turės didelės reikšmės 
ir, kaipo tokia, viso mūsų 
kultūrinio gyvenimo vaga, 
turės nustatyti tolimes-

liavų pavėsis. Aukščiau, 
Lietuvos trispalvių ir kry
žių kombinacija.

Neatvykus centro valdy
bos pirmininkui Krušinskui, 
jo įgaliotinis Juozas Laučka 
atidaro kongresą, kviesda
mas prelatą Ambotą sukal
bėti maldą. Kelių minučių 
laikotarpyje suformuojami 
garbės ir darbo prezidiju- 
mai. Prel. Ambotas, kun, 
dr. K. Urbonavičius ir kun. 
dr. J. Navickas sudarė gar
bės prezidijumą. Darbo 
prez. patenka K. Vilniškis, 
dr. P. Atkočiūnas ir A. Alek 
sis. Sekretorijatas atiten
ka A. Tamuliui ir E. Samie- 
nei. Rezoliucijų komisija:

kito iškrito aštuoni raudon 
armiečiai.

Tuo pačiu laiku mus pra
dėjo šaudyti iš netoli buvu
sios sargybos busto. Šaudy- 
tis teko ilgiau, kol neišmu- 
šėm visų. Troboje buvo

niems darbams bei veikimui kun. J. Balkūnas, kun. dr J. 
toną. Jeigu ankščiau mūsų i Vaškas, MIC., redaktorius A. 
lietuviškoji visuomenė ir, Kneižys ,adv. St. Gabaliaus- 
buvo perrūgusi įvairiausiais redaktorius J. Laučka. 
kosmopolitizmais kurios Mandatų komisija: kun. dr. 
niekas nebejaudino ir pai-' Andriuška, MIC., Atko- 
nesnėms gyvenimo dile- ^iūnienė ir P. Dulkė. Įvai- 
moms neatiduodavo visos r*oms Federacijos kny-
širdies, tai po šio didingoj 
Federacijos kongreso kiek

trys mongolai, ir kaip lauki- vienas skirstės į savo gyve-
niai iki paskutiniųjų prieši
nosi. Vienas sunkiai sužei
stas mongolas dar mėgino 
mano broliui į koją įkąsti. 
Pas mongolus radom gra
natų ir kitokių šaudmenų. 
Pasijutom galingi ir ryžo
mės leistis į didesnį žygį- 
link Panevėžio.

Artėjant prie miesto, 
pradėjom sutikti vis dau
giau ir daugiau važiuojan
čių raudonarmiečių. Lu-

nimo kampelius savo širdy
je kalbėdamas: “Tiek daug 
vilčių ir visas pavasaris ne
davė.”

Malda už Tėvynę ir 
savuosius

goms peržiūrėti darbas pa
vestas “Darbininko” admi
nistratoriui A. Peldžiui ir 
"Amerikos” administrato
riui D. Averkai.

Visų seiman suvažiavu
sių dalyvių sveikata ir ben- 

! dra tvarka rūpinosi dr. A. 
Rakauskas, MlC.

Į Prezidiumui užėmus ski-
Lygiai 8:30 prasidėjo riamasias vietas, seimo pir- 

gedulingos šv. Mišios už mininkas K. Vilniškis for- 
sielas tų, kurie krito kovos maliai atidarydamas kon- 
lauke, kad Tėvynė galėtų gresą kvietė visus sugiedoti 
gyvuoti. Mišias laikė Jo' lietuvių Tautos himną.
Prakilnybė Perelaas J. Am
botas. Dijakonu atrišta  vo

pėm visus. Didelį sumišimą ^Un'_ Valantiejus ir su b 

sukėlėm. Matėm, kaip su
patį didįjį savo priešą. Sa- raudonarmiečiai bėgo

ir kaip juos politrukai šau
dė.

kau: “Ką tu čia, Mikai, vei
ki?” O jis šypteli:

— Tą patį, ką ir tu.

Birželio 14 d. jį iš miego 
pažadino, smarkus beldimas. 
Duris pats atidarė. Į butą 
įėjo čekistai ir vienas vieti
nis svetimtautis bolševikas.

— Ar čia gyvena Jonas 
Arūnas? — paklausė bolše
vikas.

— Čia. — atsakė. — Ko 
iš jo norit.

— Esi tremiamas ir sku-✓
biai ruoškis kelionėn.

Sumetęs Arūnas reikalą 
pradėjo su čekistais ginčy
tis, kad ne jis Arūnas, bet 
jo šeimininkas. šeiminin
ko namie nėra. Į Vilnių iš
vyko, ir tik po savaitės 
grįš.

čekistai svyruoja, bolše
vikas nervinasi. Kiek pa- 
delsę ir pasišnibždėję, iš bu
to išeina.

— Kaune man ne vieta, 
nes čia dažnas pažįsta, — 
pasakoja jis, — sekančią 
dieną jau buvau toli provin
cijoj. žinojau, kad išaurės 
Lietuvoje ne tiek daug yra 
raudonarmiečių ir ten ma
niau galėsiu lengviau nors 
ir pusę metų slapstytis.

Užsukęs Panevėžin pas 
brolį, jo namie neradau. 
Brolis taip pat nuo čekistų 
buvo pabėgęs ir kažkur miš 
kuose slapstėsi.

— Kelias buvo ir man į 
mišką.

_ i. _

Eigoje sekė garbės prezi- 
dijumo sveikinimai.

Kun. dr. J, Navickas reiš-
dijakonu A. Sandys, M.I.C. kė savo džiaugsmą galis kuo 

Po Mišių, kun. dr. J. Kon- nors prisidėti prie šio di-

Iki karo pradžios mūsų 
būrelis, galima sakyti, tik 
žvalgėsi, bet kai suskambė
jo pirmi karo aidai, iš pat 
ankstyviausio ryto pradė
jom veikti. Telefono ir te
legrafo alidus nutraukėm.

Vos tik tai padarėm, žiū
rim, keliu važiuoja pirmas 
raudoarmiečių sunkvežimis. 
Sunkvežimį prisileidom tiek 
arti, kad galima būtų be 
klaidos iš revolverio patai
kyti.

Pirmą kartą iššovėm sal
ve. Šoferis susmuko ir 
sunkvežimis įvažiavo į grio
vį. Raudonarmiečiai, persi
gandę, išsibėgiojo. Politru- 
kas mėgino dar priešintis,

Mes šaudėm, šaudė ji 
mus. Vieną mūsiškių sun
kiai sužeidė, •vairuojantį — 
lengviau. Automobilis su
stojo.

Teko kraustytis. Vieta 
pasitaikė ne per geriausi. 
Mūsų būrelis persiskyrė pu
siau.

Pirmadienio naktį apšau- 
dėm daugelį raudonųjų dali 
nių. Paryčiu sugedo kul-' 
kosvaidis.

— O be kulkosvaidžio 
koks darbas, — šypsoi pa
sakotojas. — Reikia gauti 
kulkosvaidį. Vienoje vieto
je skersai kelio padėjom rą-

čius, pasakė seimui pritai
kintą pamokslą, pažymėda- 

'mai, kokiu svarbiu Tėvynės 
ir mūsų gyvenimo momentu 
renkamės ir kiek daug dar
bo iš mūsų šiandien reika
laujama. Kvietė visus prie 
tyros maldos ir tiesos šal- 
tinio-Dievo.

Pirmas arba atidaromasis 
posėdis

Jau 10 vai., visus į kon
gresą atvykusius gaubė rim 
tis ir dviejų, Amerikos ir 
Marianapolio Kolegijos vė-

tį negalėjom, nes girdėjom 
dūzgiant kitus automobi
lius. Padegę motorą, viską 
palikom. Jau toli nuėję

džio j o Federacijos sąskry
džio, jį talpinant erdviuose 
Marianapolio rūmuose. Vė
liau išsititarė kokiais kan
kinių amžių laikotarpį gy
vena Lietuvos broliai ir, kad 
mes, taipat, turime daug au
kotis ir tapti panašiais už 
savo tikėjimą ir tautą.

Linkėjo sėkmingos dar
buotės. .

Prelatas Ambotas sveiki
no seimą ir linkėjo, kad su 
Dievo pagalba, rastūsi nau
ji keliai per kuriuos sėkmin
giau galėtume pasiekti su 
pagalba vargo pakirstą Lie
tuvą.

(Bus daugiau)

matėm, kaip smarkiai pieš- 
«tą ir laukiam, gal atveu ka viBa8 Bunkvežimis. 
kulkosvaidį.

Privažiavęs sustojo kaž
koks dengtas sunkevžimis.

bet nespėjo. Sunkvežimy- Naktis tyli. Girdėti kaip 
je radome du kulkosvaidžiu, 1 keletas balsų rusiškai kolio-
daug šovinių 
šautuvų.

ir kelioliką

Vienas mūsiškių paban
dė automobilį. Sako, gali
ma bus važiuoti. Ir nuva
žiavom. Važiavom priešų

jasi. Matom išlipa šoferis 
ir kažkoks civilis žmogus 
šovėm. Kariškis susmuko, o* 
civilis nubėgo už sunkveži 
mio. Kad tai ims į mus iš 
kulkosvaidžio šaudyti. Šau 
dom ir mes, bet į mus dau 
giau šaudo. Neliko kitos išieškoti. Vienoje vietoje,

tarp Panevėžio ir Nauja1 ®"T "TT “T 7 
.j i eeties, kaip mesti granatą

miesčio, raudonarmiečiai bu 
vo įsirengę bokšte stebyk- 
lą. Ją pirmiausia ir užpuo
lėm.

Tinkamoje vietoje susto
ję, pradėjom raudonarmic-

Prisėlinęs mečiau vieną, 
numečiau ir kitą. Metu 
trečiu ir pajuntu, kad ranką 
dilgtelėjo, čiupteriu, šilta 
ir šlapia. Sužeistas .

Gerai, kad granatų pabū*
čius kulkosvaidžiais šau- • gę raudonarmiečiai išbėgto
dinti. Neilgai priešinęsi, 
mūsų kulkų pakirsti, ar iš 

balelės, iš bokšto visom po

jo, o šiaip būtų buvus sunki 
kova. SunkevŠimyje buvo

kažkokios dėžės. Ilgai dels

PASKOLOS

Mylėk savo artimą, kai) 
pats save. — Kristaus žo 
džial.

— narname statyti, remontuoti ar 
pirkti ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilli

TAI IPYYITP *8tal8oJ«- JQ»ų indeliai rūpes-
I I lxl I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap-
drauati per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 

Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCHU PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAM

<5 Motai Sėkmingo Patarnavimo, Neooekriaodlįant Nei 
Vieno Klljentol

Keietuto Savings and Loaa Aeeoclauon yra žymiausia, Beniau- 
šia įr tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago, I1L
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Klebono padėka
Parapijos piknikas gra

žiai pavyko. Kun. K. Bič
kauskas nuoširdžiai dėkoja 
pirm. Jurgutienei ir Merke
lienei ir jų pagelbininkėms, 
visiems darbininkams, vi
soms draugijoms ir visiems 
atsilankiusiems svečiams ir 
vietiniams.

Mirė

Praeitą antradienį šv. Ka 
tarinos ligoninėje mirė Jo
nas Avelis, Sr., 3717 Deo- 
dor gatvės. Laidotuvės įvy
ko ketvirtadienį. Lai Dievas 
laimina jo sielą ir ramina 
nuliūdusią šeimą.

Grįžo seserys

Nauji mokslo metai arti 
ir jau grįžo seserys Kazi- 
mierietės pilnos energijos ir 
darbštumo po vasarinių a- 
tostogų. Sekančios mūsų 
tarpe šįmet darbuosis — se
suo virš. Sebastijoną, sesuo 
Aniceta, sesuo Amadėja, se
suo Viventia. Sveikiname ir 
linkime sėkmingų mokslo 
metų su mūsų parapijos jau
nimu.

Norime priminti, kad sek
madienį, rugp. 24 d., šv. Ka
zimiero akademijos salėje, 
Rėmėjų Draugija rengia 
“Išleistuvių Pavakarę” sese
rims vykstančioms į Argen
tiną. Prasidės 6 valandą va
kare ir įėjimas 50 centų. 
Mūsų klebonas sekmadienio 
Mišiose mus jau skatino jas 
paremti ir “Lankytojuj” 
skaitėme Motinos M. Juoza- 
pos kvietimo laišką. Tad 
malonėkite remti pasišven
tusias seseris savo atsilan
kymu arba pasiuntimu au-

i kėlės.
Vestuvės

Rytoj 9 vai. priims Mo
terystės Sakramentą Stanis
lovas Darrovv ir Albina Mus
teikytė. Sveikiname ir lin
kime laimingo gyvenimo.

J Bernice Mikalauskyte ir Juc dovaukimės šituo sveikos 

zafina Vaitkytė. Antras pil- logikos principu ir atsilan-
Kanados atradėjęs, James ft 

Cartier, — buvo katalikas.
nas automobilius važiuos 
su Vyčiais — svečiai. Yra 
bandoma dar vieną ar kitą

kykite į kitą Vyčių susirin
kimą. Motiejus

automobilį narių-svečių su-1 Pasisekimo paslaptis yra

Atostogauja

Estelle Jurgutytė, 3832 
Elm gatvė, išvyko atosto
gų pas Dubickus į Millbury, 
Mass. Linkime malonaus lai
ko.

Antanas ir Ona Bubliai, 
Jr., 604 Conkey gatvė, Ham- 
mond, automobiliu išvažia
vo į pietus savatei atosto
gų. Aplankys Springfield 
State Fair. Geri parapijos 
rėmėjai. Prieš išvažiuodami 
sugrąžino išparduotus pik
niko tikietus. Labai graži 
dvasia. Linkime linksmo lai
ko.

Grįžo iš Colorado

Dominikas Mikalauskas 
su motina, broliu ir seserim 
grįžo po dviejų savaičių a- 
tostogų. Buvo išvykę auto
mobiliu į Idaho Springs, Co
lorado, 1100 mylių nuo čia 
pas Oną Turkevičienę, buvu
sią mūsų parapijietę. Pirmą 
kelionės dieną padarė 550 
mylias ir sustojo pernakvo
ti Lincoln mieste, Nebras- 
ka valstijos sostinėj. Turė
jo smagų laiką ir matė gra
žių reginių. Spėjo sugrįžti 
į parapijos pikniką. Taip, 
visados labai svarbu daly
vauti parapijos parengimuo
se. "

Vyčiai! Į Rennselaer!

Praeitą pirmadienio vaka
rą, Vyčių susirinkime Flo
rencija Maginsky, vice pirm. 
Fort Wayne vyskupijos Ka
talikiško Jaunimo Organi
zacijos (CYO), kalbėjo a- 
pie metinį seimą rūgs. 7 d., 
Šv. Juozapo kolegijoje, Ren
nselaer, Ind. Jai buvo labai 
malonu sužinoti, kad mūsų 
jaunimas domisi šia organi
zacija. Tuo pačiu klausimu 
kalbėjo Vyčių naujas dva
sios vadas kun. J. J. Nau
džius, kurs labai skatino ta
me seime dalyvauti. Sekan
tieji išrinkti delegatais: Ber 
nice ir Kristina Budrytės.

dominti, kad irgi dalyvau
tų su kitais. Reikia regis
truotis iš anksto. Paskuti
nė diena yra rugp. 28 d. Ku
rie nori dalyvauti, malonė
kite matyti kun. J. J. Nau
džių arba Volterį Grimalą, 
Vyčių /pirm. Registracija 
50c ir bankietas $1.00.

Kalbėjo taipgi Matas Si- 
dor iš šv. Stanislovo para
pijos, East Chicago, ir kvie 
tė mus į “formai CYO dan
ce” spalių mėnesyje. Už po
rą tik $1.50. Paliko tikietų. 
Kas norės, galės įsigyti. Su 
juo buvo jų pirm. Jonas 
Breclow, Jr. Bus gera pro
ga Vyčiams gražiai pasi
linksminti ir su kitais ka
talikiško veikimo darbuoto
jais susipažinti.

Patricia Stanukinytė iš 
East Chicagos įteikė susi
rinkimui prašymą būti nau
ja nare. Kviečiame kiekvie
ną parapijos jaunuolį ir jau
nuolę sekti šį pavyzdį. Kiek
vienas, kurs myli savo tau
tą, savo bažnyčią, kurs į 
gyvenimą rimtai žiūri ir at
jaučia savo visas pareigas, 
kviečiamas tapti vyčiu, nes 
ši draugija gelbsti siekti 
aukštesnių tikslų gyvenime. 
Vyčiai, rengdamiesi daly
vauti CYO seime, pradės 
naujo sezono darbuotę, ku
rioje telpa ir didelis vajus 
naujų narių. Kiekvienas na
rys yra draugijai brangus 
ir iš kitos pusės draugija 
yra lygiai brangi kiekvie
nam atskiram asmeniui. Va-

ne tame, kad niekad nesu- 
klydus, arba neapd vylus, 
bet tame, kad nen (įpuolus 
dvasia. — Aistis.

Tėvynės meilė nemari! 
Tai vienintelė laisvai gimu
si idėja, gimusi kartu su 
pasauliu ir išnyksianti kar
tu su juo.

sFENSE

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

ON SAI F VI VOl P POSTOFFICEORBANK

AMERICA ON Gl/ARD/
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’! Defense 
Savings Poeter, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man" statue by famed sculptor 
Daniel Cheatej French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or poat offiee, are a vital part 
of America’n defense preparations.

Pirkite “Defense štam
pas” šiandien ir taupykite 
rytojui! Stampos parsiduo
da po 10, 25 ir 50 centus. 
Kiekvienas pirkėjas gauna 
knygutę, kurioje gali tau
pyti “Defense Stamps”.

Sustokite “Draugo” ofi
se ir nusipirkite nors kele
tą “Defense Stamps”!

Būkite nuoširdūs ameri
konai !

THAT S LIFF

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

fti firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose!

KREIPKITĖS Į •

LIETUVĮ VICEPREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS

Asthma Mucus
Loosened First Day
For Thousands of S u ffere r s

Choklng. gasping, vheeslng apaams oi 
Bronchlal Aathma ruln aleep and energy. In-

frredlenta ln the prescrlptlon Mendaeo qulck-
y c' ’ ‘ '* "
ik’

clrculate through the blood and common- 
help looaen the thlck etrangllng mucua 
flrat day. thua aldlng nature ln palltatlng 
terrible recurrlng choklng apauna, and 

ln promotlng freer breathlng and reatful 
aleep. Mauda aa la not a amoke, dope. or ln- 
Jectlon. Juat pleasant, taateleaa palllatlng 
tableta that have helped thouaanda ot aul-

lng apaama. 
td rei 
pe.or In

eta that have helped thouaana 
ferera. Prlnted guarantee wlth each package 
-money back unless completely aatlsfactory.

r Mendaeo today. Only 6Oc.Ask your druggist tori

IF you sufter monthly

Nervous 
Blue—

Start taking famoua Lydia E. 
Plnkham'a Vegetable Compound 
at once. It’s one medlclne made 
e specially for women that helps re
lleve headache, backache, eramps, 
weakness, nervousness—due to 
functlonal monthly dlsturbances— 
it’s helped hundreda of thouaanda 
ot women to go “smlllng thru” dls
tress of such dlfflcult days.

Taken regularly — Lydia Plnk
ham's Compound helps bulld up 
resistance against such tlred, 
eranky feellngs. Try itl

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who auffered from the torturing 
paina of rheumatiam, actatica, lumbago, neu- 
ralgia and neuritia—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves thoae ezhausting museular adies and 
paina. NURITO is truatworthy and dependable 
—containa no opiates. lf you want to feel again 
the joy of relief from pain—ao you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satiafaction—your money will be 
refunded. Don't auffer. Aak your druggist today 
for NURITO on thia guarantee. (T.N.G.)

Vienų Metų 
Mirties Sukaktuvės

JUOZAPAS
PANKAUSKAS

Jau sukako vieni metai, 
kai negailestinga mirtis at
skyrė Iš mūsų tarpo mylimą, 
vyrą tr tėvelį Juozapą Pan- 
kauską.

Netekome savo mylimo Rug
piūčio 23 d., 1940 m.

Nors laikas tęsiasi, mes Jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutel
kia jam amžiną atilsį.

Mes. atmindami tą Jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme egzekvijas tr 
trejas gedulingas Sv. Mišias, 
šeštadienį, rugpiūčio 23 d., 
1941 m., Dievo Apvaizdos baž
nyčioje, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ,r pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Juozapo Pankausko 
sielą .

Nuliūdę: Moteris
lr Duktė Zofija.

Barbora

Apart Apsaugos, Turime f TAA AAA AA 
ATSARGOS FONDĄ Viri )JUU,VUU.UU

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.

FEDJ :*ad:
LOAN ASSOClATlONof Chicafo
JUSTIN MACKIEWICH. Prea.

4192 Archer Avenue
VIRginia llil

s l

OART, DfD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ,

KELNER - PRUZIN
□.riausiai PaUniavlmM — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotam Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAEayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1620), su P. Saltimleru.

a

OM PESa.tr; I 
Vh«M-WC ČOULP 

Prziprj

OFISAS IR PARODA:
4535 W. Washington Bivd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; fteštad. ir Sekm. 9iki6 vai.

lUARGUTkf
RADIO LAIKRAŠČIO 30-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES UETUVU4

Vienintilis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Westem Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

tAIDOTUVIU DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 Sonth Halsted Street

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehiU 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

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

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CĄNal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenne 

Tel. YARda 4908

PESa.tr


Penktadienis, rugp. 22, 1941 draugas -

O

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 1
"takvll tll Dinų' (AVA lankėme žymiauaias vietas^ 

J<myR III Uięi JOTU I Jurgio Washingtono kapą, į 
•’ jo namelį ir bažnyčią, ku

rioje jis meldėsi, Nežinomo
jo Kareivio kapą, didingą 

'Linoolno paminklą, valsty-' 
bes rūmus: Teismo, Legis- 
latūros, puošnų Kongreso 
knygyną, archyvą, muziejų 
ir daug kitų valstybinių bei 
kultūrinių įstaigų, kurioms 
geriau apžiūrėti ir aprašyti 

Rytoj, rugp, 24 d. 6 vai. imtų daug laiko. Viskas čia

tėvams, draugams 
ir pažįstamiems"...

...Toji giesmė, per seserų 
Kazimieriečių į abitų įvilk- 
tuves, rugp. 15 d. kasmet, 
ne vieną iki ašarų sujaudi
na. Tai skirimasis su pa
sauliu, su žmonėms...

* I

vak. Šv. Kazimiero akade
mijos salėje susirinks šim
tai žmonių, pasakyt su 
Diev seserim - misijonierėm, 
vykstančiom į tolimus, sve
timus kraštus, tam kad pa
siaukot mažutėliams lietu
vių katalikų vaikams, juos 
auklėti, mokinti, kad ir to
limoj Argentinoj Lietuvos 
vardas gyvuotų.

Tai didelė auka jaunų vie
nuolių. Kas kita lankyti pa
saulio kraštus, atostogauti, 
pinigais pertekus. Bet visai 
kas kita, paimt drąsą ir va
žiuot į “nežinomą šalį” į 
darbą, pasiaukot ir vargt, 
net užtektinai lėšų neturint 
kelionei, o juk reikia ir ten 
pradžiai gyvenimo turėt ir 
nusivežt įvairių reikmenų, 
ypač knygų ir t. p.

Tad, brangieji seserų Ka
zimieriečių prieteliai ir rė- •
mėjai, visu nuoširdumu pra
šom, rytoj atvykt į “Išleis
tuvių Pavakarę”, 6 vai. į 
šv. Kazimiero akademijos 
salę, ten po skanių vaišių, 
pasakysim su Diev mūsų 
jaunom misijonierėm ir pa-

įdomu, gražu, puošnu, ta
čiau mano moteriškai šir
džiai, kažkaip, jausmingiau
sia vieta Arlingtono Karių 
kapai. Čia ilsisi pasaulio ne
teisybės aukos 50,000 karei
vių, žuvusių Prancūzijoje 
Didžiojo Karo metu. Iš čia, 
rodos, lyg kyla tylus skun
das: “Štai gyvenome ir gy
venimu džiaugėmės, kovo
jome ir žuvome už demo
kratiją, už mažųjų tautų 
laisvę, taigi ir už Lietuvos 
laisvę. Deja, šiandien pa
saulio neteisingi vadai vėl 
pavergę kraujuose plukdo 
žmoniją ir griauna viską, 
kas dar buvo žmoniška.”

Tokios ir panašios min
tys lėkė pro galvą man, nu
skriaustos tautos dukrai. 
Momentaliai prieš akis iški
lo Kauno karių, o ypač da
bartinių sukilėlių kapai ir 
norėjosi eiti kur į nuošalią 
vietą ir išsiverkti, kad tuo
mi palengvinus skaudančiai 
širdžiai. Bet laikas neleido. 
Tad vėl visos skubėjome 
lankyti vis naujas vietas.

... ... . T,. . Grįžome į viešbuti pavargu-desime joms kelionei. Kiek- . * , . .. .. . -sios, pilnomis galvomis • į<

s

vienas atsilankęs, ras vo
kelį prie savo lėkštės ir su- 
lyg gražios širdies ir išga
lės, duos dovanėlę kelionei 
pirmųjų Kazimieriečių misi
jonierių į Argentiną.

Kviečiame kuo skaitlin
giausiai visų atsilankyt. Pa
sakysim su Diev toms, su 
kurioms gal nebeteks pasi
matyti...

“Sakyk su Diev’ savo tė
vams, pažįstamiems ir drau
gams”... A. N.

Truputėlis iš Chicago 
moterų ekskursijos

Moterų Sąjungos seimo, 
Baltimore, Md., proga, chi- 
cagietės delegatės sudarė 
ekskursiją į Washingtoną.

Rugpiūčio 1 d. pavakary 
16 moterų palikome Chica
go ir greituoju Streamline 
skriejome Waahington link. 
Išskyrus keletą svetimtau
čių, mūsų vagone, buvome 
tik lietuvės, tad įr užvieš
patavo lietuviška dvasia. 
Pirmiausia įteikėme dova
nėlę ir linkėjimus ekskur
sijos vadei A. Poškienei, 
kuri rūpestingai tvarkė de
legačių kelionės reikalus. 
Paskiau traukėme lietuviš
kas daineles ir kalbėjomės 
bėgamais reikalais. Sekan
čios dienos rytą jau buvo
me sostinėje.

Stotyje mūsų laukė auto
busas ir vadas, kuris vežio
jo ir rodė sostinės įdomy
bes. Pravažiuojant Lietuvos 
atstsvybę, nuoširdžiai plo
jome.

Visą šeštadienio dieną

Cardinals' Star Beaned, Suffers Concussion

■
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Terry Moore, (tar ccnter fielder of the pennant racing St. Louis Cardinals, being lifted into 
ambulance that was driven onto field and to home plate after he was knocked unconscious by bąli 
pitched by Art Johnson of Braves in Boston. He suffered brain concussion. [Acme Telepboto.]

Apie 5 vai. jau buvome ( 
Baltimore ir išaklidome — 
vienos viešbučiuose, kitos 
pas simpatingus baitimorie 
čius. Aš, kiek pabuvus Mo
terų Są-gos seime, vykau į 
Marianapolio kolegiją, kur 
įvyko Federacijos kongre
sas. Laisvutė

Kalbėjo pustuščioj 
salėj

Chicagos komunistai no
rėjo gerai pasirodyti. Paė
mė Stadioną ir prakilniais, 
demokratiškais, patriotiš
kais Šukiais prisidengę no
rėjo surengti didelį masmi- 
tingą. Buvo parsikviėtę 
Komunistų partijos vadą 
Fosterį. Bet salėj buvo dau-

spu zių. , g.au sėdynių,
Sekmadienį aplankėme užimtų, 

garsų Pranciškonų vienuo
lyną ir išklausėme specia
liai mums laikomų šv. Mi
šių. Vienuolis kun. savo pa
moksle, sveikino, mūsų eks
kursiją. Čia be daug kitų 
koplyčių, randasi dalis Ro
mos katakombų kopija ir 
relikvijų iš šventos Žemės, 
tad ši vieta vadinama “Ho- 
ly Land”. Čia vieta irgi la
bai įspūdinga ir mintimi ne
jučiomis persikeli į pirmų
jų amžių krikščionių gyve
nimą. Čia tarp daug kitų 
kalbų, radome ir lietuvių 
kalba įrašyta “Sveika Ma
rija” marmurinėje lentoje. <

Dar paskubomis aplankė
me garsią Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švč. šventovę, 
kuri dar nebaigta ir dalimis 
statoma. Dabar jau yra 17 
altorių. Kai bus baigta, ro
dos, bus 30. Šv. Mišių lai
koma bus 108 kas dieną.

— Esate pirmą kartą šio
je šventovėje, tad eikite pas 
altorių ir nepamirškite pra
šyti trijų dalykų — kalbė
jo mums maloni sesutė vie
nuolė.

— Tik trijų, kada tiek 
daug reikalų turime, — ne
pagalvojus, kad uaug ko 
pastaenkino kai kas. — Bet 
mes Aukščiausiojo prašome, 
bet mažai Jam dėkingumo 
parodome, susimąstome, ty
liai visos nuskubėjome pas 
altorių, kur švenčiausias į- 
statytas viešai adoracijai ir 
prašėme reikalingų malonių 
sau, savo šeimoms Ir palai
mas skriaudžiamai tėvynei 
Lietuvai.

negu

CLASSIFIED
REIKALAUJA KAMBARIUI

Mažai Seimai (3 asmenų) yra 
ruiKunnga dėl gyvenimo 3 ar 4 
kambariai, au povių. - Apsiimtų Ir 
gyventi kartu prie kitos keliuos. 
Kreipkitės j ••Draugų," Box liti, 
2 334 So. oakley Avė.

PARSIDUODA GERA VIETA

Parsiduoda Orosornč su namu la
bai pigiai. Mūrinis namus su 5 gy
venimo kambariais užpakalyje. 
Karsto vandens suuma. 2 Karų gu- 
raOz.iua Kreipaites prie vielos ad
resu z#4tt tiest 2i,t Pūtve.

REIKALINGI DARBININKAI
HELP U’ANTED VYRAI

MAŠINISTAS prižiūrėti ir užlaiky
ti Keietų drūtų auvimu mažinu. Tu
ri būti patyręs uarmnliiKUb.
sTtJtuvLi.vr. f'L'ttiVtrtitf, CORP., 

4400 W. 2 b U t bt.

• AUTOMATIC SCKEW MACHINE 
Setup" vyras — B. et S. Nuolatinis 
durnus, turi būti A-l, klluki ue- 
atsisa ūkite. Kreipkitės prie nur. E 
Ketera,

DnibTlUAL SCREW MACHINE 
PKOllltis CO„
1954 K. l&tll Pi.

Tel.: RzVDcnrie lesu

DIRBTUVĖJE PAPRASTI DAKBI- 
N INK. Ai IK PAGELBiNINKAl. 
Nuolatinis darbas, patyrimas nerei
kalinga. lllAIb BttOlBLKb, 3301 
1' raiu.llii _ Btvd.

HELP ttANTED — MOTERYS

Kariniai užsakymai
Chicakos firmos susilau

kė iš Washingtono naujų 
karinių užsakymų — Buda 
kompanija gavo užsakymų 
tankų dalių už $3.390.027, 
General American Trans-

portation kompanija gavo 
užsakymą plieninių vagonų 
už $1.287.000, o Inland Steel

Z
kompanija gavo plieno už
sakymą už 543.314.

REIKALINGA — Jaunų merginų

Kiti užsakymai yra 
mažesnes sumas.

uz

DftL GREITO PALENGVINIMO 
------  NUO

A.rthritls, Neuritis, Sciatica, Rheu- 
matizino, Nugar-skausmo, xSinus 
galvos skausmo, vandens ligos/ fllap- 
ligos, Apkvaitimo. Nemiegos. Vidu
rių užkietėjimo, Akių skausmo. Sai- I 
čio, Plaučių ligos, Širdies skausmo, 
Kepenų ar pilvo skausmo. Inkstų 
skausmo, Tulžės skausmo, nusilp
nintų nervų, gyvenimo permainos, 
karštybės ir kitų. Kreipkitės prie:

LAKE— LATROBE HE.YLTH 
SALON

5235 Vtest I^ke St., 
CODumbus 2738

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

šeštadieniais nedirba. , Gura užmo
kestis. B. KU t'PLA HEl.UER and 
CO., Ine., 4101 W. lbth bt._________

MERGINŲ, prie saldainių vynioji
mo, pakavimo ir pagelbėti prie ma
žinu. Nuolatinis uaruas. Patyrimas 
nereikalingas. BUNTE UROTHEltb,
3301 traukliu Blvd.

OPEKATORKOS, patyrusios prie 
siuvimo baitų ‘'duek” drabužių. 
Nuolatinis darbas, geras užmokes
tis. Kreipkitės; ktKOWER & CO., 
3ttl VV. Cliestmit SL

MCROETYE VARK IR AVYIANKE1 
KAS K A TURITE MAINYTI ARBA

NORIT PIGIAI PIRKTI:
6 8th Ir S. Campbell Avė. 5 kam

barių mūrinis uottage kaina 33,600, 
įmokėti $500.

Ant Rockwell St. Ir «4th 6 kam
barių mūrinis bungulow, 2 karų 
mūrinis garadžius, kaita I5.3 5U,

6 kambarių medinis eottage — 
reikia puluisyti, kaina 3'.250.

4 Retų kamplnlĄ tauri vis namas 
po 4 kambarius, kaina $ 1,500.

2 fįetų po ii kambarius — 2 boi
leriai — bungaloar į stpgt a, kaina 
33,5*0. 4 Retų mOnuis iania« po 
S kambarius, ant 2 lotų j astatytaa, 
įmokėti 11,400.

Bizniavus namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno Ir lunah 
biznis — 5 gyvenamieji kambariai. 
Kaina 34,500. Savininkas priims į 
mainus lotus arba didesnį namą—• 
pridės pinigais.

Taipgi turime didelį pasirinkimą 
visokių namų po visą Chicagą: prl- 
vatižkų ir bizniavų, farmų mažų Ir 
didelių, galima pigiai pirkti arba 
mainyti.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, tžmalnyti bile ką 
jūs turite, kreipkitės pas; 
CHARLES P. SUROMSKIS & CO.,

•021 S. Meste m Avė.
Tel. Rep. 3713 — Vak. Pro*. Iltį

TEISINGI BARGKNA1
Parsiduoda 2 fletų po 4 kamba

rius naujas moderniškas mūro na
mas. TUe sienos prausykloje. "Klt- 
chen” kabinetai.

6 kambarių moderniška naujo 
mūro rezidencija.

10 fletų geras ntūro namas.
3 fletai ir Storas; Bizniavus mū

ro namas.
3 fletai, 3, 5 ir 6 kambarių mū

ro namas.
5 lotai visokio dįdžio.... Apžiū

rėkite!
Šie visi namai randasi Mar- 

ųuette Parke ir teisingomis kaino
mis.

Rašykite ar matykite:—

JOE VILIMAS 
• 753 So. RxMkwell St.,
Tel.: HEMlock 2323

WHOLESALE• « *"J T *» ’ ” ' 1
LIQUOR 
IŠTAIGA

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd. 
EEN. J KAZANAUSKAS, See. 

Turtas virš $1,000,000.00

SIUVIMO Mašinų Operatorkos — 
prie "povver" mašinų. Patyrusios 
prie ferankų (draperles). Nuolati
niu darbas, gera alga. NATIONAL 
DRAPERY MANUE.tCTlTUNG CO. 
930 W. Roosevelt Kti., 3 fl. Tel.: 
UAYmaikvt Otta«.

MOTERIS PAIEŠKO
NAMINIO DARBO

Pavieni moteris, vidutinio am
žiaus, paieško darbo, prie namų 
arba prie prižiūrėjimo mažų vai- 
Kumų. Yra gerai patyrusi ir turi 
gerus rekomendacijos liūdymus. 
Nori apsibūti ant vietos prie dar
bo. Kašyklte po adresu —

4714 So. Tripp Avė.

Daniel L. McTaggart 
Evanatano high schoolės . 
mokytojas randasi Alexian 
Bros. ligoninėj . Jį buvo 
užpoulę du plėšikai skau
džiai, sumušė ir atėmė $20.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hotlywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - ENGIewood 5883 

Rez.: - ENGIewood 5840

N. KANTER, Sav.

ISveitolame 
po visą 
Chii-agi’

REMKITE
8ENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St 
Tai. BOULEVARD 0014

VVIILK STUDIO
19*5 Wut 35'“ Sneer

4DV4NCFD PHOTO».U4PHY 

i.OWEST POSSIBLE PRICES
r’H I O tOTTE

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN STOKERIAI

ATYDA — Per Visą šį Rugpiūčio Mėnesį Dar Yra 
Progos Kiekvienam Pirkėjui FREEMAN STOKE- 
RIO įsigyti gražų Stewart-Warner Radio Veltui.
Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai. 
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.

JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA 
VIENODA ŽILUMA

GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
NESUGENDAMAS (sutriuškina akmenis be 

* sugedimo).
žalia Freeman įrengiame dar kitų keturių 
išdirbysčiy stokerius.

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius 

Radios
Plumbing įrengimus 

Aliejinius Pečius
Skalbiamas Mašinas x

JOSEPH BAGDON
— Savininkas —

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

f

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BLIUSKĖLIŲ
PIRATINIŲ

KOJINIŲ
POOKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠ1ENB, SAV.

OLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

PARSIDUODA DUONOS 
KEPYKLA

Parsiduoda duonos kepykla. Su na
rnu arba vien biznis su rendos lysu. 
terminui kaip ilgai norėtų. 34 me
tus dariau sėkmingą biznį, dabar 
pasenau, noriu poilsio. Kas norėt- 
išmokysiu Ir pripratinsiu prie t< 
amato. Norint pirkti ar randuot 
kreipkitės prie savininko:

LUDWIK GOTOiVTT.
2KO3 So. Einerald • Avė., ,

Chicago, III.
Telefonas: CALumet 495#

GERAS DARBAS GERAM 
VYRUI

Atsakomingaa vyras yra reikalin
gas iškolektuoti pinigus ir surasti 
naujų vietų dėl įsteigimo phono- 
grafų biznio vietose. Turi būti ge
rai žinomas ir turi turėti gabumų 
patraukimui biznio. Turi būti ne- 
glrtuokli8, teisingas ir atsakomln- 
gas. Kašydami priduokite pilnus 
faktus apie save pirmame laiške. 
Kreipkitės adresu — "Draugas,” 
Box 102, 2334 So. Oakley Avė.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

RANDUOJASI KAMBARIAI
Turim 5 apšldomus kambarius 

461 išrandavimo. Norim bevaikų 
Šeimos kuri apsigyventų juose. 
Kambariai visiškai įrengti tik rei
kalinga “bedroom" įrenginių. Kreip 
kitės: 7120 SO. RICHMOND AVĖ.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

1

F*

't J

D1NING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- 
VK1GEKATORS — W ASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU NaiKnuUiy Adverttoi-d Itema

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. . Rez. Tel. VICTORY 2499

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewski 
“Shorty"

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, Dl.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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KITOS KOLONIJOS STOJA 1 TALKA "DRAUGO" 
JUBILIEJAUS PIKNIKE

Visa eilė northsaidiečių pasiryžo dirbti 
spaudos šventėje. - Laikas gražinti knygutes

Po biskį renkasi darbinin
kai į spaudos išvažiavimą 
ir šiuo laiku vis aiškėja, 
kur randasi “Draugo” nuo
širdūs prieteliai * Chicagos 
kolonijose. Taip, Jubiliejinio 
Pikniko Rengimo komisija 
aplankė North Side, kur ran 
dasfi, Šv. Mykolo parapija 
ir klebonauja kun. J. šau- 
linskas. Ten visa eilė nuo
širdžių veikėjų pasižadėjo 
dirbti per Labor Day, rugp. 
1 d. spaudos šventėje, Vy
tauto parke.

North Side veikėjai už
ims vieną svarbiausių vie
tų pikniko bizny. Jie patar
naus didelei miniai prie di
džiojo * baro. Taip, ten, kur 
didžiausios minios per visą 
pikniko dieną bruzda, ren
kasi ir daugiausia laiko pra
leidžia, North Side “bari- 
ninkai” maloniai patarnaus 
ir priims visus — mažus ir 
didelius — užsakymus. Se
kantieji pasiryžo pasidar
buoti: Pr. Maskolaitis, VI. 
Strioga, A. Deksnis, Jonas 
Lebežinskas, J. Ramoška, V. 
fcėkus, Pov. Masys, Teof. 
Mačys, K. Lukošaitis, P. 
Rauakinas, M. Daugirdas, 
Pr. Klikna, B. Kizelevičius, 
senas North Side biznierius 
Kasparas Butkevičius ir ki
ti žymūs northsaidiečiai. 

Laikas grąžinti bilietus

Didžiausia sensacija pik
nike bus — 1941 Buick Spe
cial. Seniai jau kalbama a- 
pie tą didelę “Draugo” do
vaną. Dovanos atidavimo 
JąikaiĮ. trumėja ir visiems 
reikia suskubti, kad prisi- 
rėngus ir paskui, kad pri
stačius tikietelius laiku

“Draugo” raštinę, arba nu- 
vežus tikietų galiukus į pik
niką Labor Day, Vytauto 
parke.

Jei asmeniškai negalite 
pristatyti piknike arba ofi
se, tai pasirūpinkite prisių
sti ne vėliau subatos ryto, 
rugp. 30 d., nes kitaip bus 
pervėlu ir tikietukai nepa
teks į laimėjimo dėžutę. Ge
riausia, jei kiekvienas at
vyktų į pikniką ir asmeniš
kai priduotų tikietukus. Juk 
kiekvienas norės matyti, 
kaip eis traukimas šios di
delės dovanos.

Nuoširdus ačiū!
•

Šiuo laiku tikietukai grįž-l 
ta ir “Draugo” administra
cija nuoširdžiai taria padė
kos visiems, kurie grąžina 
knygutes. Taip, tariame di
delį lietuvišką ačiū mūsų 
nuoširdiems prieteliams!

Sekantieji grąžino po kny
gutę:

J. Kikas iš Chicago.
B. Lapinskas iš Chicago.
Ig. Pujauskas iš Chicago.
K. Milanavičienė iš Pa- 

terson, N. J.
A. J. Aleksis iš Waterbu- 

ry, Conn.
A. Grinewicz iš Hamtrack, 

Mich.
Mrs. A. Simmons iš Gra

nite City, III.
VI. Brazauskas iš S. Bos

ton, Mpss.
M. Papečkienė iš Pater- 

son, N. J.
M. Stulginski iš Wauke- 

gan, UI.
T. Martišienė iš Cleve

land, Ohio.
J. Gumiliauskas iš Chica-

, v

KOVAI SU PERSIKAIS
r..t.u  r- i "'♦..V
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kovai su plėšikais Chicagoje.

hesj *.......? a

Gub. Green patarimu šitoks šarvuotis statomas

J. Ūsoris iš Detroit, Mich.
E. Ponelienė iš Newark, 

N. J.
Ig. Gedžius iš Melrose 

Park, III.
F. Vaičkus iš Chicago.
J. šaltėnienė iš Chicago. 
M. Baradinskienė iš Ke

nosha, Wis.
St. Kazakaitis iš Wauke- 

gan, III.
O. Rusteikienė iš S. Bos

ton, Mass.
J. Skirius iš Cicero.
J. Chmieliauskas iš Cice

ro.
O. Kildušienė iš N. Man- 

chester, Conn.
Mrs. C. Bubanis iš E. Ne- 

wark, N. J.
Leo Labanauskas iš Chi

cago.
M. Diržienė iš Cicero.
K. šarka iš Hammond, 

Ind.
M. Narbutas iš Cambridge, 

Mass.
M. Rugienis iš Chicago. 
E. Cebartienė iš Hart

ford, Conn.

Miestas prieš

r

KNYGOS! KNYGOS!

MOmj knyjyne dar galima gaati pasirinkimu ltetavi&kmi 
Uteratflro* ir poezijos rinkinių. Dabar komontstn valdžiai 
nžkirtns kelia lietnvigkp knvgų spausdinimai. LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATŪRAk
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi.........$1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi.........$1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. H t, surinko Dr. J.

Basanavičius. 260 pusi........................................................ $1.00
PRAGIEDRULIAI. III t.. Vaižganto, 290 pusi. ......$1.00
VAIŽGANTO RASTAI TV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi..................................$1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pamkos ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 1?5

puslapiai .................................................................................... $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,

(1914-1916 m.) ..................................................................... 75o
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi. .................... 75ct
EILCRAiflAI

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaltytė-Vaičiūnienė,
225 pusi........................................................................................$1.00

VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi................................................................. $1.00

JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................. 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi.........  .50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. I Šlapelis, 90 pusi .............................................................. .50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira. 65 pusi......................... M
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi................................. A5
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen .................................................... .35
MKTLE. M. Gustaičio. 1914 m. ..................................................... 25
BRĖKŠTA, M Vaitkus, 1915 m. ........................................... .25

Chicagos miesto taryba 
pradėjo naują žygį prieš ge
ležinkelį, kurs eina per 
Grant Parką. Vidurmiesčio 
firmos negalėjo pakęsti tų 
geležinkelių traukinių bilde
sio ir durnų. Jau seniau 
miesto taryba buvo pasta
čiusi geležinkelių kompani
jai reikalavimą, kad savo 
linijas elektrizuoti. Kol tas 
nebus padaryta, tai drau
džiama per Grand Parką 
važiuoti prekiniams trauki
niams.

NaciiĮ-sovietų karas- 
tik akių muilinimas

Chicagoj atsirado gud
ragalvis, kurs visai naujo
viškai aiškina vokiečių-rusų 
karą. Tas gudragalvis yra 
Koptų vyskupas Griffith.

Jisai aiškina, kad vokie
čių - rusų karas nesąs tik 
ras, o tik pasaulio akių mui
linimas. Hitleris ir Stali
nas esą išanksto susitarę, 
ką jie darys ir ko sieks. Tas 
vyskupas sako, kad jau ne
betoli tas laikas, kada naci
ška Vokietija ir sovietiška 
Rusija susilies. Sovietų ate
izmas ir nacių pagonizmas 
išvien eis prieš visą pasaulį

Kad tas nacių - komunis
tų karas yra tik monai, tai 
jau rodo ir tas, kad nei ko
munistai ,nei naciai nelei
džia į frontą jokių pašalie
čių. Neleidžia į frontą nei 
Anglijos, nei Amerikos nei 
korespondentų, nėi karinių 
ekspertų, nei inžinierių, nei 
slaugių, nei daktarų, nei sa
nitarų, nei jokių kitokių at
stovų.

Tas neva karas esąs ve
damas tik tam kad apgauti 
Angliją ir Ameriką. Sovie
tų Rusija neva kariaudama 
prieš Vokietiją tikisi gauti 
milžiniškos karinės para
mos ir iš Anglijos ir iš 
Amerikos. O paskui tą visą 
sunaudos prieš Angliją ir 
Ameriką.

Tasai pranašas, koptų 
vyskupas Griffith yra gi
męs Abisinijos sostinėj — 
Addis Abeboj. Ten jis iš 
pradžios buvo misijonie- 
rium, o paskui Abisinijos ir

Sako, kad pažino 
užpuoliką

Lietuvis adv. Cha,les P. 
Kai, 6721 So. Maplevvood 
avė., praėjusią savaitę buvo 
užpultas. Ketvirtadienį, kai 
adv. Kai sugrįžo iš piliety
bės pamokų, tai prie n imų 
jį sutiko vyras, kirs nuda
vė pažįstas jį. Tuo tarpu 
atsirado kitas vyras, kurs 
kumstim drožė advokatui 
veidan.

Adv. Kai tvirtina, kad pa
žinęs užpuoliką ir išėmęs 
jam “vvarrantą ’

Prieš pagelbos teikimą 
Rusijai

Chicagoj Legiono postai 
priėmė griežtą reozliuciją 
prieš teikimą karinės para
mos Sovietų Rusijai. Ta 
rezoliucija buvo pasiųsta 
prezidentui Rooseveltui.

Dabar Illinois legionieriai 
renkasi į Springfieldą lai
kyti suvažiavimą. Spėja
ma, kad klausimas Ameri
kos paramos Rusijai ten 
iškils ir teip-gi bus griežtas 
nusistatymas prieš tos pa
ramos teikimą.

/<! I//DRAUGAS'
2334 S. Oakley Avė. Chicago* III.
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Nelaimės padaugėjo
Chicagoj automoblių ne

laimės daugėja. Tokių ne
laimių šiemet per liepos me
nesį buvo 7 nuoš. daugiau, 
negu pernai. O žmonių jo
se nukentėjo 8 nuoš. dau
giau. negu pernai.

Šiemet per liepos mėne
sį nelaimių ištiko 1.814, 
žmonių nukentėjo 2.253. Iš 
nukentėjusių 773 žmonės 
buvo pėstininkai, 1.067 drai 
veriai arba pasažieriai ir 
179 buvo dviratininkai.

Tose nelaimėse užmušta 
buvo 49, iš jų 32 buvo pėsti
ninkai, 12 draiverių arba 
pasažierių ir vienas dvira
tininkas.

Jeruzalės koptų vyskupas. 
Jisai turįs artimą pažinti su 
Abisinijos imperatorium 
Haile Sellassie.

Iš Chicagos jis šiandie 
išvyksta į Washingtoną at
silankyti pas prez. Roose- 
veltą, kad išrodyti, kaip 
Amerika ir Anglija gali pa
tekti į sovietų-nacių kilpas.

f “THAT LITTLE GAME* ■— — Waiting 0n the 0wl

Našlaičiu piknikas
Vakar Riverview Parke 

turėjo pikniką visi Chica
gos prieglaudose esantieji 
berniukai ir mergaitės. To
kių įstaigų Chicagoje yra 
28. Į tą parką vaikai buvo 
sugabenti busais. Toks lab
daringas darbas buvo gali
mas dėlto, kad atsirado ge
radarių sutikusių tos pra
mogos lėšas padengti.

X Stasys ir Ona Picžai 
šiandie švenčia 15 m vedy
binio gyvenimo sukaktį St. 
Fieža, kaip žinome, yra Chi
cago American korespoaden 
tas. Žmona yra žinoma dai
nininkė. Augina dukrelę. Ju
biliatus nuoši "diiii sveiki
name.

X Pranas f i žaus kas, vie
nas Darius-Gl. čna? Post 271' 
American Leg’jn steigėjų; 
J. Mickeliūn's, pirmas pos
to komanderis ir P. Pumpu
tis, vienas okmųių narių 
vyksta į Spriagficld, III. į 
Illinois valst/bea Amerikos 
Legijono konv<cvą, kuri 
įvyks rugp. ?3-24 d.

X Marcelė Šidlauskienė, 
3148 So. Lowe Avė., su duk
terimi išvyko į Hartford, 
Conn., aplankyti ten esan
čių giminių ir pažįstamų.

X Kazimieras ir Juozas 
Mockai, vyčiai iš Kearney, 
N. J., šiomis dienomis lan
kosi Chicagoje pas gimines 
West Sidėje ir Marųuette 
Parke. Buvo apsilankę ir 
“Drauge” ir pasisvečiavo 
pas redaktorius.

X Pas Ivanauską, West 
Saidės biznierių, vieši Vai
tekūnai iš Brooklyn, N. Y. 
Elena Vaitekūnienė ir jos 
duktė Emilija lankėsi ‘Drau
go’ redakcijoj ir prašė atsi
šaukti Chicagoj gyvenantį 
Joną Bartušką (ieško Elz
bieta Vokietaitienė (Žiuriū 
tė) iš Garliavos, kuri dabar 
gyvena Brooklyn, N. Y. Ona 
Tenienė (Rusaite) iš Brook
lyno ieškanti Jono Jakučio 

i ir Legautųi Olgos iš Strugių 
parap. Prašo atsišaukti į 
“Draugo” redakciją.
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GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį’ alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS 7

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
..........


