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NUMATOMA PERSIJOJE TAIKA
J.

KAS

Gabulas

LAIMES?

Naciai užėmė
Dniepropefrovską

Kas pors pažįsta dabarti
mi gyvenimą, tas žino, su
kokia jėga ir pasišventimu
nacionalsocialistinė, fašisti
nė, ir komunistinė jaunuo
MASKVA, rugpiūčio 26 d.
menė pakelia visas karo
sunkenybes ir kuria naują — Prasiveržę pro naują Le
gyvenimą, o tuo tarpu dau ningrado apsaugos liniją vo
gelis tų, kurie turėtų paro kiečiai užėmė fortifikuota
dyti visą drąsą, energiją ir Novgorodą ir pasistūmėjo
išmintį, tyliai ir tingiai trau iki 35 mylių nuo svarbiau
kiasi iš gyvenimo, savo ide siojo
MaskvosLeningrado
alams apginti nesiryžta ri- geležinkelio.
kuoti' ne vieno savo kraujo
Vėlesnis rusų komunika
lašo, nes jiems rūpi tik good
tas
pabrėžia, jog per ištisą
time, jie neturi aistringo ir
gyvojo tikėjimo į nemiršta naktį vykusios kovos visam
mas vertybes. Aišku, laimės fronte.
tie, kurie nieko nesigaili saTuo tarpu
Leningrado
vo idėjoms, kurie kovoja1 šiaurėje piliečių skubiai sudrąsiai ir išmintingai. Jie daryta kariuomenė kovoja
bus pokarinio gyvenimo po- kartu su raudonąja kariuonai ir šeimininkai.
mene prieš besiveržiančius
•
Leningradan suomius.

Karo fronte
SLAIEOF MILĖS
i
i

Anglų lakūnai užėmė
svarbius Irano miestus
Iranas kradsto vokiečius lauk; Persai
t

prašo kaimynus pasilikt neatralius.

AFGHANISTAN

TEHERANAS, Persija, ru
gpiūčio, 26 d. — Anglų ir
rusų kariuomenėms besiver
žiant Irano gilumon, prem
jeras Ali Mansur specialiam
parlamento posėdyj prane
šė, jog pasitarimai tarp
Irano, Anglijos ir Rusijos,
kai išaiškinus priežastis ir
tikslus dabartinės invazijos.
Teherano policija įsakė 16
mažų ir nežymių vokiečių
biznierių išsikraustyti
iš
Irano. Iš to galima supras-

ti, kad Persija deda pastan
gas susitaikyti su anglų ir
rusų reikalavimais.
Tuo pačiu laiku 50 kitų
vokiečių pasportai paimti
policijos ištyrimui.
Prašo būti neutralias
NEW YORKAS, rugpiūčio,

26 d. Vokiečių radio šiandie
pranešė, jog Iranas kreipės
į savo kaimynines valsty
bes, Turkiją ir Afganistaną
būti neutraliomis.
Šį prašymą Iranas parė
mė Soobadabo sutartimi, ku
F.B.I. atstovas
rią pasirašė 1937 metais
Iranas, Turkija, Irakas ir
Nacių nuostoliai
ragina veteranus
Afganistanas.
Pasak komunistų organo
Taip pat vokiečių radio
Kai kuriems vokiečiams Pravdos, vokiečiai buvę pri
kovai prieš 5 koloną praneša, jog Irano kariuo
jau nesibodo vien klausyti versti pasiųsti daugiau pa
menė parodžiusi rimtą pasi
nacių vadų žodžių ir įsaky ramos, kad užpildytų susi
priešinimą
įsiveržusiems an
PHILADELPHIA, rugpiū
mų, todėl atsiranda drąses dariusias spragas savo fron
(“Draugus" Acme telephotoi
glams
ir
rusams.
Žemėlapis, rodantis, kur link briaujasi rusų ir anglų kariuomenės, kad “apsaugo čio 26 d. — Federalio Invesnių vyrų, kurie tvų susirin te, kur jiems esą padaryta
tigacijos Biuro direktoriaus
kimuose atvirai pasako tie milžiniški nuostoliai.
ti” Persijos žibalo versmes nuo vokiečių sabotažo.
padėjėjas kreipės į karo ve Gali įsikišt vokiečiai
sos žodį ir nacių vadams, ir
teranus (Veterans of Fo BERLYNAS, rugpiūčio, 26
Šiuo metu Rusijos šiaurė
išreiškia savo pageidavimus
reign Wars), kad jie padėtų d. — Autorizuotieji sluogs
ENTE x
kokia linkme turi būti veda je jau prasidėjo rudens lie PRANCŪZIJOS PARL
išnaikinti penktosios kolo niai šiandie pareiškia, jog
tus ir vakar per dvidešimts
mas vaikų auklėjimas.
Vokietija pilnai žinanti apie
nos veikimą Amerikoje.
OZICIJA
keturias valandas smarkus ORGANIZll
Savo kalboje nacionalėj įvykius Irane. Sakoma, jog
lietus pavertė Rusijos lau
veteranų konvencijoj jis pa vykstą tam tikri pasitarikus purvo ežerais. Ir rusai
VICHY, rugpiūčio 26 d.
žymėjo, jog penktoji kolona mai, bet šie sluogsniai šių
pradeda pasitikėti, kad blo
Šiandie*
pranešama,
jog
veikia dviem grupėm: vie pasitarimų tikslo atsisakė
, Hitleris, atėjęs 1933 me gas oras netrukus sustab Diktatoriai rengiasi
N.
Yorke
pašalino
virš šimto parlamento narių
na, kuri eikvoja pinigus, lai paskelbti.
tais į valdžią, veikė visais dys vokiečių puolimą.
susirinko
nepaprastoms
se

Tačiau pranešimai apie
ką ir energiją propagandai
frontais ir jis nepaprastai
pasitarimams,
tris
aktyvius
komu

sijoms
ir
suorganizavo
opo

vokiečių
pasiūlymą padėti
ir antra, kuri renka karines
daug laimėjo: jis pagerino 90 mylių nuo Leningrado
ziciją prieš maršalo Petain
ir industrines informacijas. Iranui laikomi tik paprasta
darbininkų socialinį gyveni
skelbia japonai
nistus
mokytojus
BERLYNAS,
rugpiūčio
26
režimą.
laikraštine antimi. Vokiečių
mą. i gyvenimą įnešė daug
plačiai rašo apie an
naujenybių. Ypač Hitleris .d — Vokietijos karo vadoKartu su šiuo pranešimu
Japonija pasirengus spauda
TOKIJO, rugpiūčio 26 d.
glų-rusų
invaziją, bet vy
apsiginklavo
ir sustiprino i vybė šiąnakt pranešė, jog
gauta žinių, jog okupuotojo NEW YORKAS, rugpiūčio,
—
Tokijo
radio
šiandie
pas
riausybės
sluogsniai atsisa
kariuomenę ir iškėlė ją į pil užimta
Dniepropetrovskas,
je Prancūzijoje įvyko gele 26 d. — Pereitą naktį aukš tartis su U. S.
kelbė,
jog
aukštieji
ašies
va
ko bet ką paaiškinti apie
ną aukštumą. Vokiečių kar kuris esąs paskutinė
rusų
žinkelio nelaimė, kurios me tesniosios apšvietos komisi
dai
netrukus
susitiksią
pasi
galimą
vokiečių
paramą
riuomenė pasidavė galinga tvirtovė vakariniam žemuti
tu sužeista dvylika keleivių. ja pašalino tris miesto kole
tarimams
apie
politinę
ir
TOKIJO, rugpiūčio, 26 d. Iranui.
tvirtovė. Padarydamas ją ni° Dniepro krante
gijos mokytojus. Jie pašaliu
ekonominę kooperaciją jų Tai esąs sabotažininkų dar
—
Japonijos ministerių ka
tokią galingą, Hitleris nusi
ti tardymo komisijos pasiū
Tuo tarpu Vokietijos ofi tautų ir okupuotojų tautų bas.
bineto
informacijų biuras Užėmė svarbias vietas
kalė militarinį ir diplomati cialioji žinių agentūra pra
lymu, kuri surado, jog užsi
tarpe ir apie bendrąją karo
Kovai
prieš
visokį
šabo
LONDONAS, rugpiūčio 2
nį ginklą prieš užsienius, neša, vokiečiai Luga mieste , jĮjtuaci
ėmę komunistiniu veikimu. šiandie pareiškė, jog Japo
tažą
sudaryta
.nepaprastieji
nija
mielai
sutiktų
tartis
su
d.
— Anglų pranešimai sa
bet drauge — ir prieš save lį, 90 mylių į pitus nuo LeTuo būdu iki šiol iš mies
pareiikj,
teismai,
kurie
komunistus,
Jungtinėmis
Valstybėmis,
ko, jog po trumpų kovų In
ir partiją. Per keturiolika ningrado.
to kolegijos pašalinta jau ke
H
s
galima laukti bendrojo Mu anarchistus ir sabotažinin
jei
būtų
galima
pramatyti
dijos ir Anglijos kariuome
metų karo kasta nežuvo. Ji
turi tarnautojai, kurie kalti
ssolini ir Hitlerio pareiški kus baus mirtimi.
Vokiečių
aviacija,
pasak
galimas
susitarimas.
nės užėmusios tris svarbią
vėl iškilo su visomis savo
narni komunistiniu veikimu.
mo.
nacių,
pravedusi
plačias
ata
Biuro
atstovas,
paklaus

sias strategines vietas Ira
tradicijomis o tuo tarpu Vo
Nacių Dakare nėra
kas
toli
į
rytus
nuo
Dniepro
tas
apie
paskutiniųjų
Japo

ne:
Bandar Shapur, Qasrkietijoj
nacionalsocialistų
Tuo
tarpu
Prancūzijos
ra
partija nepakenčia jokių sa petrovsko ir padariusi besiLordas Beaverbrook nijos ambasadoriaus Ameri Shirin ir Abadan. Abadan
sąryšyj su užsienio
kai pasitarimų su valstybės užimti viena didžiausiųjų
varankiškų, nepriklausomų traukiantiems rusams daug Naikins Leningrado dio,
spaudoje
pasklydusiais
gan

nuostolių.
sekretorium Hull tikslus, at pasaulyje aliejaus gamyklų.
nori U. S. kare
sričių. Iš čia ir konfilktas.
karo dirbtuves
dais, kad Dakare vokiečiai
sakė neturįs apie tai jokių
Invazijai anglai panaudo
Taip pat į rytus nuo Kije
pradedą perimti apsaugos
informacijų.
jo
vokiečių taktiką pasiųs
vo pravestos orlaivių ata
LONDONAS, rugpiūčio 26
tvarkymą,
pareiškė,
jog
“
vi
Sąryšyj
su
anglų-rusų
in

dami pirma orlaivius, gabe
VICHY, rugpiūčio 26 d.
KONFLIKTO PASĖKOS
kos, kurių metu pašauta
d. — Grįžęs iš Washingto- vazija Iranan atstovas pažy nančius kariuomenę.
soje
Prancūzijos
vakarų
Af
—
Paryžiaus
laikraščiai
ra

Jis buvo 1938 m., o ar nega devyni rusų orlaiviai ir dau
Lordas
Beaverbrook mėjo, jog taiką mylinčios
šo, jog “naikinimo batalijo- rikoje nėra nė vieno vokie- no
Indijoje pabrėžiama, jog
li vėl atsirasti? Buvo taip. gelis sužalota.
spaudos atstovams pareiš Amerikos valstybės turėtų visą ofensyvą veda Angli
nai
”
,
dirbą
kartu
su
Lenin.
ne
t
ir
taikos
komisijos
Kariniai sluogsniai nekokia
kė, jog jis norįs, kad Ame būti nustebintos šia neišpro jos vyriausybė, nors invazi
grado amunicijos darbinin- atstovo”.
akimi, žiūrėjo į maršalą
Tai pirmutinis Prancūzi- rika įstotų į karą.
vokuota invazija, nes anglų jai vadovauja gen. Wavell iš
Blombergą, kuris buvo per vokiečių kariškių sekrsekiuo kais, esą pasirengę išsprogPapasakojęs detaliai apie ir rusų reikalavimas ištrem Simlos, Indijoje.
dinti
karo
dirbtuves,
jei
paJ
08
griežtas
pareiškimas,
daug palankus nacių šeimi ja į nacius, kurie visur nori
vokiečių
infiltracija apie Jungtinių Valstybių ti vokiečius yra ne kas kita
Viename uoste anglai ne
ninkavimui
kariuomenėje. šeimininkauti. Gali ateiti to sirodytų, kad Leningrado1 j°g
produkcijos situaciją, Lor kaip tik kišimasis į sveti-, tikėtai užklupęketuris vokie
prancūzų
Afrikoje
dar
ne

išsilaikymas
yra
neįmano

Maršalu Blombergu atsikra kia valanda, kad vokiečių
das pareiškė norįs, kad Ame mos valstybės vidaus reika čių prekybinius laivus ir
prasidėjusi.
tyta, ir šiuo atžvilgui, ro- kariniai sluogsniai bus tik- mas.
rika būtų kare.
lus.
Visas miestas tapęs gink
tris Italijos.
dos. Hitleris bus nusileidęs rieji vokiečių šemininkai.
“
Aš
norėčiau
matyti
Jung
luota stovykla ir Leningra
militarinių sluoksnių reikatinęs Valstybes artimiau da
VICHY. Afganistanas, at Kazokai žygiuoja
do karo dirbtuvės dirba 24 Prancūzų kariai
lavimams. Tada vietoj Blojn
ly
vau
jant
kare.
valandas.
sidūręs
tarp Irano, Sov. Ru
MASKVA, rugpiūčio 5/5 d.
bergo Hitleris nedrįso skirti JEI JIS DAR GYVENTŲ
rusų
frontan
“
Bet
Amerikos
įstojimas
Šie batalijonai, kuriems
sijos ir Indijos, esąs pasi — 1,8 Transkaukazo įsiver
partijos kandidato,
pvz.,
Nei generolas Brauchitsturi būti išspręstas Jungti- rengęs kovott prleš
ko_
žę kazokai ir Rusijos pėsti
Himlerio ar Goeringo, kurie ch’as, nei generolas Keitelis pavesta dirbtuvės išsprog
nių
Valstybių
žmonių
”
.
kj
užpuo
,
lmą
.
Tok|
pare
iškldinti,
šiuo
metu
kartu
su
j
ninkai tebežygiuoją Irano
mielu noru būtų pasiėmę nėra nacionalsocialistų parVICHY, rugpiūčio 26 d.
Jis atvirai pasisakė, kad
padarė savo
pavaldi- gilumon ir esą jau netoli Ta
naujas pareigas, arba net tijos simpatikai, jie yra ka- kitais gyventojais turi ginti — Rytoj prie Versailles bus
Amerikos reikmenų parama nlams Afganistano karalius,
brizo. (Vokiečių
šaltiniai
nacionalsocialisto
generolo riai ir tokiais nori pasilikti miestą, kol tik įmanoma.
sudaryti Prancūzijos savano
niekados negalės patenkinti
jau anksčiau buvo pranešę,
Reichenau. Patekęs
tarp
Daugelis
apgailestauja,
rių divizija kovoms prieš ru
ANKARA. — Pranešimai kad Tabrizas pačioje invazi
sus ir Vokietijon išvyks šeš Anglijos reikalavimų.
dviejų reikalavimų, Hitleris kad gyvųjų tarpe nebėra ge
iš Irano sako, jog sostinės jos pradžioje subombarduoBERLYNAS. — Vokietija tadienį.
išsisuko, pats paimdamas nerolo Fritscho, kuris žuvo
Laukiama, jog diviziją su
Dalinai debesuota ir vė-Teherano gyventojai ne rodą tas),
visą karinę vadovybę, kurią lenkų fronte Fritach’as buvo pranešė Meksikai, jog at
jokio susirūpinimo. Gyveni-! Rusų pranešimuose nieko
faktiškai jis tada perleido griežtai nusistatęs prieš na šaukiamos privilegijos Mek darys bent 10,000 prancūzų. su. Šiaurryčių vėjai.
cių viešpatavimą kariuome- sikos konsulams Vokietijo Juos apginkluos ir apmokys
Saulė teka 6:09 vai., saulė mas einąs paprastomis vėžė »neminima apie persų pasi
generolui Keiteliui
Vokietijoje.
Ir dabar daugelis žymių nėję
je.
leidžiąs 7:34 vai.
mis.
priešinimą.
DAUGIAU
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
--------------------------- ---------------------------------------- --------------------- ,
malonu čia išgirsti daincio- REMKITE IR PLzTfNKITE
jant operos artistę Anna KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
Kaskas sykiu su Bostono
Simfonijos orkestru, vado I
MAKIS-NKW... RIBUILT
vaujant Koussevitzkio.
TYPEVVRITERS

PERSIJOS SOSTINE

FEDERACIJOS KONGRESO PROTOKOLAS
taken into Russia by the
Russians.
I.
Be it further RESOLVED
August 11, 1941 ' that a copy of this resoluHis Excellency
tlon be sent to His ExcellFranklin Delano Roosevelt ency, the President of the
President of the United United States, Franklin De
States
lano Roosevelt'.
Wasbinglon, D. C.
- - *

REZOLIUCIJOS

The American Lithuanian

Mr. President:
R. C. Federation
The
American
Lithu
By: Kazys Vilniškis, Pres.
anian Roman Catholic FeAttested by:
deration is
composed of
Antbony J. Tamulis, Sec.
national and local mutuai
benefit
societies,
civic
II.
clubs, Lithuanian Catholic
Marianapolis College
."liraugas" Acme teifuuou,
parishes and the Lithuanian
Thompson, Conn.
Persijos sostinė Teheranas, ku rį siekia pagrobti rusai ir anglai.
Catholic press located withAugust 9, 1941
in the borders of the United His Excellency The Most napolis College in Thomp- i rican Red Cross for aid.
States. . The twenty-eighth
Reverend son, Conn., on the seveDth When and how, we know Įvairenybės
annual Congress of the Fe- Amleto Giovanm Cicognini į <ja.y of August, 1941. The not, būt in the name of the i • — Klasinės muzikos raėderation was held at Maria Apostolic Delegate to the following resolution
was' great and good heart
gėjai džiaugiasi nauja fononapolis College in Thomp
USA.1 pa8Se(i by the Federation
America, we appeal to the! graf ine laida Beethoveno —
son, Connnecticut, on the Wasl£kgton, D. C.
Red
Cross Missa Solemnis, kuri išėjo
Whereas; We, who enjoy American
seventh
day
of August, Your Excellency:
a life of free men in a through Mr. Norman Davis, prieš keletą mėnesių. Labai
1941. The following resoluThe Lithuanian Roman
great
Republic and al its chairman, for help for
•*
tion was adopted by the Catholic Federation of Ame though we are relatively the Lithuanian people.
PIRM NEGU I’IRKSITE
Federation.
rica, convened in its twen- newcomers to the United American Lithuanian R. C.
MATYKITE MUS!
Whereas; We Lithuanians ty eighth annual Congrens Sfates, are treated fairly,
Federation (
of America, being free men at Marianapolis College in rightly and justly. And beBy: Kazys Vilniškis, Pr?3. j
in a free country, express Thompson, Conn.,
humbly cause of our recent arrival,
Attested by:
our thanks, sincerely and i bėgs. Your Excellency
to there is hardly any amongst
Anthony J. Tamulis, Sec. j
unresėrvedly, to Franklin convey to our beloved Sup- us who does not have or.
Delano Roosevelt, our Presi reme Pontiff its deepest until recently, did not have Taking your giri to the Į
dent, for the interest he has appreciation of the many relatives living in Lith
movies?
didoalsias pasirinkimas
shown *and the statements proofs of his paternal soli- uania.
Since the Republic
LENTŲ, MEDŽIU REIKMENŲ
STATVRAI
he has made regarding the citude for and kindly bene- of Lithuania was first ra v
MEDŽIAGOS
STOGAMS
rights of small nations
to volence toward suffering ished by the Communists
Plnansuojame namų pastatymą ki
pataisymą — Nieko (mokėti — I
be free and particularly re Lithuania shown her at all and is now occupied by the
metai temokėti — Apkainavimas
Watch out that your breath does not
dykai.
garding the right of the Re times būt most especially armies of Germany, the offend ... you yourself probably don't
Lietuvis Pardavėjas
fcnow whether lt’s offenslve or otherwlse.
te,, UbdkBBe — vylėjas
public of Lithuania
įn these, her darkėst days. plight of the - Lithuanian If you want to make & hlt wlth your
giri friend, there’s a way to make your
free.
May His Holiness deign people in Lithuania mušt be breath more agreeable. And lt’s easy.
Slmply rinse the mouth wlth Llsterino
Antiseptic before you start out. Llsterino
The loyalty of the Lith- to accept also the Federa- most unfortunate, a condihalts food fermentatlon ln the mouth,
tion
’
s
profound
sympathy
tion
that
mušt
movė
the
the usual cause of breath odors accorduanians of America is not
lng to some auęiorltles, then overin
his
suffering
for
the
3039 So. Halsted St.
heart
of
civilization
to
pity
divided. Being, however, one
comes the odors fermentatlon produces.
VIC. 1272
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo,
of the latest of the many tears and the misery of and to some action.
Bntorn Any Datn Usn
races of Indo-European ori- millions of his children in
Therefore Be It RESOL
Africa
LISTERINE ANTISEPTIC
gin to reach the blessed and war-tom -Europe,
VED to appeal to the AmeBūkite Malonus
To Make Your Breath Sweeter
and
Asia,
together
with
its
f&vored shores of the Unit
SAVO AKIMS
ed States (the Lithuanians earnest promise to do all
Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jaa, teisdami
are among the youngest of in its power----- by prayer

— Daktaras Bernotaitis
(Worčesterietis) vyras
p.
Leland Stone Amerikos laik
raščių, tarptautinis kores
pondentas, pernai laimėjęs
Overseas Press Club meda
lį už įdomius karo aprašy
mus, buvo atvykęs į Ameri
ką kovo mėnesį, bet dabar
vėl yra išskridęs Europon.

Carr-Moody Lumber
Company

Uncle
Sam’s
children);
there is hardly a Lithuanian
in the United States
who
does not have, or did not
until recently, have living
relatives in Lithuania. It is
comprehensible
therefore,
that the natūrai relationship due to identity of race
and nationality should make
the American citizens of
Lithuanian decent interertted in and concemed with
the reestablishment and welfare of the Lithuanian Re
public.

leviate

these

intolerable

KNYGOS1 KNYGOS1

conditions.

Finally, may the Holy
Father benignly accept its
sincerest expressions of lov
ing homage and fervent
filiai affection for his au
gust Person, together with
its pledge of unswering loy
alty to those Christian principles of life and eonduet
which he has adapted to
our modern world condi
tions.
Respectfully yours,
Anthony J. Tamulis, Sec.
The hope of Lithuanians
of America is to see a Re
Marianapolis College
public of Lithuania, free
Thompson, Conn.
and independent; free from
August 9, 1941
the tyranny of despots;
Mr. Norman Davis,
z
<
free from the ignorance of
Chairman of the American
paganism; free from the
Red Cross
iniąuity of slavery and free
Washington, D. C.
from the misery of want.
Dear Sir:
Therefore be it RESOLV
The American Lithuaniar
ED that the government of
the United States continue Roman Catholic Federatior
wlth its policy of friendship is compoBed of national and
toward the Republic of Li local mutuai benefit socie
thuania and that our govern ties, civic clubs and Lith
ment take what stepe it uanian Catholic parishes
deems advisable to alleviate located within the United
The twenty-eighth
the physical and mental States.
suffering of those Lith annual Congress of the Fed
uanians who were forcibly eration was held at Maria-

02

Uekaunlnuotl Jaa modernlėklatula
metodą, kurie regCllaao mokslas
gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie padalina
visą aklų įtempime.

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

Mflsų knygyne dar galima ganti pasirinkimą lietuviškos
Itteratflrofl ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų vaidilai
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite aavo kopijas, kol
jų dar lieka.

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-toe
Telefonas CANAL 0523 — Chkago
OFISO VALANDOS
Kasdien 8:00 a m. Iki S.30 p. m.
Treč. tr deėt: 9:00 a m. Iki
1:10 p. m.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tiliė, 1913 m. 150 ‘pusi........ $1.00
ŽEMAITES RASTAI, 1 t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi......... >1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, U t., surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi......................................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI, IU t., Vaižganto, 290 pusi................ $1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi.................................. $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ..................................................................................... $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
(1914-1916 m.) .................................................................. 75c
MAŽ10SI03 LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusL .................... 75c

EILfiRAdČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi......................................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruoiė
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. Šlapelis, 90 pusi.................................................................... 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi.........................
.35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi.................................. Jfi
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ....................................................
.85
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m. ............................................. M
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ........................................
Jtį

'

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė.

Chicago, IIL

MACMINIS

AU MAKIl

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

awCTAD
IMI\

•M • MIMtlI <AMt »M IIM NIV.UtMIH, .....Hta,

typewriter
COMPANY

lOUT C. AOIMUkTT. MaiMaar
1IV W. MADISOM ST.

Phone

DEARBORN

P444

ISTIMATIS— FREE — OIMONSTR ATION

n

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

WATCH OUT!

and by sacrificė.... to al-

AODING

— SMALL MONTHIY PAYMINTS —

JOS. F. BUDRIK
Furniture House
3409 S. Halsted St

e

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Bee. 6958 So. Talman Ava.
Rot. Tel. GROvshiU 0617
Office tet HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramai:

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼.

2423 W. Marguette Road

Telefonas REPnblic 7868

REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.

DR. STRIKOL’IS

Ofiso teL VlRgima 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

PHYSICIAN AND SURGEON

DR. T. DUNDULIS

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARds 4787
Namų tel. PROspect 1930

TeL YARds 5921.
Res.: KENvood 5107

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

756 West 35th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ii.

Trečiadieniais pagal sutartį
Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspect 665.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesfan Avi
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popist
6 iki 9 vaL vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL YARde 8146
.NALANUOS: Nuo ii iki 12,
4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
"Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki B
Sekmadieniais II iki 12
49th Court, Cicero

DR. P. ATKOČIŪNAS
1446 So.

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;

CICero

4270

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

3343 So. Halsted Street
Tel. CANai 5969

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
PHYSICIAN AND SURGEON

2158 West Cermak Road
Ofise ML OAVal $MB

Ofiao VaL: 2—4 ir 7-9
Trečiadieniais pagal eetarų,
Bea. TOL: RMHBook

HM .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Roa<
OT18O VALANDOS
1 — 4 ir 4:80 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

Ofiso TeL:

Besld. TeLs

VIRcinla 1886

Tat YARds 3846

PROspact B6M

DR. C. VEZELIS

DR. RAČIUS

DANTISTAS

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

~

4645 So. Ashland Avenue

185S West S5th Street

LIGONIUS PRIIMA 1
arti 47th Street
vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. Ir Rakmad tik šunį tartus.
TelefofuaN; HEMlock 5840

DR. PETER T. BRAZIS

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. VVestern Avė.

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki S
Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL

2202 West Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. tolefronas SEEley 0434.

4729 So. Ashland Avė.

TeL Oicero 1484

DR. S. R. PALDTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Akiniai teisingai prirenkami
Kamp.
15tos gat ir 49th Ct
per patyrusį lietuvį daktarą.

•

TeL CANai 6122

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

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį. ____

Ofiao telefonai PROspeot 67S7

(2-tros labos)
TeL MIDway 2880
Chicago, IIL
OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki S
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vai, ryto.

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tai YARds 0994
Itoz. Tel. KENwood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. v«
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. di

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lala
vės verta tanta.

MknniQ»kl»

k

Trečiadienis, rugp. 27, 1941

DRAUGAS
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ŠVENTO KAZIMIERO AKADE

SESELIŲ KAZ1MIERIEČIŲ VEDAMOJI AUKŠTESNIOJI MERGAIČIŲ MOKYKLA, 2601 WEST MARQUETTE ROAD, CHICAGO, ILLINOIS

Vaizdas iš “Aušros Sūnų.’

Laimėjusios medalius “shorthand”
konkurse.

'

■ ' .*

Prie paminklo Vienuolyno kieme.
Akademikės virimo pratybose.

KELIAS

Į

MOKSLĄ

Pertraukos metu.

Pamoka Akademijos sode

Iš tautosakos darbelių.

Ką akademikės
pasisako
Pažvelgdama į savo sie
los kultūros santaupas pri
pažįstu, kad akademija pa
ruošė mane prie savarankiš
kos, giliai prasmingos atei
ties. — L. Raubaitė.

Dėl įvairaus socialinio
veikiro akademijoje, gavau
progo; ne tik įsidėmėti kaip
įvairi 11 parengimai planuo
jami bei vykdomi, bet juose
akty iai dalyvaudama išmo
kant eiti atsakingas parei
gas. — V. Rutldūtė.

gaus gyvenimas bus tik ta
da vertingas, kada bus pa
statytas ant gilių dvasinių
pagrindų. — J. Kasmauskaitė.

J. Arlauslikiškai, ir jų dėka, pamilau siu gyvenimu,
tėvų šalį, kuriai noriu būti kaitė.
ištikima dukra. — B. NorAuklybos menininkės - se
kifltė.
selės, kurtų įtakoje teko la
paliko gilią žymę
Akademija atlydėjo mane vintis,
Jų
iki pirmosios gyvenimo kryž mano sieloje ir būde.
karšta
meilė
Tėvynei,
jų
pri

kelės. Iš Alma Mater pavel
dėjau jos idėjas, meilę, dva sirišimas brangiai lietuvių
sią, idealus. — O. Venslaus- kalbai ir papročiams persiliejo į mano širdį ir aš pa
kaitė.
milau tą “Angelų” kalbą. —

Iš akademijos išsinešiau
sveiką giedrią nuotaiką. Vi
sa aplinkuma — draugės,
Visad švelni ir draugiška seselės ir gamta padėjo ma
no sielą bei kūną ugdyti. —
Ketvertų metų mokslas a dvasia akademijoje kilniai
M. Kardelytė
kademijoje yra man, tar atsiliepė mano sieloje. Ji su
kv^ė
mano
sieloj
jautrią
tum, raktas į gilesnį proto
Visas spiečius skaidrių
ir sielos žinyną. Ateitis at meilę grožiui — dainai, meAkademinis mokslas atida prisiminimų iš akademinio
rodo man tikresnė, šviesės n i ir to meniško grožio rė man vartus į platesnius gyvenimo išjudins manyje
nė.
Akademijoje būdama E irėjui. — E. Ivanauskaitė. gyvenimo orizontus. Sesučių įskiepytą idealizmą, dėl ku
karštai pamilau savą kalbą
auklėjimas malonino mano rio veiksiu, visuomenei tar
THėjus 4 metų kursą aka asmenybės savumus. Jų prie nausiu savo uoliu darbingu
ir savos tautos žmones. —
A. Morkyi" J; 'ijoj įsitikinau, kad žmo globstyje išsiauklėjau kata mu ir tikėjimo persisunku

Registracijos

priimamos

kasdien.
lf &
l»** * »•

I

Mokslas

prasideda

išmintingai ir rūpestingai
Akademija artima mana
vedė mane prie vertingų lietuviškai sielai. Jos įtako
siekimų. — O. Zaksaitė.
je tautiškai sustiprėjau. Ma*
no gilus patriotizmas gimė
Akademija paskatino ma iš susijusios Dievo ir arti
ne prie rimties, išmokė su mo bei savo žmonių meilės.
sitelkti savy ir pažinti tik
— V. Tarandaitė
rąsias dvasines vertybes,
Alma Mater užmezgė ma
kurtos padaro žmogų žmo
no pirmuosius ryšius au pa
gumi. — J. Vendzelytė.
sauliu, su žmonėmis, ku
Įgytas akademijoje moks rtuos kaskart labiau pažin
siu ir visuomenei geriau tar
B. Kinderaitė las nesiskirs nuo mano gy
venimo. Išsinešiau visą vir- nausiu. — E. Stočkiūtė.

Eidama į Š. K. akademi
ją rengiausi- į rytojaus gy
venimą. Šiandie džiaugiuosi
galėdama pasakyti, kad ši
mokslo ir tiesos šventovė

pirmadienį,

tinėlę vertingų, sielą kelian
čių prisiminimų, kurte kaip
žibintas nušvies man kelius
į tikslų, artimo meilės gy
venimą. — S. Mičiūnaitė.

Ketviri drausmingi ir dar
bingi metai paruošė man
dirvą tolesniam veikimui
katalikiškame lietuviškame
pasaulyje. — A. Bastytė.

rugsėjo; 8-tą dieną, 9:00 valandą ryte.
• r -3 •
/ A, ’ *
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DRAUGAS

DRAUGAS

DRAUGAS

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
“Draugo"

Tai yra baisus teroras.

Bet, reikia Čia priminti, kad nemažiau yra terorizuo
jami ir civiliniai žmonės. Jau gerai žinome iš vienerių

metų jų okupuotos Lietuvos gyvenimo. Bolševikų mi
licija suimdavo vyrus ir nežinia kur juos dėdavo: iš

veždavo Rusijon ar vietos kalėjimuose laikydavo. Jų

tinta, išveždavo į kitas Rusijos vietas. Taip kad vy

.Bendradarbiams lr korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčlama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

dienraičlo

ko nepasakant apie jų vyrų (karininkų) likimą.

rtmljams

lr

skaitytojams

Siunčiu sveikinimus lr guriausius llnk*jlmu*l
JOsų dienraStis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas

piūčio 27 d.)

Kokios

ras nežino, kur jo žmona ir vaikai, o pastarieji nežino,

kariau

valstybes

Mano šviesiam prote vado

metais karą paskelbė: Aus

STANISLOVO

Kada tikras kulkosynas

trija-Vengrija Serbijai. Vo

DŽIUGASVILIO

(Ir kartu gal utelynas?)

GROMATA

Visam krašte bus užveistas,

ja... Europoje ir Azijoje ka
riauja 18-ka valstybių. 1914

Tad, kas gi gali stebėtis, jei Lietuvos žmonės sukilo
prieš tuos naujosios gadynės barbarus. Nieko' nebus

sukils prieš savo kankintojus bolševikus.

Britani

kietija Rusijai. D.

ja Vokietijai. Vokietija Bel

Austro-Vengrija

gijai.

Ru

sijai. D. Britanija Austrijai-

Vengrijai.

Tikėjimo laisvė

kietijai.

Cernogorija

Japonija

Vo

Vokieti

Kremliuj

slauniam

Bimbalai ir Šimučiai,

jų astuoniuose

karą paskelbė: Italija Aus-

punktuose

klausimas. Prezidentas

praleista

religijos

Rooseveitas, grįžęs

laisvės

iš konfe

Bulgarija

trijai-Vengrijai.

Serbijai. D.

Daugeriopai tapadaugSJa JOsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

nuo

kurių viename

garijai. Prancūzija Bulgari

Piršt gerybes

kalbama apie laisvę žmonėms Dievą garbinti. Tačiau

jai. Rusija ir Italija Bulga

do.”

Churchillas savo kalboj, pasakytoj praėjusį sekmadienį,

rijai.

sas, gu>a lr saugo Jas nuo amfluojo Išganymo prieSų.

* AMLETO OlOVANNl CIOOGNAN1.
Laodlcea Arkivyskupas,
Apa it s llik ss Delegatas

Pasimokė iš priešų
Pirmą kartą šiame kare anglų kariuomenė įsiveržė

į svetimą teritoriją strategikos išrokavimais.

Ligšiol

tik Vokietijos naciai panašiai tesielgdavo. Išrodo, kad

Tiesa, iš kitos pusės Persiją (Iraną) užpuolė Sovie
neprimena

pulti

ir sutriuškinti savo mažesnį kaimyną. Jie savo laiku

puolė Lenkiją, Suomiją, Lietuvą, Latviją ir Estiją.
Reikia pasakyti, kad ir dėl Persijos užpuolimo yra

labiau kalti bolševikai,

negu anglai.

Jei ne

Sovietų

Auetrijai-Vengrijai.
•

Tad klausykit mano rodos,

alus, nes visuose diktatorių valdomuose kraštuose tūks

Katalikų

to, kad jie trokšta savo tikėjimą išpažinti ir netruk
domai Dievą garbinti. Jei santarvininkai kovoja dėl
žmonių laisvės, jie turi žinoti ir tą aiškiai turi pa

brėžti, kad visų kraštų, visų rasių ir tautų žmonėms

tikėjimo laisvė yra pats svarbiausias ir brangiausias
dalykas.

Meksikoje... Daug kur iš ka
talikų atimta bažnyčios, ku

nigai pavedami miesto val

Uždrausta

dininkų globai.

pardavinėti žvakės, rąžan
čiai, - škaplieriai,' Šventųjų
paveikslai.

Šventos

laidotuvių

ir

Mišios

apeigos

.už

su Vokietija. Tačiau buvo daug sunkumų tą pagalbą

ir kapinėse. Kunigai negali

Nesigailėkime aukų

gyventi arti bažnyčios. Ka

talikiškos mokyklos pavers

“Darbininkas” ragina:-

Jei anglams ir bolševikams pavyks užimti Persiją (a-

“Dėl nežmoniško Lietuvos nualinimo abejoti ne

pie ką abejoti netenka), tuomet atsidarys trys gana

tenka. Tai liūdyja skaitlingi ir smulkmeniški mūsų

laikraščių korespondentų aprašymai. Liet. Raudono

Anglai ir rusai savo žygį į Iraną teisina tuo, kad

jo Kryžiaus atsišaukimas ir aukštai pastatytų ir pil

tos į bedieviškas. Ot tau ir

“laisvė” laisvamanių.
- •

glijos karo taktiką.

buvo svarbu prasikirsti sau kelią. Natūralu, kad vo

nio karo. Vienintelė to priežastis tai pavydus, piktas

kritikai

kiečiams rūpėjo tą kelią užstoti.

ir beprotiškas bolševikų šeimininkavimas. Per me

veikia

tus laiko jie taip viską suardė, supainiojo ir atžaga-

lengva, bet tikrai.”

Svarbiausias ir skaudžiausias, žinoma, yra dalykas,
kad dėl didžiųjų valstybių interesų turi nukentėti ma

atžvilgiu,

giamai

atsiliepia
sako,

pagal

apie

Karo

kad

anglai

obalsį:

“Pa

reiviškai “sutvarkė”, kad prireikė įtemptų visos tau
pajėgų nors dalinai tą komunistinę

nesąmonę

Didelis blaivybės rėmėjas.

žesnė valstybė, kuri nori gyventi taikiu ir nepriklau

tos

somu gyvenimu. Daug kas stebisi, kad Persija išdrįs

atitaisyti. Aršiausia, kad jie išplėšė bei išvogė Lie

John B. Coffin, Indianapo-

ta gintis nuo dviejų milžiniškų valstybių armijų. Ste

tuvos turtą ir derlingą mūsų tėvų šalį pavertė so

ly,

bėtis nėra ko — tautos garbė to reikalauja. Mes visai

vietišku ubagynu. Kaip gi dabar atsistatyti, kad ne

dolerių agitacijai už blaivy

neabejojame, kad visiškai panašiai būtų pasielgę ira

bėr iš ko? Ką Lietuva per nepriklausomybės laiko

bę.

niečiai, jei ir vokiečiai būtų juos užpuolę.

tarpį kruopščiai buvo sutaupiusi, maskoliai užgrobė

Reikia manyti, kad santarvininkai išlaikys savo žo

ir išgabeno į savo nususį “rojų”. Tad visų pirina Lie

dį: kad ta okupacija nereikš valstybės nepriklausomy

tuva reikalinga ekonominės pagalbos. Bet kaip ją

bės panaikinimą, bet tik laikiną to krašto panaudoji

suteikti,

mą karo strategikos tikslams. Reikia taip pat manyti,

kuriuo kitokiu būdu, kaip tik per L. Gelbėjimo Fon

kad anglai paveiks ir į rusus bolševikus, kad jie nesi

dą, kurs jau yra suradęs kelią pinigams į Lietuvą

kėsintų užgrobtų Persijos žemių jungti prie Rusijos,

siųsti. Tad jokio pasiteisinimo bei išsisukinėjimo ne

kaip jie pernai pasielgė su Baltijos valstybėmis.

gali čia būti. Pagaliau kiekvieno lietuvio širdis tiek

kai

susisiekimas

visiškai

nukirstas?

Ne

Ind.,

paaukavo

100,000

Savo tavorščius
.- e
'
liūs

savo

pažįstamųjų

nių

per

laikraštį

ir

gimi
“Drau-

vaikš

čiot
Ir mano bernam prikaišiot:

“Mums nereikia
( lės,

jūsų Sau-

.

Mes nenorim jūs apgaulės.”

Be skaičius aš marinau,

)

Spauskit tas buožes

Į Solovkas gabenau . . .

smar

kiau,

Visa, visa naikinau,

Kaip jie gali visų Tėvą,

Jaunus senus tikinau

Bežbožninkų tikrą dievą,

Netikėti

prietarams,

Taip išjuokti ir įžeisti?!—

Seniems buožių pleperams;

Mirtin tokius reikia teisti:

Jokio Bogo’s, jokio čiarto

Arba Sibiran gabenti,

Tegul jie man garbę
da, —
*

—

Buožių lisdus iškedenti . . .

duo

Tik aš viltis ir paguoda!

Spicpirvirvio Dumkos
,

«
Mūsų balšavikai neužilgo

Kremliuj sostą turėjau,

liks teliukai

Ir iš aukšto žiūrėjau

Nepriklausomos Lietuvos

Į plačiąją karalystę

nori, o iš Sovietijos liks tik

Ir mačiau tik vien kvaily

ialdu-baldu.

stę:
Buožėms tikrai reikėj’ pro

da laiiysis?

Nė man ašaros,

nė verks

mas,

Į miršančius

tėvynės:

be

gėsi,

kad

Lietuvon

raudoni

mas
Jokio atbalsio nerado

džiau
tankai

“laisvę”

atvežę!
jo kūną

dabar tie tankai

šūvių trauki

ne

Prie ko jie ta

Rašytojas Cvirka

išvežė.

Tai likimas

miems

paradavusio lietu

sveti

vio!

,

PREZIDENTO SŪNUS IR CHURCHILL

bar bendrai šelpkime visą Lietuvą per Gelbėjimo Fon

į į..

dą, o kada atsidaryB susisiekimas, tuomet galėsime

- Į

šelpti artimiausius sau žmones”.

Kad Stalinas ir visa jo kruvinoji valdžia išsilaiko te
roru, pasauliui tai gerai žinoma. Žinoma yra ir tai,
kad Stalino paskirti kariuomenei politiški komisarai

terorizuoja ne tik paprastus kareivius, bet ir aukštą

kariuomenės vadovybę.
Dėl to vakar atėjusios iš Suomijos sostinės Helsing-

Metraštis
A. L. R. K. Kunigų Vienybė išleido K. V. Metraštį,

forso žinios apie belaisvėn paimtų rusų karininkų pa-

kuriame yra labai daug medžiagos apie lietuvių kul

rakojimą, kaip yra terorizuojami rusų kariai, nieko

tūrinį gyvenimą ir veiklą, apie mūsų įstaigas ir or

naujo nebepasako. Jie tik patvirtina tą, kas jau yra

ganizacijas ir jų pastangas Lietuvai pagelbėti. Met

žinoma.
Paimtieji suomių belaisvėn bolševikų karininkai pa

raštyje dedamas pilnas Amerikos lietuvių parapijų ir

sakoja, kad jie ir jų draugai karininkai gyvena bai

puslapių leidinyje dedama visa eilė vertingų straips

siame terore. Kai karo fronte nesiseka, jie bijo pra

nių. Metraštį suredagavo kun. Jonas Balkūnas, Kuni

nešti teisybę vyriausiai karo vadovybei. Dėl to, tų be

gų Vienybės sekretorius.

lietuvių kunigų sąrašas. Be to, didelio formato, 100

laisvių pasakojimu, generaliniam štabui Maskvoje ki

tokių pranešimų nėra, kaip tik “einame priekin” arba

“laikome poziciją". Pasitraukusių iš mūšių,

ar šiaip

-r

pralaimėjusių pulkų vadai, nors jie visiškai būtų ne

Tėvams turi rūpėti vaikų gerovė ir ateitis. Sąmonin

kalti, yra areštuojami ir baudžiami net mirties baus

gi katalikai žino, kad geriausias ir tikriausias jų vai

mėmis.
Rusų karininkai pasakoja suomiams ir tai, kad jų,

kams kelias į gerovę, tai katalikiškoji mokykla. Dėl
to ir leiskime savo vaikus tik į katalikišką mokyklą.

f

(Pabaiga rytoj)

sujaudinta, kad paskatinimo, rodos, nebereikia. Da

Saviškių terorizavimas

f

Ir supykau ir sakiau:

Susodinant juos už grotų ...
tuviai išbėgę į Rusiją ieško

Netur rūbų, net nė kuro.

Pradėj’ basi tuojau

smarkao.» . I ‘ ‘ ‘ ♦ » • i

to,

Lietuviai pabėgėliai... Lie

Visi buožės tuoj nuskuro:

Topus, kunigus, vienuoli us, .

Visų Tėvas ir Teisybė!

daugiau dabar nuvarginta, negu po pirmojo pasauli

bent ekonominiu

Ir sulaukiau utėlyno . . .

Ar prie baudžiavos rišau , ..

An

ten buvo ar ne, tai ne tiek svarbu. Santarvininkams

Lietuva,

Ir ten • veisiau kulkozyną

Tūkstančius turman kišau,

Britanijos karo žinovai tei

matoma,

gia .. .

siai.

Aš gi Saulė ir Šviesybė.

tai. Vadinas, savo priešui užbėgtas kelias. Bet, ar taip

kad

drą

Tenebijo jauna karta !..

nai

iš kurių aiškiai

Tris milionus aš “bracių”
Užmušiau be baimės,

pastau

Tegu buožės kiek

Neb’matysiu “Rojaus” šito

Palengva, bet tikrai... D.

ten jau pradėję smarkiai veikti Vokietijos nacių agen

patikimų asmenų pranešimai,

Savo kaltes aprašysiu.

O dabar štai širdies godos:

persekiojimas

Toki maži ir tyčiojos

Tad Pabaltį aš pasmaugiau,

Gal už mėnesio, ar kito,

Religijos laisvės klausimas šiandien yra labai aktu

Pabalčlo

Net visi komcai bijojos! . . .

bė: Vokietija Portugalijai.
Italija Vokietijai. Rumunija

kuris daug tikinčiųjų kraujo yra praliejęs.

užsigeidžiau

Ir pasigriebiau dėl “kalčių.”

“Rojaus So

kina, kad jisai taip pasielgė norėdamas įtikti Stalinui,

draustos laikyti bažnyčiose

patogūs keliai į Rusiją.

Dar

Veidmainiauti nusibodo,

Tad teisybė pasakysiu,

Anglija yra pasisakiusi už pagalbą Sovietams kare

kuriuos bus galima pristatyti žadėta parama Rusijai.

Kad jau Rojus yr’ prie galo.

1916 metais karą paskel

Rusija, anglai vieni nebūt darę to agresinio žygio.

suteikti. Kelių nebuvo. Persija turi kelius į Indiją, per

Bemarškiųių komeų baisių...

nė žodžio apie religiją nepasakė. Daug kas dabar aiš

tančiai tikinčiųjų yra laikomi kalėjimuose vien tik dėl

anglai pasimokė iš savo priešų.
tų Rusijos armija. Bet bolševikams

savęs pridėjo dar porą punktų,

Britanija Bul

ro

Neatėjo man į galvą,

Mano komcai, cicilikai.

rencijos, savo padarytame pranešime kongresui matyti

sėjau, — plakiau,

viau. „
Na ir sulaukiau aš vaisių.—

Tegu girdi katalikai,

apie (vairius katalikams (domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie.

Veisiau,

Ruožių diegus roviau,

Tegu svietas juos girdės,

Tegu girdi Bagočiai,

metais

1916

Žemės veidas bus pakeistas.

šoviau,

Rašau žodžius iš širdies,

zija

Turkijai.

sėuė-

Ir iš baimės drebėdam’s,

yra nusivylę, kad Roosevelto-Churchillo papitarime ir

>

Laukiau tiktai tos adynoe, '

dams’s

jai. D. Britanija ir Prancū

Ne tik katalikų, bet protestantų ir net žydų vadai

1

Po svietą pasidairius

kur jų vyras ar tėvas.

stebėtino, jei kada išgirsime, kad ir Rusijos žmonės

efeckS

(“Draugas”, 1916 m. rug

žmonas ir vaikus, kaip jau buvo pranešta ir patvir

l&eina kasdien, išskyrus sekmadienius.
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Jungtinių Valstybių prezidento Roosevelto sūnus Franklin ir Anglijos premieras
Churchill po garsiosios konferencijos Atlante aplanko Islandiją.
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DRAUGAS
Alia Rachm&nova

Studentai, Meilė Ir Ceka

Minos po pašto-telegrafo rūmai s. - Neturint ginklų geras ir

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

gazolinas. - Šiauliuose apkasai priešais bažnyčių. - Sermėgas
maino ant arklių. - Radio žemėje. - Tris dienas nevalgę, negėrę.

n. TOMAS

(Tęsinys)

Lapkričio 15 d
Per paskaitas jau kelis kartus pasitakė, kad pro
fesorius iš bado apalpo ir nuvirto nuo sėdynės.
Mat,
įncksiininkai nėra sutverti praktiniam gyvenimui. Da»,ar galima šiaip taip vegetuoti tik, jei žmogus moki
kaip nors pasirūpinti sau maisto ar šiaip
valgomųjų
daiktų. Tuo tarpu tik vienam mūsų docentui klojasi ne
blogai.
Jekaterina Pavlovna stengiasi iš paskutiniųjų,
kr d tik jam kiek begalėdama daugiau sugiaibstytų pro
duktų. Ji savo daiktus eina mainyti nei į tolimiausius
užkampius, kad tik turėtų kų jam pataisyti pietų.
*2

Lietuva sukilimo prieš bolševikus dienose

Lapkričio 18 d.
šiandien per paskalų šalia manęs apalpo studentė.

Laikraštis "Į Laisvę” aprašo, kaip partizanai išgel
bėjo’ Kauno pašto ir teleg
rafo telefono įstagą: “Iki
pat karo pradžios Pašto
Valdybos sandėliuose vyko:
aktyvistų
pasiruošiamieji
darbai. Buvo spausdinami;
atsišąukimai,
organizuoja
mi žmonės. Birželio 22 d.
jau nuo pat ryto Pašto Vaidybos kiemas atrodė kaip
verdąs puodas. Rusai ir vie
tiniai jų pakalikai iki pietų
dar bandė atstatyti sunai
kintus ryšius, tačiau po pie
tų ėmė organizuotis bėgti.

pradėjo organizuoti pašto
gynimą nuo besitraukiančių
raudonarmiečių antplūdžio.
Buvo jaučiamas didelis gink
lų trūkumas, o taip pat ir
šaudmenų. Todėl štabo sunk
vežimis buvo pasiųstas
į
Aktyvistų štabą (prie Senelių prieglaudos Aukštaičių
gatvėje).
Pagaliau pašte
gautas ir pirmasis municijos transportas, kuris bematant buvo paskirstytas
tarp gynėjų. Tučtuojau su
stiprintos silpnesnės ir pa
vojingesnės
vietos. Prieš
vartus pastatytas* lengvasis

iSveSimui sutnikdyti1 kulkosvaidis, ant vartų pa

paaiškėjo, kad į tuos griovius verčiami dokumentai
ir deginami. Milicininkai,
nusijuosę diržus, slapstyda
miesi padaržiais, bėgo iš
miesto. Komunistai dar bu
vo manę paskelbti mobili
zaciją, bet niekas ragiųimų
stoti karinių darbų dirbti
nebeklausė. Visi slapstėsi.
Kai kuriuos vyrus suiminė
jo gatvėje ir pristatė prieš
bažnyčią sodelyje apkasų
kasti. Trečiadienį, birželio
25 d.,- iš pat ryto per miestą
masiniai pradėjo bėgti bol
ševikų armija. Bėgo keliais
ir laukais. Mieste šeiminin
kavo čekistai bolševikai. Gy
ventoj ams buvo įsakyta su-,
nešti į Šiaulių miesto vyk
domąjį komitetą radio apa
ratus. Bet tik keli tenunešė
6 kiti užkasė į žemę, ar kur
kitur paslėpė, šiauliečiai,
klausydami radijo praneši
mų nebetikėjo vietos komu
nistų skleidžiamais gandais.
Birželio 26 d. vokiečių aviacijos persekiojami bolše
vikai bėgo viską pametę.
Kareiviai bėgo be vadų, dau
gumas sakėsi 4-5 dienas nie
ko nevalgę. Metė pakelėse
ne tik ginklus, bet ir dra
bužius. Buvo matyti bėgant
ir visai basų, vienmarškinių
raudonųjų kareivių. Radę
daugiau maisto, ar kitokių
gėrybių, bolševikai plėšika
vo, šaudė į gyventojus. Ne
toli Radviliškio jie nušovė
• keliu važiavusias keturias
moteris. Apie 6 vai. po pie
tų pasigirdo mieste šautuvų
ir kulkosvaidžių šūviai. Tai
! buvo pirmieji Šiaulių mies-

Valia Rogošnikova.
Atsipeikėjusi, ji papasakojo, kad
patikimiausiems šoferiams ruoštas
benzino kibiras
jau ketvirta diena nieko neturėjusi burnoj.
buvo duotas nurodymas su-' priešo šarvuočius ir tangadinti auto mašinas ir pa-Į kams padegti, pašto operau
Lapkričio 19 d.
tiems dingti. Šis darbas vy- cijų salėje sustiprinta sarUniversite dabar jau net nebekūrena.
Studentai ir
ko sunkiai, nes tą dieną pa- gyba. Nakčiai vartai visišstudentės sėdi su kailiniais, apsimovę pirštinėmis ir vakeista transporto vadovybė, • kai užbarikaduoti.
Buvo
itūkias. (Tūbais, veltokais (filco batais). Tašiau, nepai o patys rusai nuo šoferių griežtai uždrausta šaudyti
są darni to, beveik niekas nepraleidžia paskaitų ,nors to veik visai neatsitraukdavo.
į besitraukiančius raudonar
kiais laikais studijuoti yra tiesiog herojiškumas!
Vis dėlto pasisekė išgelbėti miečius. Tai tam, kad ne
keletą sunkvežimių ir leng atkreiptų jų dėmesio į paš
Lapkričio 20 d.
vųjų mašinų.
tą, kurį jie, palyginti, ne
Šiandien mums atnešė į biblioteką ir visiems išdali
Birželio 23 d. nuo pat ry sunkiai savo šarvuotais da
no anketą. Be kitų klausimų, ten yra ir voks. “Prie ku to telegrafo telefono stoties liniais būtų galėję užimti ir
rios priklausote partijos?” Jei kuris nors įsirašo kurią ir centralinio pašto kieme sunaikinti. Naktis į birže
kitą, ne komunistų, areštuoja čia pat.
Bjure, kuriant nei rusų, nei jų pakalikų lio 24 d. praėjo ramiai.
dirbo mano sesutė, kažin kas parašė “sociajaldemokratų”
nebebuvo. Telegrafo telefo
Birželio 24 d. partizanų
— buvo beregint areštuotas, ir nuo to laiko apie jį dau no stoties viršininkas įspė skaičius ėmė minutėmis aug
giau niekas negirdėjo nė žodžio.
Paprastai dabar visi jo visus pašto ir telefono ti. Todėl nebesitenkinta sa
rašo: “Nepriklausau prie jokios partijos, bet simpatizuo telegrafo tarnautojus, kad vo patalpų apsauga, o pra
ju komunistams.” Į klausimą “kodėl” visi atsako: “Ka iš patalpų pasišalintų, nes dėta valyti aplinkiniai na
dangi jie rųpinasi žmonių gerove.” Taip komunistai iš netrukus telef. telegr. stotis, mai, iš kurių būdavo į par
gauna juodai ant balto, jog jų partija esanti geriausia už centralinis paštas ir pašto tizanus šaudoma, tuo prisi
visas, bet iš tikro visi šitą režimą keikte keikia, išskyrus valdybos rūmai galį sprog dedant prie bendro likvida
nebent pačius “partinius,” kurie beveik visi gyvena po ti. Po kelių sekundžių visi vimo priešiško elemento, kuniškai ir yra viskuo pertekę.
rūmai ištuštėjo. Nežiūrint ris tą dieną mieste labai
to, keturi drąsuoliai, rizi plačiai veikė. Iškratytas žy
j • F.
'
Lapkričio 21 d. kuodami savo gyvybėmis, dų bankas ir jame pastatyMes net negalime įsivaizijuoti, kad galėtume vakare išlandžiojo visus pastato rū ta sargyba. Taip pat buvo
atsigulti neapsirengę, kalbėti nč pakuždomis arba į au sius, nukapojo įtartinus lai apsaugoti Teisingumo misį, nors minutę išbūti nedrebėdami, kad galime būti kiek dus ir tokiu būdu išgelbėjo
nisterijos rūmai, Daukanto t to partizanų žygiai,
vienu momentu už betkokį nieką sušaudyti.
telefono telegrafo stotį ir gatvės Nr. 2 garažas. Iš šio j Kai kurie bolševikų kaAr tikrai yra pasauly žmonių, kurie valgo baltą duo centralinį paštą, sykiu įga garažo atsigabentas sunk- Į reiviai raiteliai ir gurguoliną ir turi cukraus, tikro, gero cukraus?
lindami mūsų partizanus vi vežimis su pabūklų sviedi- Į . .. ..
...
«
___
są laiką palaikyti nuolati niais, kurie vėliau perduoti................ ——......... ................
■’J ’
Lapkričio 22 d
atitinkamoms įstaigoms. Be j
nius ryšius.
Radios
Užvakar naktį suėmė geležinkelių valdininką AndPo pietų ėmė grįžti par to, išvalyta žydų sinagoga
riejevą. Iššyk jo kambary padarė kratą, kuri truko pen tizanai tarnautojai,
kurie Ožeškienės gatvėje, nes iš
Baldai
kias valandas, bet paskum paaiškėjo, kad būtą mažo ap
jos visą laiką į partizanus
siiikimo: reikėjo suimti inžinierių Andriejevą.
Tačiau
baziniai Pečiai
buvo šaudoma. Sykiu pra
jo vistiek nepaleido, ir kai vargšas geležinkelietis dėl to
dėta atstatinėti nutrūkę ry
Elektrikini Šaldytuvai
pradėjo protestuoti, jam paprasčiausiai atkirto:
šiai su priemiesčiu.
Birželio 25 d. paštą užė
Skalbiamos Mašinos
— Nu, lyg ne vistiek, koks Andriejevas: geležinke
mė
vokiečių
kariuomenės
da
lietis ar inžinierius? O antra, ir jus būtų po kelių dienų
Dulkių Valytojai
liniai. Paštininkai partiza
areštavę!
nai, savo uždavinį atlikę,
Ir vakar sušaudė juos abu — geležinkelietį ir inži
Rašomos Mašinėlės
grįžo prie tiesioginių parei
nierių.
gu”.
I
Pirkdami Šią Savaitę
Tikrai velniava, kad net namiškiams nepasakų, kur
“Ūkininkų Patarėjas” de
iš tikro yra suimtasis arba‘ką su juo padarė. Vieną die
da tokį aprašymą, kaip tol
Budrlko Krautuvėse
ną pasako, kad areštuotąjį išgabeno į šitą miestą, rytoj
ševikai bėgo iš Šiaulių:
Sutaupysite Daug!
— kad į kitą, o galų gale žmogus išgirsti, kad jo jau se
“Birželio 22 d. rytą šiau- 1
niai nėra tarp gyvųjų, kad jis, taip sakant, jau “iške
lių komunistai leido gan
dus, kad raudonieji užėmė
liavo.”
Z
Klaipėdą ir artinasi prie Ka
Lapkričio 23 d.
raliaučiaus. Tačiau apie 10,
vai. Jie jau pradėjo krautis j
Šiandien gatvėje suėjau savo maloniąją matematikos
mokytoją, Juliją Michailovną Zdravosmyslovą. Ji išrodo
daiktus ir trauktis iš mies
liaisiai, per tą laiką paseno mažiausiai kokią dešimčių
to. Birželio 23 d. iš pat ry 340941 S. Halsted
melų.
Ją buvo suėmę, uždarę į kalėjimą, musė ir beveik
to buvo didelis bolševikų
Tel. Yards 3088
nu.ovė visus plaukus. Paskum prievarta išgėdinę keii
sumišimas. Pradėjo bėgti ii
jauni čekistai ir galop nusivarė už miesto, į mišką, kur
Rusijos atkelti tarnautojai
Budriko Annex
r
gulėjo krūva sušaudytų žmonių ir paleido į ją salvę. Bet
3417 So. Halsted St.
Bpi ir raudonarmiečių šeimos.
Furniture Warehouse
Ctii*u<u' Aoina leiephotol
Birželio 24 dieną sumišimas
tai buvo salvė iš tuščių, ir kai vargšė Julija Micahilova
3241 So. Halsted St.
vėl atsipeikėjo, jai kvatodamas čekistas Tanovas paste
Pulk. Charles B. Elliott, dar padidėjo, kai komunis
kure kritikavo nuosprendį, tų partija pradėjo deginti
bėjo:
— Taigi, matote. ^Tai buvo jums bausmė už tai, kad skiriantį kareiviui 10 metų dokumentus. Prie komparti
Budrlko Radio Programai:
WCFI*t 1000 k., Sekm. vaka
mano dukteriai parašėte į dienyną “kuolą” (Blogiausias kalėjimą už tai, kad jis ka jos namų buvo kasami darrais. 6:30 vai.
WAAF., 950 k., Sekmadlenlala,
reivinėse nusispiovė ant aš- 4e grioviai. Iš pradžių bupažymys).
\ ..
4:30 vai. popiet.
los ir liepiamas atsisakė nu-' į vo manyta, kad kasami ap
WHFC.. 1450 k., Ketv. vaka
rais, 7:00 vai.
SaufiM./
valyti.
kasai, bet po kelių valandų

JOS. F. BUDRIK
Furniture Hoyse

f

_____________

i

. ....__ ,

ninkai mainė su ūkininkais rūsy 3 dienas išbuvo nieko
ui senas sermėgas arklius nevalgę ir negėrę.
— Spaudos žiniomis, su
ir, persirengę, slapstydamie
si nuo*savo vadų, bėgo į gniužus pirmosioms sovietą
kariuomenės gynymosi lini
miškus bei krūmus.
Prieš saulėleidį apie stotį joms, bolševikai Šiauliuose
pasirodė pirmosios vokiečių sustabdė traukinį, į kurio
kariuomenės voros. Jos šau vagonus suvarė apie 700 vy
tuvų ir kulkosvaidžių ugni rų ir moterų išgabenti į So
mi palydėjo bėgančius bol vietų Rusijos gilumą. Pre
ševikus”.
kiniai traukiniai buvo grūs
— Bėgdami iš Šiaulių, bol te prigrūsti žmonių, Lange
ševikai buvo padegę paštą, liai buvo užkalti, šis trau
lietuvių karininkų ramovę kinys stovėjo Šiaulių stoty
ir miesto skerdyklą. Dau-‘ je net tris dienas, bet bol
glausia nukentėjo skerdyk ševikai nedavė suimtiesiems
la, kurios sudegė du pasta nei vandens nei maisto. Kai
tai.
vokiečių kareiviai užėmė
— Iš Šiaulių kalėjimo bol Šiaulius, galėjo konstatuoti
ševikai išvežė 103 politinius kad daugelis suimtųjų yra
kalinius, jų tarpe Petrą Šu mirę. Bolševikai nepasirūpi
tą, Stankų, prokurorą Voje- no sanitariniais įrengimais
vodskį, saugumo valdinin ir dėl to išsiplėtė ligos.
kus Aukštikalnį, Mickų ir
Ališauską, buvusį žemės ūPirmasis
universitetas
kio ministerį Putvį-Putvins Amerikoje įsteigtas 1551
kį, kalėjimo gydytoją Goge m., Lima Peru, yra Šv. Mar
lį ir kitus.
ko Universitetas, katalikų.
—. Šiauliuose išbėgdami
Kanados atradėjęs, James
bolševikai paliko rūsy suim
tus 45 lietuvius, kurie tame Cartier, — buvo katalikas.

PASKOLOS

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
TAI lOYI^ITt ‘n'u,ų

Lntieliai rūpes-

JBta,8°Je-

1 r\vl T 1X1 I tZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap

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

Mokame

MOSV PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKOąpAS

»

45 Metai Sėkmingo
Vieno KUjentol
.

Patarnavimo.

N ena skriaudžiant

Nei

}

i

Keistuto Savings and Lohm Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ^staiga.

KEISTUTO SAVINOS and LOAN ASS'N.
Tel. CALumet* 4118

3236 So. Halsted St
Jom. M. Mozeris,

Chicago, I1L
Sec’y.
./>

"V

VVHOLESALE
FURNITURE
BROKER

C'

r- .

■

r

I'**

DININO ROOM HKT8 — PAR
IX)K KETO — BEDROOM SETS
— RVOS — RAJOIOS — RE
V'RIOEKATORK — UASHKRK MANOKIjS — STOVĖS
Vatfcmnllj Ail.ertiaMl Iteia,

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avem
Telefonas REPUBLIC 0051
J?

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.
DISTRIBUTDR
OF

X

į

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

I

9

DRAUGAS

iš lauko pusės. Trustisas A.
Rogers, padedant A.*Kibelkiui, T. Willis, T. Yeskiui,
L. Ushen, Čepulioniui ir ki
tiems, rūpinas viską puikiai
atremontuoti. Valio, vyrai!

Šv. Juozapo parapijos piknikėlis, įvykęs rugp. 24 d.,
parapijos
sode,
pavyko.
Nors retkarčiais linojo, bet
geraširdžiai
parapijonai,
svečiai linksmai laiką leido.
Negalima praleisti nepa
Parapijai liks pelno.
minėjus duosnaus aukotojo
J. Lelingio. Tai aukso šir
Sočikagiečiai taria ačiū dies žmogus. Štai, renkant I
svečiams kunigams, buvu aukas bažnyčios dažymui)
šiam kleb. kun. M. Švarlini, paklojo $50.00, bažnyčios
kuris huvo atvykęs į pikni- sanktuarijoje savo lėšomis
kėlį ir sykiu atsivežė kun. įdėjo du spalvuotus langus.
dr. A. Deksnį ir svečią iš Velykų Kristaus karstas ir
rytų, kun. Mažeiką. Taipo gi jo auka. Dieve duok jam
gi teko matyti mūsų kleb. sveikatos už tokias aukas.
Rear admirolas Harold
kun. V. Čemausko brolį kun. Visur visuomet duosnia! re
V. Černauską, MIC., ir kun. mia ir katalikiškas įstaigas. Bowen, kurs tapo vedėju
statymo dirbtuvių Kearney,
Švedą, MIC.
N. J.
Pradedant rugpiūčio 7 d.,
Kleb. kun. V. Černauskas. Šv. Juozapo bažnyčioje bus
komitetas irk šv. Vardo Dr- įvesta ketvirtos šv. Mišios. Šauniai pavyko
jos nariai džiaugiasi para Pirmos bus 8:30, antros —
/
pijonų duosnumu. Lankyda 9:30, suma 10:30 ir pasku . Kazimiero ir Onos. Pili- j
mi namus, visur maloniai tinės 12 valandą.
pauskų sidabrinės vestuvės,
buvo priimti ir, pagal savo
kurios įvyko 17 rugpiūči o. į
Į
pagalbą
sekmadieniais
išgalės, aukojo bažnyčios vi
dalyvavo daugiau kaip 309;
atvyksta
kun.
švedas,
MIC.,
daus atnaujinimui. Vardai
svečių. Pilna buvo Venge
aukotojų bus atspausdinti marijonas.
liausko svetainė.
ir ateinančią savaitę bažny
Ona ir Kazimieras Pili
Teko nugirsti, kad Šv.
čioj išdalinti. Ačiū visiems.
pauskai yra seni Brightor.
Juozapo parapijos rudeninis
Parko biznieriai, todėl |ir
Garbė priklauso Šv. Var piknikas įvyks rūgs. mėne turi daug draugų, kurie
do Dr-jos nariams. Nors dr- sį, Vytauto parke. Kurie at jiems sudėjo linkėjimų ir
ja neperseniai suorganizuo vyks į šį pikniką, galės ti brangių dovanų. Skaitlingas
ta, bet nariai puikiai, suti kėtis laimėti puikias dova svečių atsilankymas reiškė
kime veikia, štai, parapijos nas, kurias vėliau paskelb kad Pilipauskai yra drau
mokyklos vaikučiams parap. sime. Prašoma mūsų bičiu giški žmonės ir dalyvauja
darže įtaisė supyklas (swi- lių, svečių, prietelių tą die visur ir su visais.
rigs). Lėšas padengė š savo ną rezervuoti sočikagiečių
Ten buvęs
iždo.
Parapija nuoširdžiai piknikui.
T

dr-jai dėkoja.

Įvykusio piknikėlio šeimi
ninkės dėkoja už aukas vir
tuvei: Račkauskienei, J. Zivatkauskienei, B. Vasiliajiskienei, S. Willis, M. Teličėnienei, Gedrimienei, A. Zultz,
O. Cernauskienei, P. Paiedai, Daniūnienei, P. Dubinskui.

Primename, kad dienraš
čio “Draugo” Labor Day
piknikas įvyks rūgs. 1 d.,
Vytauto parke. Daugelis ne
kantriai laukia, mat kiek
vienas tikisi laimėti Buicką.
Kas sočikagiečių dar neturi
įsigiję laimės tikietų, maty
kite varg. K. Gaubį. Jis mie
lu noru aprūpins tikietais.

Gyveno; 3359 So. Lowe Av.

Mirė rugpiūčio 24. 1941 m.,
8 vai. ryte, sulaukęs 33 metų
Gyveno: 3369 Sv. Lowe Ave.
amžiaus.
Mirė rugpiūčio 24. 1941 m.,
Gimęs Chicago, Illinois.
10 v. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimus Lietuvoje.
Kilo IS
Paliko dideliame nuliūdime:
Tauragės apskr., Žvingių pa- 1 moter, Sophie (po tėvais Balrapljos. Gorainių kaimo.
člauskaltS): motinų Pranciškų
Paliko dideliame nuliūdime: ■ Matuzas; du broliu. Jonų lr
vyrų. Juozapų; dvi dukteris.
Juozapų, brolienę Mary; dvi
Sophie
Mat u zas
tr Stella
seseris. Catherine Wealey
Ir
White, žentų Mark Whlte; po
Svoger, Edvvard, Anna oisoii
dukter) Anna Rudman;
du
Ir ftvoger, Jonų; uoftv) Juoza
sūnų,
Jonų
ir
Stanislovų,
pų Balčlauskų Ir ielmų, tętų
■ marčių Mary; 4 anukus; se
Eleanor Valčaitlenę lr fteimų
ser) ir Svoger) Domicėlę Ir Jonų
ir daug kitų giminių, draugų
Daračlflnus lr Seimų, ir daug
Ir pažįstamų.
kitų giminių, draugų ir pa
Kūnas paftarvotas Mažeikio
žįstamų. Lietuvoje paliko se
koplyčioje, 381. So. Lituani
serj tr Svoger) Onų tr Kazimie
ca Ave.
rų Ptellkius, tr kitas gimines.
Kūnas paSarvotas Mažeikio
Laidotuvės
Jvyks ketvlrtakoplyčioj. 3319 Lituanica Ave.
dlen,.
rugpiūčio 28 d., 1941.
laidotuvės (vyks
ketvirta
IS koplyčios, 9:00 vai. ryto
dieni, rugpiūčio 28 d.. 1941.
bus
atlydėtas , ftv. Dovldo
TS koplyčios
9:00 vai. ryto
parapijos
bažnyčių.
kurioje
bus atlydėta J ftv. Dovtdo pa
Jvyks gedulingos pamaldos uz
rapijos bažnyčių, kurtoje Jvyvelionio sielų.
Po
pamaldų
ks gedulingos pamaldos
už
bus nulydėtas | ftv. Kazimiero
velionės sielų.
Po pamaldų
kapines.
bus nulydėta J ftv. Kazimiero
kapines.
Nuoftlrdžlal kviečiame visus
NuoSirdžial kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir paS,sgimines, draugus-ges Ir pažį
tamus-as dalyvauti Hlose lai
sta mus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
dotuvėse.
Nuliūdę; Vyras. Dukterys,
Nuliūdę: Moteris,
Motina,
(po

A

Ritami.
PnOtikrė,
žentas,
Marčia, Seseris, ftvogorls, Anū
kai, Seseris.
IJetuvoie Semto,
ftvogerls lr Giminės.

Laidotuvių direktorius H, P.
Mažeika. Tek Yards 1138.

Broliai,
Seserys,
ftvnųrerial, Voftvis,
minės.

Brolienė,
Teta, Gi

laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika. Tel Yards 1188.

Padėka

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.

LOAN ASSOClATlONofCblea^
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VIRginia llbl

PETER TROOST
MONUMENT
CO.;
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
> MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

I

DIREKTORIAI

0«rlatuiM PaUnuiytnas — Motarig patarnauja

620 W. 15th Ave.

Phone 9000

Start taking lamous Lyaia s.
Plnkham's Vegetable Compound
at once. It's one medicine made
especiallv for women that belps re
lieve headacbe, backache; eramps,
weakness, nervousness—due to
functlonal monthly dlsturbanceslt’s helped hundreds of thousands
ot vvomen to go “smlllng thru" dlstress of such dlfficult days.
Taken regularly — Lydia Plnkham’s Compound helps bulld up
reslstance against such tired,
eranky feelings. Try itl

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

Rheumatic Happy;
Relieves Pain (Įuick
Thousands who suffered from the torturing
paina of rheumatism, aotica. lumbago, neu
ralgia and neuntis—are certainly happy over
their discovery of NURITO. Nov tney have
found a quick-acting formula vhich ipeeddy
relieves those ezhausting museular adės and
paine. NURITO ia trustworthy and dependable
—contains no opiates. If you want to feel again
the joy of relief from pain—so you can work in
peace and sleep in comfort—be wiae and try
NURITO under this ironclad guarantee. If the
very first three doees do not relieve that eruef
pain to your satufaction—your money will be
refunded. Don't auffer. Ask your druggnt today
for NURITO oo this guarantee.
(T.N.C.)

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Westem Ave. TeL See. 6103

PASKUTINIS

a.

a

PAGERBIMAS

a

JUOZAPAS SHIMKUS
Gyveno: 2012 Canal port Av.
Mirė rugplūrčio 24. 1941 m.,
6:45 vai. ryte,
sulaukęs 55
metų amžiaus .
Gimė Lietuvoje.
Kilo iŠ
Tauragės apskričio,
Žvingių
parapijos, Spraudalčių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
moter) Marcljonų (po tėvais
Erčaltė — Žvengiu parapijos,
Gorainių kaimo); dukter, Onų
ir žentų Clarence Clark;
4
anukus; du broliu Vincentų,
Stanislovų lr jų Seimas; sese
rį Onų Aleksandravičienę Ir
jos fteimų, ir daug kitų gimi
nų, draugų r pažjstamų. Lie
tuvoje
paliko
brol, ir dvi
seseris.
Kūnas paSarvotas namuose,
2012 Canal port Ave.
laidotuvės (vyks ketvirta
dieni.
rugpiūčio 28 d.. 1941.
IS namų 8:30 vai. ryto bus
atlydėtas , Dievo Apvaizdos
parapijos bažnyčių,
kurioje
Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų.
Po pamainų
bus nulydėtas , Šv. Kazimie
ro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjstamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

lųldotuvlų direktorius J. F.
Radžlus. Tel. Canal 6174.

~to"e'

LAIDOTUVIŲ

KELNER - PRUZIN

Nervous
Blue—

.J

C.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotom Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727

Nuliūdę; Moteris.
Duktė.
Žentas Broliai, Seserės, Arni
kų,i, Giminės.

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Ši firma virš 50 m. tos pačios

John W. Pachankls

END.

•ART,

(Įsteigta 1889 m.).

F.rcaltė)

Apart Apsaugos, Turime ((AA AAA flfl
ATSARGOS FONDĄ Viri )juU,UUu.UU

Indiana Lietuvių Žinios

Jr

Rap.

ANTANAS MATUZAS

Šv. Kryžiaus parapija su
ruošė pikniką rugp. 17 d.,
Vytauto parke. Piknikan su
sirinko daug žmonių, para
pijiečių ir svečių iš kitur.
Piknike padaryta parapijai
pelno apie
dvylika šimtų
dolerių.
Nuoširdžiai
dėkoju vi
siems parapijiečiams, vi
Tad už visokią- parartą
siems už pasidarbavimą pik
nike, visiems už prisidėji esą labai dėkingas visiems.
mą aukomis, visiems sve
Kleb. kun. A. M. Linkus
čiams ir mano prieteliams
už dalyvavimą.
/- IF you sufter monthly *\

Liepos 27 d mirė mano
mylimas brolis, Jonas Aukš
kalnis, ir po gedulingų pa
maldų Šv.. Kazimiero bažny
čioje, tapo palaidotas Šv.
Kazimiero kapinėse, Chica
goje.
Šiuomi noriu padėkoti vi
siems, kurie prisidėjo prie
gražių laidotuvių iškilmių, ;
Pirmiausia dėkoju kleb. kun.
J. Marčiui, kuris atlaikė pa
maldas ir pasakė pritaikintą
pamokslą ir už važiavimą į
kapines. Dėkoju taipgi varg.
Jonui ir Marijai Radis; graboriams Kelner ir Pruzin;
brolio šeimynai iš Detroit,
Mich.; giminėms iš Chica
gos; šv. Mišių aukotojams;
grabnešiams ir visiems, ku
rie kuomi nors prisidėjo prie
laidotuvių.
Mėnesinės šv. Mjšios
Mėnesinės šv. Mišios už
Žuvo chicagietis
velionio sielą įvyks ketvir
tadienį, rugp. 28 d., 1941, 8
Casimir Ratke, 22 metų
vai. ryto šv. Kazimiero baž
amžiaus, Milwaukėj nušoko
nyčioje, Gary, Ind. Kas ga
ar nukrito nuo 5-toj o augšli, kviečiu atvykti.
čio Malyland
viešbučio ir
J. J. Aukškalnis.
vietoj žuvo.

Parapijoj randasi ir ligo
nių: Radzevičienė ir V. Stabulionienė. Linkime joms Atėmė $3,952
Martin Strom, 40, auto
greit sustiprėti ir grįšti prie
mobilių agentūros manadžie
kasdieninio darbo.
rius, 1132 N. Damen ave.,
Ateinančią savaitę komi gabeno $3.952 į banką. Plė
tetas ir vyrai Šv. Vardo Dr- šikai pastojo jam kelią ir
jos pradės dažyti mokyklą visus pinigus atėmė.

MARIJONA
BALČIAUSKIENfi

Tokio pikniko parama pa
rapijai labai reikalinga ir
labai įvertinama. Ypač da
bar, kuomet daroma daug '
remonto ir pagerinimo prie
parapijos namų. Parapijos;
salės įrengimas daug suda- i
ro parapijai lėšų. Ta salė
bus ne tik parapijos, bet ir į
visos Town of Lake kolo- I
nijos lietuvių gerovei. •

Dėkoju

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
So. Chicago žinutės

Trečiadieni*, rugp. 27, IMI

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio lr ftefttadlenlo rytais,
Ift 8totles WHIP (1520), su P. Šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICEPREZIDENTU:

LAIDOIUVIIĮ DIREKTORIAI

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 VV. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645 *

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

--------------

IBARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVŲ Ą
Vienlntžlis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —

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

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

P. J. RIDIKAS
8854 South Halsted Street

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

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

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULiman 1270

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Litnanica Avenne
Tel. YARds 1138-1139
1

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

"

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908

r

3
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Paskutinis šįmet
išvažiavimas

DRAUGAS
DALYVAUJA “DRAUGO” PIKMKE

Atnaujino
prenumeratas

nia ave. sunkiai tapo sužei
CLASSIFIED
sti, kai jų mašinos susimu
REIKALINGI DARBININKAI
MJUMBTTE PARK IK APYLINKEI
šė ir tris sykius apsivertė
EAS KĄ TURITE MAINYTI ARBA
HELP H.LVTEI) — VYRAI
NORIT PIGIAI PIRKTI:
prie Augusta blvd. ir Rock68th ir S. Campbell Ave. 6 kam
■
_
,
,
. AUTOMATIC “8crew machlna" B. barių
cottage kaina 33,500,
Well St. Jų Žmonos lengvai & 8. vyra* — operuoti Ir sustatyt!. Įmokėtimūrinis
>500.

Antanas ir Agota Česnai,
Šį sekmadienį, rugp. 31
d., įvyksta paskutinis šių 4501 So. Paulina st., Antax . ,
-Turi būti A-l vyrsta. Matykite Mr.
Ant Rockwell St. lr 64th 6 kam
SUZeiStOS.
Sturnier, IDEAL
METAI.
PRO
barių mūrinis bungaluvv, 2 karų
metų Labdarių Są-gos cent- nas Laurinaitis, 2947 W. 6o
DUCTS, 3231 W. bake Street.
mūrinis garadžius, kuliu 55,850.
6 kambarių medinis cottage —
ro išvažiavimas nuosavam st. ir Antanas ir Kotrina
Patyrę pintų dirbėjai (basket niakers). Nuolatinis darbas, Kerą alga. reikia pataisyti, kaina 5'.260.
4 fletų kampinis mūri sis namas
(Labdarių) ūky.
Jančiai, 3052 W. 63 st. at
prle: FORT DEARBORN
Atgaivino po valandos Kreipkitės
BASKET CO., 1324 W. lUndolpli po 4 kambarius, kaina 5 K2,50V.
2 fletų po b kambarius — 2 boi
Prašomi visi lietuviai da naujino “Draugo” prenume
Street.
leriai — bungaiotv stogi e, kaina
laiko
'„ . „
lyvauti. Tikimės labai sėk ratas,
58,500. 4 fletų mūrinis lama* po
pareikšdami,
kad
„ , ,
"TOOL ROOM LATHE HANi)" 6 kambarius, ant 2 lotų J uatatytaa.
mingo pikniko, nes visos jiems šia proga labai malo
Sylvia Campbell, 34 me- — patyrės prie "bakellte” moiaų. Įmokėti ll.bOO.
tnna t r
Neatslšaukite Jeigu ne-esate pilnai
Bizniavus namas, randasi tarp di
Labdariiį kuopos juda, kru nu prisiminti, jog buvo
tų amžiaus, gyv. 4830 Mag- kvalifikuoti.
Del pasitarimo tele- delių dirbtuvių — taverno ir lunck
biznis — 6 gyvenamieji kambariai.
ta iš anksto.
“Draugo” nuolatiniais skainolia ave., virtuvėje buvo _________ __________________ Kaina 54,600. Savininkas priims į
lotus arba didesnj namų.—
užtroškus nuo geso. Buvo Automatic b & s srutų ma- mainus
pridės pinigais.
Pikniko vieta yra gerai
Per Praėjusius 25
°
Sinoms operatorių. Patyrusių. NeTaipgi turime dideli pasirinkimų
nugabenta į ligoninę, kur
smitatyii.KretpkitėB;
visokių namų po visų Chicagų: prlžinoma visiems Chieagos1 metusTodėl jiems ypač
EVEKSHAKP,
vatiskų ir bizniavų, tarnių mažų ir
1»OO Koaooe St.
per ištisą valandą daktarai
didelių, gailina pigiai plikti arba
lietuviams. Tai Labdarių! 8nia&u laukti Draugo ju
mainyti.
darbavosi, kad ją atgaivin HELP WANTE1) — MOTERYS
Jie
Jeigu norite greitai parduoti ar
naujame ūkyje, kur yra sta-' ^iliejinio pikniko
T,° visi
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų
Ir pavyko.
biznieriai ir su savo
ti
pilnai patyru- jūs turite, kreipkitės pas;
OPERATORKOS.
tomą senelių prieglauda. yra
sios siuvime "wash" drealų. Section CHARLES P. SUROMSKIS & CO„
Aarbas, gera užmokestis, nuolatinis.
«W21 S. VVeeRcm Ave.
Vieta tarp didelių medžių skaitlingais draugais ir pa
Šurum Burum Sesučių choras, kurs yra pagarsėjęs
NOKTHWESTEKN MFG. UO.,
Tel. Rep. 3713 — Vak. Proe. 1111
žįstamais
bus
“
Draugo
”
ju

Į2H
W.
VanBuren.
ir ežerėlio. Atvažiavę žmovisoje Chicagoje, dalyvaus “Draugo” jubiliejiniame pik Susirinkimai
biliejiniame
piknike.
TEISINGI BARGENAI
REIKALINGA — Jaunų merginų
pės turės kuo pasidžiaugti,
nike. Jos yra: Antanina Grigonis, Eugenija Čiapas, Ka
ar moterų "wholesale" vyrų drabu
Parsiduoda
2 fletų po 4 kamba
Labdarių centro mėnesi- žių dirbtuvėje. 5 dienos j savaitę, rius naujas moderniškas
pakvėpuoti tyru oru.
zimiera Astrauskas, Justina Pečiukas, Paulina Balčiūnas
mūro na
niq mmirinkimns Ivvku ruo- Padieniais nedirba.
Gera užmo- mas. Tne sienos prausykloje. "Kltnis
susirinkimas
įvyas
rugkegtiB
y.
kuppknheimek
and
Patartina atvažiuoti anks Kaip supranta teises
ir Kastancija Jonikas.
Per Budriko radio programą
chen" kabinetai.
UO., Ine., 4101 W. lMtli St.
ti
kambarių moderniška naujo
ketvirtadienį jos dainuos dainą apie “Buicką.” To pro- P^čio 27 d., 8 vai. vakare,
ti. Yra daug .ptalų, suolų.
MERGINOS IR JAUNI VYRAI. — mūro rezidencija.
Moterys žino savo teises gramo visi būtinai pasiklausykite.
10 fletų geras mūro namas.
^v- Kryžiaus parapijos sa- maisto dirbtuvėje reikalingi darbui.
Visiems užteks. Laimingieji
3 fletal lr Storas; Bizniavus mū
Nuolatinis darbas, gera alga. Kreipir moka jas ginti.' Štai paĮėję. Prašoma visų kuopų ^uės J: PURITAN FOOD/ PRO- ro namas.
dar Laimės dovanas: 1-ma
3 fletai, 3, 5 lr 6 kambarių mū
DUCTS, 311 No. DcspkUnciei Street.
vyzdysis:
ro namas.
ge Christensen iš Yonkers, | skaitlingai susirinkti. Daug
■— $5.00 (cash), 2-ra — $3
5 lotai visokio didžio.... Apžiū
PIRŠTINIŲ SIUVĖJOS — paty
yra svarbių reikalų aptarti. rusios
siūti Bkūdines darbo piršti rėkite!
Viena mergina, apie 25 Automobilių nelaimės
(cash), 3-čia — graži lem
N. Y.
die visi
namai
randasi
Mardarbas, gera alga.
Valdyta nes. Nuolatinis
ųuette Parke ir teisingomis kaino
Vyriausybė eina prie apADVANCE GLOVE UO.,
pa.
P. Fabijonaitis metų amžiaus, stovėjo ant
mis.
215 W. Ontarlo St.
Albert Wielgus, 48, 1647
Rašykite ar matykite;—•
vieno Chieagos tilto ir žiu ribavimo atuomobilių ga
“VEITERKOS” — nuo 18 iki 30
No.
Mozart
st.
ir
Casimir
SKAITYKITE “DRAUGĄ’ m. amž., patyrusios. Trumpos va
JOE VILIMAS
rėjo į vandenį.
Ją tėmijo mybos ir prie apribavimo
0753 So. Rockvvell St.,
landos "lunch" paturnavlme. Nerei
Juodašimčiu darbas
Kmit,
48,
1417
No.
CaliforTel.: HEMiock 2323
tilto sargai. Ji taip ant til gazolino vartojimo.
kia dirbti Sekmadieniais. 45 centai
j valandų.
Casimir Bialis, 21, 2622 to išstovėjo
PLATINKITE “DRAUGĄ’ MEKUH.kNDISE MAKT DRLG
Kol dar tie apribavimai
apie valandą
ŠTOKE,
Well» St. entrance. K rei p PARSIDUODA MEAT MARKET
Cermak Rd., ir Frank Lo- laiko. Tada tilto sargai pri neįvykinti, tai per automo
kitės prie Miss Hedges. ______ ______
IK GROCERNfi
FINANCE AND LOANS
RŪSY BEE Meat Market ir Grovak, 2702 W. 24 st., randasi' minė, kad ji eitų savo keliu, bilių nelaimės giltinė puse"ENGRAVING PRESS" OPERA cenfj
CONRAD
parsiduoda
labai
pigiai.
Finansai ir Paskolos
ligoninėj. Pirmutinis turi Tada jį be ceremonijų at. tiani šienauja.
Fotografas
TORKOS — Patyrusios moterys ar Kreipkitės adresu — 3455 W. 59tli
pašaukite
telefonu —merginos,
angliškai
kalbančios. St., arba
Studija jrengta pir
petyje kulką, o antį asm kirf n.
.REPubllc 1234.
mos rūšies su mo
Nuolatini
darbai.
Geras
užmokes

PASKOLOS tis. Kreipkitės i "employment” ofi
Štai šiomis dienomis au derniškomis užlai
PARSIDUODA DUONOS
gal butf
turi
perskeltą
“aš
busįu tol, kad no.
domis ir Hollywood
sų ant 3-čio aukšto.
KEPYKLA
tomobilių . nelaimėse žuvo šviesomis. Darbas
GREIT IR PIGIAI
Parsiduoda duonos kepykla. Su na
SaĮv4,
rėšiu. Jus to man negalite
MARSHALL
FIELD
AUO.
Garantuotas.
ANT 1-mų MORGIČIU
mu arba vien biznis su rendos lysu,
Juozas Šimkus, 45 met; am
terminui kaip ilgai norėtų. 34 me
Bėda ištiko taip:. Ta ver- (uždrausti. Aš moku taksus,
Mėnesiniais
atmokėjimais
tus dariau sėkmingų biznį, dabar
žiaus, gyvenąs 2021 Canal
noj adresu
2651 Cern ak • « kurių jug gaunate algą «
420 W. 63rd Street
pasenau, noriu poilsio. Kas norės
laupykite
Vartotus
išmokysiu ų- pripratinsiu prie to
port ave., Antanas MatuMutual
Federal
amato. Norint pirkti ar ranuuot
Rd., jiedu rado pažįstamą < Dar pridu;ė> kad ji esanti
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
kreipkitės prie savininko:
zas, 35, 4340 Drexel blvd.,,
merginą, kurią jiedu suma šerifo anūkė.
Pašto
Ženklus
LLDVVIK «OTOWTT.
■ Rez.: - ENGletvood 5840
Savings
Marijona Balčiauskienė, 50,
2803 So. Emerald Ave.,
nė palydėti namo. Trys ne
Chlcago, UL
Tada tilto sargai pranešė 3359 So. Lowe ave., Sofija
Ar norite prisidėti
prie
and LOAN ASSOCIATION
Telefonas; CALumct 495#
pažįstami
vyrai pasisiūlė policijai.
tikro misijonieriško darbo!
Atsirado du po- Matuzienė sužeista.
OF CHICAGO
PARDAVIMUI TKIS
duoti jiems “raidą” šutomo- licmon&i. Tie paėmė užsis
73 akrų ūkis, ar mai
2202 W. Cermak Rd.
Taupykite vartotus pašto Parsiduoda
nomas ant mūrinio namo.
Netoli
WHČLESALE
Naujos
automobilių
au

bilium. Pasiūlymas buvo pri pyrėlę ir įsisodino į pat rai
EEN. J. KAZANAUSKAS, See. i ženklus ? Štai tensrvas ir vi- I’aw Paw, Michigan. Geras kelias;
Turtas viri >1,000,000.00
zenKius. btai lengvas ir vi elektra ant vietos. Gražus sodas ir
imtas. Prie 24tos g-ves ir ką. Bet ji nerimavo. Tada kos yra Stanley Wieronski,
■w. ,
. — — siems prieinamas būdas, ku- ūkėje gražus tekantis upelis. KreipLIUUOR
į kitės telefonu: — VAN buren 2UMŪ.
?38,
5037
So.
Racine.
Jis
žu

Troy ave, jiems buvo palie
ris neša misijoms didelės
--------- (
KENDoN
ĮSTAIGA
iemonai ją nuavė. Ji su
ta eiti lauk iš karo, o mer- riko: “Tai baisu!” “Paau vo, kai jo mašina prie
naudos, O bendradarbiams Per daugeli metų buvo bučemė.
Tinka bile bizniui: barberiui, kriauJūsų
Gražus
36-tos
gatvės
ir
Western
ginai pasilikti. Kai vaikinai kyk tą teisėjui,” burbtelėjo
člul; nėra arti tokio biznio, švari
gausių nuopelnų.
vieta, didelė. Tinka tavernai su rū
ave.
susikūlė
su
kita.
Kitos
IšveRolame
nenorėjo palikti nepažįsta- poliemonas. “Tą padarysiu,”
Šioj srity daugiausia ga mais. Arba parduosiu ar mainysiu
Apsirėdymas
po visų
ant paprastos nuosavybės. Pigi kai
draiveris Frank
Uhltago
miems merginą, ta i Bialis tarė mergina. “Atsiminkite mašinos
li pasidarbuoti tie,
kurie na. pigi renda. Savininkė našlė, perbizny būti. 3435 So. H’allacc
-Mūsų Specialybė dirba krautuvėse, bankuose, sunku
gavo kulką, o Lovai: per kad
moku taksus, iš ku- 'Wolicki, 26, 10054 PrinceSt., 3 floor front.
ton ave. išliko gyvas ir tar
galvą.
Po to juodašimčiai rių alga eina ir teisėjui.”
ofisuose ir panašiose vieto
REMKITE
merginą prismaugė ir, išgėTai mat> kaip moterys ži- domas.
se,
kur kasdien pereina
SENA
LIETUVIŲ
dinę, paliko
gatvėje.
Ji no savo teises ir kaip moka
daug pašto.
DRAUGI
Evanstono
adv.
O. D.
M. KANTER, Sav.
r
vėliau buvo nugabenta į 4 v. jas ginti.
,
:»
Buckles vaikas, 2 ir pusę
MARIAN MISSION CLUB
MUTUAL LIUUOR CO.
Antano ligoninę.
amžiaus, žuvo, kai jį važiuo
Marian Hills Seminary,
4707 S. Halsted St
Andrew
Hougton,
20, jantį ant dviračio suvažinė
TeL BOULEVARD 0014
Hinsdale, JLlllnola.
ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAB
Šaltimiero Lietuvių Dienos 3812 So. Lowe ave., rastas jo automobilius.
SUKNELIŲ
BLIU8KELIŲ
Našlikė kontestantė N. 33 negyvas garadžiuje.
Nesekime tų, kurie išsiža
Mirė
PIRlTINIV
Neidentifikuota moteris,
VVOLk STUDIO
KOJINIŲ
da savo kalbos ir katalikų
nuo nuodingų gesų.
1945 VVest 35* Strret
POOKET’BOOKŲ
apie 65 metų amžiaus, tapo
KORSETŲ
TA?
tikėjimo, Les ir Dievas jų
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
automobiliaus
suvažinėta ,M°>r
V. VILEIŠIENE, SAV.
išsižadės paskutinę teisme
' yTC
prie Fulton st ir Laramie MODERN'
dieną. — L Lešėius
(DMPI ETE
GLAMOUR
PAMOKOS ave.
\D' 4NCED PHOTOGRAPHY
Didžiausias pasaulyje na'
Murinę soothes, deunses and refresfaes
Prie Chieagos ant Skokie t nu ĖST POSSIRLE PKK ES
Anglų Kalbos
FROCK SHOP
PH«'NF. I AFA1 ETTE 2*..7
irritated, reddened membranes caused
mas
yra
Šv.
Petro
bažny

bv head colds, driving, winds, moviesį
Lietuvių Kalbos
Rd. sunkiai sužeistas Geor5922 W. Roosevelt Rd.
etose work, late hours. free dropper
čia, popiežių bažnyčia Ro
Knygvedystės
vvith each bottle. At all Drug Stores.
TeL AUSTIN 1175
Stenografijos
moje.
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės *

MOKSLO

LAIKAS;

Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Ponia Valeria Arlauskas,
gyvena prie 147th ir Ridgeland, Tinley Parkėse, ir gar
bingai žygiuoja kaipo našli
kė konteste per dvi šalti
miero Lietuvių Dienos Oaks
darže, 119tos ir Archer Ave.
Bus renkamos Našlikių
Karalienė ir jai dvi garbės
palydovės. Jos bus apdova
notos $200. vertės Morris
B. Sachs rūbų eilėmis.
Bus atvaizduota 500 metų
senumo “perkūno” garbini
mas su laužu, su vaidelutėmis, su šokiais ir giesmė
mis.
Gailėsitės nedalyvavę!!!

i

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
816 W. 33rd Place,
Chicago, Dl.

•

UitlK t9

FIllIOECH'S
TD60SIIV-1MERICII
RADIO BR0IDC1ST
laM M ld« FJt
STATION WHIR

Į

1480 kflocydaų
(Vtat (UŪn «■ T«w MaH

• VųatarMf a >ragzaa W «
Yugoolav Folk Mušto

ARCHER STOKER SALES

FREEMAN STOKERIAI
ATYDA — Per Visą Šį Rugpiūčio Mėnesį Dar Yra
Progos Kiekvienam Pirkėjai FREEMAN STOKERIO įsigyti gražų Stewart-Warner Radio Veltui.
Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai.
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.

JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA
VIENODA ŠILUMA
GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
NESUGENDAMAS (sutriuškina akmenis be
sugedimo)
Šalia Freeraan įrengiame dar kitų keturių
išdirbysčių stokerius.
TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius
Radios
Plumbing Įrengimus
Aliejinius Pečius
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH

BAGDON

— Savininkas —

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

Rez. Tel. VICTORY 2409

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labananskas
H. Rajevrskl
“8horty”

MUSŲ

NAUJAM VARTOTU
KARŲ SKYRIUJE
935 West 35th Street

Chicago, Dl.

MILDA BUICK SALES
■*

<

't

VIENINTfiLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

Trečiadienis, rugp. 27,

"O, BUICKA AŠ PATS ATVAŽIUOSIU
PARSIVEŽTI NAMO"
Grand Rapids turės delegatu "Draugo"
piknike. Shemetulskis išpardavė 10 knygučių.
Paplinskas iš Detroit pardavė keturias.
“Štai, Jums $2.00 už kny
gutę, o Buicką aš pats at
važiuosiu parsivežti namo”.
Taip, kalba vienas mūsų
nuoširdus rėmėjas, S. Bar
to, iš Grand Rapids, Mich.
Tai reiškia, kad Grand Ra
pids atsiunčia savo delega
tus į “Draugo” jubiliejinį
pikniką, Labor Day, rugp.
1 d.
‘
Tai labai linksma žinia,
nes tokiu būdu “Draugo”
piknike bus reprezentuoja
mos visos apylinkės koloni
jos. Waukeganas “in corpo
re” atvyks, pusė Kenoshos
karais atvažiuos, Gary su
visais biznieriais, Indiana
Harbor iki paskutinio lietu
vio, Rockfordiečiai paliks
savo miestą. O Chicagoje
neliks nei vieno gyvo lietu
vio: visi atvyks į Vytauto
parką, Labor Day rūgs. 1
d.
“Draugo” agentas
puikiai pasirodo
I
V. šemetulskis, iš Cicero,
išpardavė net 10 knygučių
tarp savo gerų ir nuolatinių
kostumerių. Cicero tikrai
turės labai gerą progą gau
ti didelę “Draugo” dovaną
— 1941 Buick Special. Cice
riečiai ir Vladas šemetuls
kis dar nesustojo pardavi
nėję bilietus. Neužmirškite
kreiptis į tą uolųjį “Drau
go” agentą reikale tikietų.
Detroitas taipgi turi uolų
pardavinėtoją — Paplinsko
asmenyje. Vakar gauta iš jo
keturios išparduotos knygu
tės:
,:)r
Ir visa eilė kitų “Drau
go” bičiulių šiomis dieno
mis grąžina knygutes. Ad
ministracija yra begalo dė
kinga tiems visiems ekstra
uoliems darbuotojams ‘Drau
go’ pikniko naudai. Sekan
tieji pardavė po dvi knygu
tes:
Pr. Gudas iš Chicago.
Masiliūnas iš Chicago.
Gaidauskas iš Chicago.
Skudienė iš Melrose Park,
III.
Kunevičienė iš Clinton,
Iowa.
Šerpetis iš Chicago.
Jaškūnas iš Cicero.
Pavienės knygutės taipgi
sparčiai grįšta. Labai norė
tumėm sumušti praeitų me
tų rekordą. Chicaga labai
gražiai pasižymi, bet ir kiti
miestai, kaip Waukeganas,
sparčiai grąžina knygutes.
“Draugo”
administracija
šiuo reiškia nuoširdų ačiū
uoliems spaudos rėmėjams.
Sekantieji grąžino po kny
gutę:

J. Vilkas iš Chicago.
Z. Gedvilas iš Chicago.
Mary Yonikas iš Chicago.
J. Cieciūnienė Iš Chicago.
A. Rutkauskas iš Chicago.
A. Masiliūnas iš Chicago.
A. Zdangus iš Chicago.
L. Kramer iš Chicago.

mu
X Nepamirškite! Federa
cijos Chicago apskrities
svarbus susirinkimas bus
ketvirtadienį, rugp. 28 d.,
Aušros Vartų parapijos sa
lėj. Bus raportai iš kongre
so ir svarstymas aktualių
reikalų. Dalyvaus visa eilė
syečių-veikėjų.

J. Radišauskas iš Chicago
C. Druktenis iš Chicago
J. Alekna iš Chicago
K. Mažeikienė iš Chicago
P. Kvietkus iš Chicago
Sof. Jurgutis iš Chicago
J. Simanavičius iš Chica
go.
Is. Andrekus iš Chicago
X Kunigų Vienybės Met
G. Mikalauskas iš Detroit raštis šiomis dienomis išėjo
K. Draugelis iš Chicago iš spaudos. Leidinys turtin
A. Gedaminas iš Chicago gas įvairia medžiaga apie
Alb. F. Kudalai iš Chicago Amerikos lietuvių kultūrinį
T. Atroškienė iš Chicago gyvenimą, mūsų įstaigas ir
K. Kazukauskas iš Chica , t.t. Redagavo K. V. centro
go.
sekr. kun. J. Balkūnas.
A. Butkus iš Chicago
X B. Būdvyčio, 2548 W.
J. Valonis iš Chicago
45 PI., vestuvės su A. SaPr. Gudas iš Chicago
E. Strazdauskienė iš Chi moškaite iš Marąuette Park
įvyko šeštadienį, 23 rugpiū
cago.
čio. šliūbas buvo Nekalto
P. Jenčiauskaitė iš Chi
Prasidėjimo P. Š. bažnyčioj,
cago.
o puota Vengeliausko salėj.
V. Gevenaitis iš Chicago
X Pas Stelą Vabolienę,
S. Tirelis iš Staugnton,
7252 So. Talman Avė., sve
Mass.
J. Stadalninkas iš Phila čiavosi Juozas Kurpowic su
žmona ir jo sesuo Laura
delphia, Pa.
V. Rotiske iš Worcester, Kurpowic. Visi iš Detroit.
Prisipirkę “Draugo” Labor
Mass.
Day pikniko tikietų, visi
S. Kelpša iš Cicero.
O. Stalilionis iš Inst. Te- žada atvykti pasižiūrėti
kaip Chicago lietuviai pikxas.
O. Meškauskienė iš Chi nikauja ir kas laimės 1941
Buick Special.
cago Heights, III.
Al. Jankauskas iš E. Chi
X “Moterų Dirvos” posei-1
cago, Ind.
minis numeris (rugp. m.),|
F. Klikna iš Chicago
jau išėjo iš spaudos. Kadan-1
M. Andruškevičius iš Chi gi redaktore S. Sakalienė
cago.
buvo išvykus į seimą, dėl to
K. Šerpetis iš Chicago
numeris šio mėnesio pavė
O. Milerienė iš Chicago. lavo išeiti.

Nelaimė ant farmos
Bruno ir Stella Belunskiai, biznieriai, turintieji
valgomųjų daiktų krautuvę,
4530 So. Honore st., teipgi
turi farmą ties Momente,
III.
Farma labai graži,
ypač yra ten nepaprastai
gražus beržynas.
Visada
viskas gerai sekėsi, tik da
bar nesenai dienos metu
nežinia iš kokios priežasties
užsidegė tvartas.
Sudegė
su šienu ir kitomis gėrybė
mis.
Kartu sudegė 2 ark
liai ir veislinis buliukas.
P-nai Belunskiai yra pa
lankus “Draugo” skaityto
jai ir rėmėjai. Dalyvauja
visose “Draugo” pramogo
se. Pernai per “Draugo” raporterių pikniką jie laimėjo
jauną ožį. Savo ūkyje jam
davė gerą užlaikymą. Prieš
pat gaisrą tą ožį ištiko ne
laimė.
Jis perdrąsiai lindo
prie arklių jr gavo tokį “kiką” į tarpragį, kad vietoj
krito negyvas.
Rap.

Mirė nuo saulės
apdegimo

X Detroitiečių būrys, va
dovybėj veikėjo A. Grybo
ir Atkočiūno atvažiuoja į
“Draugo” Labor Day pik
niką. Pažįstamiems bus proga^( susitikti ir žiniomis pa
sidalinti.
t
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PIKNIKAS
"DRAUGO" MAŠINŲ FONDUI

Labor Day
VYTAUTO PARKE
Prie 115-tos Gatvės Tarp Crawford ir Cicero

PROGRAMOS METU KALBĖS
Didžiai gerb. Kun. K. Barauskas
d*

"Mūsų Laikraščio" Redaktorius
- v

Grieš Stanley

X Liudvika Mikutis, Ci
cero Nekalto Prasidėjimo P.
Šv. ir L. V. 14 kp. narė, Iš
vyko porai savaičių atos
togų. Lankysis Texas, Mexico, Los Angeles, San Fran
Cisco, Portland, Seattle, Washington, Vancouver (Canada), ir Lake Louise (Canada).
X
Budrikas, žinomas
ne tik Chicagoj, bet ir vi
soj Amerikoj lietuvių tar
pe biznierius, jau 12-ti me
tai kai leidžia radio prog
ramas, kurioms kas met iš
leidžia
po keliasdešimts
tūkstančių dol. Jis yra di
delis dainos mėgėjas ir dėl
to nesigaili lėšų, kad tik
lietuviška daina, sako, akam
betų per amžius.

"DRAUGO"

SIDABRINIO JUBILIEJAUS

X Kun. K. Barauskas, re
daktorius Lietuvoj ėjusio
(prieš bolševikų invaziją)
“Mūsų Laikraštis”, dabar
viešįs Chicagoj
“Draugo”
Labor Day piknike kalbėk
apie 2-3 vai. popiet. Tad vi
si suvažiuokite anksti pasi
klausyti dar nematyto, ne
girdėto kalbėtojo.

George Bomes, 12 metų
amžiaus, gyv.
7353 Kennwood avė., besimaudydamas
birželio 2 d. smrakiai nuo
saulės apdegė ir per visą
laiką negalėjo atsitaisyti.
J. Sloksnaitis iš Chicago. Dabar Chicago Memorial li REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
P. Vasiliauskas iš Chicago goninėj mirė.
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MĖNRAŠČIO

METRIKO
Orkestrą Šokiams

REZERVUOKITE LABOR DAY

Dienraščiui

“Draugui”
IR
ŠVENTEI

SPAUDOS

VISI,

KAS

GYVAS,

į

VYTAUTO

PARKĄ

