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LORDAS HALIFAXAS ,
Europoje eina gandai, jog 

lordas Halifaxas galįs nebe
grįžti Amerikon ambasado
riaus pareigoms. Dėl to ne
tektų perdaug nustebti, nes 
Halifaxo paskyrimas amba
sadorium buvo kažkaip ne
nuoširdus ir staigus.

Reikia nepamiršti, kad 
Anglijos politiniam gyveni
me Halifaxas suvaidino tam 
tikrą vaidmenį, kuris aiš
kiai nesutinka su ’ dabarti
nės vyriausybės vedama po
litika. Jis buvo vienas pir
mųjų Anglijos žmonių, ku
ris dėjo visas pastangas, 
kad išvengti karo su Vokie-

Prancūzijoje Vyksta Areštai
Naciai areštuoja 
didelį skaičių 
savo priešų k •

VERSAILLES, rugpiūčio, 
29 d. — Vyriausybės parei
gūnai vokiečių okupuotoje 
dalyje pravedė platų režimo 
priešų suėnlimą sąryšyj su 
sužeidimu Pierre Lavalio ir

tija. Jis pirmasis tarėsi dar Marcei Deat. Iki vidurdie- 
1937 metais su Hitleriu ir j nio jau buvo suareštuota 
paruošė Chamberlaino pasi- virš 300 asmenų, kai kurie
matymą ir garsųjį Muen- 
cheno susitikimą.

TAIKOS PASITARIMAI
Paskutiniuoju laiku pra

net iš naujai sumobilizuoto
savanorių legijono.

Paryžiuje trys tariamieji
komunistai, kurie turėjo būt
teisiami specialaus teismo,

» *'*“ sušaudyti. Jie nuteisti va-
n e sama, jog Halifaxas vado i. » . ., ... .

, • *x i • • kar uz kitus nusikaltmimus,vavo tam tikrai įtakingai! ,XA, _ . .
. . , • L- inesunstus su pasikėsinimuanglų grupei, kun dėjo pas-1 r

bangas sutaikinti Angliją su į 
Vokietija. Buvusios net ve
damos derybos per kelis 
kartus Švedijoje.

prieš Lavalį.

Nuteistas žurnalistas •

Visam gyvenimui sunkių
jų darbų kalėjimu nubaus-

Ministeris pirmininkas'^ * komunistu žur- Churchill tokio HaiitaxoĮ^i8^U8LuXUns”. 
veikimo negalė jęs pakęsti ir . kuvęg
staiga lordas Halifaxas pas 
kiriamas Washingtone am
basadorium. Kiek tuose gan 
duose tiesos, šiandie sunku 
pasakyti, bet pagrindo 
jiems gali būti.

LIKIMAS
Užvakar Verslyje 

kiai sužeistas buvęs vice
premjeras Lavalis. Sako
ma, jog pasikėsinimą pada
ręs jaunas komunistas. Tuo 
abejoti nėra pagrindo, nes 
komunistinis fanatizmas pa

laikraščio 1‘Humanite lai
kraščio generalinis sekreto
rius.

Atrodo, jog Versalio poli
cija bijosi, kad į priešbolše- 
vistinį legijoną įstojo ir ne
mažas skaičius tariamųjų 
teroristų, kad tuo būdu ga- 

sun- Į lėtų. pulti bendradarbiavimo 
vadus.
Colette teismas

Sakoma, jog teisme 
klaustas jaunasis Paul

Vietoj automobilių tankai.

Chryslerio buvusiose automobi!
("Draugas" Acme telephoto) 

dirbtuvėse De troite dabar išdirbami tankai.

Tik 32 mylios nuo 
Leningrado,naciai

STOCKHOLMAS, rugpiū
čio 28 d. — Švedijos laikraš 
tis Aftonbladet praneša iš 
Helsinkio, jog vokiečių ka
riuomenė šiandie užėmė Ta
liną, Estijos sostinę.

BERLYNAS, rugpiūčio 28 
d. — Vokiečių sluogsniai 
šiandie pareiškia, jog kaiku 
rie vokiečių kariuomenės da 
liniai yra tik per 32 mylias 
nuo Leningrado.’

Vokiečių pėstininkai per
kirtę Maskvos-Leningrado 

pa- geležinkelio liniją, kai vo-
Co-

lette, kodėl jis paleidęs šū-
kiečių ir suomių kariuome 
nės sunaikinusios dvi rusų

sauliui žinomas, o Lavalis vius į Lavalį ir Deat, o ne į 
dalyvavo iškilmėse, kuriose aukštuosius vokiečių kari-

ninkus, atsakęs: ,
“Kodėl aš turėjau šauti į

vokiečių karininkus? Aš ne 
matau reikalo tai daryti, 
nes jie Yra Prancūzijoje,1 
kad atliktų savo pareigą”. į 

Informuotieji prancūzų 
sluogsniai pareiškia, jog Co 
lette pasikesiiiiman pastū
mėję komunistai ir De Gau
lle pasekėjai.

buvo prisaikdinami savano
riai kovai su rusais.

Be to, paskutiniuoju laiku 
Lavalis parodė daug energi 
jos proponuodamas Prancū- 
zijos-Vokietijos bėndradar 
biavimą. Šis bendradarbiavi 
mas kam ne kam, bei Mas
kvai tikrai neišeitų į svei
katą.

Lavalis savo politinę kar 
jera pradėjo 1914 metais 
ir iki paskutiniųjų laikų bu 
vo laikomas vienu žymiau
sių Prancūzijos diplomatu.
Jo žymiausias užsimojimas Dalinai debesuota ir šil
dai* prieš karą buvo sudary- čiau. Naktį galima lietaus. _ 
ti lotynų valstybių, t. y.' ^aulė teka 6:11 var., saulė 
Prancūzijos, Italijos, Ispani-pe^ž*as vak 
jos ir Portugalijos bloką.
Tačiau šis blokas nepavyko 
ir Prancūzijos užsienio poli-

ORAS

tiko pateko anglų orbiton. 
Todėl galima manyti, kad 
Lavalis savo svajonių neat
sisakė ir norėdamas artimes 
nio, bendradarbiavimo su 
Vokietija jis tikėjos suartė 
ti su Italija ir Ispanija.

Bet atrodo, kad likimas iŠ 
Lavalio bus pasityčiojęs.

Naujoji Irano vyriausybė
jsakė nutraukti kovas

LONDONAS, rugpiūčio 28 į įsakyta nebesipriešinti ang-
d. — Teharno radio paskel
bė, jog perorganizuota Ira
no (Persijos) vyriausybė, 
vadovaujama c premjero Ali 
Furanghi, paskelbusi parla 
mentui, jog kariuomenei

lų ir rusų karinėms pajė
goms.

Panašų pareiškimą pada-

Žuvo 9,
- Maskva

nacių,

LONDONAS, rugpiūčio 28 
d. — Šveicarijos radio pra- 

rė ir Vokietijos oficialioji įneša, jog šiandie vokiečiai

Hitleris patiekęs 

turkams naujus 

jūrų reikalavimus

ISTANBULIS, rugpiūčio, 
28 d. — Gerai informuotieji 
ašies sluogsniai šiandie pa
reiškia, jog Hitleris įspėjęs,

divizijas šiaurėje, netoli j Turkiją, kad netrukus Vo-
Murmansko ir Leningrado 
geležinkelio linijos.

Pietuose rusų pėstininkai 
mėginę pereiti Dniepro va- 
krainin k ran tan, bet vokie
čių artilerija juos sulaikiusi 
ir padariusi rusams milži
niškų nuostolių.

Į rytus nuo Gomelio vo
kiečiai suėmę 2,200 rusų.

kietijai gali prireikti pasi
naudoti Turkijos teritoriali- 
niais vandenimis Juodojoje 
jūroje, bet jis užtikrinęs, 
Turkiją, kad jokių kitų rei
kalavimų Turkijai jis netu
rįs*

žinių agentūra.
Anglų radio paskelbė, jog

visos kovos Irane sustoju
sios ir vykstanti taikinga 
okupacija.

Geri santykiai
Reuters (anglų) žinių

agentūra pareiškia, jog Ira 
no premjeras paskelbęs, kad 
ir ateityj “mes dėsime visas 
pastangas palaikyti gerus 
santykius su svetimomis vai 
stybėmis ir ypač su mūsų 
kaimynas ir tęsime pagerini 
mus, kurie esą karaliaus tik 
sias. ' -

Taikos tikslais ir įsakyta, 
pasak premjero, nutraukti 
Irano kariuomenei kovas. 
Priešingi pranešimai

Tačiau iš Indijos gauta vi 
sai priešingi pranešimai, ku 
riuose skelbiama, jog Irane

pravedę orlaivių atakas Ku 
sijos sostinėje Maskvoje.

MASKVA, rugpiūčio, • 28 d. 
— Maskvos radio šiąnakt 
paskelbė, jog viduriniam 
fronte tebevyksta rusų kon 
tratakos ir jog čia rusai su 
naikinę ištisą vokiečių divi
ziją

Prez. Roosevellui 
įteikta Japonijos 
ministro laiškas

WASHINGTONAS, rugpiū 
čio 28 d. — Japonijos am
basadorius admirolas Kichi- 
saburo Nomura šiandie įtei
kė Prezidentui Ręoseveltui 
asemnį Japonijos ministe
rio pirmininko laišką.

Nomura Baltuosiuose Rū
muose apsilankė praslinkus 
kelioms dienoms po kaskart 
didėjančio įtempimo tarp 
Japonijos ir Amerikos sąry 
šyj su abiejų valstybių po
litika Ramiajam vandeny
ne.

Baltuosiuose Rūmuose am 
basadorius konferavo su 
Prezidentu Rooseveltų ir 
Valstybės sekretorium Cor- 
dell Hull.
Įtempti santykiai

Spaudos atstovams amba
sadorius atsisakė paaiškin
ti apie įteiktojo Prezidentui 
laiško turinį.

Tačiau prieš* konferenci
jas buvo kalbama, kad am
basadorius tarsis su Prezi
dentu apie pablogėjusius 
tarp abiejų valstybių, santy 
kius, įimant ir Japonijos 
protestą Rusijai ir Ameri
kai dėl Amerikos siunčia
mos paramos Rusijai pro 
Vladivostoką.

Japonijos ambasada atsi
sakė pareikšti ar ambasado 
rius patieks Prezidentui ofi 
cialų Japonijos vyriausybes 
pareiškimą ir taip pat ne
gauta jokių žinių apie speci

Suimtųjų belaisvių pareiš fįnius paliestus konferenci- 
kimai duodą suprasti, jog joje klausimus, 
vokiečiams pradeda trukti
amunicijos ir esą milžiniš
kas skaičius žuvusių karei
vių.

Kiek anksčiau oficialusis 
komunikatas pareiškė, jog 
vakariniam Dniepro krante 
esą žuvę virš 6,000 vokiečių 
kareivių.

Centriniam fronte žuvę 
bent 3,000 vokiečių kareivių.

šie Hitlerio reikalavimai paskelbti pilnutinė mobiliza

Susisiekimas 

Šiauliai, Kaunas 

neveikia

nuos labai brangiai. Tačiau, 
jei tikėti paskutiniesiems na 
cių pranešimams, jog atkirs 
tas Maskvos-Leningrado ge 
ležinkelis, Leningrado liki
mas netrukus turės išsiprę- 
sti.

Labai galima, kad rusai 
apsikastų Leningrade ir ko 
votų iki paskutiniosios. Ta-

BERNAS, rugpiūčio 29 d.
— Lietuvoje paskelbtas 
pranešimas, kad keleivių su 
sisiekimas tarp Kauno ir 
Šiaulių sustabdytas. Dabar 
keliauti leidžiama tik ka
riams ir uniformuotiems po Penki ambasadoriai 
licininkams.

pranešti Turkijos vyriausy 
bei.
Nereikalaus praleist karius

Šie pranešimai sako, jog 
Vokietija nenorinti jokių 
koncesijų Turkijos Dardane 
liuose ar kitur Turkijos te
ritorijoje ir neprašanti per
leisti Vokietijos kariuome
nės per Turkiją.

Tačiau Vokietija galinti 
pareikalauti leisti pasinau
doti Turkijos vandinimis 
Juodojoje jūroje, jei visas 
Rusijos pajūris būtų užim
tas.

cija. Tuo pačiu laiku kari 
niai sluogsniai pareiškia, 
jog šuo metu visa galima 
Irano\ karinė pajėga buvusi 
sumobilizuota ir esą galima 
šis mobilizacijos paskelbi
mas tėra tik prestyžo klau
simas. /

Pasauly

Išvežta Rusijon

da, aišku, iš Leningrado te-. BERNAS, rugpiūčio 29 d. 
liktų vien griuvėsiai, juo la-1— Patirta, kad bolševikai, 

LENINGRADO LIKIMAS biau, jei rusai panaudotų1 prieš bėgdami iš Lietuvos, 
Kovos prie Leningrado tokia taktiką, kurią jie, at- yra tarp kitų išvežę Masko- 

vyksta visu smarkumu. Rei rodo, naudoja Estijoje: pa- lijon buvusi Lietuvos Banko 
kia manyti, jog vokiečiams sitraukdami išsprogdintų direktorių V. Statkų ir VI. 
Leningrado paėmimas kai-dirbtuves ir padegtų miestą.' Nagevičių.

R. Kryžius įspėja

Lietuvos žmones
BERNAS, rugDiūčio 29 d. 

— Raudonasis Kryžius per
spėjo gvventoius, kad iš 
provincijos vietų niekas ne- 
vvktų į Kauną pašalou. Pa
šalpos reikalu reikalinga 
kreiptis į Raudonojo Kry
žiaus komitetus, esančius

HELSINKIS. — Rusijos ra 
dio šiandie ragina Suomius 
sudaryti su Rusija taiką ir 
išvengti tolimesnio karujo 
liejimo, kovojant prieš “ne
nugalimąją” raudonąją 
miją.

ar-

LONDONAS. — Anglijos
Viduržemio laivynas užėmė 
Jibuti, Prancūzijos Somali- 
jos svarbiausįjį miestą. An-

Tarp tau tinė diplomatija
Tuo tarpu Tokijo spau*.. 

rašo, jog šiuo metu iškilę^ 
Amerikos paramos Rusijai 
klausimas jau nėra vien 
aliejaus klausimas, bet “tai 
yra milžiniška problema, ku 
ri išspręs mūsų tarptautinės 
diplomatijos pasisekimą ar 
nepajėgumą”.

Japonija pareiškė Rusijai 
ir Amerikai, bet abi valsty
bės protestą atmetė. Rusija 
dar pridėjo ir įspėjimą, jog 
bet Jioks trukdymas ameri- 
kos ir Rusijos prekybos bus 
laikomas nedraugingu veik
smu.

Tuo pačiu laiku kontro
liuojamas Japonijos užsie
nio ministerijos laikraštis 
Times Advertiser pareiškia, 
jog pasiuntimas Amerikos 
karo misijos Kinijon yra ai 
škus Jungtinių Valstybių įs 
tojimas į karą prieš Japoni
ja
Įžeidimas

glijos aviacija pravedė bom Kitas laikraštis, pažymė-
j____ j___ t_____ _______ X__banesių atakas vakarų Vo 

kieti joje.

VVASHINGTONAS. — Spe
ciali senao komisija patvir-

provincijoje, arba i vietos fjno senatvės pensijų papil 
valsčiaus savivaldybe, jeigu 
komitetas dar nesudarvtas.

damas, jog Japonijos preten 
tas Washingtonui buvęs per 
švelnus, prideda, jog siun
timas Rusijai Japonuos van 
denimis tų reikmenų, kurių 
atsisakyta duoti Japonijai

Tuo pačiu laiku pas Turki 
jos užsienio ministerį apsi
lankė penkių valstybių am- 
baShdoriai — Jungtinių Vai 
stybių, Anglijos, Italijos,
Vokietijos ir Persijųs.

Bulgarijon, Jugoslavijon Per Kauno radiją laikė 
ir Graikijon tebesiunčiama paskaita poetas ir žurnalie 
daugiau Vokietijos kariuo- tas Peflas Babickas. Jo nas 
menės, bet vokiečiai užtikri- kaita buvo specialiai taiko- 
no turkus, jog tai esą tik ma lietuvių jaunimui. Jauni 
anglų pagąsdinimui.

dom,j| Įstatymą. Senatvės į_f1Sku’ JaP°nijos 
pensija, asmenims virš 60 rn^8’.. ...
metų, bus skiriama $30 f 1 aikrastia spėlioja, jog 

Japonijos vyriausybė griež
tų priemonių, kad šiuos vei 

' j ksmus sustabdytų, juo la
minti ir pasitikėti geresne biau, kad visa tauta yra vie 

mas buvo raginamas nenusi ateitimi. ■;, ningai nusistačiusi.

mėnesį.

/
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lietuvių gyvenimas ' ir veikimas
IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

Puota pirmininkei A. Baronienė, O. Petraus
kienė, P. Medonienė, O. Ja-

DBOerbtl cobs, A. Laconienė ir M.
Kasevičienė.

Grįžusiai iš seimo centro ______________
ir kp. pirmininkei E. Paura- * < * az • i
zienei, Mot. Sąjungos 54 kp. ml. Ali 119 l\9SK9S
rugp. 19 d. parapijos salėj L/mportn hillMai 
surengė bankietą. Kuopa1*®"'*®”0 DIHcIal 
džiaugias, kad ji liko išrink

M. C.

ta centro pirmininke tre
čiam terminui.

Puotoj dalyvavo 64 kp. ir 
72 kp. narių ir viešnia iš 
Pittsburgh, Pa. Sykiu pa
gerbta ir Mich. vai. direk
torė V. Stepulioniene. Abiem 
įteikė gėlių (corsages).

Pirmiausiai žaista “bun- 
co”. Buvo gražių dovanų. Iš 
kp. narės sekančios davė do
vanų: A. Baronienė, A. La- 
conienė, M. Kasevičienė, M. 
Rankelienė, M. Cooperienė, 
A. Mikelionienė ir A. Gus- 
taitienė.

pardavinėjami
X Federacijos 4 sk. ren

gia koncertą Anna Kaskas, 
Metropolitan operos artis
tei. Bilietai jau pardavinė
jami. Bilietų komisija išda
lino bilietus po visą Detroi
tą.

Pirmas toks nepaprastas |

TARP GRAND RARIDS LIETUVIŲ
Klaidos alitaisymas i KL*'™. i

Pereito penktadienio (Au- kampo Turner ir Leonard 
gust 22) numery buvo pa- Sts. Sužeistasis nuvežtas į 
minėta apie parapijos pik- Butterworth ligoninę, kur 
niką ir darbuotojus. Per (rašant šią korespondenci- 
klaidą pamiršta paminėti ją) dar gulėjo be žado.
tarp darbuotojų Moterų Są- ( (jrįžta seserys mokytojos 
gos 42 kp. ir Šv. Agotos dr-t
ja. Jos yra vienos didžiau.; Siomis dienomi.s 1»» ma
sių ir veikliausių moterų ir keletas sugrįžusių sese- 
merginų draugijų šioj ko- Pranciškiečių. Ketina dar 
lonijoj ir niekuomet neat- į kelios 3USr‘4t Tu0J Prasidės 
sisako pasidarbuoti parapi-1 mokykla. Vaikams pasibaigs 

‘ atostogos. Jie vėl dainuos:jos labui.

Ima atostogas

Albina Kamsickaitė ir Re
koncertas įvyks lapkr. 9 d. gina Sakalauskaitė išvažia- 
Detroito Institute of Art j vo savaitei^prie Big Crook 
Aaditorium. Tai puošniau- 1 ed Lake.

.šia vieta, kur tik pasauli-1 Nelaimė 
niai talentai tegali koncer-

Tai ir vėl, tai ir vėl 
Reik mokyklon eiti, 
Senus draugus ir seseles 
Ir vėliai pasveikint.
Tai ir vėl, tai ir vėl 
Reiks mokyklon eiti,
A B Celę ir rokundas 
Reiks gerai išmokti.

Po “bunco” skoningai su-

tuoti. Todėl bilietų parda
vėjai stengsis kiekvieną De
troito lietuvį pakalbinti, 
kad to koncerto nepraleis-

ruošta puota. M. Kasevičie- Bilietus reikia iš anksto 
nė, kp. vice pirm., teko eiti I įaigytį
vakaro vedėjos pareigas._______________
Sveikino E. Paurazienę, ku- Detroitiečiai rengiasi
rią seimas vėl išrinkoyient- Vyįtį j chįCagą, į. “Draugo” 
ro pirm. ir įteikė dovaną pikniką, Labor Day; stu.
nuo visų susirinkusių. 

Paskui Buvo pakviesta
kalbėti: V. Brazaitienė, M. 
Kiselienė, P. Medonienė, 
Mich. valst. direktorė V. 
Stepulioniene ir, ant galo,

dentė V. Juškevičiūtė su mo
tina, S. Atkočiūnas, V. Ce- 
pulionytė, ^Blaževičienė, P. 
O. Grybai su sūnum, Ma
tulevičiai. P. Grybas veža 
šių aspienų parduotas kny
gutes laimėjimui Buick: A.

P.

E. Paurazienė, dėkojo vi-
soma už surengtą vakarą, i ^mbrasienėš, J. Cress, 
dovaną ir kvietė visas dar
buotis sąjungos gerovei, y- 
patingai prirašant naujų na
rių vajaus metu.

Anksti subatos rytą grįž
tant į namus pavojingai au
tomobilio sužeistas lietuvis,

X Vytautas žaliagiris bu 
vo nuvykęs į Vyčių seimą 
Pittsburgh, Pa. Džiaugiasi 
gavęs progos susipažinti su 
kitų miestų veikėjais. Jau
nas V. Žaliagiris yra veik
lus Vyčių 102 kp. narys. 
Gražiai lietuvių kalbą var
toja, seka Amerikos jauni
mo judėjfmą.

X Jonas Paplinskas, 
“Draugo” agentas ir kata
likiškos spaudos platintojas, 
gavo iš kun. P. P. Ciniko,

Bendoriaus, K. Jokūbaičio, MIC., “Draugo” adm. įga- 
M. Šimonio. Katalikų dar-i liejimą užrašinėti “Draugą” 

ir priimti visokius skelbi
mus. Kurie norėtų kokių 
knygų, ar ko kita, kreipki
tės į J. Paplinską. Patar-

Aplink Grand Rapids
X

Vakaro vedėja baigė puo
tą padėka visoms už atsi
lankymą ir komisijai už pa
sidarbavimą.

Po visam, susirinkusios 
dar žaidė, svečiavosi.

Vak&ro komisijoj buvo:

buotojai, kiek galėjo, tiek 
pasidarbavo platinime kny
gučių. Kiek žinoma, dauge
lis jau yra patys pasiuntę.

Linkime važiuojantiems 
gerų sėkmių ir nepamiršti 
Buicką į Detroitą pasukti. 
Tuo kart būtų kuo pasi
džiaugti.

AKTORĖS NELAIMĖ

t "Draugas" Acine teiephora.

Garsi aktorė Marlene Dietrich su “Boby X” bevai- 
dindama Hollywoode, užstojo ant žaislelio, virto ir iš
silaužė kelieną.

| X Lietuvių Biznierių Klū- vo dukterį, Mrs. M. Malis, REMKITE IR PLaTiNKITE 
bas buvo surengęs nepapras- Mayville, Mich. Viešėdama' KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 
tą išvažiavimą į Crooked ten, mano aplankyti ir sa-
Lake praeitą sekmadienį, vo prietelius Saginaw, Mich. 
rugp. 24 d. Didelis surpri-
zas vyrams buvo baseball X Petras J. Norkus, mies 
žaidimas tarp “Kalakutų” to realestatininkas, rugp. 
ir “Dzūkų”, kuris haigėsi 23 d., sunkiai sužeistas au- 
lygiai 99 iki 99. O moterims tomobilio. Guli Butterworth'

Ali «*KIS-NIW... RIBUIIT

TYPEWRITERS
KDOING MACHINES

ligoninėje.

X Petras J. Rinkevich,

didelis žaidimas buvo —
“rolling pin throwing” kon- 
testas, kurį laimėjo Mrs. J.
Renis. Pikniko rengėjai bu-1 Grandville niesto policijos 
vo Jonas Rinkevicb ir j0.l viršininkas, lankėsi Grand 
nas B. Simmons.

I

X^Ponai Mikulskiui pra
nešė, jog jų duktė Ona iš
teka už Karolio Simonaičio. 
Vestuvės įvyks šeštadienio 
rytą, rugp. 28 d., Saldžiau
sios Jėzaus širdies bažny
čioje. Vestuvių pokylis bus 
Warsaw restaurante.

Rapidse ir dalyvavo para-| 
pijos piknike.

— SMAll MONTHIV PAVMfNTS — 

AU MAKli

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•M •■MMlTt IAHT •Ml.VBAS MIW.MA«MIMg SUAIAOTM
xCTAD typewriter 

COMPANY
■T C. AOIMIATT.
IM W. MAOUON SI.

[
Phone DEARBORN (t 4 4 4

UTIM Alis— FREE — DIMONSTRATION

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
TeL OANal 6122

X Antanas Smetona šią 
vasarą buvo apsistojęs ant 

V. M. K. | Tabor Farm, Sodus, Mich.,
__ i ir ne vienas Grand Rapids.

lietuvis huvo nuvažiavęs pa-

Rea. 6968 So. Talman Ava.
Ree. TeL GROvehUl 0617 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis sositarua.

2423 W. Marųuette Road

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

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

6631 S. Callfomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

sisvečiuoti pas buvusį Lie
tuvos prezidentą. Tarp kitų, 

Lietuvių katalikų pa- bukaičiai, Grecaičiai, Pasa-
rapijinė Šv. Petro ir Šv. Po
vilo mokykla pradės moks-

lastąi irgi buvo nuvykę ap
lankyti prezidentą. Grand

bR. STRIKOL’IS
PHY8101AN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki H vaL vak. 
Nedėliotais pagal sutarti.

Office teL YAKdi. 4787 
Namų tel. PROspect 1930

lo metą rūgs. 8 d. Kun. J., Rapį(ja lietuviai rengiasi pa 
Winikaitis, mokyklos _už-j kyiesti prezįdentą pas save
vaizda, jau iš anksto rūpi- j pagerbtuves.
naši mokyklos jprirengimu1
ir perdavė ją seserims Pran-! X P« Adomaitienė laimė- 

‘ jo radio per praeitą para
pijos pikniką, kuris buvo 
surengtas padidinti puošti 
bažnyčiai fondui. Tai buvo 
vienas didžiausių parapijos 
piknikų.

X Ona Banevičienė, vie
na seniausių Grand Rapids 
išeivių, atostogauja pas sa-

TeL YARda 6921.
Kės.; KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
gydytojas ib chirurgas 

Oliso vaL nuo i—d; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

Ofiso teL VIRgima 0036 
Rezidencijos teL: JsEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 rr 6—b:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANal 0267
Rea. tel.: PROspect 665.

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHLRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reaidencija; 6600 So. Artearan Avi 
VALANDOS: JLL t. ryto du 3 gopiei 

• iki k vaL vakar*.
ciškietėms puikiausioje tvar 
koje.

X Šv. Petro ir Šv. Povilo 
parapijos rėmėjos rengia 
šokius rūgs. 25 d. seserų 
Pranciškiečių naudai, Šv. 
Jurgio mokyklos salėje. Ren 
gimo komisiją sudaro: Mrs. 
E. Waitikonis, Mrs. J. Haus 
man, Mrs. UrsuLa Turuta, 
Mrs. A. Martinkavich ir

naus ką galės. Koresp.'Mrs. R. Chuplis.

KNYGOSI KNYGOSI

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 

lybė. - “KNYGA pasidarys reten; 
jų dar lieka.

įsigykite savo kopijas, kol

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui Saugokit jaa leladaml 
lSeavaininuotl Jaa modernUkiauaia 
metodą. Kuria regtllmo mokalaa 

gan ruišiku.
SI BLETAl PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurta pašalina 
visų akly Įtempimą.

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

OPTOMETRISTA1
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Telefonas OANAL 96SB —Chfcaco

OFISO VALANDOS 
Kasdien »:00 a. m. iki (.10 p. m. 

TreC. Ir *e«t: C00 a. m. iki 
1:BO p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieuiaiz 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.
314/ b. Halsted bt, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniam 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas; G'lCero 4270

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2156 VVest Cermak Koad 

Užlas Mk UAJlai 8MS
UUmi Valu 2—e u 7—S
TraoiadlMuaia pagal ZUlarlfc 

Mea, 1**.: MBSMimS BAS*

Tas. YARda 8246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
aru 47th Sfract

vaL: nno 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal zutartj.

T8L YARda 9146
, VALANDOS: Noo ii iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS K
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 bo. Halsted Street

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi.........fl.OO
2EMAITES RASTAI, 1 t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi.........$1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, H 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..................................81.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .81.00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

puslapiai ..................................................................................... 81*00
& DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
'1 (1914-1916 m.) ....................................................................... 75c
•JJ MA2IOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

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

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Auguataitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi...................................  81.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

K. Binkis, 230 pusi. .............................................................. 81.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi....................... .50
PADANGE3E, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi......... .50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. Šlapelis, 90 pusi ............................................................... 30
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusL .................... M
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi.................................. 35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen .................................................... 35
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m. . ............... .....................................26
BRĖKŠTA, M. Vaitkų*, 1916 m. ....y.................................... 35

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėliųe
Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 8088.

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

JDVfJrįT'*. V*.- r,'-'♦

TelefofnaM; UFMkock BS4B

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki B 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rea. tele{onaa SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel. CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Koa;
OFISO VALANDOS 

1 — 4 U 83V — UOV vakar* 
tt pagal atarų.

Ofiso TeL: Rcald. TaLi
VIRgima 1886 PROapecl S6M

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
ulGONlUB PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečlad. *tr Sekmad. tik eusltarlue.

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniam.

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

(2-troe inboa)
TeL MIDway 8880 Chicago, I1L 

OFISO VALANDOS:
Noo 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 0 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. rjto.

DR. A. JENKINS
(liet n via)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—8 vakare 

Taipgi pagal sntartį.
Ofiso Utafonaa PROspect *787

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

TeL YARda 0994 
R«x. Tel. KENwood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai, dieną

Kautynėse per nepriklau
somybes karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lala 
vės verta tauta.

l



-1 DRAUGAS n

Sukilimo prieš bolševikus dienose
Pirmoji vokiečių bombnešių eskadrilė. - Ginklai plaukia 

Nemunu. - Su Aleksoto tiltu grimsta ir pulkas bolševikų. 

- Nutraukia minų laidus,' bet grįžti nesuspėja.

KARAIIAUK RRBIIC

apboana,os kas reikia žinoti

Per tris keturias valan-, kusius partizanų kovos bū-
I

das Kaune įvyko viena iš rių štabus sujungti į vieną, 
nuostabiausių revoliucijų, vieno vado diriguojamą, vi- 
Visi svarbiausieji valdiniai so Kauno miesto partizanų 
pastatai ir įmonės menkai štabą. Todėl buv. Šiaulių
ginkluotų partizanų ranko
se, mieste iškeltos tautinės 
vėliavos, radijas nuolat pra
nešinėja štabo pateikiamas 
Žinias, kai miesto gatvėmis 
vis dar tebetraukia priešo 
šarvuočių likučiai, įvairių 
kalibrų arilerija, kavaleri
jos eskadronai, sunkveži
mių kolonos ir didoki pėsti
ninkų daliniai. Partizanai 
teturi vieną dalyką — labai 
gerus ryšius, todėl, pasinau
dodami miestiniu telefonu 
tinklu, yra puikiai apie pa
dėtį mieste painformuoti. 

Raudonarmiečiai traukiasi 

labai pasimetę ir taip sku-

Sąjungos štabo patalpose 
įsikūręs partizanų stabas 
pasiunčia savo įgaliotinį * į 
“Lino” bendrovės patalpose 
esantį štabą, kuris stengia
masi padaryti centriniu. 
Prie jo prijungiamas saugu
mo štabas, visos policijos 
nuovados, didžiųjų fabrikų, 
Žaliakalnio, Vilijampolės ir 
A. Fredos bei Aleksoto apy
linkių partizanų štabai. Ant 
nadienį .auštant, jau beveik 
visi partizanų kovos būriai 
vieno centro valdomi.

Ypatingu būdu buvo ap
ginta radijo stotis. Pavaka
ry ją puolė apie šimtas rau
donarmiečių, stipriai auto
matiniais ginklais ginkluo
tų. Stoties pastato sargy
bai smarkiai atsišaudant, 
raudonarmiečiai įsitvirtinę 
stoties rajone ir matomai 
ėmė laukti kada sutems ir 
nepastebėtiems bus galima 
prie pastato prislinkti. Tai 
supratę studentai technikai 
pasiima keletą minų, jas 
įkasa vienoje ir kitoje sto
ties pusėje ir pradeda paei
liui sprogdinti, nuduodami 
artilerijos šaudymą. Si ap
gaulė pavyksta, nes bolševi
kai bematant pabėga. Begi-

Apie Saugumo Bonus
Kl. Kodėl visi amerikie

čiai dabar turi pirkti Ap
saugos Bonus ir Taupymo 
St&mpes?

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

bus, bet teipgi prilaiko kai
nų kilimą ir pragyvenimo 
pabrangimą.

Kl. Ar galima Saugumo 
Boną vartoti kaipo užstatą, 
imant paskolą iš banko?

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

Barometro išradėjas, Al- 
gue, — buvo katalikų kuni- 

Amerikos Apsigynimo dar- gas.

NIAGARA FALLS, NEW YORK

nant .radijo stotį sunkiai su- 
Apie trečią valandą parti- 3^3^^ Kauno Universi-

zanų štabe gaunama žinia, 
kad Aleksote, Linksmadva-

biai, kad, kelioliką minučių ryje esąs -nukautas visiems 
su pastatuose užsbarikada- kauniečiams gerai pažįsta-
vusiais sukilėliais pasišau- mas l^^vis lakūnas ltn.

DženkaitiSt, parašiutu iš lėk-

teto docentas inž. J. Milvy
das, kuris netrukus nuo žai
zdų ligoninėje mirė.

(“Draugas" Acme telephoto*

Anglijos karaliaus brolis Duke of Kent orlaivių sto
tyje Baltimorėj..»

dę, greitai pasišalina.

Bet šiaip ar taip, padėtis 
visą tą laiką lieka gan netik 
ra. Partizanų štabe juokau
jama: mūsų visų galvos nė
ra vertos daugiau dešimties 
rublių.- Padėtis dar labiau 
susikomplikuoja, kada Kau
ną pasiekia jsinia, jog dide
lės raudonosios jėgos nuo 
Jonavos slenkančios Kauno 
link. Bet, netrukus, per 
Kauną Jonavos kryptimi 
praskrenda vokiečių bom- 
banešių eskadrilė, o pavaka
ry iš vokiečių naikintuvų 
apšaudomi raudonosios ar
mijos pakrikėliai išilgai 
Laisvės Alėjos. Pavojus su
mažėja, tad su pasitikėjimu 
galima laukti nakties.

Naktis iš pirmadienio į 
antradienį panaudojama ap
rūpinti miesto pakraščių 
partizanų dalinius ginklais. 
Nedidelės sovietų sargybos 
nuo ginklų sandėlių. Paro
dos aikštėje nušalinamos ir 
sutemus, kada miesto cent
rinėmis gatvėmis sustojo 
sovietų judėjimas, išsilaiku- 
siais sunkvežimiais ginklai 
pradedami išvežioti po visą 
miestą, neretai tam panau 
dojant ir greitosios pagal
bos automobilius. Į Alekso
tą ir Aukštąją Fredą gink
lai per Nemuną perkeliami 
laiveliais, nežiūrint intensy
vaus sovietų kulkosvaidžių 
šaudymo. Taip pat deda 
mos pastangos atskirai vei-

tuvo nusileidęs. Jo uždavi
nys apsaugoti nuo išsprog
dinimo Aleksoto tiltą. Bet, 
deja, to uždavinio jam nete
ko atlikti. Aleksoto tiltas 
buvo išsprogdintas dar pir
madienio vakarą, nors 
sprogdinimo metu juo trau
kė sovietų kariai. Jie visi, 
sykiu su arkliais, žuvo. Pats 
ltn. Dženkaitis buvo bolše
vikų peršautas į krūtinę ir 
netrukus ligoninėje mirė.

Išgelbėtas liko tik P. Vi
leišio tiltas į Vilijampolę. 
Jis taip pat buvo užminuo
tas, ir trys sovietų šarvuo
čiai, pėstininkų padedami, 
jį saugojo. Jėga tilto sar
gybą pulti buvo neįmanoma,
— be prieštankinių pabūk
lų, vien šautuvais ir kulko
svaidžiais būtų buvę sunku 
nugalėti šarvuočius, be to, 
sovietų raudonieji, matyda
mi tilto neapginsią, jį kiek
vienu metu galėjo išsprog
dinti. Beliko viena išeitis
— pirma nupiauti laidus į 
sprogdinimo lizdus, o tik 
vėliau susidoroti su sargy
bomis. Tą uždavinį atlikti 
pasiėmė

partizanas Samulionis, bu 
vęs Kauno policijos vach
mistras, o vėliau, Vilnių 
je, policijos nuovados vir 
šininko padėjėjas. Jis nž 
bėga ant tilto, nutraukia 
laidus, bet grįžti atgal ne 
bespėja, — bolševikų dar 
ant tilto nukaunamas.

varpai. Programa 22 vai. 
30 min. baigiama Lietuvos 
Himnu. Po to sugrojamas 
Vokietijos himnas. Radijo 
programa susideda iš kon
certų, karo vadovybės pra
nešimų vokiečių kalba, “El
tos” žinių, daugiausia iš 
dienraščid “Į Laisvę.” Be to, 
paskaitomi vietinių įstaigų 
įsakymai bei parėdymai. 
Per Kauno radijo stotį taip 
pat skaitomi atsišaukimai 
rusų kalba į raudonarmie
čius.

prastai nebeišdžiūstančios.

Darbai pas mus vis eina 
pilnu įtempimu. Fabrikai 
beveik visi dirba 7 dienas 
ir trimis pamainomis. Ran
dasi čia ypatingai svarbi 
dirbtuvė — Carborundum, 
kur gamina pagrindines reik 
menis mašinoms. Lietuviai 
čia daugiausia dirba.

FACTS YOU NEVER KNEW!!.'
MONO THE GREATEST FIGHTING FlSH IN THE \ RLD 
» THE BROADfMLL SWORDF»9H.«.S1NCE 1015 ' iSS 
THAN 300 HAVE BEEN CAUGHT...THE ONLY ..J MAN 
EVER TO HOOK ONE (5TOIBS.) 1$ MCS. LERNI FAMED

FOR HER ML _(JM 
EXPED1TU .5.

I

Būtų galima labai daug 
panašių epizodų priririkti, 
kaip lietuviai partizanai, 
paaukodami savo gyvybę, 
išgelbėjo beveik visus Kau
no svarbesniuosius pastatus 
nuo išsprogdinimų ar kito
kių sabotažo veiksmų tiek iš 
sovietų kareivių, tiek iš sve- 
timtautiškai bolševikiško 
elemento pusės. Kiekviena 
gatvė, kiekvienas svarbes
nis pastatas Kaune per tas
dvi tris dienas turėjo ne ~ Nu0 IieP°8 25 d- Prad8- 
vieną herojišką, bet sykiu ir » kursuoti autobusai linija 
tragišką istoriją. Kaunaa ’ Ukmergė - Utena,

o nuo liepos 25 d. linija
Apie pietus į Kauną at- Kaunas . Raseiniai. Tais 

vyksta vokiečių būrelis. Jų autobusais gali važinėti pir-
šeši. Karininkas su dviem

— Patiriama, kad Lietu
vos žemės ūkio žinyba ta 
riasi su vokiečių įstaigomis 
dėl žemės ūkių grąžinimo 
savininkams ir apskritai dėl 
ūkių nuosavybės teisių grą
žinimo.

— Lietuvos Raudonasis 
Kryžius renka žinias pagal 
ankietas apie žuvusius nuo 
bolševikų teroro, išvežtuo
sius teroro, išvežtuosius 
Maskolijos gilumon ir apie 
žuvusius per karo veiksmus.

Praeitą sekmadienį buvo 
mūsų choro išvažiavimas. 
Vadovystėj darbščios pir
mininkės Celios Karaškai- 
tės, išvažiavimas pavyko. 

Choristai dėkoja Vosyliui, 

Peresh ir kitiems, kurie ma

loniai sutiko juos nuvežti į

pikniko vietą — Willow 
Beach. Diena pasitaikė la
bai graži ir jau pirmą va
landą visi buvo susirinkę 
prie bažnyčios. Programoj 
buvo lenktyniavimas, soft- 
ball lošimas, maudymasis. 
Visi pasiryžę pradėti rimtą 
praktikos darbą. Vargoninin 
kė, kuri buvo išvažiavusi a- 
tostogų, grįžta kitą savaitę.

Mūsų parapijos ligoniai 
sveiksta. Nors Pikelienė dar 
pavojingai serga, bet jau
čiasi daug geriau. Jonas 
Zuklys išėjęs iš ligoninės, 
išvažiavo pasilsėti pas sese
rį Toronton.

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

Gražiausieji pasaulyje lan 
gų vitražai yra Cartres, 
Prancūzijoje, — katalikų 
katedroje.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

hi offenders— Patirta, kad trijų Pa
baltijo valstybių konsulai 
Danijoje daro žygių dėl pa
galbos suteikimo nukentėju- 
siems Lietuvos gyvento
jams. Tokių pat žygių imta
si Stockholme per Švedijos 
Raudpnąjį Kryžių. Švedų 
Raudonasis Kryžius esąs pa 
galbą pažadėjęs, bet norįs 

vo vežami Maskolijon ir pa- atitinkamų vokiečių

moję eilėje asmenys, turį
kareiviais užsuka į radijo- oficialinių reikalų, atitin- 
foną. Mūsų apsaugos bū- kamų komendantūrų ir poli- 
rys ir tarnautojai vokiečius cijos liudijimais. Be to, 
pasitinka. Radio bangomis pirmenybę anudotis aUtobu- 
pasigirsta vokiečių kalba sais turi lietuviai, kurte bu
pranešimas:

— Kaunas užimtas. Vili-, keliui iŠ8įgelbėjo. 
jampolio tiltas neišsprog- ( 
dintas. Kelias Nemunu gar
laiviais ligi Kaono saugu, — Per Kauno radiją pas- 
nes Nemuno krantus saugo- kelbtas įsakymas, kuriuo 
ja lietuviai šauliai ir parti-

įstaigų nusistatymą.

— Gauta žinių, kad vo
kiečių karo lauko komen
danto įsakymu Lietuvoje 

pensininkams leidžiama is- visiems gyventojams už

PTRM HEGC PIRKSITK
MATYKITE MUŠI

zanai.

— Iš Kauno radijo stoties 
yra koncertavę šie aktoriai: 
Kipras Petrauskas, ponia 
Grigaitienė, panelė Gr. Ma
tulaitytė, ponia V. Jonuš- 
kaitė-Zauuienė, ponia Dva- 
rionienė, Stasys Santvarai; 
ir Sodeika.

12 vai. dieną iš Kauno 
Karo Muziejaus skanioms

SUMMER

VVINTER

mokėti avansus nuo 50 iki 
90 nuoš. vieno mėnesio pen
sijų. Avansai išmokami 
valstybės ir savivaldybių 
pensininkams, invalidams ir 
tautai bei valstybei nusipel 
nusiems asmenims.

— Paskelbtas praneši
mas, kuriuo gyventojai ra
ginami paskubinti durpių 
gamybą, nes po rugpiūčio 
vidurio iškastos durpės pa-

J
IE OF THE RAUST AND MOFT VALOABtE SHEU-S, 
THE ORANGE COY»RY, WAS WORN ONLY BY CHIEFS 
OF SAVAGE TRI0ES IN THE SOLOMON AND 
uJYALTY ISLANDS....IT BEING SACRILCGfi 
FOR ANY OTHER

l TO WEAR ONE. f

ĮRtmOUGM IT MAY SEEM STRANGE THAT WEI 
nl|wwf OUR HOTTIST WEATHER WHEN THE 

DNft FARTHEST FROM THE EARTH AMO VKI «RS 
rHEfUPLANATlON ISSIMPLE...IN SIMAMIR WE 
.RKIIVS RAYS MREC'TlY.lN W IMTE R, F ROM 
^ASLANTING DtUCTION._________________

drausta klausyti svetimų 
valstybių radijo stotis, iš
skyrus Vokietijos ir jos už
imtų kraštų.

— Birželio pabaigoje Kau 
ne buvo uždrausta pardavi
nėti svaigiuosius gėralus 
Šį draudimą paskelbė J. 
Skorubskas, pasirašęs už 
prekybos ministerį. Ar šis 
draudimas dar dabar veikia, 
žinių neturime.

If you’re past 40, the ehanees are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
eaught by partial platės and den
tu res f requently cause this condition 
vrhich you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that ao many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Batore Any Data Uao

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moka Your Braath Siveeier

DIDŽIAUSIAS 
LENTŲ,

Finansuojame namų pastatyme at 
pataisyme — Nieko įmokėti — I 
metai lAmokėtl — Apkalnavlmas 
dykaL

Uletavta Pardavėjas 
Stanley IHtwlnaa — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Dart

NOTBD NATURALIST .MLATIN6 AIMttS* 
INOOfiNTS AMONG THE KKlMOS,TtU.Sj| 
KoF AN ESKIMO WHO PURCHASE 

fVMNRlTFP ANO

'JC* *'' 5f f>e‘v •'''"
alAJDI to podnd awav I 1/

GERKIT TIK GER£ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų. '

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & 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

S
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Lietuvių katalikų dlenraSčlo “Draugo” rCnifijanis Ir skaitytojams
Siunčiu sveikinimu* Ir geriausius link8Jimu»i

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tie. 

gina ir saugo jas nuo amtlnojo Uganymo priešų.
Daugeriopai tepadauggja Jūsų katalikiško dlenragčlo skaitytojų skal-

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI. 
Laodluea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Lietuvon raudonuosius? Ar bent dalis paskolos, kurt 
kaip Jesse Jonės sako, prašant bus teikiama Rusijai, 
bus panaudota pristatyti maisto ir medikalinę pagal
bą rusų suimtiems lietuviams politiniams belaisviams?“ 
Be to, tasai dienraštis dar stato ir tokį klausimą, ar 
skelbiamos įvairios laisvės kuomet nors bus taikomos 
brutaliai pavergtosioms mažosioms tautoms, ar ne?

Šiam Tribūno vedamajam straipsniui medžiagos da
vusi p. A. Smetonos kalba, pasakytoji praėjusį sekma
dienį Riverview parke. (“Draugas”, 1916 m. rug

piūčio 29 d.)

Mokslo metams prasidedant "
Netrukus atsidarys mokyklų durys.* Tėvai rūpinasi 

į kokias mokylas leisti savo vaikus. Bažnyčios vy
riausybė taip pat rūpinasi, kad katalikai tėvai tinka
mai savo pareigas atliktų, kad vaikus leistų į tokias 
mokyklas, kuriose jie įgytų ne tik bendrąjį visose mo
kyklose dėstomą mokslą, bet ir tinkamą katalikišką 
išauklėjimą. Ne be reikalo, juk, Amerikos katalikai, 
vyskupų patariami ir vadovaujami, pristeigė daugybę 
katalikiškų mokyklų ir daug pastangų padėjo, kad jos 
visais atžvilgiais aukštai stovėtų.

Šios arkidiecezijos Ganytojas J. E. Arkivyskupas 
Samuel A. Stritch, rašte, įdėtame savaitraštyje “New 
World”, puikiai nurodo tikinčiųjų atsakomybę ir pa
reigas vaikų mokymo ir auklėjimo link. “Kai Dievas 
davė į mūsų rankas mažą kūdikėlį, kokį didelį pasiti
kėjimą Jis mums išreiškė’’ — Arkivyskupas rašo. To
liau Ganytojas sako: “Tasai mažas kūdikis yra Dievo 
paskirtas visuomet gyventi amžiname gyvenime. Jis 
sutvėrė jį ir savo Begaline Meile jį atpirko, kai šlykšti 
nuodėmė atplėšė jį nuo dieviškojo gyvenimo. Nuodė
mė, kūnas, pasaulis ir šėtonas, tai didžiosios blogybės, 
su kuriomis jisai susitinka’’. Dėl to, tėvų ir mokyklos 
pareiga yra išsaugoti kūdikį nuo visų tų blogumų, pa
daryti jį žmogumi pilna ta žodžio prasme ir vertu am
žinojo gyvenimo, kurį Kristus, mirdamas ant kryžiaus, 
užtikrino į Jį įtikėjusiems.

Ganytojas nurodo, kad pirmoji ir svarbioji vaiko 
mokykla, yra tėvai. Patys pirmieji jo žingsniai turi bū
ti lydimi Dievo ir artimo meile. Atsižvelgiant į šių lai- 

• kų gyvenimo sąlygas, tėvai randa, kad tolimesniam 
tinkamam vaiko auklėjimui yra reikalinga katalikiška 
mokykla. Tarp kitko, Ganytojas primena ir tai, kad 
yra tėvų, kurie užmiršta savo didelę atsakomybę ir 
siunčia savo vaikus į nekatalikišką mokyklą. “Mes at
sišaukiame į tuos tėvus ir prašome pagalvoti ir su
prasti, kad jie turės atiduoti Dievui apyskaitą už sa
vo vaikų sielas“ — perspėja Arkivyskupas ir baigda
mas aavo gražų rašinį, stipriai ir energingai ragina 
tėvus leisti savo jau paaugusius vaikus į katalikiškas 
vidurines mokyklas, nes to amžiaus vaikai ypač yri, 
reikalingi tokių nurodymų ir auklėjimo, koks duoda
mas katalikiškose vidurinėse mokyklose ir kolegijose.

Reikia manyti, kad ir lietuviai katalikai atkreips 
rimto dėmesio į Ganytojo paraginimą ir perspėjimą. 
Mes, Chicagoj gyvenantieji lietuviai, esame laimingi, 
kad visose savo parapijose turime lietuviškas katali
kiškas mokyklas. Ir, suprantama, jei į jas neleistume 
savo vaikų, tikrai skaudžiai nusikalstume prieš Dievą 
ir prieš savo tautą, kuri šiais laikais taip didelius sun
kumus ir perspėjimus pergyvena. Katalikiškas ir tau
tiškas auklėjimas, tai ruošimas tautai laimingesnės ir 
užtikrintos ateities. Tai gerai įsidėmėkime.

Laisvės Lietuvoje
Tokia antrašte (The freedoms in Lithuania) Chica

gos didysis dienraštis “Chicago Daily Tribūne“ įdėjo 
gana įdomų vedamąjį straipsnį — editorialą. Atpa
sakojus Lietuvos žmonių vargus bolševikų okupacijos 
metu, dienraščio redakcija stato visą eilę klausimų: 
“Kaip sunkiai mes turėsime dirbti, kad tą padėtį pa
laikyti? Ar mūsų kariai bus imami tam, kad grąžinti

Teisingai pastebėta
Prie Roosevelto-Churchillo paskelbtų 8-nių punktų 

“Garsas“ daro tokias pastabas:
“Kaip matome, punktai labai gražiai skamba ir jie 

duoda gražių vilčių mažoms tautoms, kad ir jų tei
sės bus Apsaugotos. Deja, gyvenimo praktika parodo, 
kad vienų gražių žodžių neužtenka pasaulio taikos, 
ramybės ir gerovės patikrinimui. Gražius žodžius ir 
pažadus turi lydėti praktiški darbai. Pasaulinio karo 
U. S. Prezidentas Woodrow Wilson buvo paruošęs 
14 punktų programą pasaulio sutvarkymui teisingais 
ir pastoviais pagrindais. O kas iš to išėjo? Tuos jo 
punktus “gudrūs“ diplomatai ir politikieriai užtem
pė ant savotiško kurpalio ir parengė pasauliui dar 
didesnes nelaimes. Taikingo ir teisingo Amerikos bal- 
so įžūlūs ir sukti diplomatai tol klausė, kol jiems 
buvo reikalinga pagalba įveikti savo priešą. Po to 
jie iš kilnių Amerikos norų tik pasišaipydavo.

“Prezidento Roosevelto ir premjero Churchill punk
tai arba programa sumini tik vieną agresijos rūšį — 

nacizmą, kuris turi būti sunaikintas. Tai labai teisin
ga, nes nacizmas nesilaiko jokių sutarčių, jokių žmo
niškumo santykių. Nacių agresija sunaikino ne tik 
savo menamus priešus, bet ir daugybę neutralių val
stybių pavertė griuvėsiais, o jų gyventojams užkorė 
savo okupacijos jungą. Bet šalę nacizmo yra dar 
kitos agresijos — fašistinė ir raudonoji — bolševi
kiškoji. Jos taip pat labai piktos ir žiaurios, ypač 
raudonoji bolševikiškoji. Ši agresija taip pat užpuo
lė, sunaikno eilę taikingų valstybių ir užkorė jų gy
ventojams biaurų savo režimą. Raudonoji agresija 
labai skaudžiai nuteriojo ir mūsų senąją tėvynę Lie
tuvą.

“Pasaulis ištroškęs taikos ir ramybės. Ypatingai 
jos laukia agresorių nuteriotos ir pavergtos šalys.

“Dvi galingiausios pasaulyje demokratijos — A- 
merika ir Anglija jungiasi į krūvą, kad sunaikinti 
agresorius ir įvesti pasaulyje geresnę tvarką. Jų žy
gis yra sveikintinas.

“Tikėkime, kad jų iškelti taikos ir geresnės atei
ties obalsiai nenuaidės balsu šaukiančio tyruose.“ *

- •

Apie Lietuvos kančias
Dėl buvusios bolševikų vergijos Lietuvoje adv. R. 

Skipitis P. Amerikos lietuvių veikėjams (“Šviesoje”) 
praneša:

“Lietuvoje areštai, kankinimai baisiausioj to žo
džio pras/nėj, trėmimai į Rusiją. Ekonominis gyve
nimas ardomas pamišėlio įsiutimu; mokyklose mo
kytojai verčiami tyčiotis iš mūsų tautos šventeny
bių ir įkalbinėti vaikams plėšikiškai — bolševikiš
ko utėlyno pranašumą prieš visokią žmonišką ar 
žmoniškesnę kultūrą. Vienuolis Bružikas ir eilė kitų 
kunigų nužudyti. Prieš nužudant, Bružikui išbadytos 
akys... Iš Lietuvos vis dar atbėga į Vokietiją, nors 
sienos perėjimas pasidarė, rodos, visai neįmanomas. 
Daug šimtų, o gal ir tūkstančių galvelių guli jau že
melėj prie pat sienos. Bolševikai bėgančius šaudo ir 
teft pat užkasa“....
Prie šio adv. Skipičio laiško “6-sos” redakcija pride

da prierašą, pažymėdama, kad tai esą žodžiai žmogaus, 
gyvenusio arti Lietuvos, kuriam atbėgusieji papasako
davo apie “rojaus grožybes”. Tos baisios Lietuvos žmo
nių kančios privedė kraštą prie birželio 22-24 dd. suki
limo. Sukilėliai ryžosi geriau mirti, negu pasilikti kru
vinoje bolševikų vergijoje.

Spaudoje pasklido gandų, kad būk tai esą ren 
giami keliai yokiečių-anglų taikai. Well, šiais laikais 
nieko nėra negalima. Gyvename visokiausių staigmeną 
gadynėj. 4i <A A

Reikia pasakyti, kad šio krašto didmiesčių politikos 
gyvenime per dažnai pasitaiko didelių skandalų ir ma
žesnių skandalėlių, kurie teršia viso krašto gerą var
dą ir demokratinei santvarkai neina į sveikatą ir gar
bės nedaro.

Popiežius Pijus XI savo enciklikoj — “Ateistinis 
Komunizmas” yra pareiškęs, kad nė vienas krikščio
niškos civilizacijos žmogus nė jokiu atveju negali ben
dradarbiauti su komunizmu.

pasidairius Spicpirvirvio Dumkos
mirolas von Tirpitz Berly
no laikraščiuose parašė 
straipsnį, kuriuo reikalauja 
Vokietijos karo su Jungti
nėmis Amerikos Valstybė
mis, nes pasak jo, jei Vo
kietija kariautų ir su Ame
rika, tada ji turėtų laisves
nes rankas jūrose, o dabar 
Amerika trukdanti Vokieti
jos povandeninių laivų vei
kimui.

Įdomios pensijos... Aus
tralijoje mokama visiems 65 
metų amžiaus seneliams, ku 
rie šioj šaly išgyveno 20 
metų. Kasmet skiriama 
jiems pašalpa siekia 260 do
lerių. Pernai tokių senelių 
Australijoj buvo 86,500. 
Jiems išmokėta 13,050,000 
dolerių.

Kodėl vištas lesino pipi
rais.... New Yorke susekta, 
kad paukščių pardavėjai 
prieš gabenimą turgavietėn 
vištas lesina pipirais. Prisi- 
lesusios vištos pipirų išge
ria bent po svarą vandens. 
Tada, žinoma, jos būna daug 
sunkesnės, pardavėjai to tik 
ir trokšta...^

•
' s

Bitės gatvėse... Chicagos 
vidurmiesty bevežant sudu
žo pilnas bičių avilys, apie , 
10,000 bičių skraidė gatvė
se. Visi praeiviai slapstės 
kur tik galėjo, o kai kurios 
moterys pamačiusios bites 
gatvėje, pradėjo šaukti ir 
verkti.

•
Pavargėlių žemėlapis.... 

Vietinių labdaringų draugi
jų susivienijimas išleido že
mėlapį, kuriame raudonais 
taškais pažymėtos tos šei
mynos, kurios reikalingos 
pašalpos. Tųjų raudonų taš
kų tame žemėlapy yra 22,- 
705.

•
Laiškas iš Kauno... Prof. 

Pr. Dovydaitis, žymus ka
talikų veikėjas, kuris dabar 
išvežtas į Rusiją, rašo, kad 
Lietuvoj didžiausi vargai, 
kad piniginė pašalpa būtinai 
reikalinga.

70 metą amžiaus senelę 
išsiuntė į Sibirą... Rusų vy
riausybė už kažkokį politi
nį prasikaltimą išsiuntė 70 
metų senelę Ester Gordins- 
kienę. Senutė yra silpnos 
sveikatos, be to, dar ir akla.

•
Per tris valandas žuvo 

,3,400 kareivių... Kaukazo 
fronte, Ognet apylinkėse per 
tris mūšio valandas karo 
lauke krito 3,400 rusų ka
reivių.

• \ •
Meksikoj cholera... Mek

sikos laikraščiai praneša, 
kad mieste Vera Cruz kilu
si cholera.

Mėnuo du atgal balšavi- 
kų gazietos pakartotinai, su 
pikta pašaipa, vis klausė: 
ko daugelis lietuvių bėgo 
“pro beržyną į Berlyną,” 
kuomet Stalinas ant tankų 
vežė Lietuvai “laisvę —» pa
liuosuoti ją iš buržujų ne
valios,” ir “saulę — apšvie
sti jos tamsų gyvenimą”?

Dabar mano delnas niežt 
paklausti tų balšavikiškų 
barabanščikų, ko Paleckiai, 
Gedvilai, Giros, Nėrės ir vi
sa eilė kitų “krūmais, pel
kėmis, karklynais visi bėgo 
pas Staliną,“ kuomet Hitle
ris tiktai savo ūsus pakrei
pė į Lietuvos pusę? Pra
šom atsakyti, buržujai bal
šavikai.

Bruklyne nesenai buvo 
surengtas “Apšvietos” va
karas. Bimba išaiškino 
svarbiuosius “pastarųjų die 
nų nuotikiu^ pasauliniam ir 
Amerikos fronte.“’

Kadangi pasauliniam fron 
te dabar svarbiausiu nuoti- 
kiu yra vaina, tai išeina, 
kad vaina balšavikams reiš
kia apšvietą.

Iš nepageltusių lapų
“Bolševikų laikraščiai 

mėgsta pasakoti, kad vokie
čių tankai mediniai. Bet tie 
mediniai tankai netik pra
laužė pieninę plieninio Sta
lino liniją, bet, matyti, ge
riau važiuoja negu dzūko 
medinės brikelės į kermo
šių. Komunistų plienas 
neatlaiko kapitalistinio fa
šistinio medžio! Tai ko 
vertas komunizmas?”

(Darbininkas)

Hitleris jau vykdo Rozen
bergo planus: Lietuva tai 
Ostlandas, o Ostlandas tai 
Vokietija. Jurgis Šaltabar- 
štis dirstelėjo Simano Dau
kanto istorijon ir sako; “na
gi, sykį kunigaikštis Vytau
tas ir Žemaitiją buvo vokie
čiams užrašęs, bet ar jie ją 
gavo?

Jei, pasiskaitę žinių apie 
balšavikų terorą Lietuvoje, 
Pruseika, Andriulis, Bimba 
ir kiti dar gali už Staliną 
stoti, tai — arba jie akmens 
širdies, ar tuščios galvos.

Gražiai paseimavę ir pa
sitarę, nepadėkime visko 
ant lentynos, bet nepaleis- 
kime iš rankų darbinio spa> 
to!

Praeitą karą prancūzai 
valdžią keitė iki gavo Cle- 
menceau, anglai iki gavo 
Lloyd George, Jurgis Pu- 
siaupolitikierius nesupran
ta, kodėl jį raudonieji ‘ “hit
lerininku” vadina už troški
mą rusams atsikratyti kvai
lo Stalino ir susirasti geres
nį vadą?

Prašau Nesijuokti
Automobilistas važiuoja 

100 mylių į valandą. Pasi
veja kaperis.

— Ar aš, ištikrųjų, per- 
greit važiavau? — klausia 
vairuotojas kaperio.

— No, — atsako kaperis 
rašydamas tikietą. — Tam
sta skridai pamažu.

Mahanojaus “Saulė“ da- 
neša, kad “25 milijonai Rusi- 
szku Gyventoju Bėga In 
Užpakali.”

NAUJO KARO FRONTE

t “Draugas” A.cme teiepnutoj

Tabrizo miestas šiaurinėj Persijoj, kur link dabar 
briaujasi Sovietų Rusijos kariuomenė.



Alla Rachmanovao

Studentai, Meilė Ir teka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant Pauliukonis 

U. TOMAS 

(Tęsinys) z

Vos spėjo jis tai pasakyti, buvo ten pat areštuolaa? 
ir dar tą pačią dieną sušaudytas. Paskutinėmis dieno
mis buvo areštuota labai daug darbininkų, kurie “očere- 
de” vienu ar kitu būdu parodė savo nepasitenkinimą; 
kalbama, kad betkuną dieną jų sušaudys daugiau kaip 
šimtą žmonių, tam skaičiuj ir kelioliką darbininkų.

Šiandien, nuėjusi pažiūrėti senelio popo su jo sergan
čia žmona, jų bute nieko neberadau. Viskas buvo su
versta, sudaužyta. Storožo vaidas papasakojo, kad juoš 
naktį išsivilko atėję čekistai.

Man rodos, kad ir aš pati susirgau, ne3 taip oaisiai 
skauda galvą, tiesiog plyšta, o seniau ją man niekuomet 

, neskaudėdavo. Be to, keliuose ir per alkūnes jaučiu lyg 
buką, ilgą skausmą.

Gruodžio 18 d.
— O su kuo reikės sutaisyti paršiuką Kalėdoms? -- 

paklausė šįryt anksti, prieš išeidamas į darbą tėvelis. — 
Su daržovėmis, o gal su grikiais?

— Aš turiu dar paslėpusi žiupsnelį grikių, — pasi
gyrė mama.

— O, kad prie jo dar butų truputis smėtonėlės arba 
ko nors kito skanaus! — pridūrė pasigardžiuodamas 
tėvelis.

Eidama per Gorbūnovo kambarį, išgirdau kažin ką- 
verkiant. Pasirodo, verkė pats Gorbūnovas! Taip, taip, 
tįkrai! Jis sėdėjo ant kanapos ir apsikniaubęs verkė. 
Pamatęs mane, pašoko iš vietos ir tarė:

— Viskas žuvo, nes dabar tarp bolševikų yra de- ; 
šimt kartų daugiau vagių ir niekšų, negu garbingų žmo
nių! Jūs galite būti laimingi, nes netrukus jus išvaduos 
baltieji!

i.

k* Gruodžio 19 d.
Vargšė “murzilka” pastipo nuo šiąnakt7 užėjusio 

smarkaus šalčio. Tuo būdu likome be jokio Kalėdų kep-Į 
snio! Tėvelis tiesiog nežino ką daryli. Jam ypač skau
da širdį dėl to, kad jis savo šeimai per Kalėdas nega
lės padaryti nė vieno, net mažiausio, siurpryzo. Be ga
lo nusiminusi ir mama. Pasirodo, seniems žmonėms be 
“šventės” išbūti yra daug sunkiau, negu jaunimui.

Aš nusprendžiau pasirūpinti iš paskutiniųjų, kad tik 
mūsų šeima neliktų be šventės siurpryzo. Netrukus bus 
prekyvietėj pardavinėjama arkliena; nors niekas tikrai 
nežino, ar tai yra tikro arklio mėsa, ar jau pastipusio, 
bet gauna nors gabalėlį tų delikateso nustverti. Tikrai, 
juk arkliena vistiek geriau už amžinai tas pačias bulves 
ir juodą duoną iš avižinių miltų. Prekyvietė buvo pilna^pir 
kėjų, bet pardavėjų pasirodė tik keli. Apie vieną ūki- į 
ninką grūdosi su kašelėmis krūva moterų. Aš taip pat 
įsispraudžiau į pirkėjų eilę. Ūkininkas buvo atvežęs par
duoti kiškių. Matyt, badas privertė žmones valgyti ne 
tik galvijieną, bet ir kiškius, (Mat, kai kuriose Rusijos 
vietose kiškio mėsos niekas nevalgo ir ją tiek tebrangi 
na,” kaip kad, pav., Vokietijoj ar Lietuvoj šunieną) net 
daugiau — juos vietoj žąsų arba paršų grobstytis kalė
diniam kepsniui. Kai aš visai arti prisigrūdau, susyk 
prie manęs pribėgo koks 14 metų vaikpalaikis ir ištrau
kė iš rankų piniginę, o tuo tarpu aplinkui mane susirin
kusi kokių 8—10 metų vaikų krūva pakėlė tokį praga
rišką triukšmą, jog nebuvo galima visai nieko girdėti. 
Galų gale šiaip taip iš tos krūvos pasisekė išsprukti, ir 
aš pradėjau ieškoti niekdario, bet tuo tarpu pribėgęs ki
tas iš antrosios rankos ištraukė dar kašelę, į kurią no
rėjau susidėti pirkinius. Netikėtai pamačiau milicinįn- 
ką, kreipiausi į jį:

— Drauge milicininke! — sušukau. — Iš manęs pa
vogė piniginę!

— Nu, tai ką aš galiu padaryti? — atsakė jis aki
plėšos tonu. — Jeigu man reikės lakstyti paskui kiek
vieną, nuo kurio prekyvietėj atima pinigus, tai lyg netu
rėčiau kito darbo!

Tuo tarpu vaikai jau įsimaišė į minią, ir man nebe
liko nieko kito, kaip nieko nepešus grįžti namo. Ten 
buvo visi mano pinigai — mėnesio alga — ir žiedai, ku
riuos mama buvo įdavusi išmainyti į prekes, ir tuo būdu 
nuėjo ant šuns uodegos visos viltys bent per Kalėdas 
susitaisyti sau šiokią tokią puotą.

* Gruodžio 20 d.
Man dabar visą laiką taip baisiai skauda galvą. Pa

ti nežinau, kuq visa tai baigsis.
jBus daugiau.)

Amerikos lietuvių katalikų veikla
(J. B. Laučkos referatas Federacijos kongrese)
Centro valdybos man pa- kaip jie bus tvirti, kad jie 

skirto referato tema tiek! atsisako būti pilnutiniais 
plati, kad ją būtų galima žmonėmis.
nagrinėti ne keliolika va
landų, bet ištisas dienas.

Taigi, lietuvių amerikie
čių katalikų veikla apima 

Pirmiausia reiktų išsitarti dvi labai svarbias sritis — 
dėl paties Katalikų Veiklos-Į tikybinę ir tautinę. Tiesa 
Akcijos aptarimo. Toliau reikalauja pasakyti, kad ji 
reiktų peržvelgti veiklą vi- paliečia ir trečią sritį — 
sų tų draugijų, kurias pri- valstybinę. Būdami Ameri- 
skaitytume prie dirbančių kos piliečiai, šios šalies iš- 
lietuvių katalikų veiklos tikimi gyventojai, per savo 
srityje. Reiktų panagrinėti draugijas ir įvairias įstai- ( 
įvairių draugijų įtaką savo gas atliekame tai, ko Jung- 
vietovėje ir aplinkumoje, tinės Amerikos Valstybės iš 
Pagaliau, reiktų išsitarti mūsų reikalauja. Tikiu, kad
dėl tinkamesnių priemonių lietuviai amerikiečiai kata 
tai veiklai sustiprinti. Visa likai atlieka ir žymiai dau- i
tai teks žymiai palikti nuo-1 giau nei valstybė reikalau-' - _........ , gražiame jaunime. net vadas. Tiesa,
šaliai, o apsiriboti tik pa-'ja. | P-le Barbara Tullgren, ku- „
drikusiomis mintimis, kas, Palikdamas tikybinę sritį r* išrinkta būti Amerikos i
šių eilučių rašytojo nuomo- plačiau nagrinėti atsakin- 
ne, būtinai darytina, kad giems asmenims, norėčiau 
lietuvių amerikiečių kataii- stipriau pabrėžti tautinę ir 
kų veikla dar gražiau klės- valstybinę sritį. Ne paslap- 
tėtų, dar stambiau reikštų- tis, kad turime danig tokių 
si Katalikų Bažnyčios gero- klausimų, kuriais reiškiame 
vei, Jungtinių Amerikos Vai skirtingas nuomones. Pavyz 
stybių kultūros lobynui pra- džiui, paskutiniai įvykiai 
turtinti, Lietuvių Tautos; Lietuvoje parodė, kad Lie- 

užtikrinti, pilnai tuvos nepriklausomybės at- 
nepriklausomybei statymo atžvilgiu neturime 

vieąįngos nuomonės. Vieni

Legiono karaliene laike tos 
organizacijos suvažiavimo, 
pradėsiančio rūgs. 14 Mil- 
waukee, Wis.

gyvybei 
Lietuvos 
atstatyti.

Kalbant šia tema negali
linkę manyti, kad lietuviams 

i amerikiečiams reikia būti
ma nepaminėti, kaip yra su- ... . ...

, , i labai atsargiems ir palūkėti
prantama katalikų veikla. .... ....
, . , _ , ,, f ' su įvairiais pareiškimais,
Jei sakomės ką nors dirbą I . . ,1 neigiamai pasisakant prieš 

birželio 22-24 dd., didvyriš
kų žygių angoje susidariu
sią Kaune laikiną lietuvišką 
vyriausybę; kiti skuba vi
siškai pritarti šalies vyriau
sybės pareiškimui, kad šiuo

ar ko nors siekią kaip ka
talikai, privalu visada atsi
minti, kad tuomi tampame 
atsakomingi prieš ir už Baž
nyčią ir jos hierarchiją. Pi
jus XI Katalikų Akciją yra 
aptaręs kaip pasauliečių a-

bendradarbiauja su mūsų 
visuomenės aukščiausia mo
raline pajėga — Kunigų 
Vįenybe. Federacijai pri
klauso visos lietuvių kata
likų centralinės organizaci-

metu Amerikos ir visos j°a *r aP*e pora šimtų kuo-
paštalayim, Bažnyčios vei-j^ didžUusiu priešu ! P4 ^ draugijų. Ji turi aš-
kime. Kardinolas Gasparri hitlerizmas, visiškai nu-1 tuonias apskritis, keliasde 
yra pasakęs, kad Katalikų'j tylint apie komunizmo pa. i šimt skyrių. Ypač šiemet
Akcija yra pasauliečių ka
riuomenė Bažnyčios tarny
boje. Jei visada laikytume 
šiuos aptarimus vadovau
jančiais dėsniais visoje mū
sų veikloje, nėra abejonės, 
kad mažiau klaidų pasitai
kytų ir pas vadovaujančius 
ir pas vadovaujamus. Bet 
lietuvių katalikų veiklos A- 
merikoje aptarimo lengvai 
neįterpsi į griežtai nustaty
tas ir sektinas sistemas. 
Mums per savo katalikiš
kas draugijas tenka rūpin
tis ne tik grynai tikybiniais 
reikalais, bet gal žymiai 
daugiau tautiniais.

Lietuvio dvasios gelmėse 
tikybinis ir tautinis pradas 
taip artimai susiję, kad net 
nebūtų haugu, dažname at
sitikime, tvirtinti, jog, vie
ną jų apmarinus ar išplė- 
šus, kitas nebebūtų gajus. 
Istoriniai įvykiai ir kiti fak
tai taip suklostė, kad lietu
vis tada sąmoningiausias 
katalikas, kai jis nenutolęs 
nuo savo tautos ir lietuvis 
tada sąmoningiausias savo 
tautos mylėtojas, kai jis 
nenutrūkęs nuo savo tiky
bos. Tai liūdija kasdieninė 
tikrovė, ypač išeivijoje. Tie 
lietuviai, kurie pamynė sa
vo motinos įdiegtą kataii-1 
kybę, šiandie karčiausi bu
vusių lietuvių tautos dau
gumos šlykščių tironų pa
taikūnai. Tie lietuviai, ku
rie sutrempė lietuvybę, ku
rie nebeprisipažįsta net sa
vo motiniškos kilmės, ne
tvirti ir savo tikyboje

vojų pasauliui. Šį klausimą Jos veikla sustiprėjo, nes 
primenu tik kaip pavyzdį, susilaukta daugiau skyrių, 
kad ne visada galime būti įtraukta daugiau draugijų, 
vieningi savo nuomone, ta- 1 I J4 žiūrėta išeivijoje di- 
čiau vienu reikalu galime ir džiausiu pasitikėjimu, o iš
privalome turėti vieningą ir 
vieną nuomonę — Amerikos 
Lietuvių Katalikų Veikla 
turi būti aukščiausios rū
šies.

Niekas nemėgins ginčyti, 
kad mūsų veikloje pati pir
moji ir garbingiausia vieta 
priklauso parapijoms, ku
rios yra lietuvių kataliką 
garbė ir pasididžiavimas. 
Bet šie garbingi vienetai 
turi lahai specifines paskir
tis. Jos priklauso įvairioms 
vyskupijoms ir, pagal joms 
privalomus Bažnyčios įsta
tymus ir įsigyvenusias tai
sykles, negali turėti jokių 
pastovių sąjunginių ryšių, o

.n^_

jčga tik tiek reiškiasi, kiek 
ją sudarantys draugijiniai 
vienetai yra veiklūs ir pa 
jėgūs. (Bus daugiau)
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Vyčiai projektuoja važiuoti į Lietuvą
Pasikalbėjimas su naujuoju Vyčių centro 
pirmininku P. Razvadauskj. Kokie artimiausi 
Vyčių planai. Tave svajoju, tave dainuoju. 
Vyčiai pasirengę nors vienų pramogų 
surengti Lietuvos reikalams.
Pittsburghe, rugpiūčio [ patį laikraštį redaguos žino- 

mėnesio vidury, įvyko gau- mas žurnalistas Edv Kubai- 
sus ir gražus Vyčių seimas, tis. Vyčių spaustuvės reika- 
kuriame žavėjaus atstovų lai yra pavesti tvarkyti pa- 

tyrusiems žmonės: Ig. Sa
kalui, St. šimuliui, Košt.

savistovumu, organizaciniu 
subrendimu, o ypač vyčių 
gyvumu ir lietuviškuoju 
nuoširdumu. Atrodo, kad 
vyčiai stovi gerame kely, 
tik reikėtų vytiškas mintis

žaromskiui ir J. Klimui. 
Taigi, yra gražių vilčių, kad 
laikraštis “Vytis” bus ge
riausias ir gražiausias jau-

ir idėjas paskleisti plačiau nimo draugas, patarėjas ir

Chicagoje sutikau ener
gingą ir veiklų naują Vyčių
centro pirmininką P. Raz- 
vadauską, kuris yra daug 
nusipelnęs savo veiklumu, 
sumanumu ir pasišventimu 
katalikiškųjų organizacijų 
darbuotėje, kur daug šir
dies yra įdėjęs į Vyčių, ka
talikų susivienijimo ir LDS 
organizacijas. Taip man ir’e
knitėjo šį tą išgirsti apie

mums čia rūpi daugiau drau 
gijinis gyvenimas, jungiąs 
visus lietuvius katalikus ir 
tautiniam bei valstybiniam 
darbui, tad apie parapijas
čia ir nesidalinsime minti-Į ateities planus vyčiuose iš 
mis. ' naujo pirmininko P. Razva-

Visas draugijas jungia — dausko, kuris visu rimtumu 
ar bent turėtų jungti _ I susisielojęs kaip čia pagy- 
mūsų A. L. R. K. Federa- j vintį ir sustiprinti Vyčių 
cija, kuri labai glaudžiai, veikimas.

dėsime visas pastangas, 
kad mūsų'lietuviškas jau
nimas duotų gražias ir 
stiprybės asmenybes, nes 
šiais laikais, kada tokia 
yra pasauly suirutė, vy
rai ir mergaitės privalo 
turėti stiprią kūrybinę 
asmenybę, daug drąsos, 
gyvą tikėjimą, galingą 
valią, jautrią pasiaukoji
mo dvasią, didelės ener
gijos ir nepermaldaujamo 
patvarumo.

Vyčiai pirmieji turi pasi
priešinti įsigalėjusiai ‘ ruti
nai ir lepšiškumui. Mes taip 
pat sporto aikštėse ir salė
se garsinsime Lietuvos var
dą ir surengsime per me-

— Gal galėčiau patirti iš 
jūsų, klausiu P. Razvadaus
ko, Vyčių centro pirminin- į įus norg vieną pramogą Lie-
ko, — kokie jūsų planai Vy
čių organizacijoje, kad či 
organizacija kodaugiausiai 
įsigytų simpatijų lietuviško
je visuomenėje, nu, kas be 
ko, žinoma, ir kituose.

— Svarbiausias mūsų už
davinys — atgaivinti Vy
čiuose buvusią vyrišką dva
sią, kuri seniau visus žavė-

tuvos Nepriklausomybės ir 
Laisvės reikalams ir visą 
gautą pelną skirsime mūsų 
užjūrio broliams, kurie yra 
skaudžiai apiplėšti rusų bol
ševikų ir šiandien prašo mū
sų pagalbos.

— Kaip seniai Vyčiuose 
dirbate?

— Jau dvylikti metai. Tė
jo ir visiems imponavo. Kad , ko 1937 metais Lietuvoj at-

už Atlanto žvelgta didžiau
sių lūkesčių akimis. Socia
listai ir liberalai praeitais 
metais uoliai laukė, kokių 
žygių imsis Federacija. Ir 
kaip nežiūrės, kai Federa
cija pirmoji pernai iškėlė ir 
pasiūlė bendradarbiavimo

tai galima būtų pasiekti, 
teks sustiprinti kuopas aps- 
kričiuose, steigti naujas, 
kur bus galima, be to, dėsi
me visas pastangas, kad 
laikraštis “Vytis” būtų ma
lonu paimti į rankas ne tik 
vyčiams, bet ir kitiems. Ma
nau, kad per spaudą galė-

ranką tuose žygiuose, kur1 sime mes prieiti prie mūsų
būtina visų savo tautai iš 
tikimų lietuvių glaudi veik
la. Tačiau Federacijos stip
rybė ir jos gyvavimo fak-

jaunimo širdies. Tikiu, kad 
pasiseks “Vytis” pastatyti 
tinkamoj aukštumoj, nes į 
redakcinę komisiją yra nu-

tas priklauso ir pareina ne1 matyti pakviesti prof. dr. 
nuo viršūnių. Federacijos ' K. Pakštas, kun. Julius Gri-

nius ir M. Brazauskaitė, o

stovauti vyčius. Lietuva 
man patiko, nes jos gamta 
viliojanti ir žmonių nuošir
dumas patraukiantis.

— Ar nemanote vėl va
žiuoti į Lietuvą, — pasitei
ravau simpatingojo Vyčių 
prezidento P. Razvadausko.

— Taip, jei tik bus gali
ma. Beje, Vyčių planuose 
numatyta suruošti didelę ir 
šaunią ekskursiją į Lietu
vą 1943 metais. Jei karas 
užsitęstų, tektų ši ekskur
sija nukelti, bet kai tik Lie
tuva bus laisva ir nepri-

(Nukelta J 6 pusi.)

yPASKOLOS — namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis IAmokėjlmo Planaa.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI IDVI^ITP l8t8lK°Je- Indeliai rūpea-
I zvvJl T 1x1 I C tingai globojami lr ligi $6,000 ap

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

HUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennskrtauriilant Nei 
Vieno KlIJontol

Keistute Savings and Loan Association yra kymtausla, seniau
sia lr tvirčiausia lietuvių flnannind (staiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago. IIL
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
—------------  u ,



G DRAUGAS

IHAIRBOK©
SENAS “DRAUGO” 
SKAITYTOJAS

f vaiSvečiai
Mūsų parapijos paskuti

niame piknike dalyvavo Gei- 
dimavičienė su dukterimis 
ir žentais. Atvažiavo keliais 
automobiliais iš Cicero, kur 
dabar apsigyveno. Ji buvo 
mūsų parapijietė. Sveikina
me svečius ir mums labai 
malonu, kad neužmiršta ir 
kad mus remia.
Vestuvės

Rugp. 23 d. Steponas Dar- 
row, 3839 Eučlid Avė., ir iš 
Šv. Jono Kantriaus parapi
jos, vedė Albiną Musteiky
tę, 3914 Hemlock gatvė. Pa
broliais ir pamergėmis buvo 
Edvardas Musteikis su Al
freda Darrow, Feliksas Mus 
teikis su Bernice Motekilis, 
abu iš Chicago. Priimtuvės 
įvyko Albinos name. Sekan
tieji lankėsi iš Chicago: A. 
Musteikiai, Kazakai, Mrs. 
Morrison iš Gary, Mr. ir 
Mrs. R. Shy iš Hammond, 
Mr .ir Mrs. L. Darrow ir 
Mr. ir Mrs. E. Bakos.

Steponas lankė savo para
pijinę mokyklą. Washington 
High School ir dirba pas 
Inland Steel Co. Albina bai
gė parapijinę mokyklą, Wa- 
shington High Schcol ir dir
bo Gonld’s Dept. Store Har
bore. Priklausė prie choro 
ir Vyčių. Sveikiname ir lin
kime laimės.

Rugp. 30 dieną Moterys
tės Sakramentą priims Pet
ras Stanukynas ir Stefanija 
Goberytė, abu iš East Chi
cago. Pašvinskienė, Brec- 
law ir Stefanijos motina su
rengė vakarėlį East Chica
goje. Daug svečių susirinko 
salėje, kur buvo pavaišin
tos dovanų naujavedžiams 
teikėjos. Stefanija dirbo 
Given Manufacturing Co., 
kuri įteikė baltą, nešamąjį 
radio. Ji dėvėjo bukietą gla- 
diolų nuo sužieduotinio. Pri
klauso prie choro ir Vyčių 
ir yra valdybos narė. Svei

kiname busimuosius nauja- 
vedžius.

• J
Baigė atostogas

Rutė Mikalauskytė, 4027 
Deodor gatvės, parapijinės 
mokyklos mokinė buvo iš
važiavusi trims savaitėms į 
Unionville, Mich., pas savo 
dėdę Mykolą Mauricą, kurs 
turi ūkį. Tai 350 mylių to
lumo. Jos brolis Pranciškus, 
parapijos komitetininkas ir j 
motina Marijona šią savai
tę buvo automobiliu ten nu
keliavę -ją parsivežti namo. 
Rntė yra aštuntame skyriu
je ir mokyklą baigs kitą pa
vasarį. Po malonių atostogų 
pradės mokslo metus su nau 
ja energija. Lietuviškai kal
ba gražiai.

Parapijos mokykla

Rugsėjo trečią dieną pra
sideda mokslo metai para
pijos mokykloje. Jau aštuo
ni nauji mokiniai užsirašė. 
Seselės Kazimierietės moks
lo kambarius puošia. Visa 
tai turės įtekmės į susirin
kusius vaikučius. Linkime 
seserims ir mokiniams sėk
mingų mokslo metų.

Ligonis
Nesveikuoja Šv. Katari

nos ligoninėje Jonas Gerai- 
tis, 3718 Gr. Blvd. Sako, 
greitai grįš namo. Linkime 
jam sveikatos.

CYO seimas

Jau išsiųsta vardai ir pa
vardės devynių, kurie daly
vaus delegatais ir svečiai 
mūsų vyskupijos CYO me
tiniame seime rūgs. 7 die
ną, Šv. Juozapo kolegijoj, 
Renusalaw. Tikimės, kad at
siras dar daugiau norinčių 
sykiu važiuoti.

“Draugo” piknikas

Rugsėjo 1 dieną — Labor 
Day — Vytauto parke ‘Drau 
go’ 25 metų jubiliejaus pik
nikas. Iš visur lietuviai ke
liaus į tą didelį parengimą.

Viktoras Naureckis, 
Brighton Parko biznierius 

Jau 25 metai,' kai jis yra 
“Draugo” skaitytojas. Todėl 
jam ypač yra malonu mi
nėti “Draugo” sidabrinio 
jubiliejaus sukaktuves. Jis 
su savo šeimyna ir savo 
draugais bus “Draugo” pik
nike ir pasižadėjo reikale
pasidarbuoti už baro.

Važiuokime ir mes kuo skait 
lingiausiai. Remkime ‘Drau. 
gą’, kuris mūsų tautą ir ti
kėjimą remia. Linkime 
“Draugui” sėkmingiausio 
pikniko.

Uždaro maudymos vietas

East Chicago miestas sek
madienį, rugp. 31 d., užda
rys keturias viešas maudy
mos vietas: Washington, 
Kosciusko ir Tod parkuose 
ir prie Alexander Avė. ‘Life- 
guards’ dar eis pareigas 
prie Harbor ežerinio kranto 
iki rūgs. 15 d. Motiejus

Pirmasis apkeliavęs ap
linkui visą pasaulį, Magel- 
lanas, — buvo katalikas.

VYČIAI PROJEKTUOJA 
VAŽIUOTI Į LIETUVĄ

(Atkelta iš 5 pusi.)

' klausoma — mes pirmieji 
vyčiai važiuojam į Lietuvą. 
Mes vyčiai šventai tikime, 
kad Lietuva bus vėl laisva 
ir nepriklausoma. O ir mes 
vyčiai dėsime visas pastan
gas, kad mūsų užjūrio bro
liai lietuviai būtų vėl Laisvi 
ir savistovūs.

— Tai žinote ką, kai va
žiuosite į Lietuvą — nepa
mirškite paimti manęs, nes 
labai pasilgau savo tėviškės 
ir artimųjų. Vis su poetu 
Putinu niūniuoju:

— “Už jūrių marių, už 
mėlynųjų

Už kalnų, slėnių, miškų 
juodųjų,

Pro nykią tamsą ir rūs
tų vėją,

Kurs balto sniego pusny
nus sėja, —

Kaip šviesų šiltą gegužio 
rytą,

Rausvais alyvų žiedais 
kaišytą,

Mintimi lakiąja, jausmu 
gyvuoju,

Tave svajoju, tave dai
nuoju,

Tolima, brangi Tėvų ša
ke.”

Malonu buvo vieną kitą 
mintį ir žodį patirti iš nau
jo Vyčių centro pirmininko 
P. Razvadausko, kuris bu
vo užsukęs į Chicagą su 
adv. Gabaliausku, savo žmo
na ir Vyčių finansų vedėja 
F. Grandelyte, kad sueiti į 
artimesnį kontaktą, pasida-

linti mintimis su Chicagos 
vyčiais bei vytėmis, o be 
to, pasidalinti mintimis su 
žymesniais Chicagos visuo
menės veikėjais.

J. Gabulas
1941.VHI.21.

Pirmasis Amerikoje ge
ležinkelis tapo pradėtas sta
tyti Charles Carroll, kuris, 
— buvo katalikas.'

Ramiojo Vandenyno atra
dėjas, Bilboa, — buvo kata
likas.

/*• IF you suifer monthly

Nervous 
Blue —

sklng
Plnkham's Vegetable Compound 
at once. It’s one medicine made 
cspecially for women that helps re
lieve headache, backache, cramps, 
weakness, nervousness—due to 
functlonal monthly dlsturbances— 
lt's fielped hundreds of thousands 
ot women to go ‘‘smlllng thru” dls- 
tress of such dlfflcult days.

Taken regularly — Lydla Plnk
ham's Compound helps bulld up 
resl8tance agalnst such tlred, 
cranky feelings. Try it t

Rheumatic Happy; 
ReiievesPainOuick

Thousands who suffered from the torturing 
paira oi rheumalism. scietica. lumbago, neu- 
ralgia and neimtas—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a ųuick-acting formula which speedily 
relieves those eshausting muscūlar aclies and 
paira. NURITO is trustworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—«o you can work ui 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If tbe 
very first three dones do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don't suffer. Ask your druggist today 
(ar NURITO on tins guarantee. (T.N.C.J

Keturių Metų Mirties 
Sukaktuvės

PETRAS BARjSAS
kuris mirė rugp. 30 d.. 1937 
m., sulaukęs 2 4 metų amžiaus.

Liūdnai atminčiai jo mirties 
užpraftėme gedulingas Sv. Mi- 
Sas už jo sielų Šefttadien), 
rugp. 30 d., 1941 m.. Šv. Juo
zapo par. bažnyčioj, X vai. 
ryto.

Kviečiam visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose pamalau- 
Be.

NULIPDĘ: motina Ona: tėvcs Petrais; seeno Okia; broliai: 
Adolfas ir Vita nas; krikštui motina Magdalena Kavaliūnaitė; 
<>xlė Jurgis Kavaliūnas; pusbrolis Juozapas Uotasitas; Gasparas 
įvirtus; U’aHulių šeinat; pusseserė Ona Augaitė; Kastancija 
Nkarabutier>ė; Emilija Butkienė lr Jų šctmos tr giminės.

1HAVS LIFE________
Tmi mom */Mo To V/ait Votr The Niec Cooi_

OFsScrT€HBK«. -Tor. Hti VACATiosI •

Everybody ravės about your 
salads, Peg,What’s the secret?

MILLIONS AMU—Mirade Whip does work tvonders 
vrith salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Mfracle Whip is 
by far America’s favorite saiad dressing. 
******

MIRACLE WHIP! 
Its ’different’’ flavor 
alv/ays makes ą>hit.

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

Apart Apsaugos, Turime (rAA AAA AA
ATSARGOS FONDA Viri ) JUV, UU V.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.

LOAN ASSOClATlONof Cbicaf* 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia Z/4Z

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
O«riatuiM Patarnavimas — Moteris patarnanja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS 

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

lllVt č eMANCEP M- 
MV MM-MlNt? - I TmihK 

M-lU CC-O I5-r5T3AC<
T'-To The H OTtL -

A F-TTev/
JL-UI

IBAPCDTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKftS LIETUVUA

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehlll 2242

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite .prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo’. 
Taupykite vartotus pašte 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

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

MARIAN MISSION CLUB 
Marian Hills Semlnary, 
Hinsdale, Illinois.

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

< •
M

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvin Direktorius
AMBULANCE Dieną lr NaktĮ

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
--------------------------- 1-----------------------------------------------
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir ftefttadlento rytais, 

Ifl Stoties WHIP <1620), su P. ftaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTJ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
8354 South Halsted Street

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Westem Avenue 

Tel. GROvehlll 0142

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

4

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

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2814 West 2Srd Place

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street

Tel. PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS ’ 
3307 Lituanica Avenue

Tel. YARda 4908



DR AITO AS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Bus visiems malonu Į paskutinį

DARBININKŲ T ROK AI Į 
“DRAUGO” PIKNIKĄ Areštuotas Staiga mirė CLASSIFIED

*4

A

“Draugo” jubiliejiniame išvažiavimą 
piknike bus visiems malo
nu. Visi sueis su savo se
nais draugais ir pažįstamais 
atnaujinti pažinčių ir naujų
susidaryti. Bus proga už- \ Mntr0 . n^iniam Pik”ike' 
siminti ir apie visokius biz-

Brighton Park. — Labda
rių 8 kuopos išvažiavimas 
bus nedėlioj, 31 d. rugp.,

Labdarių ūkyje.
Kas nori gražiai laiką 

i praleisti paskutiniam isva-
nius ir kitokius gyvenmo
reikalus. Bet ten ypač ma-....................... ....
lonu bus sueiti tiems, kurie k™4iam‘ i
yra seni “Draugo" skaityto-^abda"ų

jai, kurie “Draugą” skaitė 
per metų metus, per visus 
25 metus jo gyvavimo. To
dėl tokiems ypač malonu 
bus ten būti ir ypač tokie 
prašomi atsilankyti ir įsigy
ti daug neužmirštamų įspū
džių.

Darbai Darbo Dienoj
Ateina Darbo Dienos šven 

tė, bet ne visi darbininkai 
ją švęs. Del karinių užsa
kymų, kurie skubiai turi

kaip eina senelių prieglau
dos statyba.

Tikietus iš anksto galima 
gauti pas P. Vaičekauską. 
Busas išvažiuos tuoj po pa
maldų — apie 12:30. Visi

Stanley Fabijonas

West Sidės expresininkas. 
Jisai apsiėmė pasitarnauti 
“Draugo” piknikui. Jisai su 
savo troku nuveš į parką

įsigykite tikietus iš anksto.1 pikniko darbininkus iš West
Rašt. Ona Ivinskaitė

Sugedo plėšikų mašina
Keturi plėšiKai, 'iššoko iš 

automobiliaus, apiplėšė 
“beauty shop” adresu 3043 
No. Ashland avė.’ Gavę tik 
$11, bėgo atgal į savo maši-

buti išpildomi, tukstahciai | ną> bet ji kažkodėl nesijudi- 
darbininkų turės dirbti ir no iš vietos. Persigandę 
Darbo Dienoje. Yra apskai
čiuojama, kad Chicagoj ir 
apylinkėse Darbo Dienoj 
turės dirbti 60.000 darbi
ninkų. Dauguma jų bus

Chicagoj areštuotas nau
jas darbininkų vadas, bet

REIKALINGI DARBININKAIŽmogus staiga inėjo į
duonos kepyklą adresu 3002r Y AUTOMATIC B & S šrubų ma

ne dėlto, kad prieš tą vadą W. Madison ir skubiai prašė Sinoina operatorių. Patyrusių. Ne- 
eina kapitalistai. stiklo vandens. Indėjęs į bur ' k U

Tas areštuotasis vadas ną savo atsineštą pilę, išgė- 
yra Frank Dillon, jau po- : gėrė vandenį ir padėkojęs

HELP WANTED — VYRAI

EVKKMHARP. 
1800 Kottoue St.

VAISTINIU MOKINIŲ (GIZE
LIŲ) — Patyrusių nuolatiniams

naįu sėdėjęs kalėjime. Da- ėjo lauk. Bet už durų staiga darbams. Geros pradėdtnėe aitras 
•* J J ° su nepaprastom progom Jeldtrbti

bar ils buvo duonos kepyk 
lų r saldainių dirbtuvių 
darbininkų unijos vedėjas. I co, 61 metų amžiaus. 
Jisai suareštuotas už tai, 
kai jis bauginimais išmetė 
iš unijos valdybos du nariu 
ir todėl tie savo reikalą iš
dėjo prokuroro ofise. Jisai 
seniau turėjo ryšių su geng- 
steriais ir dabar į uniją įsi- 
briovė, kad ją išnaudoti.
1922 m. jis už suktybes bu
vo nuteistas sėdėti kalėji
me dešimt metų, bet greit 
buvo paliuosuotas ir juo

au nepaprastom progom Jaldirt 
susmuko ir vietoj mirė. Pa- Pirmyn- Kreipkitės »r rašyk (te i

WALGREEN DKVO CO.,
744 Boweu Avė.sirodė, kad jis yra M. Grie-

Susirinkimai

NEPAPRASTOS DARBŲ PRO. 
GOS — progresuojančio.) restauran- 
to organizacijoje tvarto būdo Jau
niems vyrams, nuo 20 iki 30 metų. 
Proga Jaldirbtl aukityn gabiems. 
Aukščiausios algos patyrusioms "bus 
boys,” "waiterą” "counter men." 
•■•griddle men," "carvers.”

O’CONNELL'S, 128 W. Ohto SI

"SPINDLE CARVER” prie pui
kių "upholstered" baldų.

PULLMAN COUCH CO..
3758 So. Ashland Avė.

“BUS BOYS”

Sidės. Jo trokas išeis 8 
vai. ryto, pirmadienį, rugsė
jo 1 d. Darbininkai ir darbi- kaudamas sakė, kad tas at- 
ninkės prašomi laiku susi- $1-800. 
rinkti prie “Draugo” namo.

Teipgi tuo pat laiku Pet
ro Kraujalio expressas išeis 
su visokiomis pikniko reik
menimis restoranui ir ki
tiems bizniams.

Suvažinėjo vaiką
Du poliemonai atvyko ištirti

plėšikai, šoko iš mašinon ir Brighton Parko šeiminin- 
išlakstė į visas puses.

Tuo pat laiku trys plėši- . 
kai apvogė “beauty shop’ 
adresu 3750 Irving Park

plieno dirbtuvėse. Darbi-lRd.t kur gavo $30 grynais
ninkai, dirbantieji tą dieną 
gaus pusantrą mokesties.

Pavyko plėšikams
Du plėšikai įsilaužė į na

mus adresu 1510 W. 81 st 
ir radę Jean Gusttafsen, 
40 metų amžiaus ‘ 'fnoterf 
ją sumušė. Susiradę $11 
grynais ir brangmenų už 
apie $1.150, pabėgo.

Vedimo leidimus gavo:
Theodore F. Stukas, Har 

riet Danbruski.
Walter G. Beluzis, Mild- 

red Šaltenis.
Walter Skoczylas, Jose- 

phine Osesek.
Charles Virva, Helen 

Strogas.

ir $120 brangmenimis. Vė
liau trys banditai apiplėšė 
“Cleaning Shop” adresu 
1945 No. Kedzie, kur gavo 
$2, penkis siutus ir vieną 
overkotį. Kitas cleaning 
shop” buvo apiplėštas adre 
su 2422 Marąuette Rd, kur 
gavo $8 ir keletą siutų.

Aptiekos ir-gi nebuvo ban 
ditų praleistos. Buvo api
plėšta aptieka adresu 3900 
W. North avė., kur gavo 
$30, o iš aptiekos adresu 
2600 Fullerton avė. gavo 
$60. Daugiausia plėšikai 
laimėjo gazolino stotyje 
3445 E. 95 st., kur gavo 
*97- .JJ.

Pirmieji vario kasyklų at 
radėjai Amerikoje, — buve 
katalikų misionieriai.

Finalists in Women's Wes+ern Golf

Mary Agnės Wall of Menominee, Mich. (left). and Mrs. Rus- 
sell Mann of Omaha hold trophy which will be the prize at staks 
when they play the finai 36 hole mateh of Womtn's Western Ams- 
tsur Golf tournament at Ezmoor Country club, Chicago.

____ _  Tels^Kų

Bridgeport. — ARD 2-ro 
skyriaus susirinkimas įvyks 
rugsėjo 5 d., parapijos mo
kyklos kambaryje tuoj po 
pamaldų. Ir po susirinkimo
mokytojoms, Šv. KazimieroJ J v I . . Nuolatinė* vieton. Galima sklr-
seserims bus suruošta “pa tis dirbti pilnomis ar mulomis

r dienos vatkuulų tvarkymu. Patyri
mas uervlkaliuga. imliai gerus al
gos. .Kreipkitės .J .“employment’’ 
ofisų, 3-čLajn aukšte.

MARSUALL FIELD & CO.

HELP WANTED — MOTERYS

imtumėm sugrįžusias sese- 
vieną dalyką prie Ogden ris, kurios mokytojaus mū- 
ave. ir Harding st., o jų sų parap. mokykloje, 
akyse pasitaikė kitas daly
kas. Neatsargus draiveris

kerne trokas bus prie ręsto- ®atv6ie užgavo 8av0 auto’ 
rano pirmininkės Elzbietos'mobiliumi A1,en Nye’ 7 m°-
Paulienės namo, 4322 South' vaiką' Sužeistasis nuga-
Artesian. Trokas išeis apie 
8:30 v. ryto. Visų šeimi
ninkių ir pagelbininkių pra
šome nesivėlinti, nes pramą 
tomą, kad piknike bus tūks
tantinės minios. Todėl rei
kia būti prisirengusiems 
visiems patarnauti. ,

bentas į šv. Antano ligoninę. 
Kaltasis draiveris yra Ber- 
nadine Wolinski, 29, 19.15 S. 
Homan avė.

trys party”.

Rengimo komisijos narės:
Giržaitienė ir Rudminienė 
nuoširdžiai prašo visas rė
mėjas atsilankyti su dova- MEROINOS IR JAUni vyrai. -
nnlpmifi Itfld Linlrtimsit rvri- muisto dirbtuvėje reikalingi darbui, neiemis, xaa tinaamai pn Nuoiatlnis darbaSt gera aiga. Kreip

kitės j: PURITAN FOOD PRO
DUCTS, 311 No. Desplame* Street.

Komisija

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

"COIL WINDERS & FINISHERS 
— I. F. — R. F. field coli.” JNuo 
35c iki 40c į valandų.

UNITED PRESHED PRODUCTS, 
407 So. Aberdeen Avė.

VEITERKOS — švariai atrodan
čios ir patyrusios. Taip pat niei- 
ginų dlroti trumpoms valanuoms. 
Vietai ir vakariene.

PALM GROVE JNN.
5«Ui ir Outer Drive.

MAIUJETTE PARK IK APYLINKEI 
KAS KĄ TURITE MAINYTI ARBA

NORIT PIGIAI PIRKTI:
68th lr S. Campbell Avė. 5 kam

barių mūrinis oottage kaina 13,500, 
ImAkėtl 3600’. ~

Ant Rockvvell St. Ir 64th I kam
barių mūrinis bungaiow. 2 karų 
mūrinis garadtius, kairu 15,350,

5 kambarių medinis cottage — 
reikia pataisyti, kaina t'.2 50.

4 lietų kumpinis mūriais namus 
po 4 kambarius, kaina J '*2.500.

2 fletų po ( kambarius — 2 boi
leriai |—, bungalovv a t ogi e, kala* 
Jtt,509. 4 fletų mūrinis > urna# po 
5 kambarius, ant 2 lotų J astatytaa, 
įmokėti Jl.tOO.

Bisoiavas namas, randasi tarp di
lelių dirbtuvių — taverno lr luncb 
ilsnis — 5 gy veliamieji kambariui. 
Kaina *4,500. Savininkas priims | 
mainus lotus arba didesni namą—, 
.iridės pinigais.

Taipgi turime dideli pasirinkimą 
visokių namų po visų Chioagą: prl- 
vatlškų ir bizniavų, farmų mažų 1* 
lidelių. galima pigiai pirkti arba 
nainytl.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ia pigiai pirkti, išmainyti bile ką 
lūs turite, kreipkitės pas;
CHARLES P. SUKOMSHJS A OO^ 

0021 S. Wctrtern Avė.
TeL Rep. >713 — Vak. Prus. 1111

TEISINGI BARGENAI
Parsiduoda 2 fletų po 4 kamba

rius naujas moderniškas mūro na
mas. The sienos prausykloje. "Kit- 
cben” kabinetai.

6 kambarių moderniška oaujo 
mūro rezidencija.

10 fletų geras mūro namas.
3 fletat ir Storas; Bizniavus mū

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

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

rėkite!
šie visi namai . randasi Mar

ąuette Parke ir teisingomis kaino
mis.

Rašykite ar matykite:—•

JOE VILIMAS 
6753 So. ItockvveU St.,
Tel.: HEMIock 2323

• Lkttn <•

MLINDECH'S 
TU 60SLIV-»HERICII 

RADIO BROADCAST
Inry Saturday, 1130 to 2:30 V JL

ST ATION WH1Z 
1480 kfiecyelM 

(Virai Stotu* m Twr DUQ|
• VMturlng a prograa *t 

Yugoslav Folk Muile

WOLK STLUIO
194<i We*l 35* Street 1

ADV <N< I I» PHOTOGK KI'HV 

I.OWEST I’OSSIBI.F l’RH ES

PHONE I.KFAVETTE

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta, pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir HoIĮywood 
šviesomis. Darbas 
Garan|uotaa, »

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883 

Rez.: - ENGIeuood 5840

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Išvežtajame 
po visą 
Chicago

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
W. KANTER, Sav. DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted SL

Z Tel. BOULEVARD 0014

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN STOKERIAI

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

JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA 
VIENODA ŠILUMA

GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
NESUGENDAMAS (sutriuškina akmenis be 

. sugedimo)
šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių 
išdirbysčių stokerins.

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius 

Radios •
Plumbing Įrengimus 

Aliejinius Pečius 
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH BAGDON
— Savininkas —

4704-06 So. Western Avė., Chicago, III.
. Tel.: LAFayette 3188

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, Sec. |lr J6ų reikalams. 

Turtas virš $1,000,000.00

PARSIDUODA MEAT MARKET 
IR GROCERN®

BUSY BEE Mcat Markct ir Gro- 
certfS parsiduoda labai pigiai. 
Kreipkitės adresu — 3455 W. 5»tli 
St., arba pašaukite telefonu — 
REPublie 12144.

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

MARSHALL FIELD A CO.

ftemkite “Draugą**, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

AAVIAUSIAB PAJBHUNKI1IAS 
SUKNELIŲ

BUU8KKLJŲ 
PIRŠTINI Ų

KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

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

Didžiausias pasaulyje na
mas yra Sv. Petro bažny
čia, popiežių bažnyčią Ro
moje.

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

Pirmasis universitetas 
Amerikoje įsteigtas 1.551 
m,, Lima Peru, yra Šv. Mar
ko Universitetas, katalikų.

Nesekime tų, kurie išsiža
da savo kalbos ir katalikų 
tikėjimo, nes ir Dievas jų 
išsižadės paskutinę teismo 
dieną. — I. Leščins *

FLETAS RANDUOJASI
n,ETAS RANDUOJAS1 — 4 

kambarių. Naujai ištaisyti. 2-tram 
aukšte. Kreipkitės adresu:

5703 So. Mason Avė.

PARSIDUODA DUONOS 
KEPYKLA

Parsiduoda duonos kepykla. Su na
mu arba vien biznis su rendos lysu. 
terminui kaip ilgai norėtų. 34 me
tus dariau sėkmingų biznį, dabar 
pasenau, noriu poilsio. Kas norės 
išmokysiu lr pripratinsiu prie to 
amato. Norint pirkti ar ranuuot 
kreipkitės prie savininko:

LUD\VIK GOTOWTT,
2S03 So. E merą I<1 Avė.,

Chicago, III.
Telefonai: CALnmet 485*

REIKALINGA
STENOGRAFISTft

REIK AU N G A RASTI N ftN STE- 
NOGRAFISTfi, gerai mokanti ang
lų ir lietuvių kalbas. Kreipkitės į 
"Draugo” administracijų.

Murins soothes, deanses and refresbea 
irritated, rsddsned membranas caused 
bv bead coldi, driving, vrinda, movies^ 
elose wo»k, late boura. Iree dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

PLATINKITE “DRAUGĄ’ 1 SKAITYKITE “DRAUGĄ!

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rodinas 
Jonas Jasinskas

Ant Labanauskas
H. Rajewski 

“8horty"

MUSŲ
NAUJAM VARTOTI 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Streot 
Chicago, UI.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELIS LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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AUTOMOBILIU PASTATYMUI VYTAUTO PARKE 
DABAR YRA DVIGUBAI DAUGIAU VIETOS!

Gafvėkariais lengvai galima atvykti į 'Draugo' 
jubiliejinį pikniką. Skubėkite grąžinti tikietus!
Jaunasis Vytauto parko 

užvaizdą, Vladas Pankaus
kas, vakar pranešė Labor 
Day Pikniko Rengimo' Ko
misijai, kad šiais metais ne
bus tokio sumišimo auto
mobilių sustatyme. Praei
tais metais automobiliai bu
vo statomi ant kelio ir ant 
baseball žaidimo loto, bet 
šiais metais nauji laukai 
bus pavesti automobiliams, 
šiek toliau nuo dabartinės 
vietos. Įvažiavimas į šį lo
tų yra labai patogus ir pri
einamas. Taip, beveik kiek
vienas lietuvis Chicagoje 
galėtų atvykti su automobi
liu ir ras vietos pasistaty
mui.

O tos minios priėmime 
lauks kita minia darbinin
kų, kuriuos sudarys Brolio 
Vlado rinktinė: prie baro, 
prie stalo, prie žaidimų ir 
prie įvairių valgių. Valgyk
la bus aprūpinama pastan
gomis darbščių šeimininkių 
iš Brighton Park, kurios 
daugumoje priklauso prie 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos. Šios šei
mininkės mano ir pasikvies
ti ir keletą kitų, jei reikėtų 
daugiau.

Naujausios jėgos į talką 
šiuo laiku yra trys Anta
nai iš Marąuette Parko: bū
tent Phillips, Venckus ir 
Kardelis, šie įeina į Brolio 
Vlado rinktinės eilę ir bus 
nuoširdūs rėmėjai “Draugo” 
ir jo darbų.

Ištroškusius pavaišins se
kantieji lietuviai biznieriai: 
Norkus, Dzimidas ir Viz- 
gardas. šie lietuviai biznie
riai užtikrina visus, kad jie 
pristatys tiek visokio gėri
mo, kad nei vienam netruk
tų, jei ir net visa Chicaga 
suvažiuotų. Taip, ir tikimės, 
kad visa Chicaga susiburs 
į šį milžinišką suvažiavimą 
Labor Day, Vytauto parke. 
Biznieriai grąžina 
ikietėtėlius

Tikietėliai grįžta sparčiai. t
Kas maloniausia, kad ir biz
nieriai domisi automobilio 
dovana, kuri bus duodama 
per Labor Day pikniką, Vy
tauto parke. Graborius Ma
žeika šiandien sugrąžino 
net keturias knygutes.

Reik skubėti su tikietėlių 
grąžinimu, nes laikas trum
pas, o darbo reikia nema
žai pridėti prie tų tikietė
lių prirengimo traukimui. 
Ypatingai jei toliau gyve
nate nuo Chicago ir nema
note atvykti į “Draugo” 
pikniką, būtinai skubiai grą 
žinkite tikietelius.

“Draugo” administracija 
reiškia didelĮ padėkos žodį 
kiekvienam išvardintam už 
sugrąžinimą knygutės, ar 
knygučių. Taip, tariame di
delį nuoširdų lietuvišką a- 
čiū!

Sekantieji sugrąžino po 
knygutę:

S. Barto iš Grand Rapids, 
Mich.

J. Ežerskis iš Port Wash-

ington, Wis.
A. Paškauskas iš Wauke-

gan.
A. Dėdinas iš Greenfield, 

Mass.
J. Docis iš Waukegan
A. Mališauskas iš Chicago 
J. Grudis iš Spring Val

ley, III.
C. Zgrunda iš Mihvaukee, 

Wis.
J. Paplinskas iš Detroit, 

Mich.
J. Tikuišis iš Chicago 
R. Sobut iš St. Louis, Mo. 
P. Bagdonas iš N. Chica

go, III.
F. A. Corn iš Lake Vilią, 

IU.
V. Špokas iš Waukegan 
St. Barth. and St. Joseph 

Societys, iš Waukegan.
M. Seiner iš Chicago
F. Markūnas iš Mihvau

kee, Wis.
T. Lauratienė iš Philadel

phia, Pa.
J. Bakšis iš Waukegan, 

III.
Miss J. Gūdžius iš Mel

rose Park, III.
G. Kazlauskas iš Scotts- 

ville, Mich.
J. šaltėnienė iš Chicago 
J. Gerčius iš Chicago
B. Petraitienė iš Chicago

mu

X ftv. Jurgiu parapija tu-1 narys, šį rudenį baigs Curtis. mo armijoj. Rugp. 1 d. jai 
res Liurdą. Pagerbdama sa- Į Wright Technical Institute surengta “shower” tėvų na-

X J. Stanaitis, šv. Juo
zapo parap. (So. Chicago) 
komiteto, Šv. Vardo Dr-jos 
ir DKK narys dažnai yra į 
matomas gražios panelės iš 
Šv. Mykolo parapijos. Da
bar sočikagiečiai numano, 
delko J. Stanaitis pastaruo
ju laiku pamėgo No. Side.

X Ciceriečiai Jovaraus- 
kai ruošiasi prie iškilmių 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakčiai paminėti. Tai bū
sią vidury rugsėjo mėnesio. 
M. Jovarauskas yra vienas 
savininkų didelės ir plačiai 
Chicagoj žinomos rakandų 
įmonės: Roosevelt Furni
ture Co.

X Kun. J. čužauskas, 
Waukegano lietuvių parapi
jos klebonas, jau rengiasi 
deginti paskutinius morgi
čius šį rudenį, nes beliko 
tūkstantis ir pusė skolos. 
Piknikas buvo •sėkmingas. 
Kitu kokiu parengimu bus 
baigta skola.

X Matthew A. Kass, sū
nui plačiai žinomų Kaza- 
kauskų, savininkų didelės 
jewelry krautuvės: J. Kass 
Jewelry Store, 4216 Archer 
Avė., su Loraine Marie

W. Markalionis iš Cleve- Francell bus surištos ran- 
land, Ohio. kos ir sumainyti žiedai sek-

J. Salasevičius iš Grand, madienį, rugsėjo 14 d., 4

vo mirusiojo sūnaus ir kitų 
šeimos narių atminimą Ma- 
siulienė parapijos klebonui 
prelatui M. L. Krušui pa
reiškė norą įtaisyti Šv. Jur
gio parapijos šventoriuje 
Liurdą. Numatoma, kad bus 
fontanas ir elektros šviesos 
prie Liurdo.

X Jonas šarkauskas, Auš

of Aeronautics Los Angeles, me buvo kaip veselė. 
Calif. Vestsaidiečiai ir visi
Chicago gyvenantieji bičiu
liai linki jam pasisekimo.

X Filomenai Ercykei, dūk 
teriai žinomų Nekalto Pra
sidėjimo P. Š. parapijos vei
kėjų, vestuvių varpas su
skambės rugsėjo 6 d., 4 vai. 
popiet. Išteka už svetimtau-

ros Vartų parap jos choro čio, tarnaujančio Dėdės Sa-

X ftv. Jurgio bažnyčioje 
neužilgo bus įrengti minkš
ti suoluose atsiklaupimai. 
Tam tikslui įsteigtas fon
das, kuriame jau randasi 
$384.00.

X Lietuvių parapijinė ftv. 
Jurgio mokykla pradės nau
jus mokslo metus rugsėjo

3 d. 8 valandą pamaldomis 
bažnyčioje.

X Soldier Field rugsėjo 
14 d. bus nepaprastos iškil
mės: 200,000 Šv. Vardo Dr- 
jos narių, Chicago arkivys
kupijos, bendra malda pra
šys Aukščiausiojo sudraus
ti supagonėjusius tautų va
dus, kurie nebesiskaito su 
žmogaus teisėmis. Iškil
mėms statomas specialus al
torius.

DIENRAŠČIO "DRAUGO"
SIDABRINIO JUBILIEJAUS

PIKNIKAS
"DRAUGO" MAŠINŲ FONDUI

Labor Day Rugs-Sept. 
1 d., 1941

Rapids, Mich.
A. Vaktarienė iš Pitts

burgh, Pa.
J. Beleckas iš Chicago 
J. Kaleina iš Chicago 
P. Čiginskas iš Sheboy- 

gan, Wis.
Ant. česna iš Chicago 
J. Zaleckis iš Chicago
M. Martinkienė iš May- 

wood, III.
H. Gerdžiūnas iš Chicago 
J. Kazragis iš Chicago
N. Butkūnas iš Chicago 
M. Randis iš Chicago

vai. p. p., šv. Juozapo baž-1 
nyčioj, 39 ir So. California. 
Vestuvių puota bus Darius- 
Girėnas salėj.

X Elena Šarki ūtė, gabi. 
jauna ir veikli bridgepor- 
tietė, atostogauja Bella Vis
ta, Arkansas. Ji linksmai 
leidžia laiką su savo sesute.

X Vaikai gaus nemoka
mai dovanėlių, šv. Jurgio 
parapijos piknike, rugp. 31 
d., vaikai iki 12 metų am
žiaus, kurie atvyks į pikni
ką nevėliau antros valan

S. Cibulskis iš Chicago 1 dos ir kurie turės bent po
L. Adomaitis iš Chicago 
C. Matulaitis iš W. Frank-

fort, III.
M. Venclauski iš Chicago

(Bus daugiau.)

vieną tikietėlį laimėjimui 
leidžiamo automobilio, gaus 
gražių dovanėlių. O gal ku
ris ir automobilį laimės. Ne- 
Vėluokite.

Wild Brahma Bull Will Be Seen at 
Soldier Field Rodeo

ik

"Boots,” the wild Brahma bull that has never been rldden by any 
covboy will be one of the many head of imported Texas stoek that will 
be seen at the "Combined Wild West Rodeo and Thrill Circus” ln 
(Soldier Field, Chicago, Sunday and Monday, August 81st and Sept lst, 
performances at 2:30 P. M. and 8:00 P. M. - - — -----

VYTAUTO PARKE
Prie 115-tos Gatvės Tarp Crawford ir Cicero

• . • ---

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

METRIKO 

Orkestra Šokiams

REZERVUOKITE LABOR DAY
. t».w 114: i - iw/

Dienraščiui “Draugui”
IR

SPAUDOS ŠVENTEI 

VISI, KAS GYVAS, Į VYTAUTO PARKĄ


