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TAI BUVO
Dar nepraėjo ir du mėne

siai, kai Irano Imperatoriš
kojo Banko poS«4?yje Len d o 
ne Sir A. Henry McMahon 
pareiškė:

“Iranas laimingai gyve
na taikoje su visu pasauliu 
ir jei jo valstybiniai nusitei 
kusio valdovo noras ir žmo
nių troškimas išsipildys, Ira 
nas taip ir pasiliks. Jo už
sienio politika vis tebesisu
ka apie gerus kaimyninius 
santykius su susisiekiančio
mis valstybėmis. Aišku jog 
savojo neliečiamumo išlai
kymas yra esencialus mate-
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pronacj Lavai
Maskva Graso Japonijai
Tokijo reiškia 
protestą prieš 
paramą Rusijai

Ne karo laukas
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TOKIJO, rugpiūčio 27 d. 
— Pranešama, ‘jog Japonija 
pareiškė griežtą protestą 
Jungtinėms Valstybėms ir 
Rusijai dėl siunčiamų Ame- 

rialiam ir moraliam vysti- rikos karo reikmenų Rusi-

--Į"1

mesi,, kurį jis (Iranas) pas 
toviai plečia per paskutiniuo 
sius 20 metų”.

Taip, tai buvo prieš be
veik du mėnesius.

KAS PASIKEITĖ

Šiandie Iranas jau nebesi 
džiaugia taika su visu pa
sauliu. šiandie Irano laukuo 
se dunda šūviai ir virš jo 
miestų skraido svetimi or
laiviai. šiandie Iranas kovo 
ja prieš anglų ir rusų ka
riuomenes.

Kas gi pasikeitė? Iranas, 
kaip ir pirmiau nusiteikęs 
taikai. Tai aišku jau ir iš to, 
kad apie dešimties milijonų 
gyventojų valstybė teįsten
gė sukoncentruoti tik 190,- 
000 kariuomenę ir trylikos 
orlaivių aviaciją. Iranas ir 
toliau tebevedą draugingą 
politiką su kaimynėmis val
stybėmis. Rodos, Irane nie
kas nepasikeitė — ir valdo
vas tas pat ir žmonės tie 
patys.

Tačiau pasikeitė tarptau
tinė situacija. Vokietija pa 
skelbė karą Rusijai, susida 
r ė pavojus strateginėms Ira 
no pozicijoms ir aliejui.

•

IRANO VERTĖ

Irano strateginė vertė 
šiuo metu beveik neįkairuo 
jama, nes čia sukaupta te
veik neišsemiamos aliejaus 
versmės ir per čia anglai ga 
i susisiekti su rusais, pag?. 
liau, Iranui patekus asus 
plotmėj, pasunkėtų angių 
susisiekimas su Indija.

Per 1939 metus Iranas pa 
gamino 81,000,000 tonų alie
jaus, kuris pavyzdžiui, vo
kiečius galėtų neišsemiamai 
aptarnauti.

Paskutiniuoju laiku Irane 
praplėstas susisiekimo tink
las, kuris labai puikiai pa
tarnaus anglų paramai ru 
sams.

Todėl šiandie ir pasikeitė 
Irano veidas, 
silpnesniųjų

jon pro Vladivostoką ir pro 
Japonijos jūras.

Japonijos žinių agentūra 
pareiškia, jog Japonija ypač 
griežtą protestą pareiškusi 
dėl siunčiamo aviacijos ga- 
solino Rusijon.
Netikslus kelias

Pasak agentūros, Japoni
ja pareiškusi protestą ir dėl 
pasirinkto siuntimo kelio.

Amerika atsisakiusi teik
ti Japonijai aviacijos gasoli 
ną, o tuo tarpu tas pat gaso-! mu^ti 
linas siunčiamas Rusijai Ja 
ponijos teritorialiniais van
denimis. Japonija gi tokio 
reiškinio negalinti pakęsti.

Japonijos ministerų kabi
neto informacijų biuro pa
reiškimas daug trumpesnis 
ir neįvardina valstybių. Tik 
pažymima, jog pareikšta 
protestas dėl tam tikrų 
Amerikos siuntinių Rusi
jon.
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Be vicepremjero sužeistas 
buvęs aviacijos ministeris

Dalyvavo savanorių surašymo 
iškilmėse. Kėsinosi Jaunas komunistas

VICHY, rugpiūčio 27 d. 
- šiandie buvęs Petaino 

, kabinete vicepremjeras ir 
; vienas pirmųjų proponuotų- 
jų artimesnio prancūzų ir 

I vokiečių bendradarbiavimo, 
Pierre Lavai peršautas. Į jį

(“DrauirnA
Smarkus tornado užgavo Woodbridge, N. J. ir nugriovė apie 100 namų. Vaizdas 

__ kaip karo laukas Europoj: šimtai žmonių liko be pastogės, bet tik du tebuvo už-

Pasauly
JAPONIJA. — Pareiškė 

protestą dėl siunčiamų reik 
menų ir Rusija įspėjo japo
nus nesulaikyti Amerikos 
siuntinių.

VOKIETIJA. — Karo va
dovybė pareiškia, jog už
mušta 40,000 rusų ir suimta 
30,000 kovose viduriniam 
fronte.

Įspėja
MASKVA, rugpiūčio 27 d.

— Tuo tarpu Maskva įspėjo 
Japoniją, kad bet kokios
pastangos sulaikyti Jungti- a » i
nių Valstybių siuntinius Ru **
sijai bus laikoma nedrau. 1,v>'tl rusus is Vlborgo.sijai bus laikoma nedrau
gingu žygiu.

Šį įspėjimą Japonijai pa
reiškė užsienio komisaras 
Mplotovas pasitarime su Ja 
ponijos ambasadorium Rusi 
jai Yoshitsugu Tatekawa.

Rusai padegę Estijos sosti
nę Taliną.

RUSIJA. — Vyksta milži 
niškos orlaivių kovos virš 
Leningrado. Pravesta kon-
tratakos Dniepro frontai 

Savo įspėjime Molotovas, Vokiečiai pasiuntė dar ketu
pabrėžė, jog Amerikos siun 
čiami reikmenys bus naudo
jami tik vakarų fronte ir 
agrikultūrai.

Maskvos komunikatas taip 
pat pažymi, jog panašų pa
reiškimą padarė ir Rusijos 
ambasadorius Smetanin Ja
ponijos užsienio ministeriui.

rias divizijas kariuomenės 
Graikijos-Turkijos pasienin.

UUDAS. GIRA SUIMTAS IR 
SĖDI VILNIAUS KALĖJIME

BERNAS, rugpiūčio 27 d. mo komisaro pavaduotojas, 
— Privatinėmis žiniomis, esąs suimtas ir sėdįs Vil- 
Liudas Gira, bolševikir.ės niaus kalėjime. Ar jis pats
Lietuvos vyriausybės švieti

Ramusis vandeny
nas pasiliks laisvas, 
pareiškia Hull

WASHINGTONAS, rugpiū
čio 27 d. — Valstybės sekre 
torius Hull šiandie duoda 
suprasti, kad Jungtinės Vai 
stybės pasirengusios laiky
tis savosios politikos dėl jū 
rų laisvės ir yra nusistačiu- 
8108 siųsti rusams paramą.

Šį pareiškimą sekretorius 
padarė tuojau po konferenci 
jų su Rusijos ambasadorium 
Umanskiu. šių konferencijų įįYus 
metu, manoma, buvo aptar-

pasiliko Lietuvoje, kraus
tantis bolševikams, ar buvo 
užkluptas lietuvių sukilėlių,.
— tuo tarpu dar nežinoma.

Rusijon išvežė 
Raštikio vaikus

BERNAS, rugpiūčio 27 d.
— Dar negalutinėmis žinio
mis, bolševikiniai GPU agen 
tai, prieš bėgdami iš Lietu
vos, pagriebė su savimi gen. 
St. Raštiko vaikus ir senu
tę motiną. Ponia Raštikienė 
tuo metu buvo išėjusi, tad 
GPU agentai jos neišvežė. 
Vienas Raštikiu kūdikis bu 
vęs tik kelių mėnesių am-

Nužudyta 40,000 
rusų vidurio 
fronte - Berlynas

BERLYNAS, rugpiūčio 27 
d. — Vokietijos karo vado
vybė šiandie pranešė, jog 
sunaikinta 22 rusų armija. 
Šių kovų metu užmušta 
40,000 rusų ir 0,3000 paimta 
nelaisvėn. Mūšiai įvykę tarp 
Smolensko ir Umenos ežero.

Po šių mūšių į vokiečių 
rankas patekęs Veliki Lūki 
miestas, esąs 275 mylios at 
stu į-vakarus nuo Maskvos 
ir 250 mylių į pietus nuo 
Leningrado.
Perėjo Dnieprą 

Militariniai Berlyno sluog
sniai pareiškia, jog Dniepro 
petrovską paėmus vokiečiai 
greičiausiai skubiai vysis ru 
sus, kad neleistų maršalui 
Budenny suorganizuoti savo 
pakrikusios kariuomenės.

Tuo tarpu kiti vokiečių 
kariuomenės perėję Dnieprą 
prie Juodosios jūros netoli 
Khersono.

Orlaivių kovos 
MASKVA, rugpiūčio ,27

d. — Rusų sluogsniai prane 
ša, jog virš Leningrado vyk 
sta milžiniškos orlaivių ko
vos, kai tuo pačių raudonoji 
armija ir piliečių kariuome
nė rengiasi paskutiniesiems 
mūšiams prieš jungtines vo 
kiečių ir suomių jėgas.

Ankstyvas rusų komuni
katas pareiškia, jog per sek 
madienį ir pirmadienį iš 156 
vokiečių orlaivių sunaikinta 

pareiš
kia, jog raudonoji armija 
atspariai laikosi visam fron 
te.
Odesoj gyvenimas 
paprastas

Vyriausybės laikraštis Iz- 
vestija rašo, jog gyvenimas 
apsuptoje Odesoje vyksta 
paprastomis vėžėmis.

Dirbtuvės tebedirbančios 
visu smarkumu. Taip pat 
normaliai tebeveikia ir mie
sto susisiekimas.

paleista šūviai dalyvaujant 
antikomunistinėse demons 
tracijos vokiečių okupuota
me Versailles. Sakoma, jog 
Lavalis sunkiai sužeistas. 
Tačiau gydytojai mano, kad 
jis išliksiąs gyvas.

Taip pat peršautas, nors 
menkiau sužeistas, buvęs 
aviacijos ministeris Marcei 
Deat. Deat, kaip ir Lavalis, 
buvo artimas prancūzų-vo- 
kiečių bendradarbiavimui. 
Savanorių surašyme

Lavalis ir Deat dalyvavo 
savanorių prancūzų surašy
me kovoms prieš rusus.

Ligojonierių priesaikos 
priėmimo ceremonijų metu 
jaunas vyras staiga pradė
jo šaudyti ir sužeidė buvusį 
vicepremjerą ir avišcijos mi 
nisterį, kol suspėta jis sulai 
kyti. Pasikesintojas suareš
tuotas.

Sakoma, jog tai esąs 27 
metų komunistas Paul Co 
lette.
_ .zšis._ pasikėsinimas 
tą pačią dieną, kai paskelb
ta naujieji įstatymai prieš 
komunistus, šiuo metu oku
puotajam Paryžiuj esą su
areštuota apie 10,000 žydų 
ir komunistų.

ANGLIJA. — Anglijos 
aviacija pravedė smarkias 
atakas vokiečių okupuoto- 

Dažniamiai j«j Prancūzijoj, kur labiau- 
neatsiklaucia- sial nukentėjo pajūrio mies

ma dėl jų paties likimo Jie tas Cogne 
tėra tik paprastieji šachnta- aHHBaaBH| 
tų kareiviai, kuriais žaidžia
ma tarptautinėje plotmėje.

Ir Iranu, jei nebūtų pa
siskubinę anglai, vokiečiai 
būtų pasinaudoję, žodžiu.
anksčiau ar vėliau Irano li
kimas nebuvo pavydėtinas

zijoje vyksta neramumai. 
Tačiau, tie neramumai atro 
do esą , didesnio pobūdžio, 
negu cenzūra praleidžia.

Gali būti, kad didelę dalį 
neramumų sukelia Prancū
zijos komunistai, bet aišku, 
jog ir tikriesiems pran?ū-

NERAMU zams pradeda įgrįsti sveti-
Paskutinieji pranešimai masis jungas ir primestieji

aiškiai pabrėžia, jog Prancu fašistiniai įstatymai.

IRANAS. - Pasiūlyta U Japonijos susirūpinimas 
dėl siunčiamųjų Amerikos 
reikmenų Rusijai pro Vla
divostoką.

Netrukus po šio pareiš
kimo įvyko sekretoriaus 
Hull pasitąrimai su Japoni
jos ambasadorium.

Nužudytas nacių
maršalas Ukrainaje
LONDONAS, rugpiūčio 27 

d. — čia gauta žinių, kad 
Feldmaršalas Kari Rudolf 
Gerd von Rundstedt, vokie
čių kariuomenės Ukrainoje 
vadas, žuvęs kovose. Šią Ži
nią pirmiausia paskelbė Ru
sijos radio.

Rusų radio pareiškia, jog 
jį nužudė vokiečių vienas

taikos sudarymui nuostatai, 
bet anglai ir rusai atmetė. 
Rusai 150 mylių Irano gilu
moje.

Japonijos atstovas 

pas Hul
WASHINGTONAS, rugpiū

čio —» 27 d. — Japonijos 
ambasadorius admirolas 
Kichisaburo NomUra susi
tarė dėl pasitarimų su vals
tvbės sekretorium Cordell 
Hull.

Kol kas nežinoma kokiais 
tikslais konferencija įvyks 
ir kokie klausimai bus svar
stomi.

Tuo tarpu Washingtono 
oficialieji sluogsniai pareiš
kia, jog jokio protesto iš To 
kijo negauta sąryšyj su 
Amerikos parama Rusijai.

Traukinyje, kuriuo lietu- 101. Bendra .^rusai 
viai buvo vežami į Maskoli- 
jos gilumą, esą užtikti gyvi 
šie asmenys: ponia Bataitie 
nė su dukrelė, ponia įnori u- 
šiūnienė (buv. finaųsų mi
nisterio žmona) ir ponia 
Našliūnienė (advokato žmo

Pccdniakovas -
vyriausias čekistas

BERNAS, rugpiūčio 27 d. 
— Laikraštis “Į Laisvę” 
rašo, kad vyriausios Mas
kvos Čekos atstovas bolševi 
kų okupuotoje Lietuvoje bu 
vo Pozdniakov, kuris oficia
liai ėjo SSSR komisarų tary 
bos atstovo pareigas sovie
tų Lietuvoje. Prieš bolševi
kų okupaciją šis čekistas bu

tyti, kad Kaune esanti Ame 
rikos Lietuvių Akcinė Ben
drovė vėl veikia. Ji ieško 
šaltkalvių ir automechani- 
kų.

Laikraščiuose skelbia-

Padege Taliną

HELSINKIS, rugpiūčio 
27 d. — Talino (Estijos 
sostinės) radio, kuris per 
tris dienas tylėjo, vakar 
paskelbė programą vokie
čių kalba. Todėl mane. 
kad miestą užėmę vokiečio

Tačiau vėlesni praneši
mai iš Helsinkio sako, jog 
vakar naktį pastebėta mil
žiniško gaisro Estijos pusė
je pašvaistės ir buvo girdėti 
smarkus artilerijos bombar 
davimas. Iš viso to suomiai 
spėja, kad besirengdami pa 
sitraukti rusai Estijos sos
tinę padegę.

Suomių komunikatas pa
reiškia, jog rusų fronte šuo 
mių kariuomenė baigianti 
išvyti rusus iš Viborgo ir 
veržiasi Leningrado linkui.

Irano taikon
siūlymą otmetė

LONDONAS, rugpiūčio 27 
d. — Anglijos vyriausybės 
atstovas praneša, jog Angli 
ja ir Rusija atmetė Irano 
taikos pasiūlymus.

Iranui pranešta, jog tik 
pilna rusir-anglų karinė kon 
trolė krašte ir panaikinimas 
ašies įtakos i/ili būti taikos 
pagrindu.

Iranas taikai pasiūlė, kad 
būtų nutraukta kovos tuo
jau ir Iranas sutinka savai-

karininkas ir ojg sąfyšyj su vo Bolševikijos pasiuntinys
šiuo įvykiu esą daugelis Lietuvoje.
arešuotų. ’ [ Iš Lietuvos laikraščių ma

mas pasiūlymas įsteigti Lie, tės bėgyje pašalinti beveik 
tuvos Golgotos muziejų ku- visus vokiečius, paliekant 
riame būtų surinkta visa tik neišvengiamus specialia- 
medžiaga apie bolševikų tus tol, kol bus paruošta sa 
meto vergiją. vi.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
FEDERACIJOS KONGRESO PROTOKOLU munists, after an occupa-

tion of one year, did irre- 
(Tęsinys) cere gratit ide for Your Ex- parable damage tQ life pn>

Uis Eacellency cellency's paternal interest moral<, >nd morabj
The Most Reverend Edw«rd and concern in all Lithua- I Accocding t0 re.

ln ports, oVer two hundred
! thousand men and women 

The Federation wishes ai- were either kjlled, exjled Qr
so to eapress its fealty and imprisoned The Communists 
adherence to the principas are but nQW uth.
and utterances of the Cath- .g endarjBg a German
olic Episcopate in the Uni- m with iu
ted States.

Mooney, D.D. nian Catholic activities
Archbishop of Detroit 
1380 Wellesly Drive 
Detroit, Michigan.
Your Excellency:

The Federation of Lith
uanian Roman Catholic So- 
cieties of America, convened 
in its twenty-eighth annual 
convention at Marianapolis 
College in Thompson, Conn., 
is profoundly moved by the 
magnanimous charity of 
the American Episcopate, 
so generously shown the 
suffering faithful in Lith
uania subjected as they 
were to the known horrors 
of bolshevik occupation. 
The Lithuanian nation i n
general and we American 
Lithuanians in partičular 
wiH never forget.... nei- 
ther in our prayers, nor in 
our works.... the immense 
good the American hierar- 
chy did for the small but 
dear land of our forebears 
in her hour of direst need.

We take this CČcasion al
so to renew to Your Excell- 
ency and, in your person, 
to the entire American 
hierarchy our sincerest as- 
surance of loving homage 
and unshakeable fidelity to 
its principles and pro- 
nouncements.

Respectfully yours, 
Anthony J. Tamulis, See

August 9, 1941 
His Excellency The Most 
Reverend Maurice F. Mc- 

Cauliffe, D.D.. 
Bishop of Hartford 
140 Farmington Avenue 
Hartford, Conn.
Your Excellency:

The Federation of Lith-

the diocese of Hartford.

Respectfully yours, 
Anthony J. Tamulis, See.

VI.
Marianapolis College 
Thompson, Cann.

August 9, 1941 
The Honorable Herbert 
Hoover
Palo Alto, California.
Dear Sir‘

The American Lithuanian 
Roman Catholic Federation 
is composed of national and 
local mutual benefit socie
ties, ei vie clubs and Lith
uanian Catholic parishes 
throughout the United 
States.
annual

Marianapolis College great Republic and to the Jei kurie dar neturi tikietų, REMKITE IR PLATINKITE
Thompson, Conn. 
August 9, 1941

The Honorable Robert A.
Hurley

Governor of Connecticut 
Hartford, Conn.
Your Excellency:

The Federation of Lith
uanian Catholic Societies 
in America, convened at 
Marianapolis College in

eminently Christian consti- 
tution for which it stands

Respectfully yours,

Anthony J. Tarnui s, See

Visi į Vita 
Joseph Marie

jų galima gauti pas seseris, KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.I
Kazimierietes; bus galima : 
gauti ir piknike. Tikietas 10 
centų. Visa knygutė*— vie-

TYPEVVRITERS
A00IN3 MACHINES

conseąuent traditional train , Thompgon Conn__ for its 
of travail and tribulation. (twenty.eighth annual con.

vention, wishes to convey 
to Your Exoellency its deep- 
est appreciation for the 
many courtesies and consi- 
derations extended to the 
Lithuanians in the State 
of Connecticut.

Whereas; The Lithua
nians are relatively new- 
comers to these shores and 
every Lithuanian living in 
the United States has or, 
until recently, had relatives 
living in Lithuania. Their 
misfortunes, for that reas- 
on, meet with much sym- 
pathy; the ties of blood

It wishes, at the šame 
time, to express to Your 
>Excellency its assurances of

nas doleris. Seserys darbuo
jas mūsų tarpe. Vila Juo-,

, zapo Marijos randasi aukš
tesnėj! mokykla, kurią be 
mūsų paramos sunku būtų

Philadelphia, Pa. — Rug'-^laikyti. Tad, visi kviečia-! 
sėjo 7 d. jau čia pat. Malo-'mi prisidėti atsilankymu į 
nu pranešti, kad ne tik Phi- pikniką. Piknike valgiai, gė- 
ladelphia, bet ir apylinkės rimai, muzika visus paten- 
lietuviai jau nuo seniai kai- kins K. D. į1
ba apie seserų Kazimierie-1,____ ________ .

— SMAll MONTMIT PAYMENTS —

AU MAKIS

SOLD, RENTEO
AND REPAIRED
wUM*Al TIAM-M AUO*AMC8—
•M S>»«HTB CAMV M14<M MSW.MA«8IIM MAUMUI
*CTAD typewriter *UlHlV COMPANY

IMU! b-OOlMlATT. M—
IM W. MADISON ST.

Phone DEARBORN 844 4

čių rengiamą pikniką rug- AM£j<iKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAR1AZ 
sėjo 7 d., Vila Joseph Ma- —~~ —-----------1
rie, Newtown, Bucks Co., 
Pa. Kelias visiems jau ge
rai žinomas. Nepamirškim, 
kad piknike bus didelis lai
mėjimas. 100 dolerių pada
linta į penkiolika dalių. Pir-

and race being natūrai to profound'allegiance to the i moji do™n* “J* 2„dova;
-----  r b i nos po 10 dol. Kitos 2 po 5

civil authorities of our1 , , . n ,dol. ir 10 dovanų po 2 dol.

Re». 6968 So. Talman Ava 
Ret. TeL GROvehiU 0617 
Oflice tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad ir Nedėliomia susi taros.

2423 W. Marąuette Road

ToL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd.

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

man.

Therefore Be It RE3OL- 
VED to express the thanks 
of the American Lithuanian 
Roman Catholic Federation

The twenty-eighth to the Honorable Herbert 
Conugress of the Hoover for the help tie

DR. VAITUSH, OPT.

Federation was held at Ma
rianapolis College in Thomp-

gave and the help he may, 
give when he can to the

son, Conn., on the seventh Lithuanian people in Lith- 
day of August, 1941. The uania. 
following resolution was It ’Further
adopted.

Whereas; We, who enjoy 
a life of free men under 
constitutional guarantee s
in our great Republic and
since we are the heirs of the Herbert Hoover 
ancient Lithuanian race' 
whose past, from the very 
down of history, has been 
one long and continuous ef- 
fort to live freely and to be 
Tndependent. And

RESOL- 
VED by this, the twenty 
eighth convention of the 
aforesaid Federation, that 
a copy of this resolution 
be sent to the Honorable

The American Lithuanian 
R. C. Federation

Remkite “Draugą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
ir Jūsų reikalams.

LIETUVIS 
AKIŲ GYDYTOJAS 

SPECIALISTAS

Suvlrt 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme Ir gydyme

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akla, trumparegystę 
ir toliregystę;
palengvins aklų {tempimų, praAallm 
galvos skaudėjimų, .svaigimų ir aklų 
kartų. \ i

MODERNISKIA1SI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

SpeclalS atyda atkreipiama i valkų
akis- «
\ kištai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS: '
10-tos iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1873 *

PIRM NEGU PIRKSITE 
MATYKITE MUS!

DlbžIAUSIAS PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojant, namų pastatymų at 
pataisymų — Nieko Jmokėti — I 
metai Išmokėti — Apkalnavlmaa 
dykai. 7

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Litwinaa — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3939 So. Halsted St. 
VIC. 1272

M. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

TeL YARda 5921.
Res.: KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Otiso vai. nuo 1—3; uuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

Ofiso tei. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniaia pagal sutartį

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 665.

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

Residencija: 6600 So. Arteeian Art 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

< iki 9 vaL vakare

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 SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas; CICcro 427#

TaL YARda 3146
‘ VALANDO8: Nuo ii iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Whereas; Due to the 
magnificently humanitarian 
relief work that the Hono
rable Herbert Hoover and 
his organiztion did during

uanian Roman Catholic So-1 t.he first World Wlr-the 8uf‘ 
fering and needs of Lithua
nia were alleviated to a

KNYGOSI KNYGOSI

cieties of America, conven
ed at Marianapolis College 
in Thompson, Conn., wishes &reat extent- And 

to convey to Your Excell- 
ency an expression of sin-

Whereas; Lithuania is 
prostrate again. The Com-

SVEIKINA KUNIGAIKŠTĮ

< "Dranga*" Acme telenharai
New Yorko majoras La Guardia (dešinėj) sveikina 

atvykusį Anglijos karaliaus brolį Duke of Kent.

Mūru knygyne dar galima gauti pasirinkimų lietu viftkos 
literatūros ir poezijos rlnkiaių. Dabar komunistų vaidilai 
užkirtas kelių lietuviukų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar Ueka. \ J

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi.........$1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1014 m. 390 pusi.........>1M
LIETUVIŠKOS PASAKOS, H t, surinko Dr. J.

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

tarpis — 191&-1921 na.), 240 pusi...................................$1.00
V. KREVfiS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

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

• (1914-1016 m.)   75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi. ..................... 75e

EILERA8Č1AI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Valčiūnienė,

225 pusi..................................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruodė

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, Liūdas Gira, 65 pusi.......................... .33
RUDENS AIDAI, A. Jakėtaa, 100 pusi.................................. M
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen .................................................. A5
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m. ................................J...................... 26
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ......................................... .25

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik vien* pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa, leisdami 
Ueksamlnuotl Jaa moderniėklaaala 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
S3 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pagauna
via* aklų įtempimų. /

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0323 — Chicaga

OFISO VALANDOS 
Kasdien 8:00 a m. Iki 8.80 p. m. 

Trač. Ir teftt: 8:40 a m. Iki
p. m.

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 West Cermak Road 

Ofbo M. OAVal 2846 
Ofise Vai.: 2-4 ir 7—6 
Tr«ėtad1enlale pagal sutartį,

TOL: KM** 81M>

T#a YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Streot

vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai vak 
Seredoj pagal sutartį.

"DRAU G A S"
2334 S. Oakley Avė. Chicago. III.

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Roa ‘ 
OTISO VALANDOS 

l — 4 ir $ JO — 83® vakan 
ir pagal eutartį.

Ofbo TaL: Btald. TaLi
VIRginia 1886 PRO«pwl 86M

OR. RAČKUS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

1853 We»t Sfith Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. Ir Sekmad. tik mj-Mtarlua.

JOS. F. BUDRIK
Furnifure House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Rudrlko Radijo Progoraani:
VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vak vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dieny ja 4:30 po pietų.

f t 4 ’ <f

Telrforna..; HEMlock SS49

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki * 

Nedėliomia pagal sutarti

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal mitartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

TeL Cicero 1494

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat Ir 49th CL 
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Oicero 1484

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 8650 

Antradieniaia, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniaia ir 
Šefttadienįais.

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

(2-troa lubos)
TeL MIDvray 2880 Chicago, I1L 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 iii 12 vai, ryto.

DR. A. JENKINS
(Lietu via)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.

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

Tai. YARda 0994 
Rez. TeL KENwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vidų 
Nedčliomių nuo 10 iii 12 vai, dienų

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



Ketvirtad., rugp. 28, 1941 DRAUGAS
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Š. m. rugpiūčio 3 d. buvo 
dedikuota naujoji Sv. Pran
ciškaus akademija. Jos pas
kyrimas yra auklėti lietuvių 
šeimų dukras lietuviškoje ir 
katalikiškoje dvasioje. Šis 
naujasis mokyklos pastatas, 
galima sakyti, yra vienas 
moderniškiausių mūsų lietu
viškų mokyklų tarpe, pasta
tytas lietuvių katalikų au
komis ir tvarkomas ilgame
čių pedagogių — Šv. Pran
ciškaus seserų. Bet kaip gai
la būtų, jeigu, po tiek pasi
aukojimo iš vienų ir kitų 
pusės, šią gražią 15-kos kam 
barių mokyklą — turėtų už
pildyti svetimtautės mergai
tės! Tai būt tikra gėda 
mums, lietuviams, prieš ki
tas tautas! Vokiečiai, airiai, 
lenkai turi savų mokyklų 
šimtais ir jos pilnutėlės. O 
mes vos galim užlaikyti tris 
aukštesniąsias. Tėvai, susi- 
praskime ir nesigėdinkime 
prieš pasaulį. Leiskim savo 
suaugusius vaikus vien į lie
tuvišką ir katalikišką aukš
tesniąją mokyklą.

Ypač svarbus yra bren
dančių mergaičių auklėji
mas šiose moderniuose lai
kuose, kuriuose šėlsta smar
ki kova tarp gėrio ir blogio. 
Privati, vien mergaitėms, 
skirta mokykla gali Jūsų 
dukras apsaugoti nuo joms 
gręsiančių dorovei pavojų ir 
išgelbėti jas laimingam a- 
teities gyvenimui, šių dienų 
siūloma koedukacija, tai y- 
ra bernj)ukų įir mergaičių 
bendras mokymas, neapsiei
na be mažesnių ar didesnių 
sieloms nuostolių. 1935 m. 
Lietuvos vyskupai yra pa
darę tokį pareiškimą kas
link bendrų mokyklų:

“Protingiausias pasaulio 
Kūrėjas žmonių giminę ne 
be reikalo paskirstė į dvi 
lyti, kiekvieną apdovanoda
mas ypatingomis ypatybė
mis kaip kūno taip dvasios 
savybėmis, nes kiekvienai

lyčiai yra skirti tam tikri 
uždaviniai ir tam tikra vei
kimo sritis. Tiems įvairiems 
uždaviniams atlikti turi bū
ti vyro ir moters atskiras 
pasiruošimas, todėl berniu
kai ir mergaitės turi ir la
vintis atskirose įvairiose 
mokyklose.”

Tuos reikalavimus geriau
siai išpildo Šv. Pranciškaus 
mergaičių akademija, čia, 
mergaitės apsuptos gražia 
gamta, gali gyventi joms 
parengtam bendrabutyje, 
kur nuolatinėje rūpestingų 
seselių priežiūroje yra pra
tinamos savistoviu sociali • 
niu gyvenimu. Tėvams nėra 
reikalo baikštaujant dejuo
ti: Kažin kokioj draugystėj 
ta mano mergaitė, kodėl ji 
dar nepareina!?” ir t.t.

Tinkamai sutvarkyta ben
drabučio dienotvarkė pade
da daug geriau išnaudoti 
laiką ir tinkamiau pasiruoš
ti mokyklos darbui. Tat vi
si tėvai, kuriems rūpi jų 
dukrų gražus išauklėjimas, 
turėtų leisti savo dukras į 
Šv. Pranciškaus mergaičių 
akademiją.

Dėl smulkesnių informa
cijų galima kreiptis šiuo 
adresu:

Sister Principal
St. Francis Academy 

Mt. Providence 
R.D.No.9 So. Hills 
Pittsburgh, Pia.

Tėvu pareiga
“Leiskite mažutėliams ei

ti pas mane ir nedrauskite 
jiems” — Kristaus žodžiai.

Už kelių savaičių baigsis 
mokyklinės atostogos ir 
kiekvienos šeimos sūnūs ir 
dukterys grįš į mokyklą 
baigti nutrauktas studijas. 
Čia susidaro tėvams prob
lema: į kokią mokyklą siųs
ti savo vaikus? Tiesa, čia y- 
ra be galo svarbi problema, 
nes mokykla žmonių visuo

Marijos vainikavimas Sv. Pranciškaus akademijoj.

menės gyvenime yra labai 
svarbus dalykas. Mokykla 
juk ruošia gyvenimui busi
muosius žmones ir nuo jų 
priklausys Bažnyčios ir Tau
tos ateitis. Krikščioniui ka
talikui ši problema neturi 
būti sunki išspręsti, nes jam 
padeda tai padaryti Bažny
čios įstatymai, kurie taip a- 
pibudina tėvų pareigą savo 
vaikų auklėjime:

“Tėvai yra surišti labai 
svarbia pareiga, pagal savo 
išgalės teikti vaikams reli
ginį, dorinį, fizinį ir visuo
meninį išauklėjimą, o taip 
pat aprūpinti juos laikino
mis gėrybėmis”. (Cod. 1. C., 
can. 1113).

Tėvams tad įsakoma duo
ti aavo vaikams religinis bei 
dorinis išauklėjimas. Tėvai 
todėl turi gerai žiūrėti ko-

PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
North Side

•
Rugpiūčio 24 d. tapo pa

krikštyta ElizabeĮh-Nancy, 
Anthony S. Cegalis ir Eli
zabeth B. Martinaitis duk
relė. Krikštan atnešė Joseph 
J. Cegalis ir Margaret Gris- 
tak. Tą pačią dieną Krikšto 
Sakramentas tapo suteiktas

kiai mokyklai jie paveda 
mokyti ir auklėti savo vai
kus. Jei per tėvų apsileidi
mą vaikai besimokydami iš- 
kryps iš tikybos ir doros 
kelio,/tai prieš Dievą turės 
nemaža atsakyti. “Leisti 
mažutėlius prie Kristaus” 
turi būti tėvų šventa parei
ga. S. F.

Louise-Jean, Frank Roman 
ir Anna Bakūnas dukrelei. 
Kūmais buvo Stanley Mi- 
kionis ir Matilda Chestnut. 
Abiems naujoms North Side 
gyventojoms linkiu laimin
gai sveikoms augti. Jei tė
vai supranta ir pildo savo 
pareigas, nepamiršta kelio į 
bažnyčią, tai ir jų vaikučiai 
užauga pavyzdingais žmo
nėmis ir daug džiaugsmo 
ir paguodos teikia patiems 
tėvams. R

Rugpiūčio 19 d. moterys
tės luoman įstojo Francis 
Cummings ir Sophie Papū
ga. Pabroliais buvo Harry 
Moore ir Stella Papūga. Kar 
tais ir svetimtaučiai mūsų 
bažnyčion užeina.

West End
Rugpiūčio 19 d. Vyčių 

kuopa turėjo draugišką va
karėlį, kurį rengėjos tvar
kiai suruošė.

Vietos jaunimui vis prisi
mena įvykusis seimas, nu
tarimai ir karštas jaunimo 
noras organizuotai veikti 
Bažnyčios ir Tėvynės reika
lais. Įspūdžiai įvykusio sei
mo pasiliks vietiniam jau
nimui ilgai atmintyje. Gai
la, kad Pittsburgho ir apy
linkės jaunimas nelinksta 
prie lietuvių organizacijų. 
Spėjama, su laiku susipras 
organizuotai veikti, nes Baž
nyčios ir Tėvynės labas ra
gina.

Rugpiūčio 21 d. Šv. Vin
cento Moterų Kiūbas laikė 
susirinkimą, kuriame vien
balsiai nutarė paruošti kor
tavimo pramogą parapijos 
labui. Vakaras įvyks rug
sėjo 21 d., mokyklos svetai
nėje. Taipgi jos turėjo drau
gišką vakarėlį, kurį rengė
jos Sherman A. ir Sherman 
O. su skaniu užkandžiu su
ruošė.

Rugpiūčio 25 d. Moterys
tės Sakramentą priėmė Vy
tautas Virbickas ir Jose- 
phine Plukis. Pabroliais bu
vo Lambert Stanny ir Stella 
Jackson. Ši lietuviška pore
lė susituokė labai iškilmin
gai. Altoriai skendo palmė
se ir feruose, bažnyčios ta
kas buvo išklotas balta dro
bule net iki pat gatvės. Visi 
vestuvių dalyviai atrodė ir 
elgėsi labai mandagiai. Jau
nųjų tėvai yra seni gerai 
žinomi Pittsburgho gyvento
jai. Daug laimės linkiu jau
navedžiams.

šv. Jono ligoninėje gydo
si S. Laugminas, mūsų ge
ras parapijietis, o Alleghe- 
ny General senutė Stelmo- 
kienė, kaip žvakė, baigia už
gesti, nes yra su viršum 80

Parapijos vyrukai ruošia
si prie metinio mushball lo
šimo, kuris įvyks rugsėjo 7 
d., mokyklos darže.

Praeitą sekmadienį klebo
nas karštai ragino užjausti 
ir palaikyti katalikiškas pa
rapijines mokyklas. Mokyk
loms prasidėjus, prašė siųs
ti į jas savo vaikučius, nes 
tai vienintelis būdas palai
kyti lietuvybę. Kultūringos 
tautos gerbia ir palaiko sa
vasias parapijines mokyk
las, tat ir mes, lietuviai, tu
rėtumėm didžiuotis ir sava
sias parapijines mokyklas 
tinkamai palaikyti. Vietinis

metų.
Nuo rugsėjo 1 d. pas mus 

pradės darbuotis dvi sesu
tės Pranciškietės. Jos gy
vens Esplene, o darbuosis 
North Side

Šv. Pranciškaus akademijos studentės sportininkės. Šv. Pranciškaus akademijos stu denčių išrinktos gražuolės.
Z
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dedambs.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Iii.
Under the Act of March 3, 1879.
__ - ✓ ____ ___ ____

Lietuvių katalikų dlenraAčlo “Draugo" rtroSJams lr ■kaitytajame 
siunčiu avelkinimua lr geriauaius linkėjimu.i

JO.ų dienrašti, ne vien tik patarnauja skaityto jama, informuodama, 
api. Įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tl» 
aaa gina ir saugo jas nuo amžinojo ltganymo priešų.

Daugeriopai topadaugėja jfiaų katallkliko dienraščio skaitytojų skal-

* AMLETO GIOVANNI CIOOGMAN1. 
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Kai karas pasibaigs
Daug straipsnių laikraščiuose ir žurnaluose yra pri

rašyta darant spėliojimus apie dabartinį karą. Vieni 
rašo, kad karas greit baigsis, kiti — kad jis dar daug 
metų tęsis. Kaip ten, ištikrųjų, bus, tikrai sunku pasa
kyti. Naujai susidariusios tarptautinės kombinacijos, 
ar šiap ar taip spėliosime, nekalba už greitą karo už
baigą.

Karas galėtų baigtis greičiau tik tuo atveju, jei kuri 
nors didesnė santarvininkų valstybė padarytų atskirą 
taiką su Vokietija. Nacių aplamdyta ir bolševizmo nu
sikračiusi Rusija galėtų pasiūlyti taiką Berlynui. Gal 
tada ir anglai greičiau pradėtų kalbėti apie taiką.

Bet mes čia ne tą norime svarstyti.
Karas amžinai nesitęs. Ar anksčiau ar vėliau jis 

baigsis. Svarbu, kad tada, karui užsibaigus, prie taikos 
stalo susėdę valstybių vyrai nebekartotų praeities klai
dų. Labai yra svarbu, kad jie sudarytų tokias sutar
tis, kurios garantuotų pasauliui pastovią ir nuolatinę 
taiką. Jei karą laimėjusioji pusė su pralaimėtoju elg
sis pagoniškai, jį pavergs ir skriaus, pastovi pasauliui 
taika nebus užtikrinta. Nugalėtieji visada suras prie
monių prisirengti atkeršyti savo pavergėjams. Pasau
lis ir vėl bus plukdomas kraujuose ir paverčiamas griu
vėsiais.

Dėl to jau laikas yra didesnio dėmesio kreipti į Šven

tojo Tėvo Pijaus XII paskelbtuosius taikos sąlygų pen
kis punktus. Juos reikia populiarizuoti. Gerai padarė 
Catholic Verein savo metinėj konferencijoj, priimda
ma rezoliuciją raginant po šio karo įgyvendinti pasau
lyje naują tvarką, nurodytą tuose Popiežiaus penke- 
riuose punktuose. Ir kitos, katalikų ir nekatalikų, or
ganizacijos panašius nutarimus turėtų pravesti.

Žodžio laisvė
Visuose diktatorių valdomuose kraštuose yra įveda

ma labai griežta spaudos cenzūra. Ten atimama ir žo
džio laisvė. Taip yra prie fašistų rėžimo Italijoj, prie 
nacių valdžios Vokietijoj ir prie komunistų Sovietų 
Rusijoj. Lietuvoj per kelioliką metų veikė, palyginti, 
menka tautininkų diktatūra, tačiau ir ten buvo įvesta 
griežta spaudos cenzūra, buvo suvaržyta žodžio laisvė. 
Kai Lietuvą okupavo bolševikai, toji laisvė visiškai 
buvo pasmaugta.

Jungtinėse Valstybėse gyvenantiems žmonėms val
stybės konstitucija garantuoja ir žodžio ir veikimo 
laisvę. Ligšiol dar nieks čia neišdrįso tą brangų turtą 
— žodžio laisvę pažeisti. Nors yra buvę mėginimų, pa
sikėsinimų, bet vis tai būdavo tuščios pastangos.

Šiais visokių netikėtumų ir sukrėtimų laikais šio 
krašto visuomenė turi akylai budėti, nes ir komuniz
mo, ir nacizmo, ir fašizmo agentų propaganda yra taip 
stipri, kad ne vieną silpnesnės valios žmogų gali pa
lenkti į savo pusę. Be to, jų pragaištinga propaganda 
gali kai kuriuos elementus privesti prie kraštutinumų 
ir, daugiau ar mažiau, pažeisti kad ir ištikimiausių 
piliečių laisvę. Tokių ženklų tai vienur, tai kitur jau 
pasirodo. Ir vyriausybė ir visuomenės vadai turėtų pa 
sirūpinti, kad tų pavojingų žmonių laisvei ženklų pa 
sirodymas nedaugėtų, bet mažėtų, o geriausia, kad jie 
visai išnyktų.

Iš SLA pastogės
“Dirvos” 34 numeryje dedama korespondencija, ku

rioj randame tokių žinių:
“Pagaliau F. J. Bagočius, S. L. A. prezidentas, 

paskelbė Tėvynėje Pennsylvanijos apdraudos depar
tamento rekomendacijas arba reikalavimus Susivie
nijimui. Pasirodo kad Kl. Jurgelionis sakė teisybę 
apie tuos morgičius kuriuos SLA viršininkai turėjo 
pasiėmę iš Susivienijimo. Jiems buvo neleistina to
kius morgičus sau imti.

“Valstijos viršininkai reikalauja kad SLA prisitai
kytų prie valstijos įstatymų, kitaip sakant, reika
lauja kad pildytų įstatymus, kurie draudžia centro 
valdybai imti paskolas sau ant savo namų arba ant 
namų kuriuose jie turi finansinį interesą.

“Už tokį morgičiu ėmimą ir davimą įstatymai ski
ria bausmę, piniginę bausmę, kalėjimo bausmę, arba 
piniginę ir kalėjimo bausmę sykiu.

“Valstijos egzaminieriai rado kad sekanti centro 
viršininkai turėjo pasiėmę dideles paskolas iš SLA 
ant savo namų arba namų kuriuose turėjo finansinį 
interesą: F. J. Bagočius ant savo žmonos Bagočie- 
nės namų ir M. J. Vinikas ant Bavo namų, kurių 

. savininku jis buvo kartu su A. B. Strimaičiu. E. Mi- 
kužiūtė savo parašu garantavo paskolą ant savo mo
tinos namų, kas irgi neleistina.

“Įstatymai draudžia ne tik imti, bet ir duoti to
kias paskolas. Tas reiškia kad prasikalto ne tik Ba
gočius, Vinikas ir Mikužiūtė, bet ir kiti Pildomos 
Tarybos nariai, būtent K. Gugis, J. Mažukna, S. 
Mockus ir dr. Stanislovaitis, kurie tas paskolas už-i
gyrė.’
Netrukus SLA kuopos pradės rinkti kandidatus į 

centro valdybą, dėl to, kaip iš šios korespondencijos 
aišku, jau iš anksto pradedama rengtis rinkimams.

Kunigai ir lietuvių atgimimas
“Naujienos” š. m. rugpiūčio 27 d. spaudos apžval

goj, paminėdamos Kunigų Vienybės metraštį, šiek tiek 
daugiau sustoja prie straipsnio: “Lietuvių Tautos atei
tis” ir jos taip rašo:

“Autorius užmiršta pasakyti, kad patys Lietuvos 
kunigai neskiepijo “lietuviškai katalikiškos dvasios” 
nei jaunuomenei, nei šiaip žmonėms. Kunigai buvo 
sulenkėję ir katalikų bažnyčios buvo paverstos len
kinimo lizdais.

Kuomet Lietuvos liaudis pradėjo atvirai kovoti 
prieš Rusijos caro valdžią, reikalaudama lietuviškų 
mokyklų ir lietuvių kalbos administracijoje bei teis
muose, — tai ką darė Lietuvos kunigai? Jie dauge
lyje atsitikimų stojo prieš tą liaudies judėjimą ir 
gynė caro valdžią, kartais net ragindami tamsius 
žmones išdavinėti valdžios priešus caro žandarams!” 
Mes “Naujienoms” galime tiek pasakyti, kad lietu

viai kunigai visur ir visados rėmė lietuvišką sąjūdį, 
pav., prel. Dambrauskas-Jakštas, Maironis, Tumas, Si- 
deravičius ir daugelis kitų. Juk ne kas kitas, kaip Mai
ronis yrš Lietuvos atgimimo poetas-dainius. O kiek 
lietuvybei yra nusipelnęs vysk. M. Valančius, kuris pats 
rasė lietuviškai knygas ir jos buvo spausdinamos Prū
suose, o iš ten knygnešiai gabendavo į Lietuvą ir skleis
davo žmonėse. Jei kai kurie kunigai vedė lenkinimą 
per bažnyčias — aišku, kad negerai elgės. Juk neuž
mirškime, kad kai buvo Didž. Lietuvos kunigaikštija — 
daugelis valdžios žmonių lietuviškai nekalbėjo, oficia
lūs valdžios žmonių susirašinėjimai būdavo ne lietuvių 
kalba. Taigi tokia jau tada buvo atmosfera, bet mes 
jos neginame ir neteisiname. Tai viena.

Antra, šiemet sukanka 70 metų nuo to, kai caras 
Aleksandras turėjo nusileisti prieš lietuvius siekusius 
laisvesnio ir lietuviškojo gyvenimo... “Zinyčia” 1900 
m. No. 1, 23 puslapy išskaičiuoja 106 kunigus, kurie 
kentėjo ir mirė už Lietuvos žmones. Jie už katalikybės 
ir lietuvybės reikalus buvo ištremti į tolimą Sibirą ar
ba kitas Rusijos vietas. Tiesiog mums nesuprantama, 
kaip “Naujienos” gali tokius dalykus rašyti, kokius 
parašė rugpiūčio 27 d. numery. Juk “Draugo” š. m. 
gegužės 24 ir 26 dd. buvo išvardyti kunigai, kurie ken
tėjo ir mirė už Lietuvos žmones. Taigi faktai rodo, kad 
buvo priešingai, negu “Naujienos” parašė apie kunigus.

Generolas Clinnin savo kalboj visai teisingai pažy
mėjo, kad geras Jungtinių Amerikos Valstybių prisi
rengimas prie karo yra tikriausias kelias apsaugoti 
kraštą nuo įsivėlimo į dabartinį pasaulio karą. Aišku, 
jei kraštas bus gerai prisirengęs, nieks nedrįs jam grą
sinti. X
•

Žodžio laisvė yra didžiausia brangenybė, didžiau
sias demokratijos turtas, kurį visomis galimomis prie
monėmis reikia saugoti.

(“Draugas”, 1916 m., rug
piūčio 28 d.)

Grįžo delegatai iš Lietu
vos.... Iš Europos grįžo A- 
merikos lietuvių siųsti de
legatai į Lietuvą, kun. dr. 
V. Bartuška ir dr. J. J. 
Bielskis. Jiedu apkeliavo ka
ro sunaikintą Lietuvą ir in
formuoja ne tik apie Lietu
vą lietuviškąją visuomenę, 
bet taip pat ir kitus. Poli
tikos atžvilgiu Lietuvos gy
ventojai turi daug visokių 
nesmagumų. Kauno-Kuršo 
gubernatorių princas Izen- 
burg (vokiečių skirtas val
dininkas) čia su savimi iš 
Poznaniaus atsivežė daug 
lenkų valdininkų, kurie iš
vien veikia au lietuvių len
kintojais. Ir pats vokietis 
gubernatorius labiau simpa
tizuoja lenkams, negu lietu
viams, todėl jis netrukdo 
lenkams lenkinimo darbo.

•
Italija paskelbė karą Vo

kietijai.... Italijos karo pa
skelbimas Vokietijai plačio
jo pasaulio nė kiek nenuste
bino, nes to buvo laukiama. 
Vokietija vengė karo su Ita
lija, nes kaizeris buvo pa
siuntęs Italijon specialų pa
siuntinį, kuris turėjo viską 
daryti, kad tik būtų išlai
kyta taika tarp vokiečių ir 
italų.

•
Badas Vilniuje... 'Vilniuje 

gyventojų būklė tiesiog pa
sibaisėtina : daug lavonų 
matosi plūduriuojančių Ne
ry, jų dauguma dėl bado 
nusižudžiusių, badaujančių 
moterys gauna proto pami
šimą, eina dienos metu ant 
tilto ir nuo jo šoka į van
denį.

Paskandinta piktadarių į- 
rankiai... Chicagos policija 
ežere paskandino 700 revol
verių, 132 šautuvų, 170 sva
rų dinamito, keletą šimtų 
įvairių peilių, kaltų, raktų 
ir t.t. Visi tie daiktai yra 
įvairiais laikais atimti iš 
piktadarių.

Į Rosehill kapinių ofisą 
įsilaužė plėšikai, sumušė 
naktinį sargą ir pasigrobę 
$17 pabėgo. —

Po svietą pasidairius
STANISLOVO
DŽIUGASVILIO
GROMATA

(Užbaiga)
Taip kaip įsakiau, padarė — 
Tūkstančius furman išva

rė .. .
Utelėms visus užkrėst! 
Rūkiau pypkę, glosčiau

ūsus,
Kaip paglemžti tuos gi prū

sus?
Rojaus sienas reik išplėsti, 
Pianus dariau ir galvojau 
It ant sienos maliavojau: — 
“Štai, jau mano karalystė 
Už Berlyno išsivystys!” . . . 
Ir ant širdies taip saldu 
Ir panižo po padu . . .
Tik greičiau, nereikia snau

sti,
Visur stiprinti ir raustis!...

O nelaime, bombos pliekia, 
Prūsų blitzkriegas jau sie

kia * l'įj ' z
Mano armiją raudoną’. .. . 
Rūksta, pyksta paligonai, 
Mano komoai bėba, rėkia,
O germanai kailį pliekia,
Ir litvakai prisidėjo,
Daugel bracių jie nudėjo, 
Bet ir mano kmocai vyrai 
Buožių šimtus jie “nuspy

rė” . . .
Bet į Kremlių lyg perkūnas 
Įbėg’ vienas pataikūnas, 
Liepia man stoti vadu. 
Vis;.velnių įžadu . . . 
Išrėkiau, štai dabar galas, 
Bus išpirktas prūsų melas! 
Visą Vokią iškaposiu. 
Miestus, laukus išniokiosiu, 
Tegu žion mano ranką, 
Bolševikišką patranką! 
Pirmyn mano legijonai!
Tuoj mes būsim prūsų po

nai!
Kovos, mūšiai, baisi mirtis, 
Prūsų gi taiklesnis kirtis ... 
lr supykęs keikiau viską, 
Kad reik' bandyt tokia ris-

. kas.
Mano armija jau traukias, 
Mano veidas kasdien niau

kias,
Šaukiu čiortus, visus vel

nius,
Keičiu dažnai savo kelnes...

Susilpnėjęs ir nubalęs,
Kojas, rankas lyg nušalęs, 
Vaikštau ir dar daug galvo

ju,
Ir galybes minavoju . . .
Bet jau baigta, jau ir vis

kas, —
Neišlaikyt’s lieka viskas: i 
Reik’s man Kremlius greit

užleist,
Bernus aklus reik’s paleist 
Ir be vilčių, be galybės 
Leisti dienas vien smūtny-

be j ... ,
Kol man čiortas lieps jau

baigt,
Ir Nirvanoj amžiais svaigt,
O gal buržujų peklon 
Nusiversiu "atsparom”... —
Gi Luciferiaus tarnu 
Buvau labai pakarnu.
Bet prieš tai aš Kremliaus j

Tėvas,
Svieto komeų didis dievas 
Štai, ką jums noriu rašyt, 
Kokius žodžius nor’ sakyt:
Jei jūs norit teėlyno,
Baisaus žmonių elgetyno,
Jei jūs norit bado strošno, 
Žvairių žvilgsnių, priešo ko-

žno,
Būkit komeais ir toliau!
Kol g&l’s ištiks pagaliau . .
Jei jūs norit kovos tokios 
Su bažnytiniais betkokiais, 
Nieko jūs nebelaimesit,
Kovoje neištesėsit.
Skelbiu visiems Bimbalams, 
Prūseikoms, — komunalams 
Uždainuoti kitą giesmę,
Kuria ašarom aplies’me 
Savo darbus hunų žiaurių 
Ir gyventi imsim tauriai . .•. 

Susigraužęs
Stanislovas Džiugašvilis, 

Saule ir visų Tėvas.
Užrašė K. Š.

A

Prašau Nesijuokti
— Vakar mūsų name bu

vo kilęs gaisras. Išbėgęs 
laukan pamačiau, kad uoš
vienė pasilikus viduj. Pro 
liepsnas šokau į vidų ir jau 
apalpusią nuo durnų isne- 
šiau, — gyrėsi Jurgis Nur- 
mulis savo draugui.

— Žinau, — atsakė jam 
draugas, — tokiuose atsiti
kimuose visuomet žmogus 
netenka galvos.

NACIAI LENINGRADO APYLINKĖJ
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Ketvirtad., rugp. 28, 1941

Alis Rachmanova

Studentai, Meilė Ir teka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis

n. TOMAS
(Tęsinys)

Ji nori važiuoti į Maskvą ir ten pasiskųsti, bet aš jai 
patariau, kad verčiau tylėtų ir apie tą sav<^ sumanymą 
niekam neprasitartų nė puse lūpų, nes jei Tanovas nors 
iš tolo apie tai ką išgirs, tai tikriausiai pasirūpins, kad 
ji Maskvos nepamatytų, kaip savo ausų.

Lapkričio 30 d.
Galų gale gavau nuo Vadimo laišką, Ilgą ir liūdną. 

Jis jaučiasi toks vienišas, visų užmirštas ir su baime lau
kia, ką jam atneš rytdiena. Pirmąkart savo gyvenime. 
Tas jo laiškas man padarė labai sunkių įspūdį ir mane 
sugniuždė. O, kad jis vėl būtų prie manęs!

1918 m. gruodžio 1 d.
Tas bibliotekos studentas, kuris taip graudžiai pri

sipažino mane mylįs .susirgo dėmėtąja šiltine ir dabar 
guli ligoninėje. Tuo būdu jo tėvai — senas aštuonerių 
dešimtų metų šventikas ir nė kiek nejaunesnė jo žmona 
— liko vienų vieni. Parapijos gyventojai dabar bažny
čiai jau beveik nieko neduoda, nes patys nieko neturi; 
tiesa, pasižadėjo pasikeisdami kiekvienas atnešti ką nors 
pietums, bet dažani nė to pažado neištesi, nes iš tikro 
neturi ko nešti, ir taip abu senukai tiesiog miršta iš ba
do. šiandien aš nuėjau jų atlankyti, pakūrinau krosnį ir 
nunešiau jiems šio to valgyti. Ir prižadėjau kasdien 
ateiti.

• Gruodžio 3 d.
'šiandien man pasisekė kaime už žiedą išsimainyti 

paršelį. Tuo visi nepaprastai apsidžiaugėm, nes dabar 
turėsim bent kalėdinį kepsnį.

niečių vadai, prieš atVažiuo-
Gruodžio 5 d./siant Molotovui į Berlyną, uždirbo kruvinu prakaitu! pavojai praėjo, anglų lėk- 

Vadmasi, baltieji visai netoli. Kad tai tiesa, matyti areštuojami, o kitų valsty-| Ruaijog darbininkai kurie i tuvai buvo nuvyti nuo Ber- 
manrastai susfruninusiu komisaru, kurie oas mus ev- bių atsakingi vadai, kurių nemato graįų ir so’čių die. ‘ lyno, taip ir neteko jam pa- 

valstybės buvo pagrobtos
rusų bolševikų, jie vokiečių 
Gestapo buvo įspėti, kad 
elgtųsi atsargiai ir jokių iš
sišokimų nedarytų prieš Mo-

iš nepaprastai susirūpinusių komisarų, kurie pas mus gy 
vena, veidų.*

Gruodžio 6 d.
Baisiai pasiilgau Vadimo. Aš matau, kad nemokė 

jau jo kaip reikiant mylėti. Kad tik jis būtų dabar čia, 
būtų vėl viskas gerai. Bet kur dabar jis ? Dieve, išsau
gok jį man!------------

Gruodžio 7 d.
Dabar vakarais į gatvę galima išeiti tik ligi aatuo; 

nių. Mūsų inžinieriaus kambarinė vakar kelios minu
tės po aštuonių išbėgo pas savo draugę, tdi ją tučtuojau 
areštavo, ir ligi šiol apie ją nieko daugiau negirdėti.

Gruodžio 10 d.
Virtuvėj prie stalo sėdi Gorbūnovas su studentu Ka- 

tasajevu ir dėsto pasijansą, norėdami tuo būdu sužionti, 
kas nugalės: baltieji ar raudonieji. Bet koks bebūtų at
sakymas, jis vienam iš jų bus vistiek nemalonus, nes 
studentas baltųjų tiesiog laukte laukia.

Gruodžio 15 d.
Tėvelis, prieš išeidamas į ligoninę, kiekvieną dieną 

mus įgraudina, kad gerai prižiūrėtume paršelį. Net pusę 
savo juodos duonos davinio jis paaukoja tam “murziu- 
kui.” Bet tai ne paršas, o tikras traukas: ilgas šnipas, 
plonos kojos, o liesumėlis! Mat, mes jį labai blogai še
riam. Užtat jis — mūsų visa viltis mūsų kalėdinis par
šiukas !

Gruodžio 16 d.
Kasdien einu pas senelį popą. Jo žmona nebeįstengia 

j&u nė atsistoti. Man rodosi, ji taip pat susirgt, dėmė
tąja šiltine. Slaugiau ją, kaip tik moku.

Gruodžio 17 d.
Rodos, fabrikuose bolševikų valdžia nepasitenkini

mas, kuris jau ir taip yra didelis, vis didėja. Darbinin
kai “očerde” ją tiesiog plūsta ir tvirtina, kad prie caro 
niekuomet nebūtų buvę tokio bado ir žiaurumų. Ypač 
nieku gyvu jie negali užmiršti, kaip buvo nužydytas jų 
direktorius, inžinierius ir jo trys sūnūs. “Očerede” ir aš 
pati girdėjau vieną darbininką sakant: /

— Tą jie tai tikrai visai be reikalo “sulikvidavo ” 
Atsivelka Dievas žino iš kažin kur ir čia šaudys mūsų 
žmones! Lyg mes patys nežinotume, ką rsikia nušauti, 
o ką ne! v-

IBttl dMlfUUL;
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MOLOTOVAS VOKIEČIŲ 
ŠARVUOTAME AUTOMOBILY

Kaip Berlynas ruošės sutikti bolševiku 

komisare Molotove. - Molotovo arbatpinigiai. 
- Molotovas barzde skutšs, kai anglai 
atskrido bombarduoti Berlyno.
Tarp rusų bolševikų ir 2. Molotovas į Berlyną 

vokiečių oficialiai kurį lal-, atvažiavo su savo virtuve 
ką buvo geri santykiai. Ke-' Molotovas vokiečių nacių 
liūs sykius vokiečių atsako- buvo labai iškilmingai su
mingi asmenys vyko į Mask
vą, kur kalbėjos, fotogra-

je į Berlyną atvyksta sovie
tų užsienių reikalų komisa
ras Molotovas su gausingu 
būriu palydovų. Kada da
bar eina aršus karas tarp 
vokiečių nacių ir rusų bol
ševikų, manau, kad pravar
tu vieną kitą epizodėlį iškel
ti iš Molotovo atsilankymo 
Berlyne. .

1. Berlynas ruošiasi 
sutikti Molotovą

Berlynas ruošiasi iškil
mingai sutikti sovietų ciž- 
sienių reikalų komisarą Mo
lotovą. Gestapo griebiasi 
atsargumo priemonių. Visi 
žymesnieji suomių ir ukrai-

tiktas. Bet Molotovas neiš
drįso paprastu automobili

favos ir skaniai pavalgyda-Į važinėti Berlyno gatvėmis, 
vo, o draugas Stalinas ne j nors ir didžiausi jo priešą’ 
sykį padėjo ant stalo ge-1 buvo kuriam laikui izoliuo- 
riausių gėrimų. Galų gale ti. Nežinia, ar Molotovas
1940 metų gruodžio pradžia-1 pats paprašė, ai- vokiečiai 

naciai jam pasiūlė šarvuotį
automobilį. Kaip ten buvo 
— sunku pasakyti, bet fak
tas palieka faktu, kad Mo
lotovas Berlyno gatvėmis 
važinėjo vokiečių šarvuočiu. 
Šoferis, kuris valdė šarvuo
tį, buvo patenkintas, nes 
gaudavo po dešimt markių 
arbatpinigių. Darbininkuose 
pasklido gandai, kad Molo
tovas dosnus ir nesigaili pi
nigų. Ne vienas darbininkas 
kartojo:

— Matyti sovietų Rusijo
je gera gyventi, jei jos ko
misarai nesigaili net po de 
šimt markių išmesti šofe
riui. Gaila, kad darbininkai 
nepagalvojo, kad tie pinigai 
buvo mėtomi propagan
dos tikslais. Tuos pinigus

skausmai raižo, baisus troš
kulys kankina, visas kūnas 
nusilpsta ir virpa, gerklėje 

ragauti požemnio gyvenimo jaučiasi lyg koks skaudus 
Berlyne, bet užtat dabar jis smaugiantis kamuolys būtų, 
pats patiria ant savo kailio aky8 raibsta ir galva svaig- 
ką reiškia karas, prie ku-; ata. Paskui nelaimingasis 
rio nemažai yra prisidėjęs pamėlynuoja ir pradeda mft 
savo bolševikiška politika ir g°ti. Ir jei tada niekaą ne- 
diplomatija. susipranta ligonį budinti ir

jį gelbėti, tai jis gali sau 
Ne taip seniai komisaras amžjnu miegu užmigti. Tai-

rt buvo {rengta tekinyje? fl”Oti' kaiP tOkia’
kuriame retkarčiais užkan-l bolsev,kai pajojo ir de- me atsitikime žmogų gelb6. 

įcunuiuioo u* i vlaa8 pastangas, kad Vo- 
kietijoj ir visoj Europoj 
kuo greičiausiai įsigalėtų 
rusiškas bolševizmas, bet 
š. m. birželio 21 d. įvykiai 
sumaišė visus rusų bolševi-

. . , ! kų planus,
sunku pasakyti: gal jią gal

kad Vokietijoj nėra J. Gabulas

nų. O kiek Stalinas ir Mo
lotovas prisiplėšė pinigų iš 
buvusių jų pavergtų kraš
tų: Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir Besarabijos? Bepig

lote,«. Kai Molotovą. »«>-' ttaue pinigus propagan-
ziavo, suomiai ir uaramie 
čiai buvo iš kalėjimų pa
leisti. Molotovas atvažiuoja 
į Berlyną, vokiečių sostinė, 
o ypač Anhalter stotis, ku
rioj išlipo Molotovas, buvo 
nepaprastai gražiai ir didin
gai papuošta svastikomis. 
Gatves užpildė valdininkai 
ir šiaip eiliniai žmonės. Va
dinasi visi jie išėjo pasitik
ti Molotovo, kuris atvažia
vo į Berlyną revizituoti vo
kiečių nacių atsakominguk 
žmones. Bet tie, kurie išėjo 
į gatves ir sugužėjo į stotį

dos tikslu mėtyti kitiems. 
Molotovas į Berlyną at

važiavo su savo virtuve, ku-

džisvo su savo palydovais. 
Molotovo atvykimas su sa
vo virtuve naciams nepati
ko ir šiek tiek juos' nervi
no. Kodėl Molotovas atva
žiavo su savo virtuve —

1. Visupirma grybais ap
sinuodijusį reikia išvemdin- 
ti, kutenant jo gomurį su 
bet kuo.

2. Paskui duoti gerti daug 
ricinos (castor oil), kad vi
duriai su nuodingų grybų

: likučiais kuo greičiausia iš
situštintų.

VOJO,

maisto ir reikės biskutį pil
velį suveržti. Be reikalo po
nas Molotovas baiminos, Vo

sutikti Molotovo, negalima Į kjetijoj viako gali gaUti 
sakyti, kad v: jų veiduose pirkti, jei tik turi pinigų, 

o, be to, žuvį gali gauti be 
kortelių. Taip buvo perei- per nuolatinį mokslą, idėjų 
tais metais gruodžio mene 1 laukinės tautos virsta kui 
sį, kaip šiandien yra — ne- tūrinėmis ir naudingomis 
galiu pasakyti, nes nežinau, i valstybėmis.

būtų buvęs džiaugsmas ir 
pasitenkinimas. Tik simpa- 

Į tizuoją rusų bolševikams kė
lė ovacijas ir reiškė džiaugs
mą, o kiti buvo šalti ir re
zervuoti. Kadangi reikia — 
ir eina į gatves kelti ne nuo
širdžių ovacijų. Molotovas 
viešėdamas Berlyne įvairio
mis progomis nusifotogra
favo su Hitleriu ir Ribben 
tropu. Vokiečių laikraščiai 
mirgėjo nuo tų fotografijų 
Charakteringiausia fotogra
fija buvo Volkische Be-> 
bachter įdėta. Toje fotogra
fijoje Hitleris sveikinasi su 
Molotovu. Kai pažiūri į šią 
fotografiją, atrodo, kad Hit
leris kietai sugniaužęs kai
rę ranką ir pasirengęs smog 
ti Molotovui į ausį. Kaip 
ten buvo, sunku pasakyti, 
bet kartais vidaus mintis 
pasireiškia kokiomis nors 
išorinėmis formomis.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTAT1VF

6343 So. VVestern Aven
Telefonas REPUBLIC 0051

Irt 5

(“Draugas" Acme telephoto)

Francis Biddle, naujas 
Jungtinių Valstybių proku
roras.

Vieną vakarą, apie 9 va
landą, ponas Molotovas (aš 
jį vadinu ponu, o ne drau
gu, nes nėra pasauly dides
nių ponų kaip Stalinas ir 
Molotovas, kuriems darbi
ninkija turi vergauti). An
halter stoty skutasi barz
dą. Atlekia į Berlyną anglų 
bombonešiai. Po visą Ber
lyną sklinda sirenos balsai, 
kad pavojus ir visi turi 
dumti į rūsius. Molotovo 
barzda išmuilinta, nepatogu 
diplomatui su mulina barz
da drožti į požeminį rūsį. 
Kol b&rzdaskutis sutvarkė 
pono Molotovo barzdelę —

Sveikata — Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

NUODINGI GRYBAI . ti. Reikia jį judinti, už plau-
Lietuviai labai 

grybauti ir grybus valgyti.
Daugelis nepažįsta Ameri- 
koe augančių grybų, todėl 
labai dažnai pasitaiko apsi
nuodijimų šungrybiais.

Žmonės pasakoja, kad ver 
dant grybus reikia įmesti 
į puodą žibantį sidabrinį pi
nigą ; esą, jei pinigas pa
juosta, tai tokie grybai pa
vojinga valgyti. Galbūt, kad 
tame yra daug tiesos. Bet 
jei perplautas grybas greit 

i pajuosta, ar pamėlynuoja,
1 jei iš jo sunkiasi baltas 
“pienas”, jei palaižius yra 
kartus, tai tokie grybai tik
rai yra nuodingi. Geriausia 
rinkti tik tokius grybus, a- 
pie kuriuos jau iš patyrimo 
žinai, kad nėra kenksmingi.

Ir gerieji grybai, jei yra 
peraugę, arba susenę, pasi
daro nuodingi. Kai kurie 
grybai yra labai gražios iš
vaizdos, “mėsingi” ir turi

kad tik neužmigtų. Tik ne
valia jį šaltu vandeniu api
pilti, nuo ko gali būti blo
gai.

Gydytojo prirašytus vais
tus bei patarimus reikia iš
tikimai pildyti. Kartais ir 
prie stropiausios priežiūros, 
silpnesniems susidaro viso
kių komplikacijų: vieniems 
akys nusilpsta, kitiems vi
duriai susigadina, kiti gau
na inkstų ligas, kitiems šir
dis nusilpsta ir t.t. Kad iš
vengti liūdnų pasekmių, gy
dytojo paslauga yra būtina 
po kiekvieno apsinuodijimo.

Grybavimo sezonas jau 
čia pat. Grybų mėgėjams 
patartina šio straipsnelio 
turinį gerai įsidėmėti, kad, 
reikalui prisiėjus, žinotumėt 
ką daryti.

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas K. ž. — Daž-
charakteringą grybišką kva nai pavyksta Hay Fever pa
pą, bet lygiai kaip pas mus- gydyti desensitizacijos bū
miręs juose randasi .nuodai 
vadinami “musearinas”. Tai 
gi nežinomų grybų gražia 
išvaizda neapsimoka pasiti
kėti.

Nuodingais grybais apsi
nuodijus, pasireiškia tokie

du, bet nevisuomet. Dabar 
jau pervėlu imti injekcijas. 
Gydytis reikia pavasaryje.

Atsakymas Pr. B. — Ku
nigo Kneippo gydymo me
todas medicinos mokslas 
neneigia ir. hydroterapija

simptomai: ligonis pradeda | moderniškoje medicinoje už- 
smarkiai vemti, vidurius; ma labai svarbią vietą.

Atsakymas V. L. — Per 
didelis tabako vartojimas y- 
ra viena priežasčių, kuri 
trikdo širdį. Basedovo liga,

1941-VHI-20.

Kaip per debesy nuolatinį 
: lietų amžiais net nolos pa
velkamą Ir jų įkūnijimą net

išgąstis, jaudinimasis, rū
pestis, perilsimas ir šimtai 
kitokių priežasčių taipgi šir
dį gadina. Pašalinus prie
žastį, širdies palpitacija pra 
nyksta.

Atsakymas V. D. — Pa
tariu nueiti pas gerą oku
listą ir pritaikinti mergai
tei prizmatinius akinius. 
Vaikams žvairios akys atsi
taiso dėvint bent keletą me
tų prizmatinius akinius. Su
augusiems tik oper.acija a- 
titaiso žvairumą.

Atsakymas J. P. — Jei 
tamstai smarkiau dirbant 
ar bėgant pradeda smaugti 
gerklėje ir sunku Kvėpuoti, 
tai atrodo, kad tamsta ser-

3. Skubiai šaukti pagal-į gi širdies liga. širdies ligų
bon gydytoją.

4. Iki gydytojas atvyks,
virsta į naudingą molį, taip duoti ligoniui gerti stiprios 

kavos ir neleisti jam umig-

būna įvairių, tad patarimų 
per laikraštį nėra galimy
bės teikti. Kreipkis pas gy
dytoją.

PASKOLOS — narnama statyti, remontuoti ar 
pirkti, ngametia Iimokėjimo Planas.

DINING ROOM NMTR — 
vok hfth — nrrmnoM «ft>- 
— RITOM — RADIOS — RF 
rRlGRRATORH — WA«HRR* -

MANGKLH — mTOVKH

VA8ARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAI) IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

Tapkite Finansiniai NepriklausomiUl

TAI IPYIZITt įstaigoje. Jūsų indeliai rūpea-
■ aaL/I I 1x1 I C tingai globojami lr ligi Ift,000 ap-

trauMti per Kedera4 Savings and Loan Corporation. Mokame 
’ 4H*. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

KFMV PASlTtKftJIMO IR UTVKRMftH REKORDAS

46 Metai Sekifatagn Patarnavimo, Neaunkrlauriilam Nei 
Vieno klljentol

Keistuto Savings ano Loaa Aseoctation yra šymiausta. seniau 
■na tr tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago, I1L
šos. M. Mozeris, Sec’y.

K8B38HR*K?====MBRHMBREEaC^
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kuklios Seserų
KazimieriečiŲ
išleistuvės

Nors įvyko keletas dides
nių parengimų, vienok ge
rųjų Šv. Kazimiero seserų 
prietelių nesulaikė nuo da
lyvavimo pavakarėse trijų 
seserų, vykstančių Argenti
non. Sekmadienio vakare 1
ruimingon akademijos salėn 
susirinko virš 300 svečių. Į 

Po užkandžio Šv. Kaži- , 
miero seserų kapelionas ir 
ARD dvasios vadas kun. B. 
Urba vadovavo programai. 
Vaizdžiai apibudino vakaro 
tikslą, seserų pasiaukojimą 
ir pakvietė eilę svečių. Pir
miausiai kalbėjo prelatas 
M. Krušas, paskui ARD cen
tro pirm. A. Nausėdienė, 
kun. A. Baltutis, kun. A. 
Deksnys (“dėdė”), kun. J. 
Mačiulipnis, kun. Ig. Alba
vičius, adv. J. Grišius, dr. 
Atkočiūnas, kun. A. Deks
nys, B. Nenartonis, o cent
ro rašt. V. Galnaitė įteikė 
linkėjimus iš Moterų Są-gos 
seimo ir aukų 11 dol. Vaka
ro vedėjas dar pakvietė at
sistoti svečią kun. Mažeiką 
iš Shenandoah, Pa., kun. J. 
Naudžių iš Indiana Harbor, 
Ind., ir kun. Ciniką.

Tarpais kalbų akademike 
Druktenytė, akompanuojant 
rodos, Laucaitei, dviem at
vėjais padainavo “Kur ba
kūžė samanota”, “Plaukia 
sau laivelis Argentinos 
link”, “Ten kur Nemunas 
banguoja” ir “Paukštutė 
lakštutė”. Druktenytė yra 
jaunutė dainininkių pajėga. 
Jai dainos mene ateitis švie
si.

Galop programos vedėjas 
perstatė išvykstančias sese
ris: Esterą iš Chicago Hei
ghts, III. Tuo tarpu Baltru- 
šienė pasveikino vardu visų 
Chicago Heights lietuvių. 
Perstačius seserį Rosalą iš 
Šv. Jurgio parap., kurios ir 
motinėlė dalyvavo, nuošir
džiai pasveikino Nausėdie
nė ir O. Kazlauskaitė. Tre
čioji sesuo Adorata iš Bos
ton, būsima viršininkė, ta

rė atsisveikinimo žodį. Visi 
svečiai atsistojimu ir gau
siomis ovacijomis linkėjo 
joms sveikatos ir kantrybės
ištesėti nelengvam darbe.

*
Aukų seserų kelionei su

dėta $550. S. J.

Iš Town of Lake
Visi važiuojam į “Drau

go” pikniką. Taip townof- 
lakiečiai skaitlingai ruošia-, 
si dalyvauti į “Draugo” La- 
tor Day pikniką ir visi iš 
anksto perka 1941 Buicko 
Special tikietus. Sako, kad 
šįmet automobilius teks vie
nam iš šios kolonijos. 
Važiuojam!
Paremkim!

Pramogą seserų Pranciš
kiečių naudai ŠPAR 3 sk. 
rengia pirm. M. Sudeikienės 
namuose, 1632 W. 46th St., 
rugsėjo 12 d. Be pirminin
kės darbuojasi ir pramogos 
tikietus platina Šimkienė, 
Alužienė, Starselskienė, A. 
Snarskienė, O. Sriubienė, O. 
Vaznienė ir kitos.

Bus gražių dovanų, o Su
deikiai visus maloniai pri
ims ir pavaišins, kaip ir vi
suomet. Pelnas bus nuvežtas 
į ŠPAR seimą, kaipo dova
na. Tikimasi svečių - vieš
nių ir iš 1 ir 2 skyrių.

z Rėmėja

Labdariu išvažiavimas
Town of Lake. — Labda

rių Sąjungos 1 kuopa ren
giasi prie didelio išvažiavi
mo rugpiūčio 31 d., nuosa
vam ūky. Visi kviečiami at
važiuoti ir pamatyti didelį 
darbą, kuris jau pusėtinai 
pastūmėtas, t. y. statyba 
senelių prieglaudos. Darbas 
eina pirmyn, bet sykiu la
bai reikalinga ir visuome
nės parama.

Statybos pirm. kun. A. 
Linkus daug darbuojasi tuo 

I reikalu.
Lietuviai! Visi kviečiami 

atvažiuoti į tą pikniką ir 
prisidėti prie kilnaus dar
bo.

Labd. 1 kuopos veikėjos:

BUS '‘DRAUGO” 
PIKNIKE

Antanas Budris

West Sidės Rūtų Daržo mu
zikantų pirmininkas. Jisai 
su savo draugais muzikan
tais ne juokais rengiasi šau
niai pasirodyti “Draugo” 
jubiliejiniame piknike. O jo 
draugai muzikatnai yra šie: 
Pranciškus Bistras ir Benis 
Pavis.

Antanas Budris su savo 
jerichoniška triuba trimi
tuos prie Buicko prieš pat 
traukimą. Jo triubos balsu 
minios žmonių tada bus su
trauktos aplink Buicką ir į 
trumpą laiką bus nulemta, 
kam ta šauni dovana turės 
tekti. O jo žemaitiška or
kestrą nuo pat pikniko pra
džios Vytauto Parke prie 
West Sidės vyrų skyriaus 
muzikuos ir visus-linksmins, 
o pasižymėjusiems biznie
riams grieš sveikinimo mar
šus.

Muzikantas Antanas Bud
ris gyvena adresu 2310 So. 
Oakley ave., tel. Canal 9154.

Labdarių piknikas
Dievo Apvaizdos parapija. 

— Labd. Są gos 4 kuopos 
piknikas įvyks rugpiūčio 31 
d., Labdarių ūkyje. Busas 
išeis 12 vai. dieną. Nuveš 
ir parveš už 60 centų.

Visi kviečiami dalyvauti 
šiam išvažiavime. .

O. Lukošienė

Subankrutavo aktorė
Pasižymėjusi Chicagos ar 

tistė Nan Blackstone daug 
uždirbdavo, bet daug ir pra
leisdavo. Jos išlaidos buvo 
didesnės, negu pajamos. To
dėl prisėjo pasiduoti bank- 
rutan. Ji uždirbdavo per 
$11.000, bet pasijuto skolų 
beturinti $10.556.09.

Mirė bečtužinėdamas
Emil Linder, būdamas 

71 metų amžiaus, jausdavo
si, kaip jaunas ir užsiimda
vo jaunųjų žaidimais. Bet
gi ir tokiam atėjo galas. Be- 
čiužinėdamas “skeltais” čiu
žinėję adresu 4444 North 
Broadway gavo širdies ata
ką, apalpo ir mirė.

Vakacijos blogai 
pavyko

Edward J. Hutton, 19 
metų vaikinas, gyv. 2021 
Wilson ave., buvo išvykęs 
praleisti vakacijų į Nashua, 
Ia. Ten norėjo perplaukti 
per Cedar upę, bet pailso ir 
prigėrė.

Vedimo laisnius gavo:
EJjvard ’E Tpltusis, Do

rothy RuLlienbcrg.
Jam^y F. Lobas. Ross 

Gcrz.
Feb': Bogdar, Pctrouella 

W i Ik a n

Jol n Balkonis, Jtan Gor- 
ka.

Vienas didžiausių muzikų- 
pianistų ir kompozitorių, 
Liszt, — buvo katalikų ku
nigas.

x* IF you suiier monthly "s

Nervous 
> Blue—

8tart taklng famous Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound 
at once. It’s one medlclne made 
especially for women that helps re
lieve headache, backache, crainps, 
weakness, nervousness—due to 
funetional monthly dlsturbances— 
lt's helped hundreds of thousands 
of women to go “smlllng thru” dis
tress of such dUUcult days.

Taken regular ly—Lydia Pink
ham’s Compound helps bulld up 
reslstance agalnst such tired, 
eranky feellngs. Try itt

rr

Apart Apsaugos, Turime CCAA AAA AA
ATSARGOS FONDĄ Virt JJUU.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.

EEM :aad:
LOAN ASSOdATIONofCblcafa
JTJSTIN MACKJESVICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VlRginia llll

J

•AKT. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
fltotaudM Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 . 620 W. 15th Ave.

DAFFY DRAMAS
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Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi 
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

M. Sudeikienė, B. Alužienė, •
S. Šimkienė, O. Vaznienė ir 
kitos gamina visokių skanu
mynų ir visus atvažiavusius 
pavaišins.

Trokas išvažiuos nuo Šv. 
Kryžiaus bažnyčios 1 Ovai. 
ryto. Neturintieji automobi
lių galės nuvažiuoti troku.

Labdarė

Raidas” brangiai 
atsėjo

Stanley Wendut, 24 metų 
amžiaus, tavernoj gavo pa
siūlymą pasivažinėti auto
mobiliumi. Pasiūlymą priė
mė. Prie 59-tos gatvės ir 
Massasoit nepažįstami ge
radariai padarė jam “iiold 
up” ir atėmė $19.00.

Hartha Madera, 745 West 
Garfield blv., pranešė poli
cijai, kad jos name buvo ne
kviesti svečiai ir pasiėmę 
$60 grynais pinigais ir už 
$120 jvairių daiktų.

VZA-TCH THt* PFETZEL.
TYRUSI—

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick

Thousands who sufTered from the torturing 
pa i na of rheumatism, soatica. lumbago, neu- 
ralgia and neunlis—are cerlainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a ųuick-acting formula which speedily 
relieves those ezhausting muscular aclies and 
pama. NURITO is trustworthy and dependable 
—con tams no opiates. If you want to feel agam 
the joy of relief from pain—•so you can work in 
peaee and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If tho 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction-eyour money will be 
refunded. Don't auffer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.C.)

Taupykite Vartotus 
Pašto lenktus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbol 
Taupykite vartotus pašt« 
ženklus? štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto- 
sę, kur kasdien pereina 
daug pašto.

MARIAN MISSION CLUB 
Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

( Gerą darbą artimui pada
rysi, jei prikalbinsi jį užsi 
sakyti “Draugą”.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS ,

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4005-07 SOUTH HERMITAGB AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. Li/Fayette 0727 s-

Radlo Programas — 10:00 vai. antradienio Ir flefttadlenlo rytais, 
U Stoties WHIP (1520), su P. Saltimieru.

MIUIONS AMII—Miracle Whip does work wondtrs 
with salads I A unique combinatjon of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite saled dressing,

*******************

MIRACLE WHIP! 
£ Its "different" flavor 

alv/ays makes a hit.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYK AI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PIARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO 30-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LĖKTUVU Ą.

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western .Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572

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

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

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 28rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 1081 h Street 

Tel. PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908

H
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CLASSIFIEDSu moterimis bėda
Ir plėšikams su moteri

mis bėda.
Trys plėšikai įsibriovė į 

krautuvę adresu 3009 No. 
Halsted st. Persigandusi 
krautuvninkš suklykė. Vie
nas plėšikas tada smogė jai 
per galvą. Ji ne tik netr.uti- 
lo, o klykė dar labiau. Per
sigandę plėšikai pasigrobę 
tik $10 bego lauk. Bet mo
ters klyksmą buvo išgirdęs 
jaunas kaimynas, kurs su 
maišu golfinių instrumentų 
ėjo pro krautuvę. Jisai me
tęs savo maišią, sugriebė vie 
ną plėšiką. Kiti pabėgo. 
Bet iš suimtojo policija su
žinojo, kas buvo jo draugai 
ir todėl pabėgusieji buvo 
suimti.

Sugrįžo iš 
"hoaeymooi

Brighton Park. — šiomis 
dienomis sugrįžo iš “honey- 
«moonu vakacijų Malvina ir 
Petras Černauskas. Jie buvo 
pasiekę šias vietas: Dcnvcr,
Colorado Springs, South 
Dakota, Wyoming.

Šia proga reikia priminti, 
kad jų šliūbas buvo labai iš
kilmingas. Žmonės apie tai 
neužmiršta ir tebešneka.
Prie altoriaus maršavo be 
jaunavedžių 19 porų palydo
vų. Vestuvių pokilis buvo 
didelis ir labai linksmas.
Įvyko Bridgeporte Lietuvių 
Auditorijoj. Šliubas-gi buvo 
Brighton Parko Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčioj.
Žmonių buvo tiek prisirin
kę, kad buvo Trupina bažny
čia if dar antra tiek prie 
bažnyčios.

Jaunavedys yra plačiai ži- IgMcio Algarra. Ku- 
nomų biznierių sūnūs. Nuo- bog koB3ula8 chicagoj, tapo

ji

Kubos konsulas 
sužeistas

taka yra Antano ir Kastan- 
cijos Šimkų duktė. Pnai 
Šimkai teip-gi yra pasižy
mėję biznieriai, užlaiko duo
nos kepyklą, 3045 W. 42 st. 
P-nai Šimkai yra seni “Drau 
go” skaitytojai ir rėmėjai. 
Ateinančiam “Draugo” ju
biliejiniam piknikui pažadė
jo dovanų, bet svarbiausia 
tai pažadėjo patys būti ta
me piknike su visais drau
gais ir pažįstamais ir di
džiulėse vestuvėse buvusiais 
svečiais “Draugo” pik
nike bus ir tos poros, kurios 
minėtiems jauanvedziams 
buvo palydovais. O tus po- 

buvo šios: btį

automobiliaus užgautas ir 
sunkiai sužeistas. Nelaimė 
atsitiko prie Writwood ir 
Lakeview avė. Jisai ėjo su 
žmona, kuri teip-gi buvo už-

Edward Shimkus (garbės 
pajaunis) ir Stella Sann.

Andrew Burinskas ir
Adelle Burinskas

Edward Černauskas ii 
Franees Olbik

Edward Aleksas ir Jose
phine Zizas

Henry Paszko ir Lillian 
Plach

Howard Graff ir Helen 
Stočkus

STREIKININKAI DARBAN

(“Draugas” Acme telephous

Laivų stątybos darbininkai Kearney, N. J., streikavo tris savaites. Pagalios 
Dėdė Šamas paėmė tas dirbtu- ves į savo rankas ir streikas pasibaigė.

Senutė žuvo po 
garvežiu

Katherine Dougherty, 86 
metų senukė, gyv. 3503 Se 
minary avė., buvo ąnt gele
žinkelio prie Raeine avė. ir 
Henderson st. £jo preki-

gauta ir sužeista. Amt ran-, jūs traukinys ir ji nesuspėjo
dasi Cclumbu3 ligoninėj 

Drai tris. kuris užgavo
konsulą ir jo žmoną' •v-ko 
kad jiedu užeis jo ke':«*n. 
Draiw*ip paebstas.

Sugrįžo į apvogta namą
Samvei Mayoish, 151' So. 

Keeler avė., išleido savo 
žmoną ir du 'tikus vakaci- 
jų. Likęs vienas. giaž:ai iš
valė Astą. šeimynos su^rįž- 
ant laukti jis išėjo lauk, 
sėdo «uvo automobiliui ir 
užmigo Tuo tarpu p^šikai 
į jo f1 itą įsilaužė ir pavogė 
daik-ų už $50.00. šeimyna 
sugrįžo > apvcg’ą narna

Pabaigė amžių
Charles H. Schweppe, 30 

metų amžiaus, garsus Chi
cagos finansininkas, labda-

Raymond Milašius ir Al- rys ir St. Luke ligoninės 
dona Gražulis Į prezidentas, pabaigė savo

Joseph Chesna ir Stelle amžių. Gyveno Chicagos
Norkus priemiestyje Lake Forest,

William Klimas ir Annc 405 Mayflower Rd. Iš nak-
Baranauskas ties rastas lovoj negyvas

Frank Lazauskas ir Vale
rija Waitkus

Joseph Sims ir Stella 
^Rimkus

Victor Krasauskas ir 
Franees Paskačunas

Henry Runge ir Harriet 
Waitkus

ItElKALINGI DABBIN INKAI
__HELP WA.MEB — VYRAI
"TOOL ROOM LATHE HAND” 

— patyrės prie "bakellte” moiaų. 
Neateišaukite jeigu ne-esate pilnai 
kvalifikuoti Dėl pasitarimo tele- 
foauokite HAKrlson 3067.

AUTOMATIC B & S šrubų ma
šinoms operatorių. Patyrusių. Ne
reikia sustatyti. Kreipkitės;

EVEKSHAKP,
HMM) ltoscuo Nt.

MABOEITE I’.UIK IK APYLINKEI 
KAB TURITE MAINYTI ARKA

NORIT PIGIAI PIRKTI;
SStb lr S. CatapbeU Avė. 6 kam

barių mūrinis cottage kaina *3,50< 
įmokėti *600.

Ant Rockwell St. lr 64th 6 kam
barių mūrinis bungalow, 2 karų 
mūrinis garadžius, kulia 16.860.

6 kambarių tuediuis eottage — 
reikia pataisyti, kulną *'.260.

6 • lietų kampinis mūriais namas 
po 4 kambarius, kaina * '2,500.

2 fletų po ti kambarius — 2 boi
leriai — bungalow stogts, kaba* 
*8,500. 4 fletų mūrinis lamas po 
6 kambarius, ant 2 lotų j astatytas, 
įmokėti *1,600.

Bizniavus namas, randasi tarp dl-
VAISTINIŲ MOKINIŲ (GIZE

LIŲ) — Patyrusių nuolatiniams 
darbams. Geros pradedi nės uigos 
su nepaprastom progom įsidirbti dėlių dirbtuvių — taverno ir luneh
pirrayu. Kreipkitės ar rūdykite į

WAlA»ltEEN IIRKJ OO., 
744 Bo»vu Are.

NEPAPRASTOS DARBŲ PRO
GOS — progresuojančloj ręstu u ra ri
to organizacijoje dva rio būdo jau
niems vyrams, nuo 20 iki 34 metų. 
Proga įsidirbti aukdtyn gabiems. 
Aukščiausios a,lg<oe patyrusiems "bus 
boys,” ”waltersk” “counter men,” 
''griddle men,” "carvers.”

O’CONNELL’S, 12» W. Ohio St.

“SPINDLE CARVER" prie pui
kių "ilpholatered” baldų.

PULLMAN COUCH CO..
375V Su. AshtauMl Avc,

HELP YVANTED — MOTERYS

OPERATORKOS. pilnai patyru
sios siuvime “wash” dresių. Section 
darbas, gera užmokestis, nuolatinis. I ro namas.

biznis — 6 gyvenamieji kambariai. 
Kaina *4,600. Savininkas priima į 
mainus lotus arba didesnį nam*— 
pridės pinigais.

Taipgi turime didelį pasi rinkim* 
visokių namų po vis* Chicagų: prl- 
v a tiekų lr bizmavų, tariu ų mažų lr 
didelių, gailina pigiai pirkti arba 
mamyti.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile k* 
jūs turite, kreipkitės pas; 
CUAKLES P. SLROMSK1S A CO.,

0021 S. Weeteru Avė.
Tel. Kep. 3713 — Vak. Prus. 1111

TEISINGI BARGENAI
Parsiduoda 2 fletų po 4 kamba

rius naujas luodermiškas mūro na
mas. Tiie sienos prausykloje, “Klt- 
chen” kabinetai.

6 kambarių moderniška naujo 
mūro rezidencija.

10 fletų geras mūro namas.
3 fletal lr Storas; Bizniavus tnū-

Pavogė vaiko banką
Į Paul Fainer, 4554 No

NORTHWESTERN MFG. CO., 
121* W. VanBureii.

8 lietai, 8, 5 lr 6 kambarių ma
ro namas.

6 lotai visokio djdžio........ Apžiū
rėkite!

'die visi namai randasi Mar
ųuette Farke ir teisingomis kaino
mis.

Rašykite ar matykite:—•

JOE VILIMAS 
*753 So. KockwcII St.,
Tel.: HEMiock 2323

MERGINOS IR JAUNI VYRAI, — 
maisto dirbtuvėje reikalingi darbui. 
Nuolatinis darbas, gera alga. Kreip
kitės į: PURITAN FOOD PRO- 

Keating avė., įsilaužė vagys ' d<jcts, su No. pespiniuęs Street.
PIRŠTINIŲ SIUVĖJOS — paty

rusio* siūti skūdines darbo piršti
nes. Nuolatinis darbas, gera alga. 

ADVANCE GI.OVE CO.,
215 W. ontarū. St.

ir kitų daiktų pavogė vaiko

Norėjo pasilsėti
Negras James Edwards,

58 metų amžiaus, gerokai 
paėmęs ant drąsos, norėjo 
atsilsėti, nes jautėsi pavar
gęs. Atsigulė ant Rock'banką, kur buvo $2.00 
Island geležinkelio prie 29 
gatvės. Pradėjo eiti preki-j 
nis traukinys, o negras nei

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

per gelžkelj perbėgti. Žuvo ; krust Per per3jo garve. 
po garvežio tekiniais. Ji i žys ir penl!1 vagonai. Pa3i. 
ant geležinkelio rinko ang-1 kad negra3 taip guls. 
Us ir dėjosi į maiSiuką. Be jo jog vagonų tekiniai
anglių prie jos policija rado 
$127.00.

Šovė į namų savininkę
Kari Schutt, 42 metų am-, 

žiaus, 1709 North Park ava, 
buvo suareštuotas ir prisi
pažino, kad jis šovė į namų 
savininkę, taip darė dėlto, 
kad ji liepė jam išsikrausty
ti iš jos namo.

Nelaimė garadžinje
Garadžiuje, 3920 Ked v ale 

avė., viename automobiliu j e 
sprogo gazolinas. Du žmo
nės buvo sužeisti, o iš to ki
lęs gaisras nustolių padarė 
už $15.000.

W(ll K STL’IJ I O
1*44” VVest Street

3<r<» /Z?

nepalietė.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis' užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas. -

420' W. 63rd Street
Tel.: Biznio 

Rez.:
ENGIeuood 5883 
ENGIeuood 5840

WHOLESALE 
LIQUOB 
IŠTAIGA

M. KANTER, Snv.<< •

Uveflelame 
po vis* 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUOĄ

iS» t.a n e: i t ?.*

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
TeL BOULEVARD 0014Byla prieš miestą

John Kronenbitter, 515 S. 
R avė., Maywood, III., pa
traukė teisman miestelio 
valdžią. Jisai b*vo ugnia
gesių maršalas iv išėjo j

Anthony Ridokas ir Frsn Penai» gegužės 26, 1934.
ces Urnežis į £et Pensįj^ tepradėjo gauti
Anthony Klimas ir Victoria kovo 1941. Per teismą pa- 
Pasiskevičius | reikalavo užsilikusios su-

Charles Micka ir Dolores mol!' kuri 8iekia 
Lang

Bruon Shukis ir Celina 
Shukis

Garbės pajaunė — Gene- 
vieve Ramanauskas

Žiedą nešė Paul Kern.
Kvieslys.

Pabrangs pienas
Rugsėjo mėnesio pradžio

je pabrangsiąs pienas. Chi
cagiečiai vietoj 14c., turės 
mokėti po 16c. už k v. Kar
tu pabrangs kiti pieno pro 
dūktai — sviestas, suris ir 
creamas.

Gyventi tautai ne tik šven 
Čiausia pareiga, bet ir di
džiausia laimė.

• Lbtin to

PIIIIBICH'S 
TUGOSLAV-AMERIGII 

RADIO BROADCAST
Bvary Saturlay, 1 *30 to 2130 P JtATATION WH1R 
i 1480 kflocyelM
F (PM OUttsa *H T«* Duq

• Paatadac a projnua of •
Yugoslav Folk Muile

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN STOKERIAI

ATYDA — Per Visą Šį Rugpiūčio Mėnesį Dar Yra 
Progos Kiekvienam Pirkėjui FREEMAN ŠTOKE 
RIO 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)
Salia Freeman įrengiame dar kitų keturių 
Išdirbysčių stokerius.

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius 

Radios
Piumbing Įrengimus 

Aliejinius Pečius 
/ Skalbiamas Mašinas

JOSEPH BAGDON
— Savininkas —

4704-06 So. W«stem Avew Chicago, III.
Tel.: LAFayetto 3138

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimals

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd. 
EEN. J. KAZANAUSKAS, See.
' Turtas virš $1,000,000.00

“VEITERKOS” — nuo 18 iki 30 
m. amž., patyrusios. Trumpos va
landos “luneh” patarnavime. Nerei
kia dirbti Sekmadieniais. 45 centai 
į valandų.
MERCHANDISE MAKT DRUG 
STORE, Wells St. eutrancc. Kreip 
kitės prie Miss Hedges. 

"ENGRAVING PRESS" OPERA
TORKOS — Patyrusios moterys ar
merginos, angliškai kalbančios.•
Nuolatini darbai. Geras užmokes
tis. Kreipkitės į "employment" ofi
sų ant 3-čio aukšto.

MARSH ALL FIELD * CO.

“COIL VVINDERS & FINISHERS 
— I. F. — R. F. field coli.” Nuo 
35c iki 40c į valandų.

UNITED PRKKSED PRODUCTS, 
4117 So. AlK-rdecii Avė.

PARSIDUODA MEAT MARKET 
IR GROCERNE

DUS Y BEE Mea* Markei kr Uvo- 
centi parsiduoda labai pigiai. 
Kreipkitės adresu — 3455 W. 5*th 
S*, arba pašaukite telefonu — 
REPnbHc 12*4.

REN DON STORAS
Per daugelį met,ų buvo bučernė. 
Tinka bile bizniui: barberiui, kriau
čių!; nėra arti tokio biznio. Švari 
vieta, didelė. Tinka tavernai au rū
mais. Arba parduosiu ar mainysiu 
ant paprastos nuosavybės. Pigi kai
na. pigi renda. Savininkė našlė, par
šunku bizny būti. 3435 Su. IValiavc 
St., 3 floor fron t.__________________

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAM 
SUKNELIŲ

BLUSKELIŲ
PIRATINIŲ

KOJINIŲ
FOtMET’BOOKŲ

KORSETŲ
KTDIK1AMS DRABUŽIŲ 
V. VILE1SIENB, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

— ■■■■ —

Lempoms apdengai.ų siit 
VEJOS REIKALINGA. — Patyru*: į 
sios Atsišaukite ko-greičlausiai.
ARTISTIC LAMP & SHADE CO., | 

1530 Armitage Avė.

FBANEŠIMAS VISUOMENEI!
šiuoiitl prazuSui vbibems savo kos- 

t'uniteriams kad mano DUON- 
KEPYKLA hux laikinai uždaryta 
priežastyje >mst4ei(tfnw» automoMHo 
m-laimėje. Atldaryma-s biznio bus 
pranešta, vėliau*.

LUDWIK GOTORTT

VEITERKOS — švariai atrodan
čios ir patyrusios. Taip pat mer
ginų dirbti trumpoms valanaortrs. 
Pietai ir vakarienč.

PALM GROVE INN.
58tli Ir Outer Drive.

Didžiausias pasaulyje na
mas yra Šv. Petro bažny
čia, popiežių bažnyčia Ro
moje.

Pirmasis universitetas 
Amerikoje įsteigtas 1551 
m., Lima Peru, yra Šv. Mar
ko Universitetas, katalikų.

Nesekime tų, kurie išsiža
da savo kalbos ir katalikų 
tikėjimo, nes tr Dievas jų 
išsižadės paskutinę teisme 
dieną. — I. Leščius

Elektroje žodis “voltas“ 
yra kilęs iš žymiausio elek
tros žinovo ir išradėjo, Vol- 
taš kuris, — buvo katali
kas.

Murinę Mothes, deanses and refreshea 
irritated, reddened nembranes caused 
bv head colds, driving, vyiods, movies^ 
elose work, ūte hours, Free dropper 

all Dravrith each bottle. At i rug Stores.

PLATINKITE “DRAUGĄ

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajew»ki 
“Shorty”

MCSŲ
NAUJAM VARTOTI 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, IU.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELB LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022
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Jurgio Parapijos Vasarinis, Paskutinis Piknikas 1
-Įvyks-

Sekmadienį, Rugpiūčio (August) 31-mą dieną, 1941 metais
VYTAUTO PARKE 

Prie 115ios Gatvės........................ .Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue

šis Piknikas yra prisirengimo Piknikas prie Auksinio Parapijos Jubiliejaus, šia- } 
me Piknike bus traukiama naujas BUICK automobilius. Bus puiki muzikalę progra
ma ir t. t. Žada būti svečių ir iš kitur, tarp kurių ir Prof. Pakštas.

Vaikučiai iki 12 metų amžiaus gaus dykai dovanėlių iki 2-tros valandos popiet, a 
kurie turės bent vieną automobiliaus laimėjimo tikietėlį. Ineit į daržą reikalinga ų 
kiekvienam automobiliaus laimėjimo tikietas. Kas atvyks, tas nesigailės. Bus pil- Sf 
nai patenkintas įvairumais. '

(ll

v

Kviečia visus parapijiečius ir kaimynus — KLEBONAS IR KOMITETAS. „;v

AR ŠILTA, AR ŠALTA: AR LYTU, AR SNIGTŲ, 
DRAUGO" PIKNIKAS ĮVYKS IR BUS DIDELIS!"

Praeitu metų rekordas svyruoja - bus• 
sumuštas! Yra ir dovanu piknikui! mu

“Draugo” administracija 
prašys “ekstra police pro- 
tection” pikniko dienoj, nes 
praeitais metais buvo dide
lis vargas su automobiliais, 
kurie netilpo Vytauto par
ke.

Praeitų metų rekordas 
tikrai svyruoja, nes visose 
kolonijose entuziazmas yra 
didelis. Visos radio stotys w~'

P. Mandravickui iš Ke
nosha, Wis.

V. Matuliui iš Athol, 
Mass.

K. šarauskui iš Kenosho, 
Wis.

O sekantiems “Draugo’ 
administracija taria nuošir
dų ačiū už sugrąžinimą po 
vieną knygutę:

S. Gužauskas iš Kenosha,

skelbia “Draugo” pikniką ir 
nepaisant kas ką rengia tą' he’y “ 
dieną, “Draugo” diena Vy- R ’ Kam;{aitig 
tauto parke per Labor Day 
tikrai bus didelė.

J. Baranauskas iš Hump-

iš Gary,
Ind.

J. Laurinaitis iš W. Vir- 
Rengimo Komisija lanko, gįn£a,

visas parapijas, Įpareigoja 
darbininkus, kviečia svečius, 
rėmėjus. Visų entuziazmas 
nepaprastas. Visi “Draugo” 
prieteliai tik laukia tos die
nos, kai 1941 Buick Special 
hus duodamas vienam lai
mingam Amerikos lietuviui. 
Kalbės kun. Barauskas

Neseniai atvykęs iš Lie-j phia, Pa.

M. Kalazinskienė iš Chi
cago, III.

A. Alekevičia iš Athol, 
Mass. —

J. Pocius iš Waukegan, 
m.

O. Aleskevičienė iš Wa- 
terbury, Conn.

M. Žemaitis iš Philadel-

tnivos kun. K. Barauskas, 
“Mūsų Laikraščio” redakto 
rius, kalbės programos va
landoje Vytauto parke per 
“Draugo” pikniką Labor 
Day rūgs. 1 d. Yra pasiren
gęs suteikti svarbių žinių 
apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir papasakoti apie sa
vo patyrinus Pietų Ameri
koje, Portugalijoje ir Ber
lyne. Bus ir daugiau kalbė
tojų. Taip pat rengiama 
dainų programa.
Biznieriai bus garsinami

Kai garbingieji asmenys 
iš tolimų miestų ar kokiet
svarbesnieji svečiai iš Chi
cagos ir kitur atvyks, jie 
bus garsinami per garsia
kalbį. Anaunceriu bus red. 
narys Ignas Sakalas. Toli
mų miestų svečiai bus kvie
čiami prie garsiakalbio pa
reikšti savo įspūdžius susi
rinkusiems piknikan.
Yra ir dovanų piknikui

Kai -kurie biznieriai, kaip 
A. Petkus ir Andreliūnas iš 
Marąuette Park yra įteikę 
dovanų Pikniko Rengimo 
Komisijai. Prie kai kurių 
žaidimų bus gražių dovanų.

Maloniai prašome ir kitų 
biznierių prisidėti dovano
mis.

Knygutės grįžta

“Draugo” administracija 
labai džiaugiasi, kad tikietų 
knygutės gausiai grįžta. Di
delis lietuviškas ačiū sekan
tiems už grąžinimą po dvi 
knygutes:

J. Gudaitė iš S. Boston, 
Mass.

B. Nekrašas iš Miners- 
ville, Pa.

P. Stanislovaitis iš Cice
ro.

J. Vinciūnas iš Braddock, 
Pa.

A. Puidokas iš Rockford, 
III.

A. Kairys iš Rockfcrd, III. 
J. Pabijanskis iš Melrose

Park, III.
F. Petrauskas iš Sykes- 

ville, Pa.
V. šemetulskis iš Cicero. 
J. Makauskas iš Chicago 
Ag. Balsienė iš Chicago 
A. Lawrence iš Chicago 
P. Rimkus iš Chicago

X Nepamirškite! Federa- 
eijos 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 
svečių-veikėjų.

X Ed. Zamb (Zambace- 
vičius), šv. Jurgio parap. 
choro narys ir solistas, po 
sunkios automobilio nelai
mės, kasdien eina sveikyn. 
Choras laukia jo į savo tar
pą.

X Ona Kazlauskaitė, ži
noma “Draugo” rėmėja, Šv. 
Jurgio parapijos mokyklos 
mokytojoms seserims išvy
kus atostogų, rūpestingai 
jas pavadavo puošdama baž- f 
nyčios altorius. Ir šiaip ji 
dažnai parūpina gėlių baž
nyčiai puošti.

X S. ir O. Pnčkorių, 1514 
W. 57 St., dukrelės krikš
tynos įvyko praeitą sekma 
dienį. Pakrikštyta vardu 
Joyce. Krikšto tėvais buvo 
Julia Sudeikaitė ir J. Puč- 
korius. O. Pučkorienė yra 
duktė žinomų veikėjų J. ir 
M. Sudeikių.

X Frank žemguliui (Sham 
rock), bridgeport i e čiui, su 
Kotriną Minelkaite iš Rose
lando rugp. 30 d. Visų šven
tųjų bažnyčioje bus suriš
tos rankos ir sumainyti žie
dai.

DIENRAŠČIO "DRAUGO"
SIDABRINIO JUBILIEJAUS

PIKNIKAS
aaDRAUGO" MAŠINŲ FONDUI

Labor Day rsr^
VYTAUTO PARKE

Prie 115-tos Gatvės Tarp Crawford ir Cicero

ro.

X ^v. Kryžiaus bažnyčio

je per 12. vai. Mišias šv. gie
da moterų choras, kuriame 
dažnai pasigirsta ir solo 

Dr. P. Atkočiūnas iš Cice-’ dainininkių N. šatūnienės ir 
O. Norkienės. Chorui vado
vauja varg. V. Daukša.S. A. Pileckas iš Chicago 

M. ir E. Rudauskai iš Chi
cago.

M. Lukauskas iš Cicero 
J. Spranaitis iš Cicero 
G. Jaškūnas xiš Cicero 
V. Vaišvilienė iš Cicero 
S. Paseckas iš Cicero 
M. Paseckienė iš Cicero 
J. Šliekis iš Cicero 
O. Milašauskienė iš Cice

ro.
O. Yodikienė iš Chicago 
J. Sinkus iš Chicago
J. Luckus iš Chicago
P. Andrijauskas iš Chica

go.

V. Bernotas iš Chicago 
J. Paukštis iš Chicago 
P. Gedvilas iš Chicago 

(Bus daugiau.)

X Kun. J. Paškauskas,

, Visų Šventųjų parap. klebo
nas ir kun. A. Deksnys (“dė
dė”) trumpas atostogas pra
leido Rytuose ir jau grįžo 
prie savo pareigų.

X Pas Clclenus viešėjo 
klierikas V. Mikolaitis, ku 
ris atostogas leido pas savo 
sesutes Kilmitz ir šernu,> 
kius. Už poros metų kller. 
Mikolaitis bus įšvęstas į 
kunigus.

X Kunigai B. Urba ir VI. 
Urba — pirmas šv. Kazi
miero akademijos kapelio
nas, antras — Dievo Ap
vaizdos parapijos vikaras, 
atostogauja. Abu yra kilę 
iš skirtingų šeimų.

PROGRAMOS METU KALBĖS
Didžiai gerb. Kun. K. Barauskas
"Mūsų Laikraščio" Redaktorius

j t

Orkestrą Šokiams

REZERVUOKITE LABOR DAY

Dienraščiui “Draugui”
IR

SPAUDOS ŠVENTEI

VISI, KAS GYVAS, Į VYTAUTO’ PARKĄ


