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KUNIGAS DR- JONAS NAVICKAS
FAŠISTAMS

VATIKANO

NEPATINKA

ŽYGIAI

Amerikos, rusų
atsakymas nepa
tenkina Japonijos

Italijos vyriausybė, kaip
praneša “Newsweek” nepa
tenkinta,
kad
Vatikane,
kurs yra “Romos širdyje”
tebėra diplomatiniai atsto
vai ašies valstybių užimtųjų
kraštų, ar net ašies priešų.
TOKIJO, rugsėjo 2 d.—
Nors spaudoje tas neskel Japonijos vyriausybės ats
biama, bet yra žinių, jog tovas šiandie pareiškė, jog
fašistų vyriausybė pareiškė nė Rusija nė Jungtinės Vai
protestą, kad britų ir jugos stybės neatsakiusios paten
lavų ministeriai prie Vati kinamai į Japonijos protes
kano veikią prieš Italijos tą sąryšyj su siunčiamu Ru
vyriausybę. Jie norėtų, kad sijon Amerikos aliejuni Ja
tokios atstovybės būtų už ponijos vandenimis ir jog
darytos ir kaikurie atstovy Japonija įteikusi naujus pro
bių personalo nariai jiems, testus abiejų valstybių vyišduoti.
Fašistai
nirštą, riausybėms.
kam Vatikanas neuždeda
Pasak atstovo, Japonija
antspaudos ant jų imperia esanti susirūpinusi ir susi
listinių žygių.
domėjusi siunčiamųjų reik
menų keliu ir kuriems tiks
lams jos bus vartojamos.
LATVIAI APIE
Sąryšyj su
dabartiniais
LIETUVA IR VILNIŲ ...
Amerikos ir Japonijos san
Latvijos pasiuntinybė Va
tykiais atstovas tepareiškė,
šingtone leidžia informacijų
..
. ,
,7.
.v . Į jog juo mažiau apie - juos
biuletenus Viename is jų kalbaraa ju0 e8ą geriau.
svarstant Baltijos valstybių
ateiti rašoma apie atsikur- Prezidentas neatsakė
siančią po demokratijų lai
Vyriausybės atstovas pa
mėjimo Lietuvą: vėl grį reiškė, jog Prezidentas Roo
šianti Lietuvai Klaipėda. To seveltas dar neatsakęs į Ja
liau, lietuviai vėl atgaus sa- onijos premjero pasiųstąjį
vo sostinę Vilnių. Reikia lau jam laišką, bet esą tikimasi,
kti. kad bus sukurta di- kad jis atsakysiąs,
dėlė Baltijos Valstybių są(Tuo tarpu rusų sluogs
junga, kurių globos Tautų
niai Shanghajuj sako, kad
sąjungą ir kuri dėl to nebe
Jungtinės Valstybės susita
sibijos naujų Rusijos užpuo
rusios su Japonija dėl siun
limų.
čiamų Rusijon
reikmenų

pro Vladivostoką ir jog Ja
ponija siuntimo netrukdysianti).
v
Apie Latvijos
reikalus į
biuletenis toliau rašo:
— Latviai toliau nebe Rusai ir Anglai
gali pasitikėti nei vokie
susitiko Irane
čiais, nei bolševikais. Jie ti
ki galutine demokratijų per IRANAS, rugsėjo 2 d. —
gale ir tvirtai tiki, kad tei- šiandie Anglijos ir Rusijos
sėtumas, teisė ir garbingu-; kariuomenės susiriko Persimaa ims viršų. Latviai tiki. jos kalnų miestelyje Senna
kad didžiosios demokratijos Tuo būdu Irano okupacija
vės padės atšauti jiems pri- atrodo būsianti baigta,
klausoma viet, pasaulvie,
t^PU Londono įtakin
pasiekti laisvę garbinti Die- *'7
va pasai savo sąžine, džinususitarta dėl pl-el, taigtis laisvo, demokratija. dar kos nuostatų, kurte es, pnbo Įrankiu vaisiais ir būti į lmtim Angbjal. Rusija! ir
LATVIŲ

KOMINTERNAS
MŪSŲ

JODINE-

KOMUNISTŲ

GALVOMIS,
NORI

Didžiausios kovos vyksta vidurio fronte

— tarp Smolensko ir Gomelio
BERLYNAS, rugsėjo 2 d.
— Informuotieji vokiečių
sluogsniai pareiškia, jog pa
čios pirmosios vokiečių ka
riuomenės dalys Leningrado
apylinkėje yra prie Krasnogvardeisko, 20 mylių į piet
vakarius nuo Leningrado.

Amerikos ginklai

pasiekę Rusiją

Tikimasi diplomati
Ištremtieji Sibiran lietuviai.
Jų tarpe K. Stašys nio susitarimo
Iš vakar gautos kablegramos (iš Sibiro) sužinojome,
kad Kastas Stašys, žymus
Vilniaus krašto lietuvių vei
kėjas ir buvęs Vilniaus mie
sto burmistras, su šeima iš
tremtas į Barnaulą — Sibi-

Suomiai kovęs ir I
toliau prieš rusus

VILTYS

gerais kaimynais.
e
JA

Rusai koncentruoja didžias
pajėgas
kovoms prieš
nacius*
•
•
• •

KAIP

Taika dar nesanti pasira
' šyta, bet persai parodą nuo
širdumą ir supratimą esamos padėties.

TIK

SHANGHAJUS. — Pati-

Amerikos lietuviai komu-, kimi svetimssHai praneša,
niatai savo laikraščiuose vi- f* ",uo n"‘,u ^ponijoj, vy
s, laik, plūdo prieš daugelį *sta """"“"“I. nes vok eiietuviu patriotų, vadindami
spaudžiami ekstreniisjuos Hitlerio agentais, išda- “
Juojau pradėti kari
vikais ir t t
nius veiksmus kontinentą.
Tačiau kai tik du hesiJ1“1 kiti nori išlaikyti taiką
mylavę diktatoriai susipešė,
kai tik Stalinas pateko bė- rencija kaip broliškas deledon, atėjo kitos instrukci- gatas”.
jos, ir išdavikais, Hitlerio
Taigi, Maskvoj knopkę pa
agentais koliojami lietuviai spaudė, ir Amerikos komugavo kvietimus i konferen- nistų smegenys persivertė
ciją “Gelbėjimui Lietuvos — ką jie vakar vadino iš
nuo fašizmo”. Raudonųjų davikais, šiandien kviečiasi
pastatyti rengėjai kvietimuo broliškais bendradarbiais.
se dabar rašė:
Vvrai, ar jūs negalite gy
— Konferencijos sušauki- venti savu protu? Kas Liemo komitetas neabejoda- tuvos išdavikas, neklauskimas Tamistns atsidavimu te Maskvos, o savo lietuvišLietuvai, (m. p.) kviečia kos širdies, jei ją dar turiTamistą... atvykti į konfe-te.

HELSINKIS, rugsėjo 2 d.
— Kiek anksčiau Suomijos
kariuomenės
vadovybėje
esąs Įeit.
gen.
Lennart
Oosch pareiškė, jog karas
su Rusija nėra baigtas ir
suomiai ir toliau kovos.
Šiandie smarkios
suomių
atakos Karelijos sąsmauko
je prieš rusų koncentracijas
ir reikmenų bazes šį genero
lo fareiškimą kaip tik ir
patvirtina.

su Japonija

rą ir gyvena barakuose.
Taip pat ten gyvena šie
VVASHINGTONAS, rugsė
tremtiniaia Domicėlė Gineijo
2 d. — Washingtono ditienė iš Taufagnų su dviem

ienė su trims • plomatįniai sluogsniai įaitimažoms dukterims; Vitutienė; Reinių šeima (penki su
augę ir du jauni); kun. P.
Prunskis, buvęs Palušęsklę
bonas, virš 60 metų am
žiaus, dėl silpnos sveikatos
jau nebegalėjęs eiti klebono
pareigų.

Rusijos orlaiviai

vyks Washingtonan
NOME, Aiaska,

-

rugsėjo,

2 d. — čia atvyko du di
džiuliai Rusijos orlaiviai oa
27 sovietų atstovais, kurie
vyksta WaahingLr an slap
tais reikalą-:< Iš ca jie is
vyksta šiandie.

Rusijos ambasados Washingtone sekret >nus
po
Pereitą savaitę buvo pla konferencijų su atvykusiais
čiai paskleisti gandai, kad rusais pareiškė, jog daugu
ruošiamasi sudaryti Suomi- ma atvykusių rusų vyksiu
j os-Rusi
kuri ,būtų Rusijon su Ametikos oriai, jos taiką,
,
pagrista suomių-rusų aieno-1 viai8 ir jog ao8 miaijo8 tik.
mis prieš 1939-40 metų šuo 8|a8 e8gs jkgauti Amerikoje
mių-rusų karą.
Helsinkis kreditų sov. Rusijai.
šiuos gandus užginčijo, nors
Tačiau bent laikinai tik
iš Maskvos užginčijimo nesu roji atvykusių rusų misija
laukta.
laikoma paslaptyje.
Savo kalboje generolas
pareiškė, senuosius Suomi
jos reikalavimus. Rusija tu
ORAS
rinti jau nuo seniau užgro
busi Suomijos teritorijų ir
Dalinai debesuota ir gali
už tas teritorijas suomiai ir
kovoj ą.
ma lietaus, šilčiau.

Nepagrįsti gandai

Jr

Nuoširdiesiems “Draugo” skaitytojams,
prieteliams ir rėmėjams, kurie taip skaitlin
gai atsilankie į jubiliejinį pikniką ir ypač pik
niko darbininkams reiškiame giliausios pa
dėkos žodžius.

kinę, jog esą galima tikėtis,
kad Japonijos ir bendrai
Ramiojo vandenyno proble
mos bus galima išrišti tai
kiu diplomatijos keliu, nes
savo Labor - Day kalboje
Prezidentas nepaminėjęs Ja
ponijos ir bendrai Tolimųjų
Rytų reikalų.
Savo kalboje Prezidentas
Rooseveltas griežtai pasisa
kė prieš Hitlerį ir nacius,
bet jis nė karto tiesioginiai
nepaminėjo Japonijos. Kai
kurie sluogsniai įsitikinę,
jog Prezidentas
sužiniai
vengė paminėti situaciją Ra
miajam vandenyne laukda
mas diplomatinių pasitari
mų išdavos.

Žuvę 2,500,000

nacių kareivių
t
MASKVA, rugsėjo 2 d. —
Maskvos radio šiandie pas
kelbė, jog rytų fronte iki
šiol esą Vokietija praradusi
2,500,000 kareivių,
kurių
1,000,000 esąs žuvęs kovose.
Nemažiau penkiasdešimt
septynių divizijų, pas&k ru
sų radio, geriausių vokiečių
divizijų sunaikinta. Jų tar
pe dvylika šarvuotų divizi
jų, trisdešimt septynios pės
tininkų divizijos, aštuonios
nlotorizuotos divizijos, sep
tyniolika pėstininkų regimentų ir keliolika stormtru
periu divizijų.

LONDONAS, rugsėjo 2 d.
— Informuotieji oficialieji
žmonės Londone tvirtina,
jog anglų ir Amerikos karo
orlaiviai ir kiti karo karo
Spaudos pranešimai
iŠ
reikmenys jau pasiekę Ru Stockolmho sako, jog rusai
siją ir netrukus būsią panau atsikovoję savo
poizeija
doti prieš vokiečius.
prie Gomelio ir užėmę RoTuo pačiu laiku iš Mas gačevo ir Žlobino mieste
kvos pranešama, kad gau lius.

tieji karo reikmenys esą Kontratakos prie
laikoma karine paslaptimi, Leningrado
bet netrukus būsią panaudo
Rusai taip pat pravedę
ti prieš vokiečius.
kontratakas Leningrado ir
Apie laimėjimus
žemutinės Ukrainos fron
Kai kurie Londono sluogs tuose.
Rusų pranešimai pareiš
niai įsitikinę, jog vokiečiai
patys tyčiomis išpučia rusų kia, jog prie Smolensko su
kontratakų didumą ir rusų naikinta vienas vokiečių re
laimėjimus kai kuriose vie gimentas, kuris tik prieš 10
tose, kad parengtų Vokieti dienų skubiai pasiųstas iŠ
jos gyventojus ilgam karui Prancūzijos. Sumuštasis rear kad paskui vokiečių lai gimentas esąs iš Vokietijos
mėjimai atrodytų dar di kariuomenės 161 divizijos.
Daugiausia nuostolio vo
desni.
kiečiams padariusios rusų
Sakoma, jog šiai vokiečių
kontratakos nacių užnugary
propagandai netyčiomis pa je ir jos davusios rusams
kliuvusi ir Švedijos spauda. progos įsitvirtinti naujosio
se pozicijose.

Bus žaliavos ir ne

Užėmė ankštumas

karo reikmenims

BERLYNAS, rugsėjo 2 d.
— Vokietijos oficialioji ži
nių agentūra praneša, jog
šiauriniam fronte vokiečių
pėstininkai atakavo ir užė
mė svarbias rusų pozicijas.
Iš bandžiusiųjų sulaikyti
vokiečių atakas dešimties
kariuomenės baterijų aštuo
nios esančios sunaikintos.
Tuo tarpu Vokietijos bom
banešiai pravedė pirmąsias
atakas Krymo pusiausalyje.

WASHINGTONAS, rugsė
jo 2 d. Padidinus karo pra
monę ir paspartinus apsiginkliavimo ir paramos Ang
lijai programą, buvo pradė
ta nusgąstauti, jog didelis
skaičius mažesniųjų dirbtu
vių, kurios negamina karo
reikmenų turės užsidaryti,
nes jos negalės gauti reikia
mos medžiagos.

Tačiau
paskutiniosiomis
dienomis gauta žinių, jog ne
žiūrint karo reikmenų pa
reikalavimo ir kai kurių ža
liavos trukumų, sekamomis
trisdešimt dienų mažesnio
sios dirbtuvės galės gauti
žaliavos, kad tuo būdu ne
sustotų Amerikos pramonė
ir neatsirastų bedarbė.

Rusijos premjeru 1917 me
BERLYNAS, rugsėjo 2 d.
tais, mėgino panaudoti bol
Autorizuotieji vokiečių šiuo
ševizmą savo tikslams, bet
ganiai pareiškia, jog savo
turėjo išmokti, kad “bolše
Labor Day kalboje Preziden
vizmas eina savo keliais”.
tas Rooseveltas nepasakęs
Taip pat ir Prezidentas
nieko naujo apie tarptauti
nę politiką, bet jis pasiro 1 Rooseveltas dabar Flirtuo
“DRAUGO” REDAKCIJA
jąs su bolševizmu, kad gale
dęs “Kerenskio rolėje”.
.
IR ADMINISTRACIJA
Šie sluogsniai pareiškė, ty jį panaudoti savo tiks
^Ijog ir Kerenskis, kuris buvo lams.

z

LONDONAS, rugsėjo 2 d.
— Autoritetingi sluogsniai
praneša, jog milžiniška ru
sų kariuomenė kovoja prieš
pavargusius voKiečius 175
myilų fronte tarp Smolens
ko ir Gomelio. Tai pirmoji
didžioji rusų
kontrataka
prieš vokiečius
šiaurinėj
Pripetės pelkių dalyje.
•
Sakoma, jog esą žymių,
kad rusai stumią vokiečius
atgal, padarydami naciams
didelių nuostolių ir net su
darydami pavojaus
visai
mąršalo Fedor von Bock
kariuomenei, kuri buvo pra
siveržusi pro Gomelį.

Atlante orlaivy)
žuvo 10 asmenų
LONDONAS, rugsėjo 2 d.
— Anglijos aviacijoj minis
terija šiandie prancla, jog
du amerikiečiai ir aštuoni
kiti keleiviai, vykę transpor
tiniu Anglijos orlaiviu žuvo
kur nors šiauriniam Atlan
te.
Orlaivis išvyko iš Siaurės
Amerikos, greičiausia Kana
dos, vakar Anglijon. Tai jau
trečioji paskutiniuoju laiku
nelaimė, kurių metu jau yra
žuvę 44 asmenys.

LONDONAS. — Aviaci
jos ministerija pareiškia,
jog šiuo metu Anglijos avi
acija viršijanti vokiečius
santykiu 8^1.

llento. rūgs. 3, 1941
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
JAPONŲ ŽYGIS I PIETUS

KUN. A. P. SANDŽIO PRIMICIJOS
sy►
SUKAKTUVES
1942 m. kun. dr. Juozas
B. Končius, Šv. Kryžiaus
parapijos klebonas,
minės
sidabrinį jubiliejų.
Taipgi
tais pačiais metais Šv. Kry
žiaus lietuvių parapija mi
nės auksinį jubiliejų. Para
pijonai ruošiasi prie tų iš
kilmių ir laukia tų Dievo
Ilgą laiką ruožėši parapi- malonės metų.
ja priimti naujai įšventintą
Koresp.
kunigėlį.
Išaušo
gražus
-----------------------saulėtas sekmadienio rytas,
pradėjo rinktis žmonės į
Philadelphia, Pa. — Rug
gražiai išpuoštą bažnytėlę.
Skambina varpai, prasideda piūčio 21 d. mirė G. M. Buprocesija iš klebonijos į sanavičius, kuris sirgo apie
nuo sužeidimo.
bažnyčią.
Vaikeliai, mer du metus
gaitės gražiai pasipuošę, Velionis buvo pasižymėjęs
ministrantai išsirikiuoja, ku kaipo specialistas Dr. X-ray.
nigų eilė, asista įeina į baž Priklausė: Royal Susaide,
Royal Photonyčią. Choras užtraukia American
“Ecce Sacerdos Magnus.” graph Society, buvo asis
Prasideda Mišios. Asistoje tentu dr. F. Maurice McPhedalyvauja arkikunigu kuD. dran, tuberculosis authori
dr. klebonas Juozas B. Kon ty, priklausė prie Germančius, dijakonu kun. Jonas town Hospital, taip pat bu
vo oficialus fotografas Fe
Jančius, MIC, subdijakonu
kun.
Antanas
Miciūnas, deral Alcohol Tax Unit. Ve
MIC, ceremonijų magistru lionis buvo pačioj jaunystėj
kun.
Andrius Naudžiūnas, 28 metų.
Po atostogų
MIC, thuriferai klierikai S.
Vasaros linksmybės jau
Laurinaitis ir Vladas Karabaigias. Mokiniai grįžta prie
veckas ir gražiai prirengti
savo knygų, iš kurių sems
altoriai.
Pamokslą iškil
mokslą. Mokslas visados ymėms pritaikintą pasakė
ra labai naudingas. Bemoks
kun. dr. Juozas Vaškas,
lis žmogus šiais laikais ma
MIC, Marianapolio Kolegi
žos vertės — pastumdėlis.
jos
Sanktuarijoj
*’• rektorius.
. . v . .«. .
... ri, »
Prisimena man žodžiai prof.
matėsi kun. Juozas Kara
K. Pakšto. “Jei vieną kalbą
lius Shenadorio klebonas;
moki, tai vienas esi; jei dvi
kun. Lunskis, vietinis vika
kalbas moki, tai atstovauji
ras; kun. Poblecek, lenkų
du žmones. Kiek kalbų mo
parapijos klebonas;
kun.
ki, tiek žmonių gali atsto
Marcinkevičius
iš
Kulpvauti”. Svarstant tai visa
mont, ir dr. A. Rakauskas,
dos geriau parapijinė - lie
MIC. Choras giedojo šiam
tuviška mokykla, kur vai
įvykiui prirengtas Mišias.
kai išmoksta dvi kalbas.
Po Mišių įvyko palaimini
Jaunimas, baigęs parapijinę
mas Šv. Sakramentu.
mokyklą, išeina iš jos su

ML Carmel, Pa. — Rugpiūčio 24 d. Sv. Kryžiaus
bažnyčioje, kurios klebonu
yra kun. dr. Juozas B. Kon
čius, įvyko iškilmingos kun.
Antano P. Sandžio, MIC.,
primicijos. Tai buvo pirmos
tos parapijos 50 metų gyva
vimo primicijos. ,

MILLIONS AORSI—Miracle Whip does vork uvadrrj

with salads! A uniąue combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America’s favorite salad dressing.

****★★««*****.i t t t t. *

Mirė Geddie-Gedminas

Po pamaldų naujas

levi dviem kalbom ir gali atsto

tas, jaunasis Benjaminas, vauti du žmones. Būtų gra
teikė visiems savo kunigiš žu, kad visi lietuviai leistų
savo vaikus į parapijines
ką palaiminimą.
mokyklas. Paliktų savo anū
Tuojau po piet įvyko prikams gražią tėvų kalbą —
micijantui iškeltas bankie
papročius.
K. D.
tas Šv. Kryžiaus mok. salė
je.
Daugybė žmonių daly
vavo, jaunutėlių choras daly
lyvavo programoj.
Iškil
mių vedėju buvo
Philadelphia, Pa. — Šv.
Karalius,” kun. J. Karalius.
Kalbėjo
dr.
Rakauskas, Kazimiero parapijos baza
MIC, kun. Miciūnas, MIC; ras prie Earp St. davė pel
kun. dr. Vaškas, MIC, Mi- no 454 dol. su centais. Pfiintlinkevičius, kun. Sandžio
mokslo draugas, kun. dr.
Končius, primicijanto ma
mytė didžiai susijaudinusi
tarė širdingą ačiū. Ant galo
kalbėjo pats primicijantas.
Savo gražia lietuviška kal
ba visiems dėkojo už paro
DINING ROOM SETS — PARdytą
pagarbą ir patirtus
LOH SETS — BfcDHOOM 8BTS
— RŪGS — RADIOS — RKmalonumus.
Po bąnkieto
FRIGEKATORH — WA.HEBS —
visi dalyviai gavo progos su
nauju kunigėliu asmeniškai
pasisveikinti ir jį apdova
noti.

Sėkmingas bazaras
Dzūkų ir karnivalas

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
Res. 0968 So. Talman Ava.
Res. TaL GROvehffl 0017
Oftioa toL HEMloek 4048

. DR. J. J. SIMONAITIS
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LR. STRIKOL’IS

Ofiso toL VIRginia 0036
Reaidendioa taL: BEVerh: 8244

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiao vaL nno 1—3; nno 6:90—8:30

756 VVest 35th Street

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TaL OANal 0257
Rea. tel.: PROspect 665.

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidencija: 6600 So. Arteaian An
VALANDO8: U v. ryto iki 3 nupieš
• iki 9 vaL vakaro.

DAKTARAI
TeL VARĄ* 814d
VALANDOS: Nuo ri iki 22,
■ '
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9

Viršuje parodoma japonų {žygiavimas į Saigoną, Indo-Kinijoj. Apačioj anglai, apsi 1446 So. 49th Court, Cicero
Sekmadieniais 11 iki 12
Antradieniais, Ketvirtadieniais
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ir Penktadieniais
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 S. Halsted St, Chicago
Taipgi akini na pritaikau.
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Būkite Malonus
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šių sidabro, aukso ir plati
SAVO AKIMS
Pas taruoj u laiku ištisą nos papuošalų biznį adresu
Tik viena pero akių visam gy
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
savaitę tarp vietinių andrie- 609 N. 12th St.
K. V. venimui. Saugokit Jaa. leisdami
PHYSICIAN AND SURGEON
IMkaamtauotl Jaa moderaUkiausta
2155
VVest Cermak RoaC
jiečių viešėjo viengentė A' 2158 VVest Cermak Road
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OFISO
VALANDOS
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OflM ML OANal SMft
gota Šmitienė iš Šenadorio;
1-4
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METAI
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PIRM NEGU F1RKSITK
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pririnkime akinių, kurie paimtina
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MATYKITE
MUŠI
o kai 23 d. rugpiūčio grįžo
vtoų *^*1 tteaaptaro
TaLi ■■gark PiM
OflM TiL:
]
Dr. John J. Smetana
namo, tai iki pat namų pa
mtrinli IBM
T< YARda 2246
lydėjo našlė Petronė StanišDr. J. J. Smetana, Jr.
kienė ir Kierencija Pukaitė;
OPTOMETRISTAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1801 So. Ashland Avenue
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3133. SO. HALSTED ST.
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VALANDOS: Nuo t-mo« iki
vai. vak.

8-to«

Tel. CALomet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
TeL Stote 7572
REZIDENCIJA; —
3149 SO. HALSTED ST.
Tel.: Victory 3«79

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

Telefonas REPūblic 7868

TaL YARda 6921.
Raa.: KENvvood 6107

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Trumpai
pasisvečiavęs
savo tėviškėje kitą mėnesį
kun.
Antanas išvyksta į
garsųjį Lavai universitetą,
Quebec City, siekti aukštų
jų mokslų ir laipsnio.

2423 VV. Marguette Road

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namų tai PROspoct 1930

teiepaoto*

2201 VVest Cermak Rd.
Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v.

4645 So. Ashland Avenue

Acme

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad ir Nedėliomis susi tarnu.

PHYSICIAN AND SURGEON

("Draugas"

TaL OANal 0122

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
8TATYBAI,
Finansuojame namų pastatymų at
pataisyto* — Nieko jmokStl — S
metai ltaokėtl — Apkainavlmas
dykaL

lietuvis Pardavėjas

Stanley Litvrlnas — Vertėjas

Carr-Moody Lumber
Company
3039 So. Halsted St

KlfM* <**4»

DR. PETER T. BRAZIS

JOS. F. BUDRIK
Furniture House
3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

VIO. 1272

LIGONIUS PRIIMA j
attt 47th Street
vaL: nno 9 vai ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:06 iki 8:00 vai
Seredoj pagal sutartį.
TrefiMd. Ir Sekmad. tik susitari ua.
Telefofnas; HEMloek SMP

MEDŽIAGOS STOGAMS

OMAI SUCCESS FOR

6757 So. VVestern Avė.

Telefonas LAFayette 3606
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir

Ofiso valandoe:
Peplet — nuo 1 Iki SI Vak. T Iki •
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir pagal sutartį.
Ree. telefonas SEEley 6434.

,

TsL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

SKIN TROUBLES
lyca
VA,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Akiniai teisingai prirenkami
Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
per patyrusį lietuvį daktarą.
Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 8088.

No mattarvhat you’vn tried withmt
jucreM for unsirht ly RUrf.ce pimplm,
bkrrtishmand Rimilar akin irrilatlonR,
here'a in imazfngly .ucnessful doctor’a formul*—powerfully soothinf
lAouid Žemo—which ųuirkly relieve.
itrhing snrrnnB and .tarta right in ta
help natūra promote KART healing.
80 year. rontinuoua succesat Let
Žemo’. 10 dilT.raot marvelously effeetive Inmrflenta help YOUR akin.
Alao omtment form. Severe caaaa

Badrtko Radijo Progoramai:

VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 8:30
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Havvaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

DANTISTAS

4143 South Archer Avenue

2202 VVest Cermak Road
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DR. V. L SIEDUNSKI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9

suyneed£xtra

.

Telefonas CANAL UOtS —Cfotcagm
OFISO VALANDOS
Kasdien »:00 a m. iki t.30 p. aa.
Trefi. Ir toftt: 3:40 a. m. Iki
»:«• p. aa.

DR. RAUKUS

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
_______6e4tadieniais.
_____

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lobas)
TeL MIDway 2880
Chicago, HL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai ryta, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. k>4
Sekmad. nuo 10 iki Į2 vai. Tjto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994
Bes. ToL KENvvood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną
Kautynėse

per

nepriklau

2500 VVest 63rd Street

somybės

OFISO VALANDOS:
Nao 1—4 ir ana 7—d vakare
Taipgi pagal sutartį.
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LAUKIA JŪSŲ SŪNŲ!

Susipratusių lietuvių tėvų sūnūs važiuoja mo
kytis į MARIANAPOLIS COLLEGE, THOMP
SON, CONN.

Įvairių kraštų medžiai, kurie ir žiemą puošia Marianapolio kolegijos parką ir teikia
malonumo studentams žiemos sporte ir pasi
vaikščiojime.

Amerikos lietuvių katalikų švietimo įstaigos — Marianapolio
kolegijos — didžioji anga.

Amerikos lietuvių katalikų švietimo įstaigos — Marianapolio
kolegijos kolonada į parko pusę.

tąsias ar specialines mokyk- padoriau susikalbėti, o baig žymėtina, kad Marianapolio bias pareigas pačiam vie pati kolegija išlaiko, nieko
ias, ar patys pradeda sava-, darni sugeba lietuviškiems vadovybė smarkiai rūpinasi nuolyne, kiti dirba parapi iš jų negaudama, vien tik
I laikraščiams straipsnius ra- sportu. Nėra ko stebėtis, jose, kiti išsirikiavę armi rūpindamasi, kad lietuviai
Amerikoje daugelis uni met jau penkiolikos metų. rankiškai verstis.
kad Marianapolio alumnai joje ar įsitvirtinę įvairiose; jaunuoliai galėtų prasimušversitetų, kolegijų, institu Jai pradžia buvo duota 1926
Visi tie jaunuoliai turi
1 ti į gyvenimą.
Visas Marianapolio kur yra sumušę' ne vieną apy įmonėse.
tų ir kitų mokslo įstaigų m., kada Jungtinėse Valsty puikias progas Marianapo
linkės ir tolesnių vietų kole
Į naują dešimtmetį koleTačiau Marianapolio kole
bėga iš miestų, nuo triukš bėse lankėsi šventos atmin ly tinkamai pasiruošti gyve- sas apima^CŠtuonerius me
giją,
yra
ne
kartą
patekę
į
ties vyras — arkivyskupas nimui ir darbui. Kolegijos tus: high school ir ketveri
gija žengia su eile laimėji- gijos vadovybė, palaužusi
mo į gamtos prieglobstį,
New
Yorko,
Bostono
ir
kitų
mų 8U žymiomis ^„,^„0. tiek visokių kliūčių, į naują
Jurgis Matulevičius. Jis for vadovybė atidžiai seka, kad kolegijos metai. Kolegijos
kur ir gyventi sveikiau ir
amerikoniškų laikraščių pus mis ir gu 8avQ
maliai patvirtino jau metais
dešimtmetį rengias optimis
auklėjimas atitiktų katali kursas turi .dvi šakas — lapius. Marianapoliui jų pa-1 Tie laimSjimai
studijoms parankiau. Šituo i anksčiau padarytąją* užuoklasinę ir gamtos mokslų.
— visiems tiškai, pilna kūrybos ir naugamtos požiūriu Marianapo- į mazgą. Tai buvo toli nuo kybės ir lietuvybės dvasią,
yydi
ne
viena
garsi
sporto
Ta
,
Hmtai
jaunu0. jU j^gų.
Jaunuoliai pasirenka tąją,
kad
palikusieji
kolegijos
lio kolegija užima rinktinę Connecticut valstybės: pir
kur gabumai labiau juos komanda.
Šią valandą kolegija vėl
lių, kurie buvo išugdyti kaip
suolą
jaustųsi
sustiprėję^Tė

mieji
žingsniai
buvo
žengti
vietą. Ji įsikūrus tarp gra
traukia. Gamtos mokslų spe
atidaro vartus naujiems jau
Marianapolio
kolegijos piliečiai ir kaip katalikai.
Hinsdale,
Illinois.
Metai
iš
vynei
ir
Bažnyčiai.
Ir
vai

cialistai daug pasiprakti darbų vaisiai aiškūs: per
žių Connecticut valstybės
būriams. Jie čia išr
Permainos — didelės. Jos nuolių
a•
«
« •«
«
••
metų
mokykla, kun. dr. J. siai matyti. Kiti čion atei kuoti gali chemijos labora
kalvų, apaugusių medžiais
dešimtį metų joje mokėsi kyla ligi pačios vadovybės. tisus metus ne tik mokysis,
Navicko vadovaujama, plė na nemokėdami lietuviškai torijoj. Neminint kalbų ir
daugiau kaip 500 studentų. Penkiolika metų nenuilsta bet ir sportuos, grožėsis air romantiškai svajingumu
tėsi. Buvo sunku sutilpti
nei skaityti, nei rašyti, nei kitų dėstomųjų dalykų, pa Vieni jų šiandien eina svar- mai puoselėjęs šitą mokslo pylinkėmis ir pačios kolegi
traukiančiu į mėlynus to
Hinsdale pastogėje.
lius. Ir pačiame Marianapo
ir tautybės židinį, kaip kū jos sodų gražumu.
ly puošnu ir dailu. Daugy
Tada Marijonų vadovybė
dikį, ant savo rankų jį iš
Nauji darbo, mokslo, kū
bės įvairios rūšies medžių pradėjo žvalgytis, kur čia
auginęs, kun. dr. J. Navic rybos ir ištvermės metai
auga rūpestinga ranka su radus naują vietą lietuviš
kas šią vasarą kolegijos va jau čia pat, — ir jie bus
sodintuose parkuose. Čia kajai kolegijai.
dovavimą atidavė į naujas su visu jėgų įtempimu ištepat skleidžia lapus ir žydi
A. V.
Akys nukrypo į Rytus.
gėlės. Tai vėl voverė nuo
kirdamas*
kun.
dr.
Juozą
Praktika parodė, kad iš At
šakos ąnt šakos praskrieja.
Vašką.- Tuo būdu kolegija
lanto vandenyno pakraščių
Apdovanojo už
Už šitų parkų Marianapopatenka
buvusių
jos
auklė
apsčiausiai mokinių suplauk
•
#
lis turi ir savo dykumą. Tai
tinių žiniai. Nemaža pasi gera pažangą
davo į kolegiją. Visai prak
tankiai sužėlusi giria, pro
keitimų iF profesūroj. Sulig
tiška būtų ir pačią mokslo
Sao Paulo, Brazilija. —
kurios krūmus ir vijoklius
naujais mokslo metais ateiįstaigą atkėlus juo arčiau
sunku prasiskverbti. Šitoj
na bemaž pusė naujų moks-1 Mokyklų inspektorius lankė
prie Bostono, Providence
tankmėj ir lapė prabėga, ir
to dėstytojų — kalboms, ( si seselių vedamoj Bendruoar New Yorko.
Besižval
sportui ir kitiems dalykams. menės mokykloj ir tiesiai
barsukas urvą išsikasa, ir
gant, besiteiraujant buvo
daug kitokių gyvuliukų gy
žodžiu, gyvenimas kasmet susižavėjo pažanga moksle.
nusižiūrėta dabartinė vieta:
vena. Marianapolio ūkis di
įneša daug naujo, netikėto Kelis mokinius už parodytą
turtinga, puošniai įrengta,
delis, ir prieš pora metų jis
į ramias kolegijos sienas. sumanumą apdovanojo.
dailiai išlaikoma, su kipari
dar prasiplėtė, pripirkus va
Rūpesčiai taip pat nekar
Garbė mokyklai, garbė
sų alėjomis, su retais egzo
dinamąją
Ramanauskynę.
tą girdėti. Vienas aktualiau taip pat jos laikytojams ir
tinių kraštų medžiais. Ilgai
Tai stilingi, su dideliu sko
Marianapolio
kolegijos
rūmai
iš
toliau.
sių — tai pačių lietuvių per vedėjoms. Atvedantieji vai
buvo derėtasi, tartasi, ištek
niu įrengti namai, iš kurių
mažas
įvertinimas savojo kus iš kitų mokyklų daž
lių ieškota, ir 1931 metais
lango žvilgsnis nuklysta to
mokslo židinio. Daug kas nai pasako, kad ši mokykla
numatytoji vieta jau buvo
li į slėnius ir mato ant kal
mieliau savo vaikus leidžia geriausiai išmokanti vaikus.
TT. Marijonų nuosavybė. Tų
nelių net šešias girių juos
į kitas kolegijas, moka žy
metų rugsėjo 8 d. vysk. P.
Lietuviai, palaikykime sa
tas, viena viršum kitos nu
miai stambesnes sumas * ir vą mokyklą — paremkime
Būčys atliko įkurtuvių apei
tiestas.
pamiršta pačių lietuvių ko ją savo aukomis ir siųskigas, ir prasidėjo intensyvus
Šitose plačiose ribose įsi švietimo ir auklėjimo dar
legiją. Yra apskaityta, kad me jon vaikus!
kūrusi Marianapolio kole bas, kuris ilgainiui sutvir
jeigu iš kiekvienos parapi
gija. Ir šiemet rugsėjo 8 d. tėjo ir į pasaulį išleido eilę
jos į Marianapolio kolegiją
Kaip per debesų nuolatini
kaip tik sueina 10 metų, paruoštų jaunuolių. Vieni jų
ateitų bent po du studen lietų amžiais net uolos pakaip ji klesti tarp šitų par pamėgo dvasiškio pašauki
tus, kurie pilnai užsimokė veikimą ir jų įkūnijimą net
kų ir kalvų ir kaip TT. Ma mą — kasmėt žymi auklė
tų, tai šiai įstaigai nereikė virsta | naudingą molį, taip
rijonai čia Amerikos lietu tinių dalis stoja ar į TT
tų vargti ir daug jėgų pa per nuolatinj mokslą. Idėjų
vių sūnus ugdo ateičiai. Ta Marijonų seminariją, Hins
dėti, ieškantis pašalpos iš laukinės tautos virsta kul
čiau pati
TT. Marijonų dale, ar į kitas seminarijas
šalies. Dabar gi net priešin tūrinėmis Ir naudingomis
mokslo įstaiga sulaukė šie- Daug jų eina į kitas aukš
Marianapolio kolegijos parkas žiemą.
gai yra — daug studentų valstybėmis.

MARIANAPOLIO KOLEGIJA
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Laodioea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

Prancūzų komunistų pavyzdys
Šiandien Maskvos agentai bolševikai dirba išsijuosę,
kad tik išgelbėtų žlungantį Rusijos bolševizmą, kuris
žmogų pavertė daiktu ir pastumdėliu. Gilesni protai ir
sąžiningesni žmonės pilnai įsitikino, kad didžiausia pa
sauly nelaimė yra rusiškasis komunizmas, kuris yra
didžiausias kaltininkas šio karo. Jei 1939 metų rug
piūčio mėnesio pabaigoje Molotovas ir Stalinas nebūtų
pasirašę nepuolimo sutarties su vokiečiais, tai šio bai
saus karo nebūtų buvę. Taip tvirtina žymiausi politi
kai ir apsukriausi diplomatai. Mat, Maskvos bolševi
kai manė, kad nusilpnėjus kariaujančioms valstybėms,
jose kils žmonių nepasitenkinimas ir tada Stalinui bus
geriausia proga žvejoti žuvis sudrumstame vandenyje,
kitaip sakant, sukelti revoliucijas, o ką gero smogti
kardą išvargusioms valstybėms kare.

Rusai bolševikai visur kalbėjo ir visiems sakė, kad
jiems rūpi taika, o ištikrųjų didžiausias jų noras, kad
kiti peštųsi ir jiems būtų proga naudotis. Kai tik 1939
m. rugpiūčio m. 28 d. Stalinas ir Molotovas pasirašė
su vokiečiais nepuolimo sutartį, prancūzų komunistai
suprato, kąd tai yra karo išprovokavimas. Todėl staiga
komunistai neteko prancūzų .darbininkų pasitikėjimo.
Renault automobilių fabrike dirbo 1,200 darbininkų
komunistų, Stalinui sudarius su vokiečiais nepuolimo
sutartį, 800 jų išstojo iš partijos. Panašių reiškinių
užregistruota ir kituose fabrikuose. Keletas žymių ko
munistų vadų išstojo irgi iš komunistų partijos, jie
buvo darę žygių rusų bolševikų pasiuntinybėje Pary
žiuje, kad Maskva dėtų visas pastangas, \ kad nebūtų
karo. Taip pasielgė prancūzų komunistai, kurie dar
turėjo sveiką nugarkaulį, bet kaip gaila tų Amerikos
lietuvių komunistų, kurie ir šiandien dar gyvena Sta
lino protu, o ne savo. O kad bent kartą įsigytų lietu
viai komunistai tokį protelį, kaip kad turėjo 1939 me
tais prancūzų komunistai. Kai lietuviai komunistai su
sipras, tada jie nebeliapsins Stalino ir jo pakalikų,
bet rūpinsis pasukti tuo keliu, kuris daugiausia gali
atnešti žmonijai gero ir laimės. Tai viena.

DBAUGAB
======S===3========

Trečiadienis,
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ta ir okupuoti jo kraštai. Tada ir darbininkijos gyve
nimas bus kitoks visame pasauly, nes geriausiai moka
socialinius klausimus rišti krikščionybė. Jei bent kartą
būtų pilnai pabandyta įvykdyti Popiežiaus Leono XIII
enciklikos apie darbininkų gyvenimo pagerinimo min
tis, tai šiandien raudonajam bolševizmui niekur nebū
tų vietos.
Kada mes dabar gyvename tokius rimtus ir atsakomingus laikus, katalikai negali būti abejutiški, jie turi
(“Draugas”, 1916 m. rug
sumobilizuoti visas savo gerasiąsias jėgas: išmintį, drą
są, jėgą ir pasišventimą, o ypač gyvą tikėjimą. Kai sėjo 3 d.)
žada visai sunaikinti Lon
jie tai padarys, daugelis bus išgelbėta iš bolševizmo
nagų, o ir tuo pačiu prisidės prie bolševizmo likvida doną~.. Viename vokiečių
vimo. Už tai bus labai dėkinga rusų tauta, kuri taip laikrašty rašoma, kad nar
skaudžiai per 22 metu buvo kankinama ir varginama ' sūs vokiečių lakūnai pasi
raudonojo bolševizmo.
K. B. rengę visai sunaikinti Lon
doną..

Kaip įvyksta... Anglija ne
labai patenkinta Rusija, ku
Parama spaudai
ri norėjo nuo Anglijos at
Praėjusį sekmadienį įvykęs mūsų dienraščio pikni imti Anglijos Indiją. Rusi
kas, galima sakyti, buvo “piknikų piknikas.” Jis buvo ja dabar kariauja su Vokiegausus, įvairus ir turėjo svečių ne tik iš visų dides tija. Gi 1814 metais rusai
nių lietuvių centrų Amerikoje, bet ir iš Lietuvos. Dien draug su vokiečiais mušė
raščio vadovybė turi didelio pagrindo džiaugtis paren- prancūzus.
•
gimo rezultatais ir didžiuotis savo rėmėjų ir bičiulių
gausingumu. Tai buvo jubiliejinis piknikas pilna ta
Turkai paėmė daug rusų
žodžio prasme.
kareivių nelaisvėn... Kauka
Tikrai džiugu, kad šiuo svarbiu mūsų tautos gyveni zo fronte turkai baisiai su
mo metu mūsų visuomenė taip gyvai supranta lietu mušę kairįjį rusų sparną ir
viškos spaudos reikšmę. Kaip praeityje spauda suvai paėmė virš 5,000 rusų ne
dino labai svarbų, o gal ir patį svarbiausią, vaidmenį laisvėn...
•
lietuvių tautos kovose dėl laisvės ir nepriklausomybės,
Bulgarija paskelbė karą
taip ir dabartinėse jos kovose spaudos vaidmuo yra ir
Ramūnąjai... Bulgarija pas
bus tiesiog milžiniškas. Ir, suprantama, juo daugiau
mūsų spauda susilauks paramos, juo tinkamiau ji at kelbė karą Rumunijai. Tai
atsakymas į Rumunijos ul
liks tą vaidmenį, kuris yra skirtas.
timatumą, anądien pasiųstą
“Draugas” per suvirš 30 metų stovėjo visų svar Bulgarijai. Rumunija reika?
biųjų tautos reikalų sargyboje. Toj pozicijoj jis stovi lavo, kad Bulgarija tuojau’
ir dabar. Dėl to, kiekviena parama ir bendradarbiavi apleistų užimtą Serbijos da
mas tą mūsų dienraščio poziciją stiprina.
lį•
Gali kilti streikas visose
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose... Amer. Darbininkų Fe
deracijos sekretorius Frank
“Amerika” rašo:
Morrison praneša, kad da
“Latvijos pasiuntinybė Washingtone kas mėnuo bar skubiai organizuojami
leidžia labai sklandžiai, turiningai paruoštus biulete gyvulių skerdyklų ir {dieno
nius. Paskutiniuose leidiniuose Labai daug medžiagos fabrikų darbininkai.
Susi
(angliškai) apie Latvijos žmonių vargus, bolševikams organizavę darbininkai tuo
kraustantis iš Latvijos. Paskelbtas ir latvių ministerio jau pareikalaus pakelti už
Dr. Bilmanio straipsnis apie Europos ateitį.
darbį. Jei jų reikalavimas
“Dr. Bilmanis nurodo, kad Europoje saugu ir tai nebus išpildytas — visi kaip
ku bus, kai Pabaltijo ir Lenkijos valstybės bus lais vienas žada streikuoti.
•
vos, kai jos sudarys tvirtą sąjungą. Lietuvą Bilma
Lietuvos šelpimo reikalai.
nis pramato su Klaipėda ir Vilniumi, kuris iki šiol
lenkams buvęs svarbus strateginiu atžvilgiu. Rusi Kaz. Gineitis rašo, kad iki
jai pralaimėjus karą, Vilnius lenkams nebebusiąs šiol nelabai sekasi rinkti
svarbus, tačiau Vhūaus klausimo išsprendimas esąs aukos Lietuvai šelpti. Pusė
grynai lietuvių ir lenkų reikalas.
milijono lietuvių nesumetė
nė 100,000 dolerių. Jis ra
“Lietuviai taip į klausimą nežiūri. Lietuviams Vil
gina, kad lietuviai daug šir
niaus klausimas ne tiktai tautinis. Tai tarptautinio
dies parodytų Lietuvai, nu
teisingumo klausimas, nuo kurio teisingo išsprendimo
kentėjusiai nuo karo.
priklauso tautų taikaus santykiavimo ateitis. Tai
principinis dalykas: kas turi vyrauti — teisė ar jėga?

Latvių pažiūros

Po svieto pasidairius
“From Bro. šapoj, bran
giais kailiais verslo įstaigoj,
275 Seventh St. New Yorke,
darbininkai priėmė rezoliu
ciją, kuria reikalaujama,
kad šalies prezidentas išlai
svintų Earl Browderį.”
Dabar kai kurie šneka:
kur
buvo tie kailiniai, kuo
.
met Browderis nuosavą kai
lį kiše Dėdės Šamo “garbarnen” — kailių išdirbystėn,
kur išdirbami kailiai
visokių pasportų klastuotojų?
Esą, kai ši “garbarnė” išdirbs Browderio kai
lį, tuomet, gal, bus kitoks
žmogus.

Racine, Wis., dėjosi tokie
dyvai:
Kada Jokūbas Mussill sė
dėjo ant savo gonkelio prie
savo namo rūkydamas pyp
kutę ir mąstydamas,
kur
pasidėtų visi žvirbliai, jeigu
nupultų ctangua^’stai panld- tė, kaip katė vijosi paskui
žiurkę,kuri tiesiog
atbėgo
prie Jokūbo ir įlindo jam į
kelnes, o katė norėjo Iyst'
paskui žiurkę. Žinoma, Jo
kūbas nesėdėjo maiše, kada
žiurkė pasislėpė
kelnėse.
Staiga pašoko iš vietos ir
pradėjo šokti kokį rusišką
kazoką ,kokio da kaimynai
nebuvo matę savo gyveni
me. Katė žiurkę pagavo ir
Jokūbas apsimalšino.
Lietuvos gazietos deda
tokią story iš balševikų vie
špatavimo čėsų:
Stachanoviečių gadynėje
ir paštas pasiekė nuostabių
rekordų.
Laiškas ėjo iš
Kauno Vilniun tik tris die
nas, o -siuntiniai į tą patį
Vilnių per Maskvą tik po
mėnesio atsirasdavo. O pa
čioje sovietų Rusijoje dar
didesnis pašto tempas. Kar

tą vienas kavalierius iš Ma
skvos Leningradan
savo mylimai

parašė

laišką,

kad

tarp jų viskas baigta ir ves
tuvės neįmanomos.

Tačiau

ar į trečią dieną apgalvojęs
suprato,

kad per

griežtai

pasielgė, kur kitą tokią “ke-

tiušką”

Todėl

ras.

ryto

traukiniu ir pats nuvažiavo.

laišką nieko

Mylimoji apie

nežinojo,

ir

jie susituokė.

Po penkerių metų atėjo lai
škanešys ir klausia jau jų

sūnų,

kur

gyvenanti

adre

satė. — Tai mano mama —
atsakė sūnus . . .

Prašau Nesijuokti
Nesenai Paryžiuje
ouvo
teisiamas vienas žmogus iš
mušęs kitam žmogui du dan- s
čius. Po išklausinėjimo tei
sėjas paskelbė tokią baus
mės rezoliucija:
Kadangi,
smarkiu smū
giu pilietis Z. išmušo pilie-

čiui Y. du dančlus.
pilietiš
Y. ap• Kadangi,
_
skundė pilietį Z. už -dviejų
dantų išmušimą ir reikalau
ja atlyginimo 500 frankų,
Kadangi, piliečio Y. iš
mušti dantys buvo dirbtiniai
ir 'brangesni, negu natūralus.
Šis teismas nuteisia pilietį
Z. atlyginti pilečiui Y. 500
frankų ir taippat apmokėti •
teismo lėšas.
Taigi .teismas dirbtinius
žmogaus
dantis paskaitė
brangesniais už natūralius.
Jonas: — Žinoma, kad tai
nėra naujiena.
Petras: — Ju bet!

Prie

advertaizmento pridėtas

Laisvės choro pikčeris, kur
vedėjo vietoje sėdi vyras pa

sipuošęs fuldresiu.

Pirmoji pasauly
spaus
dintoji knyga, — buvo ka
talikų šv. Raštas.

“Jei Vilnius būtų, tik grynai lietuvių ir lenkų rei

kalas, tai ir Latvijos nepriklausomybės likimas gry
nai latvių ir vokiečių dalykas, tai ir kitų mažesnių
tautų likimas grynai jų ir jų pavergėjų dalykas.

Antra. Prancūzai buvo perdaug susiskaldę, užtat ne
galėjo tinkamai pasireikšti viešajame gyvenime ir krikš
čioniškieji darbai, kurie nebūtų leidę prancūzų tautą
prie išglebimo ir ištižimo. Tiesa, suprato atsakingi
prancūzų vyrai keblią Prancūzijos būklę, bet buvo vė
lokai. Daladier, buvęs ministeris pirmininkas, savo kal
bose nuolat pabrėždavo dvasinių jėgų reikalingumą
Prancūzijai, stengės atitaisyti Bažnyčiai padarytas
skriaudas, savo vaikus leido į katalikų privatinę mo
kyklą, nors pats Daladier buvo radikalų partijos žmo
gus. Savo viename laiške Paryžiaus arkivyskupui kar
dinolui Verdier tiesiog šaukte šaukės religijos pagal
bos prancūzų tautai, tos religijos, “kuri per 20 šimt
mečių išgelbėjo Prancūziją”. Tai buvo prieš ketvertą
metų. — Panašiai išsitarė ir jų buvęs užsienių reikalų
ministeris George Bonnet viename ministerių kabine
to posėdy: “Jei norim Prancūziją atgaivinti, ją turim
sukrikščioninti”.
Jei mes norime kitokio gyvenimo, gražesnio ir žmo
niškesnio, tai mes pirmiansia patys sukrikščionėkime ir sukrikščionlkime pasaulį, tada mums nereikės
būti baisių skerdynių lifidininkais.

“Ne, pone ministeri! Vilniaus klausimas yra tarp
tautinio teisingumo ir teisės klausimas. Jei lenkams

leistina svetimus miestus savintis, kodėl tai drausti

vokiečiams, rusams ir kitiems mažesnių tautų paver
gėjams?”

Apgriautoji Estija
Iš visų baltijos valstybių Estija bus daugiausia nu
kentėjusi nuo karo, nes jos žemėje ilgiausiai ėjo mū
šiai tarp Vokietijos ir Rusijos armijos. Karo ugnis su
naikino daug miestų ir kaimų. Kas buvo likę, sudegi
no ir suardė besitraukiančios bolševikų armijos.
Korespondentų pranešimu ii Suomijos, estų sostinė
Talinas nesenai tėra vokiečių paimtas. Sis senas, bet
gražiai sumodernizuotas miestas esąs visai sudegintas
ir sunaikintas. Reikia tik įsivaizduoti, kiek daug nuos
tolių padaryta, kiek daug žmonių liko be pastogės ir
duonos, o kiek jų išžudyta.

ir

("Drauraa” Aem« t*l®Dhoto>

Ir manau, kad tada niekas neteisins ir neslėps Stalino

Taigi, ne tik Lietuvai, bet visoms Baltijos valsty
bėms yra reikalinga skubi pagalba. Reikia maisto, dra

Jarvis Roosevelt Catoc negras (dešinėje) Washingtono policijai prisipažįsta, kad jis
ten nužudęs šešias moteris, dvi baltas ir keturias juodas, ir vieną žmogžudystę pa
pildęs New Yorke. Tas įvyko šiais metais ir po visą pasaulį sklido gandas, kad Ame

žiaurumu, kuriuos turėjo patirti nelaiminga rusų tau-

bužiu, medikamentų.

rikos sostinė esanti nesaugiausia vieta moterims.
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DRAUGAS

Alte Rachnaneva

Studentai, Meilė Ir Čeką
•į

Amerikos lietuvių katalikų veikla
(J. B. Laučkos referatas Federacijos kongrese)

(Tęsinys) Tai organizacija Lietuvai galėsime sekminsu Nuopelnais ir su tradici giau padėti, ir Amerikos
jomis. Ją pavesti vien tik gyvenime būsime įtakingi,
Išvertė Ant. Pauliukonis
pasilikusių kelių entuziastų jei būsime tvirtai susiorga
H. TOMAS
atsakomybei būtų didelis nizavę. Tai tokia žinoma
nusikaltimas ir Bažnyčiai ir tiesa, kad apie ją nebever(Tęsinys)
Tautai.
Kunigų Vienybė tėtų nei kalbėti, nei minti
Nu, kur čia nesidžiaugsi! Bet mes prieš tai buvome drauge su Federacija ir Lie- mis apie ją dalintis. O vis
taip įbauginti, jog turėjom drebėti dėl kiekvieno pasaky-į tuvos Vyčiais šiuo klousi- dėlto tokia jau žmogiška
to žodelio, bijotis kiekvieno žmogaus, todėl nė dabar ne- mu turėtų surasti tinkamą prigimtis, kad ji reikalauja
drįsome savo džiaugsmo parodyti. Be to, kokia nuostabi išeitį. Lietuvos Vyčiai pa dažno priminimo bei pakar
metamorfozė per tas kelias valandas! Raudonųjų komi liktini kaip vyriausia jau toti žinomas tiesių bei iš
nimą jungianti organizacija. bandytos veiklos priemones.
sąrąs mus sveikina sulaukus baltųjų!
— O kiek daug jie paklojo raudonarmiečių! Paupy Jai reikia naujo Įiraujo, Apskritai, nieko nauja pa
dar ir dabar šaudo!—vėl po kiek laiko pasakė komisaras. naujos dvasios, kuri leng saulyje nebepasakoma. Tad
Aš pastebėjau, kad jo veidas buvo visas išblyškęs, net per vai atsirastų, jeigu visuo kas gi išvadose pasakytina
sikreipęs iš baimės. Matydamas, kad mes vėl nieko jam menėje pražydėtų tikrai nuo šiame referate paliestu kiau
netsakome, jis skubiai atsisveikino ir beregint pranykę širdus susirūpinimas centra simu?
linės lietuvių katalikų jau
Teorija ir praktika reika
už durų.
nimo organizacijos reikalu. lauja, kad mūsų veiklą jun
Mes vis dar tebestovėjome ten pat kaip suakmenėju
Studentų ir Profesionalų giančioje ir dažnai vairuo
sios. Nejau tai tiesa? Ar tai gali būti? Mūsų miestą
s-ga taip pat būtinai reika jančioje Federacijoje būtų
paėmė baltieji?
Vadinasi, pasibaigė mūsų kankinimai,
linga. Ji neprivalo būti ir daugiau žmonių, išimtinai
mūsų kančios?
Ir šitą žinią turėjom išgirsti iš paties
nebus gausi. Ar gi nereika visuomenės
organizavimo
raudonųjų komisaro, vieno iš tų žmogžudžių? Ne, negali
linga, kad kiekvienos para darbui atsidavusių. Siūly
būti, tai buvo tik paprasta provokacija, kuria norėjo ne
pijos ribose būtų būrelis čiau, kad centre būtų dau
atsargiai už liežuvio ištraukti mūsų nuomonę!
bent iš penkiolikos šviesuo giau žmonių, išimtinai vi
Mes išbėgome pro duris ir vartelius net į šaligatvį. lių, baigusių ar dar einan suomenės organizavimo dar
Šito akimirksnio niekuomet neužmiršiu savo gyvenime. čių aukštuosius mokslus. bui atsidavusių. Siūlyčiau,
Toli dar smarkiai šaudė, bet iš sutemų siluetų ėmė kilti Juk tai būtų artimiausi pa kad centre būtų bėnt trys
vis ryškesni pavidalai, rodytis žmonės, ir į mūsų ausis rapijos ir draugijos vadų asmenys, kurie išimtinai
atsimušė suskambusi daina. Tai ėjo kareivių būrys. Ne, bendradarbiai, būsimi ar jau dirbtų lietuvių katalikų vi
tai buvo ne raudonarmiečiai!
Mes juos tučtuojau paži- ir dabartiniai katalikų ak suomeninį darbą. Vienas pa
nom iš jų baltai apvadžiotų rankogalių, aukštų papachų, cijos veikėjai. Čia nereikė siimtų išimtinai viešąją tau
(aukštų kailinių kepurių), filcinių batų ir iš jų kailinukų. tų ypatingų organizacijoms tinę veiklą, kuri reikalinga
Jie traukė į miestą su nušvitusiais veidais, kuriuos dar įprastų formalumų — mė Lietuvos nepriklausomybės
nesinių susirinkimų, metinių
pagražino šaltis, o iš jų krūtinių liejosi skambi daina:
atstatymo darbui. Antras
pramogų ruošimų, iškilmin būtų visų mažų draugijų ge
gų protokolų skaitymų. Už neralinis organizatorius, ku
Mes drąsiai traukiam į kovą
tektų, kad idealingai nusi
Už šventąją Rusiją! ...
ris nuolat važinėtų po ko
teikę studentai ir profesijo
lonijas, vestų vajus. Tre
Taip, tai buvo mūsų išvaduotojai, kovotojai už šven nalai nutartų sudaryti ir čias būtų paskirtas išimti
palaikyti glaudų būrelį, ku
tosios Rusijos įaisvę! u
.........
,...
nai jaunimo reikalams, ku
Dabar jau tikrai galėjom tikėti, jog esame išgelbėti. riam rūpėtų Lietuvybės ir rio pareiga būtų sutelkti
Vadinasi, mūsų likimą spręs vėl žmonės! Žmonės! Kaip Katalikybės gyvieji reika jaunimą į galingą judėjimą,
gražiai, kaip didingai skamba šis žodis!
Žmonės! Ką lai, kurs domėtųsi mokslo I turintį nors kiek panašumo
klausimais,
reiškia tas žodis, tikrai supras tik tas, kam paeis m te ir socialiniais
į Ateitininkus ir Pavasari
ko būti ištisus metus su kūnu ir siela žaisleliu baisiausių kurs budėtų savo gyvena ninkus. Tų trijų asmenų
žvėrių, beširdiškiausių bestijų, koki kada nors tik yra že mos vietovės veiklos gero skaičiuje du turėtų būti ku
vei, kurio jaunesnieji nariai
mėje gyvenę!
nigai, trečias — pasaulietis.
būtų paruošti patikimais
Šie trys pasirinkti asmenys
Mes dabar vėl buvom laisvi, vėl galėjome gyventi!
draugijų veikėjais.
visada būtų nuolatiniame
Gyventi!
Būtinai reiktų paliesti ir kontakte su Kunigų Vieny
Šaudymas truko iki ryto penktos valandos. Su ko kitas organizacijas, kaip LD be ir Federacijos sekreto
kiu širdies nerimu laukėme, kuo pasibaigs ta kova. Tie S, Moterų Sąjungą, Chorų s- rium.
są pasakius, tai buvo jokia kova: tai baltieji tik vijosi gą ir kt. bet apie jas galima
Kad ir įvairiausiai stengbėgančius raudonuosius ir juos naikino.
pasakyti tas pats, kas ir a- tumės nejungti lietuvių aBet mes labai nerimavom dėl tėvelio, nežinodamos, pie anksčiau išskaičiuotas merikiečių gyvenimo su Lie
koks likimas jį ištiko. Mes manėme, kad raudonieji jį paminėta. Didelis dėmesys tava, su įvykiais joje, nebūnugabeno drauge su savim.
Bet jis vakare parėjo. Iš atkreiptinas į šimtus lokali
tų, kurie buvo paskirti evakuotis, bolševikai sudarė vago nių draugijų, kurių kiekvie
ną, bet, netikėtai užklupti baltųjų apie jų pervežimą ne noje yra po keliolika. Daug
turėjo kada nė pagalvoti. Komisarai patys nurūko kiek jų yra pašalpinių, kurias įsteigė katalikai ir šventųjų
tik drūti o visi kiti grįžo į miestą.
vardus joms parinko, tačiau
Gruodžio 26 J. šiandie jose katalikiškumo, o
Baltieji jau čia!
Mes dar vis negalim ta laime at daugelyje atsitikimų ir lietrisidžiaugti ir suprasti jos tikrosios reikšmės.
Mes jau viškumo nė šešėlio nebeliko.
galime valgyti, gerti, miegoti, mes galifti kalbėti ką tik Joms priklauso daugiausia
norim ir jau nebereikia kiekvieną minutę drebėt? kad, katalikai, bet jie taip pavar
štai, už tą ar kitą dalyką, tave ims ir sušaudys. Jūs atė gę, išsisėmę, kad tik mokes
jot apiplyšę nuskurę, su nušąlusiais sąnariais, ir atidavėt čius sumoka, o veiklos kryp
savo gyvybes, kad mus išvaduotumėte, karžygiai! Dėkui timi visiškai nesidomi. Dau Murina soothes, cleanses and nfreshes
reddened me®Kranai caused
guma tų draugijų galėtume irritated,
bv head colds, driving, srinds, moviei,
jums dėkui, mūsų išvaduotojai.
work, late hours. Free dropper
lengvai grąžinti į savo eiles, elosa
wiih each bottle. At all Drog Stores.
Su baltaisiais atėjo ir mano vienas tolimas giminaitis; jei kolonijų veikėjai vėl pasjis įstojo į baltąją armiją savanoriu, kaip paprastai karei purstėtų, jei atsinaujintų
vis.
Jis mums smulkiai papasakojo, su kokiais sunku darbo užsidegimu, žinodami,
mais jiems teko šį žygį vykdyti. Per kalnus, daubas, kad katalikui svarbu ir bū
apsnigtus laukus, pubudžiu.
Ūkininkai beveik visur tina eiti visur. Jok paikiai
juos sutiko kaip išvaduotojus. Bet baisiausia turėjo bū žinome, kad katalikai geruo
ti stoka pakankamai šiltų drabužių.
Buvo trisdešimt ju, savo noru į katakombas
šalčio o jie ėjo beveik pusbasiai.
niekada nėjo ir neis. Turime
Then Read WHY
Jis taip pat daug papasakojo apie čekus. Kovoti jie ! •uPrasti>
Katalikybe rei
Lydia E. Plnkham's
sako, visai nenori, tik slankioja po užfrontę ir dedasi di kalauja darbo ir pasiaukoji
Vegetable
Compoand la
deliais karžygiais.
Jų dabar daugiausia yra Jekaterin mo kitų gerovei. O kur rasi
Real“Woman’s Frlend”!
burge. Jis mums papasakojo ypač juokingą istoriją apie prieinamiausią tokio darbo
Rome
miffer nevers monthly
petn (rram|M. herkacbe. headai-he) dne
sritį,
jei
ne
savųjų
tarpe,
du čekus, kurie pasipiršo dviem turtingoms N . . . pane
to female functlonal dienrdera whlle
other’e n«r»«» ten d to become upaet and
kuriuos geriausiai pažįsti,
they get crone, rmtlena end moody.
lėms.
Viskas jau buvo sutarta ir sutaisyta vestuvėms,
I So «by aet take Lydia E. Ptnkham’e
prie kurių gali lengvai priVegetable Componnd made eepectelly
bet nelaimė, jie tuo tarpu ėmė dėl kažin ko ir susibarė.
to help tlred, run-dovm, nervoua vem

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

r

si laimėtojas tokiose pas
tangose. Gimėme lietuviais,
tad visa, kas lietuviška, lie
tuviui rūpi ir rūpės. Tačiau
visada Lietuvai būsime nau
dingesni, jei pirmoje eilėje
rūpinsimės savo tiesioginiais
susiorganizavimo reikalais.
Šiandie džiaugiamės Kunigų
Vienybės laimėjimu, kurs
davė kenčiantiems Lietuvos
žmonėms per 60,000 dolerių.
Ar būtų buvus ši parama iš
Amerikos katalikų vyskupų
gauta, jei ne mūsų garbin
gųjų kunigų susiorganizavimas ir planinga veikla?
Taigi, pirmoje eilėje sielokimės, kad mūsų organiza
cijos būtų tikrai gyvos ir
gausios, kad mūsų spauda
ir turiniu ir rėmėjų gausu
mu būtų išeivijos priešaky
je. Kai būsime tvirti namie,
kai būsime vieningi savyje,
tada mūsų veikla savo spin
duliais visada apims plačius
dirvonus ir užtikrins lietu
vių tautai nesuteršiamą var
dą ir šviesų rytojų^

Lietuvoje
— Patirta, kad bolševi
kai, prieš kraustydamiesi iš
Lietuvos,
nužudė Žiežma
riuose ūkininką Kapaciūną,
jo sūnų (Kertauniškių kai
me) ir Žiežmarių dvaro už
vaizdą Ramanauską.
Jie
nužudyti
todėl, kad neva
buvę sukilėliai.

dtif

Saugiau;

:' rw.

Viai suprantame, kad

ir

to to jo amlllng thru ’’dl»eu« daga "
Plnkham'a Compoand omtalnt ne opi•Ud or bablt-formlng lngredlenta. lt

— Kauno Universiteto!
statybos fakultete šie stu- į
dentai gynė diplomatinius
projektus inžienieriaus laip
sniui įgyi: Jeronimas Vytau
tas Dabrila, Domas Pekarskis, Jurgis Gimbutas, Vik
toras Dargis, Jurgis Oku [
nis, Aleksandras
Bulota,1
Aleksandras
Petrelevičius, *

— Lietuvos laikraščiuose Stasys Laurinskas ir Kazį
skelbiama, kad bendromis mieras Bučas.
jėgomis reikia vykdyti šienapiūtę.
Sumažėjus arklių
-^.etr/fturr
skaičiui, ne visur bus gali
MsMVif
____
-rMiirybck
ma šieną suvežti, todėl pa Far<juickrelief from itching oi eezema. pimple*.
’s foot, seabies, rashes and other extariama šieną džiovinti žy athlcte
temalty caused skin troublcs, ūse world-famous
cooling. antiseptic. Iiquid D D. D. Prescription
giniuose, kur šienas gali sto Greaselesa. stainless. Soothes i įrita t ion snd
tjoiekly stopa intense itch.ng. 35c trial bottle
oryeui money bark. Ask vour
vėti savaitėmis,
šiandien provesit.
druegist today for D.
D. PstzscmFTtON.
**
neturi būti šienapiūtis vien _ )
tik “mano” ūkyje, bet bendRelieve
dra šienapiūtė visoje Lietu ^Scratchinf /tchFasi
orMsaryBidi
voje. Sudorojus šieną vie ForquieksaikaiFara itcbinr of eczrma.
pimples,
athletca foot, seabies, rashes and other cxtemally caused skin troublcs. ūse worM-famous,
noje vietoje, reikia eiti piau- cooling,
antiseptic, liquid D. D. D. Prescription.
Greaselesa. eta miras. Soothes oritation and
ti šieną kituose laukuose.
tjuiekly stops intense Itching. 35c trial bottle

Atsilankykite Į
Budriko Milži
nišką Rudenini
ISPARDAVIMA

tčhinH

proves it, or your money back. Ask your
druggist today for D. O. D. FltMCinrTIOk,

— Kauno miesto švietimo
skyriaus vedėjas V. Ruzgas

skelbia, kad mokytojai turi
,aisvą nu0
tiesioginio

Tafc/ng your gfrl to tho
mov/es?

BUY

MATCH OUT!
Watch out that your breath does net
offend ... you yourself probably don’t
Vnow whether It’a offensive or othersrlse.
If you want to make a hit wtth your'
giri frlend, there’s a way to make your
breath more agreeable. And It’s easy.
Simply rtnse the mouth wlth Llsterlno
Antiseptic before you start out. Llstcrtna
halts food fermentation ln the mouth,
the usual cause of breath odors accord
ing to some authorlties, then overcomes the odors fermentation produces.
Lambert Pharmacal Co, St. Louit, Uo.

Batore Any Data Uae

LISTERINE ANTISEPTIC
Te Meke Your Breath Svtttcr

SICK, NERVOUS
‘EVERY O
CRANKY MONTH” r

♦*

darbo laiką skirti visuome VOKIEČIŲ POLITIKA
niniam darbui, ypač susiju RYTŲ ATŽVILGIU
—Lozanos laikraštis “Gasiam su vaikų globos reika
zette
de
Lausanne"
iš
lais.
s
Berlyno skelbia šį, savo ko
pranešimą:
— Vaisių ir vaisvandenų respondento
“
Telegramų
agentūra
trum
bendrovės “Sodyba,” kuri
bolševikų laikais buvo pa pai paskelbė okupuotosios
versta trestu, tvarkytoju pa Lenkijos vokiškojo guber
sirašinėja agr. J. Strazdas, natoriaus Greiserio kalbą,
kuris tas pareigas
ėjo ir kurioje pasakyta, kad voprieš bolševikų okupaciją. ' kiečių tautybės gyventojai,
atvykę iš Pabaltijo kraštų,
— Kaimo miesto sveika nebegrįšią į savo buvusius
tos apsaugos skyriaus ve kraštus, bet pasiliksią Vo
dėju pasirašinėdavo gyd. V. kietijos reicho pasienyje.
Vokiečių politika turinti tik
Labokas.
slą koncentruoti visas rasipajėgas
dabartinėse
— Buvusios bolševikinės I nes
valstybinės knygų
leidyk aiškiose sienose. Prisimi
los Vilniaus skyriaus buhal nus, kad tik ką buvo prokla
teriui Vyt. Vaitkevičiui pa ' muotas Lvovo srities pri
vesta perimti tos leidyklos jungimas prie Lenkijos ge
Vilniuje esantį turtą, o Šiau neralinės guberantūros, ku
lių skyriaus vedėju paskir ri tokiu būdu padidėjo, ga
tas Damazas Markevičius.
lima išreikšti hipotezę, kad
vokiečių politika rytų at
— Paskelbtas pranešimas, žvilgiu numato sudaryti vi
kad gipklui laikyti leidimai są eilę valstybi; — daugiau
neduodami.
Tais reikalais ar mažiau
nepriklausomų,
piliečiai prašomi į jokias — bet nenori tiesioginės
aneksijos.”
įstaigas nesikreipti.

UI

STATES
SAVINGS
BONDS
AND STAM P S

BUDRIKO KRAUTU
VĖSE dar kainos nėra
keliamos, nes prekės buvo
užpkirtos
kada kainos
buvo žemos.

RADIOS: — 1942 —
Visų žymių Išdirbysčių

PEČIAI: Angliniai — Gaziniai
Alieviniai — Elektrikiniai

O.NSAll VTYOl’R 1 S r iFTICtORRANK

America On Guard!
Above ia a reproduction of the
Treasury Department’! Defense
Savings Poeter, showin< an exact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed sculptor
Daniel Cheatet French. Defense
Bonds snd Stamps, on sale at your
bank or post offiee, are a vital part
of America’! defense preparations.

Rakandai
Parlor Setai
Miegamo
Kambario
Setai

•
Pirkite “Defense
štam
Karpetai
pas” šiandien Ir taupykite
rytojui! Stampos parsiduo- ,
da po 10, 25 ir 50 centus.
Kiekvienas pirkėjas gauna
knygutę, kurioje gali tau
Furniture House
pyti “Defense Stamps”. - i 3409 SO. HALSTED ST.
YARds 3088
Sustokite “Draugo” ofi
IR
NAUJĄ
VIETĄ
se ir nusipirkite nors kele
3230-41-43 So. Halsted St.
tą “Defense Stamps”!

los. F. Budrik, Ine.

ta made from nature’a own beneflclal
roota and herbą — each mith Ita own
apeeSol purpoaa to HELP W0MEN.
Famoua for over 00 yaara— Plnkham’a
Cemnoand la the heet known and one
ef the moat alfactiae "woman'a" tonloa
obtainable. Try

UNITED

RAKANDŲ — PEČIŲ —
RADIOS — ELEKTRIKI
NIŲ ŠALDYTUVŲ —
SKALBAMŲ MAŠINŲ

f

Būkite

konai!

nuoširdūs

ameri

Rt'DRIKO RADIO PROGRAMAS
WCFL.. 1000 k.. Sekmadienio

vakar*,

<:I0 P. M.

DRAUGAS

o

T. Atroškienei, S. Bartkaitei, F. Burbienei, P. Dabul
skienei, L. Druktenienei, B.
Eisminskiui A. Gurskieiiei,
M. Neverdauskienei, P. Pau
tienei, J. Purtokas, O. Reikauskienei, E. Rudytei, A.
Rudžiams, A.
Sabaliaus
kams, A. Stanislovaitei, A.
Trust, M. Užmeckienei, A.
Valančiams, O. Vaitkienei,
J. Wackuliui, O. Zasaitienei.
Po. $1.50: — M. Petro
šiui, N. N.

Maloniai reiškiame didelį
nuoširdų ačiū J. M. prela
tui, gerb. klebonams, kuni
gams, profesionalams, rė
mėjoms - rėmėjams ir vi
siems mūsų prieteliams už
atsilankymą į “Išleistuvių
Pavakarį” ir už suteiktas
anikas vykstančių seselių į
Argentiną kelionės išlai
doms apmokėti.
Po $1.00: — kun. P. Ci
Neužmiršime visų sudėtų nikui, P. Atutienei, K. Aukgražių linkėjimų, kalbėto sariui, K. Atučiui, A. Aujų padrąsinančių žodžių ir gaitei, M. Barčienei, S. Bart
visų atsilankiusių parodytą kienei, E. Bodavičiui, O. Bageraširdingumą — Jūsų vi kutytei, A. Budavičiui, J.
sų užjaučiančios širdys su Čepulienei, O.z Cesna, V. Da
teikė seserims daugiau drą gia, A. Dambrauskienei, O.
sos stoti į naują darbą — Daukšienei, M. Daugirdams,
važiuoti į tolimą Pietų Ame O. Eisminskienei, B. Ežersriką ir ten ištikimai ruošti kiams, p. Ežerskienei,
A.
mūsų Motinai Bažnyčiai ir Ežerskiams, J. Ežerskiui,
Tėvynei naujas dvasios ga R. Gaučiams,
p. Gružin£liūnų kartas.
kams, J. Gilmore, p. Iva
Esame giliai dėkingos nauskams, P. Jackūnams,
aukojusiems: — mūsų amž. M. Januškienei, M. Jo n avi nariams: Jurgiui ir Magda čienei, A. Jonsonienei, K.
lenai Lukošiams už $50.00 Jonelienei, M. Jesukevičieir dideliam geradariui Kazi nei, A. Juozaitienei, A. Jo
mierui Nakučiui už $25.00. naitienei, J. Rikiui, M. KaMoterų Sąjungai 20 seimo raliunaitei, B. Kapočienei,
delegatėms už $11.00 auką, V. Katauskienei, M. Karečkurią įteikė Veronika Gal- kienei C. Kviečinskienei,
naitė.
Kazlauskienei Onai, M. Lam
Po
$10.00: — aukoju-, sargienei, O. Mikšienei, D.
siems: kun. I. Albavičiui, Mikalauskaitei O. Monkiekun. A. Baltučiui, J. Gri- nei, P. Naujokams, A. Nau
šiams, A. Šalčiui, B. Vili sėdienei, M. Navakienei, F.
mams, A. Rimidaitei. Po Paulauskams, W. Petraus$7.00: —. F. Pikščiuniams. | kienei, K. Petrauskienei, T.
Po $5.00: — prel. M. Kru- Petruškevičienei, A. Peredšui kun. J. Mačiulioniui, na, O. Poškienei, F. Radavikun. A. Deksniui, Sr., kun. čiui, V. Radavičiutei, p. Raz
S. Mažeikai, V. Galnaitei, B. badauskienei, B. Rubienei,
Nemartoniui, A. Procevi- S. Ruipelienei, P. Rudienei,
čiams, dr. P. Atkočiūnui, B. J. Remeikienei, O. SeklecLindžienei, Gvižaičiams M. kienei, E. Šidlauskienei, K.
Anužienei,
Brazauskienei, i Simonavičienei, O. ŠlužieP. Gudjunienei, J. Naujo nei, p. Stučinskui, S. Sinke
kams, J. Buividieenei, O. vičiui,
S. Saužiunienei, J.
Šimkienei, S. Bartusevičių- j Simonavičiui, S. Šimkienei,
tei, M. Mikšiams, Pranins- S. Stankienei. J. Stankienci,
kams, Š. K. A. 2-tram sky- M. Thomas, K. Tereikienei,
riui.
ip. Urbienei, O. VaičekausPo $3.00: — kun. A. Dek kienei, S. Visockienei, A.
sniui, kun. J. Naudžiui, L. Wa8ka, E. Yakas, O. ZdaŠepučiui, F. Dargeliui, K. nis,j E. Zaleckienei, A. GilieKodienei.
, nei, A. Vizgontienei, O. ŠalPo $2.00: — kun. S. Ado-|nienei, p. Mikšienei, ir N.
minui,

J.

se, kur buvo išvykę praleisti
Kitus kelis asmenis pavy
šventes.
ko išvaduoti
Žmonės gausingai
lanko
Žuvusieji yra: P. Krehoff,
“Museum of Science and In
47 m., A. Carlson, 34 m., ir REMKITE IR PLATINKITE
dustry” Jackson parke.
J. H. Mundra, 45 m. amž.
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
Darbo šventėje — praeitą
pirmadienį, 16,014 žmonių
atlankė šį muziejų. Tai- esą3
vienos dienos rekordas.
ŽAGARIEČIŲ KLIUBAS RENGIA

Chicagoland Church kataliku
radijo valanda

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Rėmėjams Prieteliams -

Trečiadienis, rūgs. 3, 1941

Jo Ekscelencija arkivys
kupas, Samuelis A. Stritch,
Chicagos arkivyskupijos ga
nytojas, praeitą sekmadienį
inauguravo laikraščio Netv
World transliavimo valandą
iš WGN radijo stoties. Bus
vadinama
“Chicagoland
Church” valanda. Bus
aiškinamas religinio švieti
mo jaunimui reikalingumas.
Transliavimo vabrtda įvyks
kas šeštąjį sekmadienį nuo
9:00 iki 10:00 v. ryto. New
World yra savaitraštis —
Chicagos
arkivyskupijos
oficialus organas.
“Manau, nėra didesnių
priešų, kurie rimtai gręstų
mūsų laisvėms, kaip kad
paviršutiniai asmenys, nei
giantieji religiją žmonių gy
venime ir visuomenėje,” sa

Po $.75: — G. Jonaitienei
— Po $.50: — J. Bareikiui,
E. Bluvienei, M. Motijukas,
M. Samoškienei, p. Stasukaičiui, P. Tvarkunui,
O.
Venskaitei, B. Sielinei.
Jūsų visų kilniųjį ge
raširdingumą,
kurį ypač
patyrėme per “Išleistuvių
Pavakarį,” neužmiršime mū
sų koplytėlėje. Maldausime
Dieviškąjį Išganytoją gau
siai atlyginti Jums dangiš
kų malonių turtais.
Nuoširdiems aukotojoms,
aukotojams dar kartą reiš
kiame
pilną
dėkingumo
ačiū. Šv. Kazimiero Seserys.

Rheumatic Happy;

Relieves Pain Quick
Thounnda «ho nuffered from the torturing
paine of rheumatiun, eciatica. lumbago, neuralgia and neuritis—are certainly happy over
their diecovery of NURITO. Now they have
found a ųuick-actin, formula vhich ipeedily
relieve. thoee eihauitin, muscular aclies and
paini. NURITO ie trust worthy and dependable
—centams no opia tęs. If you srant to feel again
the joy of relief
ief from
Irom pain—
—-ao
so you <can vork in
peace ind sleep in comfort—be trise and try
NURITO under this ironclad guarantee If tha
very first three dores do not relieve that cruel
pain to vour satisfaction—your money vili ba
refundea. Don’t suffer. Aak your drugglst today
for NURITO oo this guarantee.
(T.N.G.)

Gausingai lanko

kė arkivyskupas. “Nema
tau šiandie kokio nors svar
besnio ir neatidėliojamo žy
gio, kaip kad studijuoti reli
gijos vietą laisvųjų žmonių
gyvenime.”
1
Ekscelencija plačiau kal
bėjo apie religinį švietimą
katalikiškose mokyklose.

Sekmadieni, Rugsėjo (Sept.) 7 d„ 1941 m.
LIBERTY GROVE (Willow Springs, III.)

Paskutinėmis
dienomis
trys - chicagiečiai
prigėrė
Michigan valstybės ežeruo-

manevrus

Dainuos du žymūs Korai.. Šoks pagarsėjusi Latvių
grupė.. Šokiams gros gera Orkestrą...
Visokių Įvairenybių... Skanių valgių ir gėrimų.
ĮŽANGA — VELTUI!
Kviečia — Komisija

I

Darbo dieną apie 3P.000
žmonių buvo suplūdę į
Elmhurst airportą matyli
ten vykdomus oro manev
rus, kuriuos surengė Chica
go Junior Association of
Commerce ir Airplane Owners and Pilots Assn.
Susirinkusioji minia la
biausiai žavėjosi parašiuti
ninkų drąsumais.

J

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. ,

Ką darome noriai, nuo to
nesidaro sunku. — Baustas.
j

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

Didžiausias pasaulyje na
mas yra Šv. Petro bažny
čia, popiežių bažnyčia Ro
moje.
Elektroje žodis “voltas“
yra kilęs iš žymiausio elek
tros žinovo ir išradėjo, Voltaš kuris, — buvo katali
kas. '

Kiek tauta parodo kūry
binių jėgų, tiek ji įneša nau
jo ir originalaus į žmonijos
kultūrinį iždyną.

4 B A
MARIJONA BALNIENC

•ART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

(po temis Kurgonuitė)
iMlrė rugpiūčio 81 d.. 1941,
11:30 vai. ryte, sulaukus apie
40 metų amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tra
kų apskr., Žaslių par., Stubinčiškių kaimo.
Amerikoje Išgyveno 28 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Jurgį, dukterį Virginia,
sūnų Richardų, seserį Anasta
ziją
Vaičekausklenę.
švogerj
Antanų ir šeimų, brolienę Eleanorų Vyšniauskienę, vyrų Jonų
lr šeimų, pusbrolį Martinų J3alnį. pusbrolį Andriejų Balnį ir
šeimų, pusseserj Marijonų Kukallenę lr dauy kitų giminių, o
Lietuvoje paliko 2 seseris —
Vlktorlų Valaištenę tr Onų Sas
nauskienę, švogerius ir šeimas.
Kūnas pašarvotas namuose:
6 8 36 S. Rockvvell St. Laido
tuvės įvyks ketvirtad., rūgs. 4
d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus
atlydėta J Gimimo
Panelės
Švenčiausios par. bažnyčių, sū
rioje įvyks gedulingos pamaldos
už velionės sielų. Po pamaldų
bus nulydėta J šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sū
nus, Scserts, švogeris, Uiiyiicnč,
Pu-broilial, Piusseserls, Giminės.
Laid. direktoriai Iaehawl«!
ir Sūnal. tel. Canal 2515.

OorlatulM Patarnavimai — Moterį, patarnanja

RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES UETUVUA
Vienintelis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

KELNER - PRUZIN
620 W. 15th Avė.

Phone 9000

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
---------------------- ?-----------------------------

MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monument Co.
527 N. Western Avė.

RED-ITCHY- ^CALY

Tel. See. 6103

PASKUTINIS

ECZEMA

PAGERBIMAS

Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torture!

i Pirmas užteptmas m stebėtina 7
. ŽEMO—daktaro
Išrastas—tuojau
sustabdo nepakenčiamų niežėjimų
galvos lr tuojau pradeda sugl>. mų jautrios odos. Stebėtinai sekmiugas per virš SO metų! Gauna! mas visose vals-

—

%

____
„ŽEMO
T
re
9

. Nighfs

JOHN F. EUDEIKIS

anyFeelOld

LaiMo Direktorius

Vab. Gudaitis

HIARCLITIJ'

Abramavičienei, N. $6.00, M. Šaltaniui.

Trys chicagiečiai
prigėrė

30,000 matė oro

Didžiausias pasaulio attronomas, — Kopernikas,
buvo katalikų kunigas.

RUDENINĮ PIKNIKĄ

I

Oo you feel older than you ar. or suffer
nm Oettln, Up Nlghti. Backaehe, HervousLe, Palui, Dlzrlness. 8wollen Anklea,
iaaaBumln,,
__
____
scsnt^or freRheuma
natle Pal:
____ ___ your
ouent pauizes? lt ao, remember
■■■■
to your
Kldney,
are Titai t*
------ hhealth and that
these
iymptomi may
be dui
toBladder
non-oreanie
d non-SystemU
and'
• ŽTdnsy
-----------------t trou* CJY8T,X (a physlclan’a
such
Me
prescrlption* usually ilveiprompt
-------and
a Joyous relief by helplna the Kidneys fl"ush out
polsonoui ezceu acid, and vaitai. Viou have
In
everythlng to ,aln and nothing to
guarantee
tryln, Cystez. An lron-clad gus
around each packag. assures a reof empty
of your money on -,»urn
retu
parkaite imiesi tully satlsfled. Don’t taka
chanees on any Kldney medicine that la
not guaranteed. Don’t delay. Oet Cystez
<Slu-texl from your
drugglst today. Only

ZHI

AMBULANCE Dieną Ir Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

—,

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayetto 0727

Cystex
gPS.1,1 llsil Ilsia,,

WHFC-I45O kil.

(Įsteigta 1889 in.).

6755 So. VVestern Avenue

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

Phone: GROvehiU 2242

PAČI/ C\ I
■

TAI |PY|/|TC'

I z\xJl

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
ši firma viri 50 m. tos pačios

John W. Pachaakls
KREIPKITĖS Į

JOHN W. PACHANKIS
REZIDENCIJA:

Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpee-

T 1x1 I C tingai globojami Ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
8H%. Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

Mokame

MUSU PASITIKftJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Fataraavtano.
Vteno KHJentol

NeaoskrlaadBaat Nei

Keistuto Savings and Loaa Association yra tymiausia. seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!U

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

OFISAS IR PARODA:

n*niams statyti, remontuoti ar

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

MENIŠKI — VERTINGI

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

C ~

lx V-ZI—O pirkti. Ilgametis IimokSjimo Planas.

KOPLYČIOS DYKAI I

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

3236 So. Halsted St

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v vak.; šeitad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.
z?

Chicago, I1L

Joa. BL Mozeris, Sec'y.

P. J. RIDIKAS
8354 South Halsted Street

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenae
Tel. GROvehiU 0142

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

~J. LIULEVICIUS

4848 S. Caiifornia Avė.
Tel. LAFayette 3572
■m

.1

i mm

■ ■■■■ i

y

8. P. MAŽEIKA
3819 Lltnanlca Avenae
Tel. YARda 1138-1139

a—■ . ,

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenae
Tel. YARda 4908

rūgs.

Trečiadienis,

1941

3,

DRAUGAS

Atidarius mokyklas imtasi

Iš Federacijos

saugumo priemonių

Chicago apskrities

katalikiškos kus, pirmoje vietoje

Atidaromos

saugumu turi

ir viešosios mokyklos.

viuose

atnaujinti

saugumo

ženklus, kad tuo būdu vai

kus apsaugoti nuo automo
Kai kur

bilių.

dryžiniais

ženklais nudažyta per gat

ves perėjimai, kitur stulpe
liai.

pareiškia,

Sorenson

kad,

nepaisant šių miesto trafiko priemonių apsaugoti vai-|

vaikus,

kaip

( darbščiausių

jie

.

asmenų.

vęs

daug

daug

ir

Tik reikia kad plačioji vi
suomenė

atjaustų

kenčian

čius brolius sesutes ir gau

.

,

.

gistrUOjami

darni.

,

,

tam, keno vardas yra ant

misijoms

naudos,*

o bendradarbiams

bus laisva, nes Lietuvos žmo

didelės

Bono.
Barometro

išradėjas,

Al-I

gue, — buvo katalikų kunigas.

---- — -lt-*

Trthritit 4m
to Sulphur do.

..

kurie

margutieciŲ

suvažiavimas

PASKOLOS

PAMOKOS

Rėmėja

ARD 2 skyrius

šauniai darbuojasi

LAIKAS
konsulo Sovietų Rusijos gilumoje ir MOKSLO
Daužvardžio ir jo žmonos sykiu ragino padėti
visai , Nuo 9 ryto Iki 3 vai. p. p.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
ir J. V. Mackevičių ir D. A Lietuvai. Kalba jo buvo įKuraičių. Pasitiko komp. A. spūdinga ir pašvęsta Lietu

Smetona

K.

Garuckaitė,

Vanagaitis su žmona,

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
818 W. 33rd Plaee,
Chicago, III.

adv.

tantiems lietuviams, išvež-

VVO1K STLDHI
1945 VVrst 37” Street

//r rt' /

šimto

dalyvavo,

čios Argentinon

sesers

M.

Rosanos giminės ir motina
Emilija Ežerskienė,

kuriai

amerikoniška

V.

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Pienumerata Siūloma

UŽ VIENĄ DOLERĮ

susirinkę svečiai sukėlė ova

ciją, o centro pirm. A. Nau
sėdienė pasakė atsisveikini

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite
dešimčiai savaičių “susipažinimui "Draugą”
ARD 2 sk. pirm. Ona Kaz
lauskaitė, Šv. Jurgio parap. už. vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

ūse MUSTEROLE for

Mother—SK* Your CNILO
This Šame Ezpert Carai

At the flrst sign of the Dionne Quintnplets catchingeoid—theircheste and
throats are rubbed with Chitdren'a
MM Musterole — a produet made to
promptly relieve the DISTRESS of
children'e colds and reeuitiag eougfes.
The Quinta have alwayi had the
best of care, ao mother—you majr be
aaaured of asine just about the '
rodact made *hen you ase Muite role.
tORE than an ordinary “salve”—
trarming, aoothing MuitereU holas
break up local conreetion. Also made
in Regular and Eztra Strsngth for
those preferring a Itronger produet
_ O
. y■ •—

S

Loosened
First Day
For Thousands of Sufforors

OPERATOR

VEITERKOS — prie
‘•eounter’*
patarnavimo ir prie stalų. Trum
poms valandoms <v pilnų laiką.
STEVENS
HliltDING
RtblAURANT, 8-tam aukšte, 17 Nik State
Street,

ai

\

>i

r ik»«. • i n

I -U F s| prisslltl k l'Hlt » '
•

uedančioo aigo« yra aukščiau, negu

ktur mokamos. Valgiai, uniformos
ir atostogos su užmokesčiu, apart
aukštų algų yra duodamos. Dėl pasiUrimo atsišaukite trečiadieni ar
[ketvirtadieni nno 9 iki 11 vai. ryto.
adresu: 28b8 Montrose Avė., Gili

Gražus

ni.

r

a

resnį darbą pagal savo pa-

'
tyrimą

Jeigu

ir pageidavimą.

jums yra reikalin

HEDF VVANTED
AD — DĖBT

te šiandieninius garsinimus

Tei. Kaudolpii 8488—««»

ir pasirinkite, kas jums ge

Ar jums reikalingas

-Mūsų Specialybė

darbas?

Tėmykite

numeryje biznio įstaigos rei

kalauj a

mašinistų: * screw

machine” operatorių, papra
stų darbininkų, merginų ar

"Draugą" kas dieną

jaunų

saldainių

moterų

dirbtuvėje, siuvėjų prie dra
Praeitą savaitę su ketvir

bužių siuvimo ir t. t.

ir mas, praneškite,

kad

FOCTLET’BOOKŲ
„ KOHSETŲ

rų ir merginų,

DRABUŽIŲ

mai

randasi

šie skelbi

darbo.

“classified”

Dėl tolimesnių progų dar

skyriuje ?-tam puslapy kas

bo gavime tėmykite kas die
dieną. Laikui bėgant šių
ną “Draugo” darbų skelbi
skelbimų skaičius didės ir
mas.
tuomi duos mūsų skaityto
▼. Ed. Pajaujis,
jams geros progos iš kol
“Dr/’ Skelb. Vedėjas

Fotografas
Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
domis ir Hollytvood

švieeomta.

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio • EN01ewood 58M
Be*.: - ENOtoreaf 584S

WHOLESALE
LIQUOR
{STAIGA

■▼eitajame
po TlM

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Allt Labanauskas
H. KajewsU

MCSŲ

NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE
935 VVest 35th Streož
CUcago, m.

MILDA BUICK SALES
VIENINTfiLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

REMKITB
BENĄ

V. KANTER. letr.

Rez. Tel. VICTORY 2499

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Darba*

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
TeL BODUVARD 0014

jūs

mažesnių biznio įstaigų, per matėte jų garsinimą lietuvių
kuriuos paieško visokios rū laikraštyje “Drauge.” . Tas
šies darbininkų, vyrų, mote jums daug
gelbės gavime

KOJIKIŲ
KDDfKIAMS

Atsišaukdami į šias fir

CONRĄD

"DRAUGA S"

arba šaukite CANaI 8010

pasiskirti tinkamesnį ar ge-

riausia patinka. Šios dienos

5922 W. Roosevelt Rd.
TeL AUSTIN 1175

Užsakymus siųskite šiuo adresu“

Chicago, Illinois

r

gas darbas dabar, skaityki

Apsirėdymas

FROCK SHOP

s>. i O’M ► • n

šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteliams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą“ už vieną dolerį* Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

2334 So. Oakley Avė.

BroncntAi AsCruus ruirt SMcp Anty onergy. Mfc™
srvdlentg ln the preecrtptlon Memtacn ąuickĮT cireulate threugh ths blood and camimnly help loesen the thlek «»r*nstlns maevs
tne flrst day, thus aldlns nature in pamatine
terribie recurring chorine spaama, and
promotinc freer breathlng and restfol
aleep. Mendaeo la not a arnote, dope, or lnjectlon. Just plaunant, taateless patHatlng
tableta that hsve
have helped Iheusande of nifiableta
fertra. Printed
guarantee vlth each package
ntedgsr
—___
money
unleas
eompletaiy
sattsractory.
actback
unleas
compleu
.
________
Alk your drugglat tor Mendaeo today. Only 64c.

THE MARQUI8 CO., siūlo nepap
rastų progų merginoms, mažiau ne
gu 27 metų, dirbti valgykloje. Pra-

GLAMOUR

Garantuotas.

mo kalbą.

OUINTUPUtS
CHESTCOLDS

MAŠINŲ

Asthma Mucus

KOS — patyrusios prie "npholgterod” baldų. Kreipkitės j Pt'LL.MAN
OOUCH uo., 37»» So. Asklaad Avė.

V. VUJEIAIENft, SAV.

rų išleistuvėse 2 sk. narių

pusė

SIUVIMO

rasite skelbimus didelių

view Parke ir jo kalbą, gra-

ARD centro piknike 2 sk. tiems kažkur toli nuo savo žiai
aprašė
kur tai | spauda
arti 100 dol. uždirbo. Sese tėvynės Lietuvos,

arti

OPERATORKOS
Prie “sveterių” Merron maaiiitj.
Tiktai patyrusios kreipkitės j
KOVELTY KNITTING MORUS,
81S3 SHhmnkee A v C.

SAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
8UK241

Apie prezidento
atsilan
susirinkusios džiaugsmingai šė, ir ragino, padėti skurs- kymą Chicagon — River-

ten pat buvo ir išvykstan

PARSIDUODA NAMAS
Pirmos rūšies namas; patraukantis
geros ineigos: parsiduoda prieina
ma kaina. Kreipkitės šiuo adresu:
8418 Wext 2iz< Street,
ClUcago, Illinois

tadienio numeriu, “Drauge”

kurią tona. Jis savo kalboje pra

sutiko. '

Mergina ar moteris j namus pri
žiūrėti du vaikučius. Gali gyventi
ant vietos ar ne. Kreipkitės:
z 8813 8. TALMAN AVE.,
(ant pirmo aukštoj

lydimas

vos ir tremtinių pagalbai.
Bridgeport. — Nors ARD A. Olis su žmona ir komite
Po prezidento kalbos Lith
naujoji valdyba nepublikuo- to nariai: adv. Grišius ir
uanian National Relief Fund
jasi spaudoje, bet jų darbai red. M. Vaidila. Susirinku
padarė rinkliavą.
už jas kalba. Skyrius pui siems adv. A. Olis pasakė
Teko patirti, kad prezi
kiai gyvuoja. Susirinkimai kalbą ir perstatė preziden
rimti. Senosios narės grįž tą, kuris visų buvo maloniai dento kalba bus transliuo
ta sykiu darbuotis. Neseniai priimtas. Po adv. A. Olio jama šią savaitę per “Mar
susirinkiman atvyko centro kalbos kalbėjo prez. A. Sme gučio” radio valandą.
rašt.

Mutual Federal
Savings

8*81 8. We»teru Avė.

Tet Rep. 8712 — Vak. Prus. 1111

MERGINŲ, prie saldainių vyniojtpakavrmo
ma.M.V ..ir pagelbėti prie M.wSInų. Nuolatinis darbas. Patyrimas
■ neretkaiingaa BCNTE BROTUEU8,
83»1 FrsatkMn Blvd._________________

lesto takma
xa>AY.

v.

CHARLES P. KUHOMSKIS A CO.,

HELP WANTED — MOTERYS

T•mTJ- ySF
Į

nių yra didžiausias troški

a

“BU8 BOYS” — dirbti trumpoms
ar ilgoms valandoms. Sekmadieniais
lr šventadieniais nereikia dirbti. —
HENR1€I*S,
Mentaiuiise
Mart
Building, Clilcagu.

ARTHRITIS

Don't despair
of relief from
terribie Arthritis aeboa or
kaina. The

negu kitur mokamas algas. Met ir
gi priimsime patyrusius ‘porteriui’,
dištų-vaiytojua*. virėjus ir ‘countermen’. Valgius, uniformas r atoitogas su užmokesčiu duodame, neskai
tant aukštų mokumų algų. Dėl pa
sitarimo atsišaukite trečiadlenj arba
ketvirtadienį nuo 9 iki 11-tos vai,
ryto — 2662 Monlrooe Avenae, Chi
cago, IMfiarht.____________ _____________

PARDAVIMUI (* KIS
Parsiduoda 78 akrų ūkis, ar maiRE-RMirTTCAi __
17 malu „f
n°nias ant mūrinio namo.
Netoli
BERNIUKAI. — savirš 17 mėty ge- . paw pBW> Michigan. Geras keliaa:
numo dirbtuvėje darbui Kreipkitės j: elektra ant vietos. Gražus uodas ir
ūkėje gražus tekantis upelis. KreipDR18COLL A CO., 848 No. Troy
kĮtėą, telefonu: — VASbtiren 2081).
84., GMeago, (Netoli Grand Are.)

dirba krautuvėse, bankuose,
mas, kad gyventi laisvai. Ir ofisuose ir panašiose vietoFINANCB AND LOANfc
užsibaigus karui, bus atsi
padedant vienuolyno pionie
tr
se„ kur kasdien pereina
žvelgta į jų troškimus
ir
rei ir skyr. rašt. B. Ciciedaiig pašto.
dedamos didžiausios pastan
nienei ir kitoms veikėjoms
MARIAN MISSION CLUB
Muzikos žurnalo “Margu- į gOS
bei narėms. Visi parengimai
Marian Hills Seminary,
GREIT IR PIGIAI
tis” piknikas, įvykęs River'
.
ANT
1-mų MORGIČIŲ
yra davę daug pelno.
^Illinois.
gražiai pavyNorint, kad tie jų troški„
• view Parke,
Mėnesiniais
atmokėjimais
Metinis ŠPVR seimas j- •
mai išsipildytų, mes, ameri
ko. Piknikan buvo suvažia
vyks rugsėjo mėn., Pitts
kiečiai, turime visomis iš
vęs nemažas skaičius marburgh, Pa.
Dr-ja kviečia
galėmis remti visokį judė
gutiečių, jų draugų ir pažj
skyrių atstoves,
viešnias,
jimą už Lietuvos išsilaisvi
stamų.
and LOAN ASSOCIATION
svečius, seserų prietelius at
nimą. Gyvename tokiu mo- Anglų Kalbus
Lietuvių Kalbos
Pasibaigus pikniko prog-, mentUi kada „jikalaujama
OF CHICAGO
silankyti ir suteikti paramą
Knygvedystės
ramai apie 9 vai. vakaro,
2202 W. Cermak Rd.
iš mūsų didžiausio pasiau
naujai akademijai
Stenografijos
EEN. J. KAZANAUSKAS, See.
programą toliau tęsė Lith kojimo ir niekas nebeturi
Tartas virt $1,MO,MO.OO
Mašinėle Rašymo
Atsilakusieji j ši, ;P™lanNatjon8lIteUefFund
I
Aritmetikos
būti mums per entoku dėl
mogą bus maloniai prnmtt: •
...
x Pilietybės
kur į šią dalį programos at tėvynės.
E. S.
ir pavaišinti. Įžanga tik 25c.
silankė prezidentas Antanas
Jūsų

išvažiavimų, įvairių vakarų,!

12# W. OMo st.

THE MARULIS CO.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie,

SO

Meti priimsime jaunus vyrus, be pa
tyrimo, valymo darbui mūsų res-

JiMC

gausių nuopelnų.

tikrai

O’tONNKLL’S,

paštu

ris neša

PRO

restuurun-

organizacijoje žvario būdo Jaunuo ao iki
metų.
Proga
jsidirbti
aukštyn
gabiems.
Aohščiansfos algos patyrusteins "bus
boys," •,waitera”
“eeunter men,”
grlddle men," "carvers.”

INDIGESTIOR

siems prieinamas būdas, ku

Road

DARBŲ

progresuojanėioj

Blem" vyrama

■ny afnet Ste Haart

vartotus

—

te

išmokami tik

Jie

Cermak

NEPAPRASTOS
GOS

neperduoda-

ir

artins ardlrlnea knnwn for nrld Indlgeitlon.If th.
FIRST DOBK doein't proro Il.'ll-.na better, raturn
boula ta na aad rra.lra DOUBLB Maaa» Baah, tta.

sakė įdomią kalbą pareikš-
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,

Ar norite prisidėti
pvE
tikro misijonieriško darbo?

vos kun. K. Barauskas pa

UFAZIdl ĮWYyKO [HClIMS

THE ART PLBLI8HING COMPANY

Kl. Ar galima Saugumo
Boną vartoti kaipo užstatą,
imant paskolą iš banko?
AtS. Ne. Bonai yra re-

hsir-Msvnr on nMrtmn7xi

čias — pabėgėlis iš Lietu

- d amas, kad Lietuva

pabrangimą.

ženklus? Štai lengvas ir vi

Atsilankęs į sus-mą sve

JAUKŲ VYRŲ ar bernukų leng
vam dirbtuvėje darbut
Patyrimas
nereikalinga*. Nuolatinis darban, ge
ras užmokestis.

kilimą ir pragyvenimo

nų

MARQETTE PARK IK AFYI.INRia
KAb KĄ TURITE MAINYTI ABBA
NORIT PIGIAI PIRKTI:
48th Ir 8. Campbell Avo. 5 kam
barių mūrinis oottage kalus 13,509,
jmokėtl $500.
Ant Rockarell St. tr 84th 6 kam
barių mūrinis bungatuw,
2
karų
mūrinis garadžlus, kaita >5,860.
5 kambarių medinis eottage —reikia pataisyti, kaina >’-250.
4 fletų kampinis mūrinis namas
po 4 kambarius, kaina > *2,600.
2 fletų po 8 kambarius — 2 boi
leriai — bungalow stogrs, kaina
>8,500. 4 fletų mūrinis i amas po
S kambarius, ant 2 lotų J astatytas,
įmokėti >1,499.
Bizniavau namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių —■ taverno ir lunch
biznis — 5 gyvenamieji kambariai.
Kaina >4,(0o. Savininkas priims j
mainus lotus arba didesnj aamų—
pridės pinigais.
Taipgi turime dldelj pasirinkimų
visokių samų po visa Chicagų: prlvatiškų ir bizniavų, farmų mažų ir
didelių, galima pigiai pirkti arba
mainyti.
Jeigu norite greitai parduoti arpigiai pirkti, Išmainyti bile kų
turite, kreipkitės pas:

HELP VVANTED — V Y KAI

Pašto Ženklus

Taupykite

siomis aukomis prisidėtų.

REIKALINGI DARBININKAI

kus, bet teipgi prilaiko kai

laupykite Vartotus

badą.

Ir tokie keliai jau surasti.

narių,

surengęs

kenčia skurdą

je

m-

amžinų

vienuolynui

giems, kurie Rusijos gilumo

Jos

j narys ARD ir 2 sk. garbės
Tovvn of Lake. — Žinomi
i
T
,
... T
.
. .įneša. Jos vadovybei ir vice
veikėjai J. ir M. Sudeikiai
' J
pirm. Z. Giržaitienei pade
namuose, 1632 W. 46 St.,
dant, ARD 2 sk. parapijos
rengia “bunco” rūgs. 12 d.,
“Buicko” laimėjimo knygu
7 vai. vak. M. Sudeikienė
čių visoms 2-rojo skyr. nanuo pat 3 skyr. įsisteigimo
rian,s padedant, pardavė po
jam pirmininkauja. Jos pa
ra šimtų.
Marė
sidarbavimu skyr. yra ga
w

Apie Saugumo Bonus

Fed. Chicago apskr. sus-

iviaur pilna- Ji ir amžinas

Pranciškiečių naudai
~

susirinkimo

pa

gimusi ir augusi, yra viena

Pramoga Seserų

“ KAS REIKIA 2INOTI

KL
Kodėl visi amerikie
turi mas įvykęs rugpiūčio 28 d.
čiai dabar turi pirkti Ap
saugotis automobilių,
kaip buvo skaitlingas. Išduotas
saugos Bonus ir Taupymo
turi gerai apsidairyti prieš svarbus raportas iš centro
ir buvusio kongreso.
Yra Stampes?
einant skersai gatvių.
Ats. Tarp daugelio prie
Vaikai turi jsisąmoninti, daromi planai, kaip pagel
žasčių yra šios: 1) Tai grei
kad yra pavojinga pereiti bėti nuo karo nukentėjusiai
Lietuvai. Atsišaukta į A- čiausias būdas, kuriuo kiek
gatvę viduriu bloko. Visa
merikos Raudonąjį Kryžių, vienas pilietis gali pasitar
dos reikia eiti ties
gatvių
prašant pagalbos nuo karo nauti savo kraštui ir sutau
susikryžiavimais.
Tose vie
uždarbius ir 2)
nukentėjusiems, ypač trem pyti savo
tose yra mažiau pavojaus.
tiniams. Taip pat dedamos Pirkimas Bonų ir Stampių
Daugumas Autoistų ties su
pastangos
surasti
keliife, gelbsti ne vien finansuoti
sikryžiavimais sumažina au
kad būtų galima pasiųsti Amerikos Apsigynimo dartomobilių važiavimo greitį.
pagalbą
tiems
nelaimin

Leslie J. Sorenson dar prieš kyti

pino arti mokyklų skersgat

rūpintis

Jų pareiga mo

Miesto trafiko inžinierius tys tėvai.
mokyklų atidarymą pasirū

vaikų

CLASS IFIEO

Vietai

007 WE6T 35TH STREET, CHICAGO
Telefonaa: LAFayette 2022

Trečiadienis,

rūgs.

3,

1941

X J. Aleliūnas ir K. Ro
kas — pittsburgiečiai jau
nuoliai buvo sužavėti ‘Drau
go’ pikniko didumu ir lietu
viškumu. J. Aleliūnas yra
Jaunųjų Pittsburgh Lietu
vių organizacijos pirminin
kas.

piknike, ir ištesėjo. Garbė Heights klebonas, su kele
jiems!
tu parap. veikėjų, piknike
tik sveikinosi, tik sveikino
X “Draugo” piknikams
si su savo pažįstamais chiCicerietė laimėjo didžiąją $1,200.00 dovaną. - "Tai dova
Vytauto parke didžiojo bu
cagiečiais. Malonus, drau
feto jau nebeužtenka Labor
na iškritusi iš dangaus."
giškas, dėl to ir draugų
Day piknike buvo paruošti
dar trys ekstra, kuriuos ve daug turi.
Ponia Magdalena Mockie daug inteligentijos, “Drau paprasta laimė teko Cicedė kolonijų veikėjai. Kitaip
X Kun. J. Makaras, Šv.
nė, “Draugo” automobilio go” skaitytojų ir rėmėjų. riečiams. Brighton Parko
jokiu
būdu
nebūt
buvę
gar
X
V.
Mandravickas
su
laimėtoja,
labai
sunkiai Kitiems metams “Draugas” žmonės gavo apie keturius Iš reporterio užrašų
Kristinos parapijos vikaras,
žmona ir sūnum ir Lokavic- Įima patenkinti visos mi “Draugo” piknike turėjo
atsiduso ir tarė Administra turės turėti nepaprastą pik leidžiamus automobilius per
kas — kenošiečiai su kun. nios. Kolonijų veikėjai šau progos sueiti daug pažįsta
toriui: “Tai dovana iškritu niką, kad pralenkus šių me praeitus kelius metus.
X “Draugo” Labor Day
Pikniko metu visus links
si iš dangaus.” Taip, ta tų rekordą.
P. Skrodeniu, MIC., Šv. Pet niai darbavos; kai kuriems mų. Sako, pasirodo, nieks
piknikas buvo ne tik jubilie
$1,200.00 automobilio, dova
Pikniko biznyje visko mino Šurum-Burum sesutės jinis, bet ir istorinis. Jame ro parapijos klebonu, pikni net užkandžiui nebuvo va-l neįstengia sutraukti tiek
na buvo visai netikėta lai
pritrūko ir publika pasiliko savo dainavimu ir Kun. K. dalyvavo minių minios Chi ke atstovavo savo koloniją. landėlės laiko.
daug žmonių iš įvairių kolo
mė p-niai Mockienei iš Ci
iki vėlumos.
Linksmumas Barausko kalba apie kurią
V.
Mandravickas yra dienr.
X
ARD
6-to
skyr.
Iš
Bri

nijų, kaip “Draugas”. Nori
cero. Ji praleido vieną iš
cagos lietuvių ir daug sve
buvo taipgi nepaprastas, buvo plačiau rašoma praei
“Draugo” agentas Kenošoj. ghton Park vedama valgyk pasimatyti su savo drau
paskutiniųjų aavo dolerių
nes susidarė visokių chorų, tos dienos laikraštyje. Pub čių iš arti ir toli. '
ĮŠ Kenosha, Wis., buvo ir la visą dieną ūžė kaip bičių gais, važiuok (į “Draugo”
bilietams ir jai teko šioji
kurie per ilgas valandas lika visus labai maloniai ' X' J. Strigūnas su žmona
daugiau lietuvių, bet dide avilys. Kitose vietose užkan
gražioji dovana. Ponia Moc
parengimus.
traukė lietuviškas dainas priėmė ir buvo begalo dė
kienė buvo atvykus į “Drau
lėktuvu atvyko į “Draugo” lėje minioje negalima buvo
kinga. Tas dėkingumas ydžių standai taip buvo ap
visuose daržo kampuose.
go” Labor Day Pikniką,
patingai paaiškėjo vėliau pikniką net nuo Atlanto par jų sueiti ir raportažo kny gulti, kad darbuotojos netu
X Labor Day piknike
nusipirko sau tikietus, ir
kraščio
—
So.
Boston,
Mass.
gutėj
pasižymėti.
ŠĮ SYKĮ CICEROS LAIME! dienos metu, kai Kun. K.
rėjo laiko nei atsikvėpti. dienraštis “Draugas” sulau
ramiai išvažiavo namo. Ir
Barauskui teko asmeniškai atveždamas glėbį sveikiništai jai laimė nusišypsojo.
Ponia Magdalena Mockie susitikti su klausytojais irimų nuo A. Peldžiaus, “DarX Kun. J. Naudžius, P. Kiek tos moterys ir mergi kė puikios paramos iš Chi
nė (po pirmu vyru Sclenis, senais Ramygaliečiais. , j bininko” adm., pirmiausiai MikaIauskas su motina ir nos prie užkandžių ruošimo cago lietuvių biznierių ir
REKORDINIS PIKNIKAS po tėvais Galdikaitė) labai
būtų
sūnum, Vaškų šeima buvo ir patarnavimo nuvargo, ne profesionalų. Sunku
Tolimesnių įspūdžių apie; broliui Jonui, “Draugo
netikėtai
apturėjo
didelę
galima nei apsakyti. “Drau išvardinti visus, kurie su
Praeitais metais, visi ma
“Draugo” dovaną. Tai buvo patį pikniką rasite rytojaus spaustuvės užvaizdai, visam vadai skaitlingos Indiana gas” niekuomet neužimrš jų šypsena sveikinosi su savo
nė, kad tai buvo rekordas,
Harbor lietuvių ekskursijos
“Draugo” štabui ir visiems
kai praėjo “Draugo” Labor pirmą sykį tokią labai ne laikraštyje.
skaitlingais
kostumeriais.
į “Draugo” pikniką. Kun. J. nuoširdaus pasidarbavimo
pažįstamiems.
Day piknikas, bet šių metų
“Draugas” visuomet ragino
j Naudžius yra Šv. PrancišDUKART LAIMĖJĘS
X Vytauto parkas Labor
piknikas vėl nustatė naują
X Jonas L. Bypnes su kaus parapijos vikaras, o Day nuo pietų iki vėlumos ir ragins savo skaitytojus
•'z?'*
rekordą pikniko publikos
žmona greituoju New- York i Mikalauskas — parapijos skambėjo lietuviška daina. daryti biznį su lietuviais
- / if<
gausumu. Taip, minios ir
Central traukiniu atpyskėjo komiteto narys.
Vienur dainavo moterų cho- Mariais patarnavimo iešminios iš Chicago, Illinois,
rai, kitur vyrų, o Sale jų ir kotl
1,etuvlus Profe8i<>
iš New Yorko. J. Byrnes yWisconsin, Indiana, Michi
• ,<v-.
X
J.
Aukškalnis
su
sūnum
nalus.
gan, Pittsburgho, New Yor
ra J. Kulikausko, “Draugo”
mišri chorai. Vienam mišrų
buvo
lyderiai
bent
dešimties
ko, Bostono, ir Ohio Lietu
intertaipisto, ir Pr. Čižaus
chorų vadovavo detroitietis
X Jonukas Balandukas, 4
vių atvyko svečiuotis “Drko, žinomų veikėjų švogeris. pilnų automobilių iš Gary, Atkočiūnas.
B
metų sūnus Viktoro Balan
go” piknike. Visa Amerikos
Svečiai buvo sužavėti pikAukškalnis yra dider
lietuvija turėjo savo atsto
X Detroit lietuvių veikė dos, žinomo Bridgeport vei
niko didumu.
lis “Draugo" bičiulis, nuoV*
vus “Draugo” piknike! Re
K*.:
latinis dienraščio agentas jas P. Grybas piknike turė kėjo, huvo centrinė figūra:
.•»<! v
tai kur nors susirinko tiek
X Petras Čepulis net iš Gary ir apylinkės mieste jo didelį suprizą: suėjo as jis minios buvo išrinktas iš
....
Pittston, Pa., atvyko pama liuose ir vienam vajuj lai menį su kuriuo prieš 25 me traukti laimingąjį numerį.
i?
-TA >y > ~
tyti, ar ištikrųjų “Draugo” mėjęs dovaną. Gariečiai pui tus Sheboygan, Wis., dar Liudytojais buvo išrinkti iš
Keliai užkimšti
kiekvienos kolonijos po vie
Labor Day piknikai esti to kiai visame pasirodė.
bavos lietuvių labui, būtent
.»••> .-•••v -.:.:,
kie, kaip skelbiama. Pama
automobilių
Praną čižauską. Kiek įvai ną asmenį: West Side — D.
X
Biznierius
Mickeliūnas
Gasparkienė, Dievo Apvaiz
tė. Tokios lietuvių minios,
rių prisiminimų! Ištisas va
Žinovai apskaičiuoja, kad
su
žmona,
Vaznis,
Bartkie

dos parap. — V. Micienė,
taip lietuviškos, dar nebu
landas galėjo kalbėtis.
praeitoje Darbo šventėje
nė,
Sudeikienė
iš
Rockdale,
Bridgeport — A. Vaišvila,
vo matęs.
• *
V
’ . . į
t
X ŠHkai, nuoširdūs ‘Drau Town of Lake — J. Bikus,
Chicagos apylinkėse visi ke
IIL, /kas met (nepraleidžia
. X P. Grybas su žmona, neatvykę į dienraščio ‘Drau go’ bičiuliai iš Westville, Marųuette Park — J. Pui
liai buvo perdėm užkimšti
Atkočiūnas, RoJkas, černaus- go’ piknikus. Visi yra ‘Drau Dl., pirmą sykį dalyvavo to dokas, Brighton Park — P.
puse milijono automobilių.
kai, Matulevičienė, . Širvins- go’ - “Laivo”
Jie sako, kad šiandieninė
nuolatiniai kioj lietuvių minioj. Sako, Bistras, West Pullman —
Marvin (Bud) Ward iš Spokane, Wash., su trofeja.
kienė — detroitiečiai džiau skaitytojai. Mickeliūnhs yra kol “Draugas” gyvuos ir su K. Račkauskas, Roseland —
plentų sistema
apylinkėse
Jis šiemet Laimėjo National Amateur Golf čempijona
giasi atvykę į pikniką ir brolis čikagiečio veikėjo J. rengs tokius piknikus, gy P. Talyčėnas, So. Chicago
jau esanti nepakankama.
tą Omaha, Neb. 1939 metais jis taip pat buvo laimėjęs
suėję
daugelį pažįstamų. Mickeliūno.
»>, vuos ir lietuviai. Teisingas — P. Snarskis, North Side
Sako, yra gyvas reikalas vi čempijonatą.
Gfybas,
Atkočiūnas,
Rokas
X
Zizminskienė,
dideli
pąsakymas.
sus svarbesniuosius plentus
— V. Daugirdienė, Cicero —
yra
Jinomi
Detroit
lietuvių
dar daugiau platinti, kad iš
X Kun. P. Katauskas, šv. N. Skrickus ir Detroit, Mi
biznlėriai • ir veikėjai, šfr- ‘‘Draugo” rėmėja ir stambi
vengti susikrušimų ir nelai Sprogsfomosios
Rūkant cigaretę
Kazimiero parap., Chicago chigan — širvinskienė.
vinakienei
teko būti net liū- Racine, Wis., lietuvių veikėĮį
I
mių ir pagyvinti judėjimą.
dūlink® traukimo laimingo ja, džiaugsmu triško maty}
medžiagos dirbtuvės užmigus
Ypač vakare
visais ke
dama tokią žmonių minią.
Arčiau kaip už 50 mailių
Mrs. Esther Lagerhausen, numero. Ji pirmutine per
liais automobilių susikrušiTik neteko patirti, ar ji sud
nuo Chicago miesto centro 37 m. amž., Dės Plaines, su skaitė vardą ir numerį iš
mas nepaprastas, kai autoisėjo su tais žmonėmis, (Stan
yra Elwood sprogstamosios degė savo. namuose kitus trauktam tikiete, kuris citai ima grįžti iš išvykų na
cerietei Mockienei atnešė iui Nugaru ir kitais iš Chi
, ,
medžiagos dirbtuvės, kurias gaisrui.
mo cago) kuriuos norėjo pamas
, nuėstą. Judėjimas u g kariuomenė tvarko.
Aiškinama, kad moteris, netikėtą laimę — automobi
tyti. Tokioj mihioj neleng
ta.p surakinamas, kad ima
šios k„iškos
lių.
matyt, rūkydama cigaretę
ilgas valandas šuniui plen-'
va buvo norimą žmogų su
’tuvės yra didžiausios visam užmigo.
Cigaretė
sukėlė
X Jonas Radzvila su žmo
rasti, nebent netyčiomis su
tais, kai normaliais laikais
pasauly.
Dalinai jau ope gaisrą. Policija yra tokios na, St. Milančius, p-lės UžMūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą UetnvMkoe
sitikdavai.
ilgiausias tolis greitai pada
Hteratfiro* Ir poezijos rinkinių. Dabar komunistu valdžiai
ruojamos. Dalis jų dar sta nuomonės.
kuraite ir Povilauskaitė bu
atkirtus kelia lietuviikų knvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA
romas.
toma.
Kai galutinai vis
KNYGA pasidarys rateayM. įsigykite aavo kopijas, kol
X Bukančiai, Jakučiai,
Jos vyras tuo laiku buvo vo svečiai iš Milwaukee,
jų dar lieka.
Per tą automobilių kam kas bus įrengta, tenai kas
išvykęs pasižiūrėti pramogų Wis. Visi yra Šv. Gabrie Bujanauskai, Dapkai, Buč
šatį įvyksta nelaimių* ir metai bus pagaminama apie 1 goldiers Field
Stadijone. liaus parapijos choro nariai, kiai, Zaveckai, šaulys — tai
LITERATŪRA
šiaip daug ne sinagumų, kai 200 milijonų svarų sprogs- Grand parke
o pirmieji du — parapijos tik dalis vaukeganiečių, ku
JONO BILIŪNO RASTAI, TUM, 1913 m. 150 pusi........ 81.00
mašinos pakliudo mašinas, taniosios medžiagos.
komiteto nariai. Džiaugėsi riuos teko sueiti “Draugo”
ŽEMAITES RASTAI. I t. Vilnius, 1914 m. 390 nusi........ 81.00
kai vienos kitas pradeda
LIETUVIŠKOS
PASAKOS, U t, surinko Dr. J.
patekę į tokią lietuvių mi piknike. Tai žymiausi WauDirbtuvės užims apie 65
Basanavičius. 260 pusi............... ..................................... 81.00
stumdyti.
Turint ir ge
nią ir susipažinę su Chicago kegano lietuviško veikimo
PRAGIEDRULIAI, m L. Vaižganto, 290 pusi. ........... 81.00
ketvirtaihių mailių plotą. Naudokitės pilnesniu
riausius norus negalima ši.;
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
lietuvių jaunimu. Čia gimę vairuotojai. Duotą žodį vi
Pastatymas ir įrengimas
tarpis — 1918-1921 m.). 240 pusi................................ 81.00
"Draugo" patarnavimu ir augę milwaukiečiai pui sados išpildo. Žadėjo dideliu V. KRĖVĖS
“nelaimių” išvengti.
RASTAI, I t, Sutemose-Pasakog ir Dainos. .81.00
atsieis 80 milijonų dolerių.
VARGO
MOKYKLA.
Literatūros Pasiskaitymai. 175
Ar reik pašto ženklelių? kiai lietuviškai kalba.
skaičių dalyvauti “Draugo”
Visam plote bus apie 1,000
nuslaniai ................................................................................81-00
Ar norit registruoti laišką,
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t,
paskirų pastatų.
Gaisras sukėlė
<1914-1916 m.) ................................................................. 75©
Įpirkti “Money Order”, adMAŽTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Dirbtuvės yra už IG maiPrabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi. .................... 75e
^rausti siuntinius? Kreipki
50,000 doleriu
I lių pietų link
nuo Joliet
tės Į “Draugo” raštinę!
miesto, Will ąpskrity.
EILfiRAŠČIAI
Ar reik notaro parašo an
y
Visuose pastatuose įreng
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaltytč-Vaičiūnienė,
ba antspaudos? Ar gavote
225 pusi.........................................
81-00
ta
apsaugos
priemonės
dar

Iš nežinomos priežasties
FApart Apsaugos, Turime B00.000.M
VAINIKAI. Naujesniosios Poezijos Antologija, ParuoM
iš valdžios kokias nors blan
K. Binkis. 230 pust ..........................................................81-00
kilęs gaisras George J. Roll bininkams.'
ATSARGOS FONDĄ ViH
kas, kurių visiškai nesu
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS. 130 pusi............................ 50
and Son Coal and Ice Co.,
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi.............. 50
prantat? Kreipkitės į “Drau
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
Blue Island, sukėlė apie 50,•
Valandos: Kasdien — 9 vai. Iki 4 vai. p. p.
go” raštinę!
J. Šlapelis. 90 pusi ........................................................... .50
369
asmenys
Trečiadieniais
—
9
vai.
iki
12
vai.
000 dol. nuostolių.
TĖVYNĖS
KELIAIS, Llūdas Gira. 65 pusi........................ 35
Ar reik kokio nors verti
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.
RUDENS AIDAI. A. Jakžtas. 100 pusi............................... 35
Gaisras kilo statybos me automobiliu aukos
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
mo anglų ar lietuvių kalbo
Dr. R. Van der Meulen ................. ........................ ..
.35
džiagos sandėly ir iš ten
Trimis dienomis — praei- je? Kreipkitės į “Draugą”
MEILE. M. Gustaičio, 1914 ra.................................................... 15
BRĖKŠTA, 1L Vaitkus, 1915 ou ......................................... 35
greitai persimetė į kitus tą šeštadienį, se1) madienį ir 2334 So. Oakley Ave., Chica
sandėlius ir į pašalinį gara- Darbo šventėje, visoj šaly go. UI. Canal 8010
LOAN AUOCUnONorOkacs
žą, kur buvo sustatyti kon: 369 asmenys žuvo automoJUSTIN MACKIKWICH. Pmo.
panijos trokai.
bilių nelaimėse, šiame skaiPirmoji
atspausdintoji!
4192 Archer Avenue
2334 S. Oakley Ave.
Chicago, III.
yiRginia Ilki
Pats George J. Roll nuo čiuje yra
keliolika aukų knyga Amerikoje — buvo
J
stolius apskaičiuoja.
Chicagoj ir apylinkėse.
katalikų katekizmas.

Praėjo kitas rekordinis "Draugo" piknikas

/ mu y

KNYGOS! KNYGOS!

"DRAUGAS"

