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Bolševikų teroras Baltijos kraštuose
RADIO

4
<

PREZ. ROOSEVEL1

Bolševikų sąmyšis
Petrapily

ATSTOVAS

MASKVOJ

Apie tai dokumentai bus įteikti
Amerikos vyriausybei

Pašėlusio gyvenimo tem
po ir nepaprasto pasaulio
įvykių polėkio sūkuryje šian
die radio suvadina neapima
mai svarbų vaidmenį. Kai
anksčiau radio buvo tik tur
tingesniųjų namų liuksusas,
dabar jis tapo beveik kiek
vienos šeimos būtinybe.
Nenuostabu, kad paskuti
niuoju laiku atsirado ir skai
tlingas įvairiausiuose Ame
rikos kampuose lietuviško
sios radio valandos.
Šiandie mes nemėginsime
įvertinti tų lietuviškųjų ra
dio valandų meninio turinin
gumo, bet norime pabrėžti jų
esminę vertę mūsajam gyve
nime. Mes išmokom skaityti,
bet turim išmokti ir klausy
tifl

HELSINKIS, rugp. 1. —
Gauta žinių, kad Petrapilio
(Leningrado) trims milijo
Nuotraukomis bus nurodyti rau
nams civilinių ir vienam mi
lijonų kareivių gresia badas,
donųjų barbarų darbai užgrob
nes maisto produktų įveži
mas neįmanomas. Gi maisto
tuose kraštuose. atsargos greitai išseka. Duo
na paskirstoma — po pusę
(Apie tai praneša Chicago Daily Tribūne koresponden
svaro į dieną asmeniui. Tar
tas Donald Day).
pe bolševikų kilęs toks sąmy
* HELSINKIS, rūgo. 1. —
“Iš Vokietijos pusės mes
šis, kad neturima laiko pa
rūpinti nė duonos kortelių.
Nukentėjusiuose nvo bolše- bijojome ekonominio išnauvikų Pabaltijo kraštuose — doJimo” sakė ministras, “o
Prie duonos kepyklų ir par
iš sov. Rusijos — bolševiz
duotuvių dienomis ir nakti
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj,
mo. Atsižvelgus į tokią pa
mis žmonių eilės laukia gau
sudaryti komitetai, kurie ne
dėtį, Pabaltijo kraštai pra
ti duonos. Dažnai sukeliamos
priklausomai nuo vokiečių
dėjo daugiau šlietis prie An
riaušės. Čekos agentai ta
karinių autoritetų renka do
glijos tikėdami, kad ateityje
čiau su riaušininkais greitai
kumentinius įrodymus apie
Anglija visgi pasisakys už
apsidirba.
vykdytą baisų bolševikų te
Baltijos jūros “status quo”
Per radiją w
iš Petrapilio Į Harry L. Hopkins, prez. Roosevelto atstovas, Maskvoj. Iš kairės į dešinę stovi Lo- rorą. Surinkti įrodymai bus
ir Pabaltijos kraštų nepri
1 pranešta, kad tenai šaudomi zovsky, sovietų užsienio reikalų ministe^jos vice komisaras, gen. McNarney Hop
pasiųsti šių kraštų atstoklausomybę.
kins palydovas, maj. Yeaton, Amerikos ambasados atašė, Hopkins ir Sternhardt, A-Įvams Washingtone ir bus
duonos profiterininkai.
“Bet Anglija pasiuntė sa
įteikti Amerikos vyriausy
Savo rėžtu vokiečiai ir merikos ambasadorius Maskvai.
Mūsieji komunistai, prieš
bei. Bus įrodyta, kaip ten vo delegaciją Maskvon ir pa
, . v. ,
.
, suomiai vis smarkiau žnyrusų-vokiecių karą, buvo pra , . „ .
J
bolševikai masiniai žudė ir siūlė užstatyti jai mūsų nepri
r 1 bia Petrapili ir bolševikų po
dėję savo skaitančiajai vi
trėmė Rusijon apšviestuniją klausomybę, jei Maskva su
zicijos aplink miestą tirpsta. Anglijos
suomenei verkšlenti ir skus
ir turinčius nuosavybes žmo tiks jungtis su Anglija prieš
tis, jog juos skaudžiai perse
Vokietiją. Karas iškilo, nes
nes, taip pat ūkininkus.
darbininkai prieš
kioja įvairiausi “kapitalis Šen. Wheeler
Anglija žadėjo Lenkijai duo
Paviršiniai apskaičiuoja
tai”, juos skriaudžia “lietu
ti greitą ir efektyvią pagal
komunistus
ma, kad vienerių metų laiko bą prieš Vokietiją. Anglija
viškieji smetonnaciai ir kle įspėja senatorius
tarpiu bolševikai Pabaltijy
rikalai” ir išdavinėja vy
LONDONAS, rugp. 1. __ ’ Chicago Daily Tribūne korespondentas Alex Small)
neišpildė to žadėjimo?
WASHINGTON, rugp. 1.‘
daugiau kaip 300,000 asme
riausybei. Kad taip būtų bu
Amatininkų Unijų kongre-j BERLYNAS, rugp. 1. ‘
nų nužudė, arba išvežė į Ru
“Po to Maskvos vyriausyvę mes nežinome, bet kad ,— Senate svarstant draftisas
ir
darbo
partija
atsisakė
,
Vokiečių
kariniai
autoritetai
ninkų,
nacionalinės
gvardiBus
sukeltas
siją
ir
Sibirą.
Likviduotų,
ar
.
bė susimetė mus ryti, paši
savo didžiajam pyktyje prieš
man yjiįąnkyti Lietuvą
visa, kas lietuviška, mūsų Jos ir atsargų karinės tarny susidėti bendrąjai veiklai su ']ejdo
lo man
ba kitaip kaip nukentėjusių j ryžusi išnaikinti visas tris
šeimų ir pavienių asmenų : tautas. Bolševikai sukėlė te“didieji broliai demokratai” ^os pratęsimą neribotam lai- komunistų partija, nepaisant ir Latviją ir pamatyti kas CllClellS neaarDaS
ir ištikimieji
komunizmo Ikui senatorius Wheeler įspė- sov. Rusijos bendradarbiavi- ten įvyko, kai vokiečių ka
pavardės bus pažymėtos su rorą ir masinius žudymus.
WASHINGTON, rugp. 1. išlikusiųjų namiškių, arba Netekome geriausio savo tau
agentai rengiasi falsifikuo- 3° senatorius. Jis pareiškė, mo su Anglija kovoje prieš riuomenė ėmėsi žygių prieš
— Vidaus reikalų sekreto giminių pareiškimais (affi- tų elemento. Vokiečių kari
tai įtarinėti visus nekomu- kad tie senatoriai, kurie bal Vokietiją. Pažymima, kad ko sovietų Rusiją.
riaus Ickes nuosprendis su davits). Bus prisegtos če niai autoritetai leido mums
nistus lietuvius ir ragina sa suos už tarnybos pratęsimą munistais pasitikėjimas neį
Sunku
buvo
rasti
didesnių
varžyti gazolino pardavimą
manomas.
vuosius pasekėjus
skųsti turi tikėtis baigti savo polikautynių pėdsakius, nes di rytinėse ir Atlantiko pakran kos agentų lizdų nuotraukos, išnaujo iškelti mūsų tautines
(šiuo atveju pirmiausia ra-!^^n^ karijerą, nes piliečiai
džiausi konfliktai įvyko kur čių valstybėse, kaip čia spė kur žmonės buvo kankinami, vėliavas”.
dio valandų vedėjus), kad Per rinkimus nusisuks prieš
taip pat nuotraukos sužalo
kryžkeliuose, taip Į)at svar jama, sukels didelį nedarbą.
juos.
tų žmonių lavonų.
ir neteisingai, vyriausybės
besniais pakeliais ir'pamiškė
Sekretorius Stimson
organams, jau aišku.
se, kur randama bolševikų Sakoma, daugiau kaip 100,- Vadai likviduoti
Prez. I pranešė, kad
WASHINGTON.
gauna patarėjus
pamestų sudaužytų arba su 000 darbininkų neteks uždar
Bolševikų
čekos
(GPU)
Rooseveitas pareiškė, kad ar, vyriausybė pripažino japonų
degintų tankų ir šarvuotų au biavimų.
vyriausioje buveinėje Rygo
WASHINGTON, rugp. 1.
Štai “Vilnis” ragina savo Ūmiausiomis dienomis jis iš- atsiprašymą dėl U. S. laivo tomobilių. Viskas
liūdija,
Autoritetai sako, kad tie je bolševikams pabėgus ras — Karo departamentas pas
skaitytojus’’reikštf protestui vyksta kur į pajūrį nors , Tutuila sugadinimo Kinijokad bolševikai neturėjo lai bedarbiai ras darbo ^kitose
je. Įvykis uždarytas.
ta įvairių latvių patrijotinių kelbė, kad prie jo įsteigtas
radio stotims ir tada, girdi, vieną savaitę atsilsėti.
ko kur rimčiau pasipriešinti. pramonėse. Tas lengva saky
draugijų narių grupių nuo naujas ofisas ir jame paskir
"matysite užsidarys burnas
Jie nepaprastu skubotumu ti.
traukų kolekcijos. Tie visi ti nauji valdininkai skaity
nacių talkininkai”.
»
\
spruko nuo lietuvių ir latvių
asmenys arba nužudyti, arba sis karo sekretoriaus StimTačiau, jei, pasak “Vil
sukilėlių ir nuo vykstančios
Anglijoj areštuotas išvežti Rusijbn. Visuose tri sono patarėjai.
nies”, “pačios radio* stotys |
vokiečių kariuomenės.
juose kraštuose buvę politi
nepaisytų, yra Federal Co
Patarėjų ofisan paskirti
Kai
kurie
mažesnieji
mies
niai vadai, buvę kabinetų trys senyvi atsitarnavę ka
parlamento
narys
mmunications Commission,
BERLYNAS, rugp. — Vo-, -Visur pakeliais riogso kal
ministrai ir kariuomenių vir riuomenės generolai. Jų prie
Washingtone”.
kiečių kariuomenė pagaliau vos raudonųjų kareivių lavo tai ir sodybos visgi sunkiai
LONDONAS,
rugp.
1.
—
nukentėjo.
Teko
matyti
sun

šininkai arba nužudyti, arba šaky bus gen. J. F. O’Ryan.
Deja, “Vilnis” čia dukart visiškai sunaikino pagautus nų ir sulaužytų tankų ir
kiai
nukentėjusius
Kibartus,
Areštuotas
Anglijos
parla

kur
išsiųsti ir jų likimas nie Jie visi yra U. S. įsikišimo
prašovė pro šalį. Pirmiausia į spąstus gausingus sovietų sunkvežimių.
Virbalį, Vilkaviškį ir Mari mento atstovas konservato kam nežinomas.
čia laisva šalis. Ot, kad taip dalinius pietų link nub Smokaran šalininkai.
Ir Kijevo srity,vokiečiams jampolę. Bet Kelmė skau rius iš Yorkshire maj. Sir
būtų čia Maskva — “Vii- • lensko, praneša DNB. 35,000 teko tūkstančiai raudonųjų
Sistematingaį vienaip ar
Paul Latham, 36 m.
nies” žodžio pilnai užtektų raudonųjų paimta nelaisvėn. į^ais^ų. Tolėliau pietiniam džiausia nukentėjusi. Išg Herbert
v _ . - ..
,
,
kitaip išnaikinti teisėjai, ad- Bolševikai sunaiki
nepaduoda- i , i • i
uždaryti burnas savo prie- Į Vokiečiams teko 245 patran fronte sunaikinta visa vokie riauta ir sudeginta, matyt, amž.mPriežastis
..
,
•
, j
x ivokatai ir kiti pareigūnai,
orinėmis
bombomis
ir
artile

ma.
Tik
pažymima,
kad
arės
Lx
.
.
,
,,
.
. . ..
šams ir patupdyti (geriausiu kos. Kiti raudonieji nukauti, čių divizija.
,
,
.
.. .
Nežinia kur dingę ir visi tie, no tabako derlių
rijos šoviniais. Išlikusios ne tuotasis peržengęs kavinius .
. .
1 -•
. .
atveju) koncentracijos sto- arba sužeisti, kurių yra de. . .
r
kurie miestuose turėjo bet
sugriautos
tik
dvi
ten
esa

Šiaurinėj karo fronto daly
Įstatymus.
kokias nu08avybža Dingę,
BUKAREŠTAS, rugp. 1.
vykloje ar Sibiro kalėjimuo- šimtys tūkstančių. Šiuos pa
mos
bažnyčios,
kurios
tarp
vokiečiai
pasirengę
apgulti
—
Bėgdami iš Besarabijos
se. Antra, “Vilnies” vadina- j gautus į spąstus raudonuodaugybė ūkininkų ir su šei
griuvėsių
didingai
stovi.
mieji nacių talkininkai tik- sius priešas bandė vaduoti Petrapilį.
momis. Bolševikai sunaikino provincijos bolševikai ten su
Žuvo vokiečių
ir
nieko
nepešė.
Tik
dar
dau
Kaune,
Vilniuje
ir
Rygoje
rai nėra nacių talkininkai.
įregistruotų nuosavybių ir naikino kuone visą tabako
MASKVA,
rugp.
1.
—
So

palyginamai sukelti maži ministro sūnus
Tai gerai žino ir vyriausy giau nukentėjo. Kiti raudo
kitus vertingus dokumentus. derlių, anot rumunų oficia
vietų
informacijų
biuras
pra
nųjų
gausingi
daliniai
apsiau
nuostoliai.
Kauno
centre
kobės organai.
Visi miestuose namai, išė laus pranešimo.
BERLYNAS, rugp. 1. —
•
sti ir triuškinami šiaurrytų neša, kad Smolensko šone Vų pėdsakiai palikti. Tenai
mus kai kuriuos mažesniuo
sovietų kariuomenė, matyt, | lietuviai sukilėliai gatvėse Pranešta, kad sovietų karo sius, taip pat fabrikai, dirb
WASHINGTON. — Prez.
link nuo Smolensko.
fronte nuo sužeidimų mirė
Tuo
būdu,
sako
vokiečių
susimeta
ofensyvon
prieš
kovėsi
su
bolševikais.
Namų
Rooseveitas
spaudos konfe
tuvės, ir krautuvės sukomuBet kurios tautos išsigimė
Vokietijos vidaus reikalų mi
vokiečius.
Sovietų
orinės
pagįenos
suraižytos
šautuvų
ir
rencijoje pareiškė, kad bol
lių likimas yra skaudus ir į vadovybė paskutinės kliūtys
nistintos.
nistro V. Fricko sūnus leite
jėgos
sklandžiai
veikia
prieš
kulkosvaidžių
kulkomis.
Maševikų
priešinimąsis naciams
niekam nepavydėtinas. Tai pašalinamos vokiečiams susi
nantas Walter Frick, 27 m.
vokiečius,
kooperuodamos
su
j
aa
skaičius
namų
sudeginyra
“
šaunus
” ir “didingas”.
niekur nepritampančios ir mesti stačiai prieš Maskvą.
sausžemio pajėgomis. Sovie ta. Didelis tiltas per Nemu amž.
Korespondentui teko išsi Anksčiau to nesitikėta.
pilnai tulžim persisunkusios ----------------------------------------•
tų lakūnai didelius nuosto ną sugriautas.
kalbėti su valstybės vyru iš
asmenybės, kurios vien tik “saulei” Stalinui, išsižadėjęs
WASHINGTON. — Praneš Pabaltijo, kurs paskirtas iš
lius sukelia priešui visur.
LONDONAS. — Gauta ži
Vilniuje tik pietinėj Nėrio
kerštu gyvena ir sąvo ben- J švenčiausiųjų savosios tauta, kad senato komitetas laisvinto savo krašto kabinę nių, kad japonai reikalauja
Anot informacijų biuro, upės pusėj keletas namų su
drui bloga tetrokšta. Tai tau tos jausmų ir kosmopolitibazių
Thailande
to ministru. Jis pasakojo, karinių
orinėmis
tos ir žmonijos parazitai.
į niam turguje pardavęs
bet vokiečių lakūnai, kaipo pap griauta, matyt,
kadpėr22
nepriklausomy^
(Siame). Taip pat jie ten šie
Tiesa, tai pernelyg skau- kokius savo įsitikinimus už rastai, ir praeitą naktį susi- bombomis.
kia kontroliuoti gumos, ry
dūs žodžiai, ir mums šiandie grašius yra didžiojo žmoni-, metė atakuoti Maskvą. Bet
žių
ir skardos produkcijas.
WASHINGTON. — Prez.
maža garbė skelbti, kad to- jos nesveikatingumo pirmie- kaip visuomet, taip ir šį kar
BERLYNAS. — Iš Bratis- sienio, arba ekonominio nukių apgamų mūsosios tautos ji simptomai, kurie kenks- tą priešui nepasisdkė. Tik vie Rooseveitas pareiškė, kad so
kūne išaugo, bet negalime mingi ne tik mūsų tautai, ne nas, ar du lėktuvai prasis- vietai nereikalingi “lend- Iava praneša, kad į Slovaki- sistatymų, kadangi nebuvo
Šiandie dalinas de
neįspėti visuomenės, jog ko- tik paskirai visuomenes gru kverbė per sovietų saugumo lease” paramos. Karo reik ją siunčiama tūkstančiai vo- galima sutarti, kurion pusėn
munistinis elementas, viską pei, bet ir šiam kraštui ir liniją. Sukelti keli maži gaiš menų Maskva Ameriko i įsl- kiečių vaikų, kad juos apsau linkti — aš laikytis Vokieti- besuotumas; vidutinė tempe
ratūra.
j
goti nuo britų lakūnų atakų, jos, ar sov. Rusijos.
rai, kurie greit užgesinti.
‘gys už pinigus.
paaukojęs savo skaisčiajai plačiajai žmonijai.
KOMUNISTINIS

PYKTIS

Bolševikai nesuspėjo labiau
nuterioti Pabaltijo kraštus
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Amerikos lietuvių gyvenimas a ir veikimas
J
kauskienė. Kiti aukotojai au Zalatorienė, Ona Valauskie
kų maža. Nėra abejonės jog
kavo dalykų, kuriuos komi* nė, Kat. Šaltienė, Petronėlė
atsiradus bent vienas toks
sija sunaudojo
bankietui.1 Pilipavičienė, Ona Kaminsveikėjas kiekvienoje lietuvių
vo įvairios. Kiti aukojo pir Šie aukojo: A. PopeL, A. kienė, Adomas Dicius, M. "Draugo" Agentas Panaudoja Savo Vakacijas
kolonijoje, tai bedieviškos
nigais, kiti kitais būdais. Molinaro, 6th Ave. Studio, Laikauskas, Vincas Ališaus
spaudos įtaka būtų sukoneAukotojų vardai yra — po Kleviekienė, Juzėnienė, Vic kas, Juozas 'Švelnia, Anta Katalikiškos Spaudos Platinimui
veilrta.
Sekmadienį liepos 27 d.,
$1.00: A. Kaminski, Jr., O- Barbęr Shop, Gallager, M. nas Paulionis.
Gary, Ind. J. J. Auškalnis, srityje praeityje, ir entuzias
įvyko šv. Onos draugijos
Taigi, galime tik palinkė
na Kavaliauskienė, M. Kise- Nutasis, EI. Vadapolienė, A.
Fo $2.00 — Pranas Gab
mūsų žymusis kat. spaudos tiškai viliasi dar daugiau pa ti šiam garbingam kat. spau
metinis bankietas. šiemet
ra.uskienė, M. Mildažienė, O. Surienė, Urbikienė, S. Bi- rėnas, Petras Pilitauskas platintojas ir ilgametis Gary
sidarbuoti ateityje.
Šv. Onos draugija pagerbė.
dos veikėjui kuogeriausio pa
Laurinavičienė, M. Beitas ir t autas, Klema Place, Gor- Julius Klevickas,
Juozas plieno dirbtuvių keltuvinin
visas Onas, Marijonas, Mag-, .
, ,
_ __
....
Kadangi jis per tiek metų i sekimo ir tikimės, kad jis
, .
’
,
, , . jos duktė, O. Nemeiksis, M galas Vaitkevich, J.. Zalud, Andrikus, Ant. Lebeckas.
kas,
šiomis
dienomis
gavo
2
dalenas. Diena buvo labai
_ __
savo ryžtingumu atsieks sa
Bavadinskienė, O. Kamins Mrs. Vitkauskienė, lst Ave.
Matome kaip Šv. Petre savaičių apmokamas vakaci- yra gerai pažinęs kat. spau
karšta, bet žmonės, nebijo
dos dirvą, tai jis pageidauja, vo nustatytos kvotos.
jfa
M
i kienė, O. Kaminskaitė, O. Tavern, Potalunas, Lanko. parapijos žmonfa yra dooa-1 ju
dami dienos kaitros atėjo,
kad atsirastų daugiau pasi
Rap.
Valaitienė, M. Kiserauskienūs aukomis. Bet parapija
progą užrašyti kuodaugiau
Per bankietą buvo kolekvisi stalai pilni. Svečių ūpas
šventėlių šioje srityje, nes
nė, Jr., O. Vyšniauskienė,
yra labai dėkinga Šv. Onos
sia naujų ‘/Draugo” ir “Lai
ta. Aukojo: po $1.00 — K.
buvo linksmas ir džiaugs
! O. Jonaitienė, M. Malsevidraugijai. Komisija, kuri la vo” skaitytojų, kad tuomi ga darbo yra daug, o darbinin SKAITYKITE “DRAUGĄ l
Šarauskas, Juoz. Bertašus,
mingas. Kun. A. JeskeviI čienė, O. Vitkienė, O. Gar
bai dirbo — Et. Ališauskie
lėtų užpildyti savo nustatytą
Bron. Valand, Dol. Zbraus
čius, MIC. atkalbėjo maldą.
nienė, O. Marshall, M. Klennė, EI. Klemkienė, P. Pili kvotą ir padaryti šios metus AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
kaitė, Ona Kavaliauskienė,
Jonas Druktenis, parapijos
cky, O. Andrika, V. Stresepavičienė, P. Venckienė. Jų (jo 20-tus metus kat. spauTeL OANal 0128
ftRr»™hiiiMmn7 **
Peter Stasevičius, Juozas ži
sekretorius, savo kalboje,
vičius,
Diszak Furniture,
darbštumas yra sėkmės ban
DR. S. BIEŽIS
dos platinime) tikrai rekor Oflic® tel. HEMlock 4848
liūs, Mr. Klema&inaki, Mr.
dėkojo visiems atsilankiuA. Sakalauskienė, Ig. Che- Codalir? EdT'iČte^kT'John k^° P®hungumo. SotanininGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dinius.
e siems.
Ant galo, kalbėjo
DR. J. J. SIMONAITIS
moski, P. Arlickienė, Vai. Klemue, Ant. Vitkus, Ado-' kcs — Ag. SimanausMiene
2201 VVest Cermak Rd.
kun. A. Jeskevičius, MIC.,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Per
šių
metų
pusmetį
jam
Val&udoe:
1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Deminčius, Kaz. Mažeika, J.
K. Varnienė, M. DrtiktenieVaL: 2—4 ir 7—9 vak.
,
. „ .
, mas Petrošius, Vladas Ali-i
kuris
pabriežė parapijos
REZIDENCIJA:
Mielinauskas, A. Bams, St. 1 .
.
...
.
nė, A. Kleviekienė, O. Juš pasisekė gauti daug naujų Ketvirtad. ir Nedėliomis Busitarua.
sauskas, Aleksas Mockus, I
vieningumą. Ne tik parapi
6631
S. California Ave.
Simanauskienė, Al. Tamkekienė, St. Huser. Prie stalo skaitytojų Gary ir Indiana 2423 W. Marąuette Road
Telefonas REPnblic 7868
Matas Druktenis, Stasys
jiečiai parėmė šį bankietą,
vičius, J. Paliukis, A. Andru
patarnavo . Ona Moc kaitė, Harbor, Ind. ir Chicago
Ofiso tel. VTRginia 0036
Juška, Ignas Laurinavičia,
bet jie savo aukomis ne tik
M. Kraujalytė, M. Beitaitė [Heights, UI. Dabar rengiasi
lis, O. Andriulienė, O. Gra
OR.
STRIKOL
’
IS
Rezidencijos teL: BEVerly 8244
sumažino parapijos skolą.jbaug
Q Baltutienė, O. Ona Laurinavičiūtė, Juoze
PHYSICIAN AND SURGEON
O Jurgis Pocius vaišino vi- aplankyti tolipnesnes lietuvių
fa Bertašienė, Stasys Ali
DR. T. DUNDULIS
bet daug buvo padaryta tai- „ .
, . _ ~
kolonijas
Michigan
ir
Wis4645 So. Ashland Avenue
**
. , ,
Guzauskiene, O. šimanskaiA. Pilitauskienė, M. Jan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
symų. Kun. A. Jeskevičius, tį M gimanskien6 0 Moc. šauskas, Vincas Klemka, L.
gus svečius. Pelno nuo ban consin valstijose. Jei laiko
OFISO
VALANDOS:
4157 Archer Avenue
MIC. perskaitė laišką nuo
Q Mockien?, a Va. Huser, Adolfina šurienė, Al
dar bus, pasidarbuos taipgi Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M..
kieto
liko
$190.25.
binas Juška, J. Holmgren,
klebono kun. P. Skrodenio.
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį
Springfield, III.
lauskienė, O. Juškienė, M. Juozas Vinckunas, Veroni
Negaliu
rasti
žodžių
pa

Office
taL
Y
ARds
4787
Šv. Onos draugijos komi
Tel. CANai 0267
Šis mūsų spaudos platini Namų teL PROspeet 1930
Stankienė, M. Kraujalienė,
Rea. tel.: PROapect 665.
ka Jesulienė, Genovaitė Pel- reikšti dėkingumą visiems,
sija stropiai dirbo, kad šis
mo patriarkas yra nemažai TeL YARda 6921.
M. Smagulienė, M. Linkevi
kurie
aukojo,
kad
bankietas
ligare, Mikalina čižikienė,
bankietas būtų sėkmingas
Rea.: KENwood 6107
DR. P. Z. ZALATORIS
čienė, M. Dapkienė, O. Ja
pasisektų. Dėkinga yra pa pasidarbavęs kat. spaudos
ir pelningas. Visas pelnas
Juozefa
Dapkienė,
L.
LaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kutienė. Po $1.25 — Ona
OR. A. J. BERTASH
rapija draugijai, komisijai:
buvo skiriamas parapijos Laucienž.
75c _ steUa donse, Ona Mockienė,
1821 So. Halsted Street
V.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šeimininkėms,
tarnauto mo maliavojimą. Jonas Druk
Reaidencija: 0600 So. Arteaian An
naudai. Be to komisija su Žebrauskienė; po 50c — R. Barleris, Ona Druktenienė,
Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 0:30—8:30 VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 popiet
joms. ,Ačiū. (Tegul Dievas tenis, Juozas Butkus, Vla
756 VVest 35th Street
0 iki 9 vaL vakare.
rinko daug aukų. Aukos bu- Gibienė, Ag. Marčulaitienė, Domicė Kasulienė, Juozefa telaimina visus.
das Milkintas, V. AlišausJoaas kas ir Jonas Nevulis. Už jų
Pereitą savaitę
LIETUVIAI DAKTARAI
Druktenis su savo pagelbi- darbštumą ir pasiaukojimą
TaL YARda 0140
ninkais užbaigė seserų na- parapija yra dėkinga.
‘THAT LITTLE GAME”

VOSCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenosha žinios

INDIANA LIETUVIU ŽINIOS

Reporteris
SS
PIRM NEGU MUKSITE

DR. VAITUSH, OPT.

MATYKITE MUS!

LIETUVIS

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 Sc. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

AKTŲ GYDYTOJAS

3147 S. Halsted St, Chicago

specialistas

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Še&tadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

Suvirt 20 nM<Ų praktlkavUao akių
taisyme lr gydyme
GERAI PRITAKUrn AUSIAI
pataisys kreivas 'akis, trumparegyste
lr tollregyatų:
palengvina aktų Įtempimų, pralaltaa
galvos skaudėjimų svaigimų lr akių
kartų.
MODEKMiiU ACM, TOKO LIAUSI
EGZAMINAVIMO RCDAI
SpeciaiS atyda atkreipiama J valkų
airis.
Alrinlal pritaikomi tiktai kada reikta
VAIASDOS:

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatymų ai
pataisymų — Nieko Įmokėti — S
metai Umokėtl — Apkainavimas
dykai.
Lietuvis Pardavėjas
Stanley Litvrlnae — Vedėjas

10-toa lkl 8-tos valandos kasdien.

Carr-Moody Lumbcr
Company

Sekmadieniais pagal sutartj.

5OSS So. Halsted St.

4712 So. Ashland Ave.

VIC.

1272

PASKOLOS

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

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!U
TAI IPYI/JTP mū8ų

I MUl T 1x1 I t

^deltai rūpestingai globojami ir ligi $5,000 ap

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

Mokame

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo
Vieno Klljento t

Patarnavimo, Neauskrtandilant Nd

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

RED—fTCHY- SCALY

ECZEMA
H

Effecthaa
mm Traabneat
Promptly Relieves Torture!

Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St

Chicago, IIL

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
i

, .1

■

Į..

tlnėse.

„ŽEMO

*CONRAD
Fotografes
Studija (rengta pir
mos rdftlee au mo
derniškomis
užlaldomia Ir Hollyvvood
Svleaomis.
Darbas

Garantuotas.

—ta—

420 W. 63rd.Street
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pas*
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

.Km Sūlpi, ur
apauta. raltog

SULPHO-KAPS

esaae retai ln

Furniture House

to
Mstar
■M-.
— - HBmta-IV
•CIMUCy.

3409 S. Halsted St.

Don’t Arthrkte <n.

flive
up
hope

JOS. F. BUDRIK

iaily oaa.Mosey kari. H ao
relief aftor 30
daro* dooage.

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

?a’Xvuki“<

su etrbėttmi I
Pirmas
iftraAtas—tnojan ’
ŽEMO—daktaro
mmtabdo nepakenčiamų niežėjimų
Kalvon ir taeJau pradeda eadiimų Jautrios odos. Stebėtinai nekmkacas pur vir* 90 aeeeųt Gaima

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

KEISTUTO SAVINOS and LOAN ASS'N.

ARTHR1TIS
Denk deaaair
of rrHefrmm

Tel.: Biznio - ENG1ewood 5M8
Rez.: - ENGIetvood 5840

Būkite Malonus
SAVO AKIMS
THt rMna pora aklų visam gyvsalaaui. Bauyektt Jas. leisdami
lAafcaamlnuon Jas medernlUclauaia
msteda. karta rartilrao mokslas
gali sutelkti.
91 METAI PATYRIMO
prMa*rira« akinių, kurie pataline

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOM ETRISTAI
1501 So. Ashiaod
toom
Kampas 18-toe
Telefonas CANAL dMS —. Gbteaaa
OFISO .VALANDOM
Kasdien t:00 a. m. lkl I.SO p. m.
Tred. Ir 0eM: »:to a. m. tdd
I:9d p. m.

A

PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road
OttM taL OANal 8346
Ofia. Val.i 2—4 ir 7—B
Tredladlenlale pairai sutarti,
Rea. Mi mrMtacA 911d
Tdi. YARdi 2840

WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4l30 po pietą.

*4 •. -

f *4

4645 So. Ashland Avenue

1—

OT1SO VALANDOS
6 ir 0:39 — 8:30 vakare
• ir pagal sutartį.

Oflao TaL:
Raaid. TeLi
VIRgiaia 1886
PROapect 0604

1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA i
arti 47th Street
vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaLe
Trečiad. lr Sekmad. tik auaitariua.
Seredoj pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki >! Vak. 7 lkl 9
Nedėliomis pagal sutart}

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayetto 8650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ic
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave.
TeL TARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. CHARLES SEGAL

2202 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0484.

4729 So. Ashland Ave.

OJ*I8O VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vat
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį. ___
Ofieo telefonas PROspeet 2717

-Tr, f

2155 VVest Cermak Roau

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. S. R. PALUTSIS

WCFL 1000 K. Sckmadieaiais 6:30
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakaf-e.

TeL CANai 6969

DANTIBTAS

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

Budriko Radijo Progoramal:

Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street

DR. RAČKUS

TeL Cicere 1484

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 8088.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. G. VEZaiS

DR. PETER T. BRAZIS

REMKITE IR PLATINKITE

DR. V. A. ŠIMKUS

WALTER J. PHILLIPS
DR. F. G. WINSKUNAS DR.
GYDYT0JA8 IR CHIRUROAS

Telefofna.«: HEMloek BS4*

Tet YAKDS 1078

+

VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
1k 2 iki 4 ir 7 iki 8
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 į
Sekmadieniais 11 iki 12

(2-tros Inboa)
TeL MIDway 2880
Chicago, HL
OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak.
Hcktnad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Jei YARds OflM
Rez. Tel. KENwood 4300 „
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. vnk.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vsl. dienų

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame l&ia
vėa verto tauto.

V

DRAUGAM

Šeštadienis, rugp. 2 d., 1941

Kvietimas į Marianapolio
Kalvarijų šventimo iškilmes

Ilgametė parapijos
choristė apsivedė

sumą.

Altorius

3

buvo iš

puoštas gyvom gėlėm, ir ža
liuojančiom palmom.
Iš bažnyčios grįžus, pirmi
skanūs užkandžiai, pas jau
nosios seserį: M r. and Mrs.
Masijaskus ,227 Dickinson
St. Vėliaus, persikėlė net į
jaunojo pusę, kur linksmi
nos net ligi vėlybam laikui.
Jaunųjų rezidencija, pas jau
nosios motina, Mrs. Paulina
Mastatienę, 233 Dickineon
st., Phila, Pa.

Philadelphia, Pa. — July
20 d. Šv. Kazimiero parapi
ki šventimai, tai vyskupams jos ilgametė choristė Varoteks pareigomis pasidalinti, i nika Mastaitė su Klemensu
Pamer
Šiuomi tikrai nuoširdžiai Šinkūnų apsivedė.
lietuviškai kviečiame Ame gės, jaunojo puseserės, Berrikos lietuvius katalikus į tha Šinkūnas su Lorry Curšias Kryžiaus Keliu arba ran, ir Alela Šinkūnas, su
Kalvarijų šventimo iškil Franu Jankausku. Moterismes. Čia sudėta tūkstančių tės Sakramentą teikė, kun.
Amerikos lietuvių centai, Vežis, per sumą, šv. Kazi
Balandėlis.
čia sudėta nemaža ir jųjų miero bažnyčioje. Kaipo se
gražios širdies, lietuviško nai choristei, ir ilgametei Vieni apgailestauja,
sios meilės visam, kas sa Sodalijos narei, visas para kiti visai nusiminę
Kiek tenka patirti, ir ko
va, lietuviška, katalikiška. pijos choras giedojo per
kiose nebūt sueigose — vieni
Štai kodėl Marianapolis Amerikos,
lietuviams
toks lio savo bet visų Amerikos apgailestauja, kiti visai nu
brangus, nes savas. Maria lietuvių katalikų nuosavybe. siminę. Apgailestavimą da
napolis yra Amerikos lietu Todėl at vykstantieji svečiai ro tie, kuriem rupi Lietuvos
likimas, kurioj daug nukenvių katalikų širdis ir toksai atvažiuoja į savą kampą,
tėjo įvairaus luomo pratesijisai turi liktis amžinai! Tai pas savus. Ir šios besiarti
mokytų asmenų, kurie
mūsų tikėjimo ir tautos ži nančios iškilmės bus tartum' 308
vienos didelės Amerikos lie išžudyti, arba išvežti į gilu
dinys.
tuvių katalikų šeimos iškil mą Rusijos, arba į Sibirą
Marianapolio vadovybė tą
mės, į kurias taip nuošir raudonarmiečių; kur nevie
Amerikos lietuvių katalikų
džiai visi esate kviečiami ir nas ūkininkas negalėdamas
palankumą pilnai supranta
matyti savo tėvynės rauda
laukiami.
ir dideliai vertina ir bran
netekęs laisvės. Tokie, ap
Kun.Dr. J. Navickas, MIC.
gina. Ji nelaiko Marianapogailestauja, kad nuteriota
Lietuva, ir klausimas kada
TAI BENT VESTUVES
ji bus pilnai atstatyta. Kiti
visai nusiminę, kurie įsiti
kinę tik į Juozą Džiugašvilį
Nusiminę, nes Juozui netaip
sekasi kaip buvo manyta
Jog visų raudonarmiečių pa
sekėjai tvirtino, kad Rusijos
— Juozo Džiugašvilio nieks
nįveiks.
Patyręs.

Kalvarijų statyba eina
prie baigos. Pradėjus dar
bą, atsirado nemaža kliū
čių, kurios stabdė spartes
nę statybą. Visu pirma, kom
panijos agentas netiksliai
apskaičiavo medegą. Reikė
jo gauti daugiau akmenų,
kurie gabenami iš Ohio val
stybės. Sunku su darbinin
kais; dar sunkiau su trau
kiniais. Tai visa ne tiktai
darbą sutrukdė, bet ir pati
statyba žymiai pabrango.
Pradėjome nusiminti. Di
deli sunkumai ir brangumas
nedavė mums ramybės. Pa<sitikėdami Viešpaties Dievo
pagalba ir gerųjų žmonių
duosnumu darbą varėme pir
myn. šventimas bus rug
piūčio 10 d. 3 vai. po pietų.
Ne viskas bus dar pastaty
ta. Liurdas dar nė nepradė
tas statyti. Ir Kalvarijų pa
dangtės arba koplytėlės ne
bus pilnai išpuoštos, išgra
žintos, kaip numatyta pla
nuose. Bet pačios Kryžiaus
Kelių stotys jau baigiamos
įruošti. Ir todėl Kryžiaus
Keliai bus šventinami.
Būsimoje
Marianapolio
šventovėje dar numatyta
šiais metais pastatyti alto
riai : švenč. Panelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo
Liurdas, šv. Onos ir šv. Juo
zapo garbei. Kuriems yra
brangūs šie šventieji, nuo
širdžiai Jus prašome prisi
dėti savo aukomis prie šių
altorių įrengimo.
Atlaidų
metu lietuviams nereikės
'ieškoti svetimtaučių švento
vių; jas turėsime savas. Tie
patys svetimtaučiai ateis
pas mus pasimelsti ir sava
kalba Viešpatį pagarbinti.
Iki šiol sudėta nemaža au
kų Kalvarijos statybai. Yra
("IJrausaa" Acine teiephotol
žadėjusių prisidėti savo au
Texas valstybės gubernatoriaus dukters vestuvės. Tai
komis. Tų aukų dar daug
buvo didžiausios toje valstybėje vestuvės.
trūksta. Kiekvienas turi pro
gos prisidėti sava aukele
prie šios šventovės staty
NELAUKITE...
bos. Laukiame geros širdies
. . . rytoj gali būti per vėlu!
duosnių aukotojų, kad šią
šventovę galėtume tinkamai
Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus,
išgražinti ir išpuošti.
baldus, automobilius. . . su atsakominRugpiūčio 10 d. įvyks
goms kompanijoms, per mūsų Apdraudos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
Kalvarijų šventimas. Ryte
rėsite jokių nemalonumų.
bus atlaikytos šv. Mišios,
kaip paprastai, anksčiau atr i
JOS. F. GRIBAUSKAS
vykusiems darbininkams ir Į
INSURANCE
iš toliau atvykusiems sve-!
čiams.- Po pietų 3 vai. pra
1500 South 49th Court
Tel. Cicero 412
sidės šventimo iškilmės. AWE WRITE UP AND P.ENEW INSURANCE OF ALL KINDS.
pylinkės parapijų chorai su
♦ Automobile • Pire • Tornado • Furniture • Plato Olaa. *
darys vieną bendrą chorą
lietuviškoms giesmėms gie
doti. Vyskupui sutikti “EcGERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
ce sacerdos magnus” gies
geria ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
mę sugiedos Waterbury cho
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
ras, vadovaujant prof. Alek
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
sandrui Aleksiui, Kryžiaus
pirmos rūšies produktų.
Kelius šventins ir pirmu
kartu juos apeis Jo Prakil
nybė kun. prelatas Jonas
Ambotas, garbingosios ku
DISTRIBUTOR
nigijos ir pamaldžiųjų žmo
OF
nių lydimas.
Palaiminimą
suteiks vyskupijos ganyto
jas Jo Ekscelencija vysku
pas M. McAuliffe, D.D., ar
BEERS
ba jojo pavaduotojas
Jo
Urmo (wholesale) kainomis pristato Valines ir ki
Ekscelencija vyskupas H.
tas
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
O’Brien, D.D. Kadangi to
gausite
greitą ir teisingą patarnavimą.
mis dienomis kolegijoje bus
keletą seimų ir tuo pačiu
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
laiku bus teikiami kunigiš-

LEO NORKUS, Jr.

kareivių.
Alytaus miestas
kentėjo.

Baisūs vaizdai prie
Alytaus Lietuvoje

Moteris težiūri Į pasaulį
irgi nu- motinos akimis, tegu ji jaučia motinos širdimi.

Alytuje stovėjo labai žvėALYTUS — (rašo “Švie ....
,
. . .
_
Nukauti priešą kovos Iau.
sos” korespondentas) Alytų- riski rusų kareiviai. Daug
gimnazisčių buvo jų išgėdinKa**ma tik tada, kai jis
je StOv5i° labai daUg rU8ų
rankose turi ginklą. Nuko
kariuomenės.
Buvo pilnos tų. Viena mirė.
vęs beginklį yra lygus žmog
ne tik Saratavo kareivinės,
bet ir naujų pastatų komu PLATINKITE “DRAUGĄ" žudžiui. — DLK Gediminas.
nistai stachanovietiškais me
todais pristatė.

Rusai norėjo iš Alytaus
prasimušti Kauno link, bet
buvo vokiečių apsupti. Įvyko i
šiurpi kova.
Rusai buvo j
sunaikinti, o likučiai išsis
lapstė Dzūkijos miškuos.
Alytaus apylinkės, kur
įvyko kovos, teikia labai
liūdną vaizdą. Miškai išde
ginti, didžiausios duobės suraust°8 vokiečių granatų
kas žingsnis riokso sunaikinti rusų tankai, sunkve
žimiai, traktoriai ir didžiau
sia daugybė amunicijos, ku
rios galingiausia armija”
neturėjo laiko panaudoti.
Visur pilkuoja krūvos rusų
5!

REIKALINGA
Lietuvaitė Pardavėja

Didelį Pikniką
— rengia —

lito Wordo Liet. Demokratų Organiz.
RYTOJ

Sekm., Rugp.-August 3,1941
Willow Springs, Iii.

LIBERTY GROVE DARŽE,

Siame piknike kaip ir kituose šios organizacijos parengi
muose bus daug gražaus ir malonaus pasilinksminimo, tad
kviečiame visus Bridgeporto ir apylinkės Lietuvius skaitlin
gai atsilankyti. Visų lauksime su gera orkestrą, šokiais, dai
nomis ir DOVANOMIS.
Chicagos Lietuviams primename, kad 25% gryno pelno
yra skiriamas sušelpimui Lietuvos nukentėjusiems nuo bolše
vikų apiplėšimų.
Kviečia: 11-to Wordo Liet. Dem. Org.

MAIfl JTI^

Tuojau reikalinga Lietuvaitė pardavėja. Gera alga.
Dirbti nuolat ar tik laikinai.
Kreiptis: ML Nelson
WM. A. LEVVIS
4716 So. Ashland Avė.
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lenkų sutartį, kuri yrą pilna keistenybių. Neturime po

DRAUGAS

ranka pilno sutarties teksto, tačiau matome, kad jįe,
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lenkai, priėmė iš kruvinojo Juozo “dovaną” — nepri
klausomą valstybę, į kurios ribas įeina lietuvių, ukrai"

niečių, baltgudžiu teritorijos. Jos, tiesa, dabar yra vo

kiečių užimtos. Bet lenkai, matyti, tiek pasitiki Stali
nu, kad ne tik savo, bet ir kitų likimą visai ramia

sąžine į jo rankas atiduoda.
Mes, žinoma, lenkams bičiulystės su Stalinu nepavy-

DRAUGAS

dim. Tegu jie sau puola į jo glėbį. Tačiau jie neturėjo

Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams br korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų praiome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dlenraSčlo “Draugo” rSmSJama
lr skaitytojams
siunčiu sveikinimus lr geriausius linkijlmus!
JQsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas

apie (vairius katalikams (domius dalykua bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina lr saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.
Daugeriopai topadauggja JOsy katallkižko dienraščio skaitytojų skal-

d., 1916 m.)

nių, ukrainų ir kitų žemes. Tai aiškiai parodo, kad

M.

Yčo

nors ir patys būdami parblokšti ir pavergti, tačiau len

met lietuvių gimnaziją Vo

kiško imperializmo neišsižada ir vis dar tebetrokšta ki

roneže baigė 46 žmonės. Jų

tus pavergti ir savo įprastu būdu kankinti.

tarpe 23 lietuviai, 13 žydų,

Šia proga turime pasakyti ir tai, kad ir Amerikoj
lenkų propagandistai dirba už “didelės” Lenkijos at

statymą, už pagrobimą jiems neprikjlausančių kraštų.

labai šaltai

sutiko vyriausybės pasisiūlymą gelbėti Sovietų Rusi

jai. Hopkins’o kelionė Maskvon pas Staliną iššaukė net
pasipiktinimą.
Iš esmės šio krašto visuomenė nėra priešinga teikti
paramą Rusijos žmonėms. Bet ji nesutinka su tuo, kad
toji parama žadama teikti nestatant jokių sąlygų. Dau
guma yra tos nuomonės, kad šio krašto vyriausybė
neturi duoti nei medžiaginės nei materialinės pagal

bos Sovietų Rusijai, kol ji nesustos terorizavus savo

žmones, kol nesuteiks jiems žodžio, spaudos, susirinki

mų ir religijos laisvę, kol nepaleis iš kalėjimų kalinių,
kurių dauguma laikoma be jokio nusikaltimo, kol ne
atlygins savo kaimynams padarytas skriaudas ir kol
nepasižadės sustoti vesti savo propagandą, kuria sie

kia sugriauti šio krašta demokratinę santvarką.
Tokio nusistatymo yra ne/vien tik visuomenėj, bet

ir senatorių bei kongresmonų tarpe.
Prieš porą dienų girdėjome kongresmono Stephen A.

Day radijo kalbą, kuroj jisai griežtai smerkė komuniz

mą ir pažymėjo, kad jisai įneš j kongresą rezoliuciją,

kurioj reikalaus sustabdyti paramą raudonajai Rusijai.
Kongr. Day sako, kad komunizmo rėmimas yra pa
vojingas krašto gynimo stiprinimo reikalams. Rusijos

rėmmas, anaiptol, neprisidės prie palaikymo žodžio, re
ligijos ir spaudos laisvės. Toliau p. Day sako:

‘‘Mes visi žinom, kad nė viena iš keturių laisvių,
šiuo metu neegzistuoja sovietuose ir niekuomet ne
galės egzistuoti kol nebus nuversta krauju persunk
ta Stalino diktatūra”.
Taip daug kas mano. Ir dėl to reikalauja, kad nebūtų

teikiama Rusijai jokios pagalbos, kol ten nebus pakeis
ta valdžia arba, mažiausia, kol kad ir ta pati valdžia

nepadarys

žygių,

vedančių

prie

išlaisvinimo žmonių

iš kruvinosios bolševizmo vergijos.

Geras žygis
Chicago Tribūne korespondentas Donald Day prane
ša, kad esama apskaičiuojama, jog Baltijos valstybėse

esą 300,000 raudonojo

teroro aukų.

Tas

milžiniškas

žmonių skaičius išžudyta, arba ištremta ir į kalėjimus

jos biuras Vilnių vadina lenkišku miestu ir priklau

sančiu Lenkijai.
Tiesiog gaila taip liguistą politiką vedančių lenkų

tautos vadų. Ji prie nieko gero neprives. Susidėjimas

su kruvinuoju komunizmu — yra žaidimas su ugnimi;
siekimas pavergti kitus, dideli apetitai, kartojimas se

“Darbininkas” rašo:

“Suprantama, kad bolševizmo sunaikinimas būtų
labai didelis žmonijai pliusas. Juk bolševizmas tai di
džiausia, kiek galima įsivaizduoti, žmogaus nelaisvė
ir nelaimė, visokiais beįmanomais atžvilgiais: kultū
riniu, ekonominiu, tikybiniu, doroviniu, etiniu ir t.t.
Tai toliausia nuo civilizacijos atožanga; griežtas pa
sukimas į barbarizmą; atkaklus užsimojimas paneigti
esamus žmoniškumo principus; panaikinimas amžiais
įgyvendintų tradicijų; sųkląsta vimas istorijos; visiš
kas asmeninės laisvės likvidavimas; sėjimas klasinės
neapykantos; įvesdinimas į eilinį žmonijos gyvenimą
melo, veidmainystės ir smurto. Tą visą suirutės ir
nelaimių katilą uždengia klaikus dangtis —- ekono
minis skurdas, iš kurio nebėra vilties kada nors iš
bristi.
“Išgelbėtojas iš tiekio nelaimių rodos turėtų būti
paskelbtas didvyriu ir tikru žmonijos geradariu. O
bet gi perspėjama, kad būtume atsargūs ir pasiruo
šę tolesnei kovai su bedievybės antplūdžiu. Kodėl?
Gal dėlto, kad nugalėjimas bolševizmo dar nereiškia
- galutinį jo sunaikinimą. Aiškiau kalbant, jei bolše
vikai bus likviduoti Rusijoj, tai jie gali kur kitur
įsivyrauti, pav., Amerikoj. Faktinai jie taip ir išdrįs
ta pasisakyti. Antra vertus, ir patys bolševikų nu
galėtojai, kada jau turės išrištas rankas ir laisvą
veikimo dirvą, gali virsti religijos engėjais. Juk tai
jiems ne naujiena,
ar“Bet vis dėlto, nežiūrint apdairių ir toli numatan
čių perspėjimų, esamuoju momentu.kova prieš bol
ševizmą labai populiari. Rodos kaip tiktai to ir rei
kėjo. Čia negalima neįžiūrėti aiškios Apvaizdos ran
kos: — viena neigiamoji jėga naikina antrąją, daug
už save pavojingesnę. Ir negalima normaliam žmo
gui padyvyti ir blogu jam paskaityti, kad iš dviejų
neišvengiamų blogumų pasirenka mažesnįjį, ir kad
į didesniojo blogia naikintoją palankiomis žiūri aki
mis. Kas toliau bus, tai jau paliekame Dievo Apvaiz
dai, kuri parodžius rykštę, gali ir pasigailėjimo su
teikti. Bet savaime suprantama, kad iš mūsų pusės
reikalingas .apdairumas, principams ištikimybė ir ko
voje už tikybą nepalaužiama ištvermė”.

litikos veikėjai, bet visokių profesijų žmonės, visa in

Ieško veterano

Šiuo metų, kaip prafteša p. Day, Baltijos valstybėse
ir dokumentaliniai įrodymai. Visi dokumentai būsią pa

siųsti tų valstybių ministrams Vašingtone.
Tie dokumentai, be abejonės, ir akliausiam'bolševiz

mo rėmėjui turės atidaryti akis.

“S-ra” paieško veikėjų veteranų:
“Atrodo, jog daugelis mūsų pasitraukusių veikėjų,
dabar turės grįžti į aktyvią visuomenės tarnybą ir
ištraukti iš klozetų senus, apdulkėjusius mundierius.

Laikai yra ypatingi ir be tų veteranų negalime ap
sieiti. Jie sudaro taip vadinamą “Grand Army”, da

lenku politikai "tebeserga"
Lenkijos politikai, kaip jau nekartą esame rašę, iš

lyvavusią

praeituose

žygiuose

už

Lietuvos

nepri

klausomybę. Jų tarpe yra dar nemažai stiprių ener
gingų veikėjų”.

savo klaidų nepasimokiao. Jie prarado savo valstybę,
jų žmonės šiandien yra persekiojami ir kankinami, ta

čiau vis dar nepasigydo iš valstybę pražudžiusios im

perializmo ligos.
Aną dieną trumpai rašėm apie sudarytąją bolševikų-

(feljetonas)
Vienas lietuvis Bostone pa

aukavo

tis. Dauguma baigusių įsto

riaus

jo universitetan.

ant

Bimbai

špygą

Išpaišytą

rašu “Stalino

Visuomenės veikėjai, organizacijų vadai visu rimtu
mu ruošiasi prie svarbaus įvykio — A. L. R. K. Fede
racijos kongreso rugpiūčio 7 d.t Thompson, Conn.

popie
su

už

Rublis”.

Iš laikraščių

VVatorbury,

Conn.

čionai

Dabar baisiai madoje per

policija suareštavo socialis

galės ženklai, nes šiais lai

tų ir laisvamanių “kunigu-

kais nugalėti

žį”, garsųjį “velnių kupčių”

madoje. Jeigu pasižvalgysit

ir “pragaro matininką” Moc

aplink, tai visas gyvenimas

kų. Teismas įvyks rytoj.

iš

ką nors yra

nugalėjimų

susideda.

ir

Nors pergalės gyvuoja nuo

Prašymas šv. Tėvui... M.

tų laikų, kaip tik ant šios

Yčas kreipiasi karo sunai

žemės gyvybė atsirado, bet

kintos Lietuvos vardu į Šv.

kaip tai iki šiol nebuvo at

Tėvą, -prašydamas....

kreiptą dėmesio, kad be per

“pa

tautos,

pa

skiriant vieną tik dieną vi

tuvoj, Latvijoj ir Estijoj buvo likviduojama ne tik po

yra renkama statistikos žinios apie bolševikų terorą

STALINO RUBLIS

5 lenkai, 4 rusai ir 1 vokie

nų klaidų — nedaro lenkams garbės ir į gerą neišeis.

uždažyta. Per visą bolševikų okupacijos laikotarpį Lie

teligentija.

NAUJAS PERGALES ŽENKLAS -

Pavyzdžiui, viename savo biuletenyje lenkų informaci

Reikalingas apdaimmas

reikia pripažinti,

šie

gimnazija...

gailėti lietuvių
Amerikos visuomenė,

2

teisės reikalauti iš Stalino, kad jis jiems pavestų Vil

•£ AMLETO GIOVAMNI GIOOGBAMI.
IsuMlleea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Sęjudis prieš komunizmą

rugpiūčio

(“Draugas”,

sose pasaulio katalikų baž
nyčiose

padaryti

rinkliavą,
kad

paprašant Viešpaties,

Jis

suteiktų

pageidautąją

rąmybę ir teiktųsi paleng

galės

ženklo

neįmanoma.

mityvūs

pergalė

tokie

Tik

veik
pri

kaip,

sutvėrimai,

sakysim, šuo katę arba vil
kas avį nugali ir be perga

lės

ženklų, p

civilizuotam

sutvėrimui, kokiu yra žmo

gus, be pergalės ženklo ap

vinti ir lietuvių kančias”.

sieiti

taip bent

negalima,

sako tų ženklų gerbėjai.
134

Suvažinėjo

žmones...

Kiek aš dar kaip per mig

Per pirmuosius 1916 metų

las prisimenu, pirmieji per

šešis mėnesius Chicagoje au

galės ženklą išrado po di

tomobiliai

džiojo

žmones.

suvažinėjo

Nelaimių

134

skaičius

karo

Rusijos bolše

vikai — tai kūjis ir piaų-

auga. Mięsto valdžia susirųr

tuvas.

pinusi.

-4

esanti begalinė, kaip lietu

Pabrangs pienas• •••• Pieno

Tas įrodoma bolševikų gy

-

šito

išradimo vertė

viški kacapiukai kad sako.

pavyzdžiais.

Saky

kompanijos praneša, kad už

venimo

pieno kvortą jau reiks mo

sime,

kėti ne be 8, bet 9 centus.

komisaras užsigeidė perga

koks

nors

lės ant dar šį

bolševikų

tą turinčio

mužiko, ar kaip bolševikai
Šelpimo komitetas.,.. Auš

vadina, kuloko. Tuojau į vie

ros Vartų parap., Chicagoj,

ną ranką kūjį, į kitą piau-

draugijų atstovai laikė su

tuvą

sirinkimą,

kuriame

ir

jau

eina

pergalės

parodė

kryptimi. Sakysim, tas mu

daug susirūpinimo Lietuvos

žikas turi visokių gerybių:

nuo karo nukentėjusių šel

kiaulių,

pimu. Įsteigė

komisarui neduoda, tai prieš

komitetą.

vištų,

grūdų,

bet

jį reikia įvykdyti pergalę,
kuri be pergalės ženklo bū
tų neįmanoma. Tuojau su
tuo kūju tokiam mužikui
pliumpt per galvą, o tą piautuvą užkabinęs už kaklo
timptelėjo — ir jau perga
lė, visos gerybės lygybės
principu atitenka komisarui.
Kaip žinovai skelbia, to
kių pergalių bolševikų Ru
sijoje buvo keliolika milijo
nų. Taip buvo nugalėti ir
lietuviškos kilmės generolai
Putna ir Uborevičius. Nuo
šito rusiško ženklo vien tik
per birželio mėnesį Lietu
voje žuvo per dešimtį tūks
tančių žmonių, vadinas, kū
jis su piautuvu atliko darbą.
Bet ir su pergalės ženk
lais visaip būna. Sakysim,
atsitinka,z kad prie kurio
nors tipo negalima prieiti,
kitaip tariant,
pergalės
ženklas kūjis su piautuvu
ten nesiekia, o kacapiukas
pergalės trokšta, tai tokiam
iškelia ir pąrodo kumštį, su
prask, pergalės ženklo da
bar panaudoti negaliu, bet
pirma proga jį paleisiu į
darbą prieš tave. Sakysim
toks Bimbaširli, Mizarians,
Prusekoff, šlumkoff ir kiti
komisariukai Rusijoje su kū
ju įr piautuvu galėtų daug
ermyderio pridaryti. Jie ne
abejotinai prieš tokius ne
kenčiamus redaktorius kaip
Šimutį, Grigaitį, Laučką,
Karpių, Michelsoną, Tysliavą ir kitus panaudotų tokį
pergalės ženklą. Na, o iš
Smetonos su tuo kūju jie
tikrai tešlą padarytų, kad
ir piautuvu nebeliktų ką
veikti.
(Bus daugiau.)
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šeštadieniu, rugp. 2 d., 1941
Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir čeką

Ispanijos komunistas skelbia
savo gyvenimo išpažintį

lengva
atlikti priedermes
sekmadieniais ir net papras
tomis dienomis. Kadangi
užslėptos dorybės sunkenytaip lengva, daug atšalėlių
bėmis.
bei apsileidusių neįvertina
Howe, matydamas kiek
brangų turtą, tikėjimą.
jo žmona vargo kol pasiuvo
Gabalas paprasto marmu
paprastus kasdieninius dra
bužius, mėgino padaryti ma ro nesukelia jokio įdomu
šiną, kuri tą įkyrų darbą mo, bet kada tas marmuras
panaikintų. Jam pasisekė gražiai aptašytas, žavi st&sustatyti siuvamąją mašiną. bėtojus.
Atskiri muzikos
Įvairioms sunkenybėms pa garsai įkyrūs, harmoningai
lengvintų,
amžių bėgyje,
sudėti — malonumas. Prie
daug išradimų padaryta.
Vargo keliu žengiame prie viso to reik darbo, vargo,
sunkenybių.
Dieve
duok,
tobulybės.
kad, gyvenimo sunkenybių
Kada Lietuva buvo rusų
pavergta, spausdintas žodis, valomi, Dievui pasiaukotum.

RIMTIES VALANDĖLEI

Sunkenybės ir vargai grei
čiau atveda žmogų prie Dievo, kaip nuolatinė laimė, nes
(Tęsinys)
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
keletą dienų įtikinau žmoną,
dėkingumo jausmas už su
kad ir ji mane lydėtų į baž
Komunisas nutaria eiti
teiktas gerybes nėra kiek
Išvertė Ant. Paullukonis
pas . .. kunigą
nyčią ir pati tikybos pamo*
vieno asmens pažiba. Svars
. rU. TOMAS
Šiose savo
abejonėse aš kas lankytų.
.ti
tydami šventųjų gyvenimus,
nusprendžiau pasitarti su
rasime, kad atmaina ir pra
(Tęsinys)
Atsivertimas
kunigu.
Bet prie kurio aš
džia pavyzdingo gyvenimo
Netrukus buvo pašalintos
esiu? Aš abejojau, ar kuris
dažnai supuolė su kokia
“Vadinasi, miškininkas tikrai išdavė,” pagalvojau
mane supras. Tikrumoje aš kliūtis mūsų civilinės mote nors sunkenybe.
stingdama iš baimės. Ir be vilties pažvelgiau į šviežiutė- ....
.
d įi m
liūs šitų jaunų, sveikų vyrų veidus, kurie atėjo vesti jlblJ°Jau8ū ad
mano padėtį rystės sutvarkymui. Aš ir
Šv/ntas Ignacas, sunkiai
mirties ligoto, užguito žmogaus! Aš beviltiškai žiūrėjau neatkreips rimto dėmes o, toliau kėliau balsą peikda sužeistas kovoje, gavo pro
mas esamą visuomenės sant
gos pasiskaityti gerų kny
jiems j akis, tikėdamasi nors jų sielos dugne pastebėti kad aš išgirsiu tik kaikokias
varką ir stengiausi surasti
bendrybes
vieton
tikro
atsa

gų. Taa skaitymas taip pa
kad ir mažiausią lakštingalos žymę, lakštingalos, kuri
naują socialinių klausimų
kymo
į
mano
specialius
klau

vęikė skausmų prislėgtą Ig
turėjo jose čiulbėti, kaip kad ji čiulba kiekvieno žmogaus
simus.
Tačiau ilgiau nebe išsprendimą, kurs derintųsi nacą, kad jam pasveikus,
širdyje.
Bet ji nečiulbėjo, vargšė lakštingala! Ji mie
pati kalba, aukštai buvo
A.B.G. J.
svyra vau. Sužiojau, kad šv. su naujai atrastąją religiją, likusią dalį savo gyvenimo
gojo!
vertinami, bet kada laisvė
darbininko teises gins pašventė Dievo garbei.
Izabelės ir Šv. Teresės baž- kur
Tada prie manęs priėjo Gorbūnovas. Aš jį beregint
. . . ..
. .,
...
įsigyta, tada svetimos kal
.
,
. .
,
....... nyčioje tebėra tas pats ku- prieš turtingojo išnaudojimą.
Atsivertimas, kuris esti bos pasidarė gražesnės, tin
pažinau, nors jau ilgą laiką nebuvau mačiusi.
As vėl y
J
F
•
Streikas iškilo užtrukus
nigas, kurs mane krikštino1 Cia man padėjo ir kunigas. paseka nelaimių, kai kada
pamačiau jo išbalusį veidą, ilgą, smailą nosį, dideles,
susitaikinti ir padaryti nauir iš kurio rankų aš prie-Į Katalikų sociologų
(visuo-, būva visai paviršutinis kaip kamesnės lietuvio mintims
melankoliškas akis, kuries dabar degė baisia ugnim, ir
Kaip per debesų nuolatinį
miau pirmąją 6v, Komuniją, menės santvarkos žinovų)' ia|orija liudija apie Liuterį, išreikšti. Vargas vėl sugrą
net iki pasišlykštėjimo negražias sudžiūvusias rankas. Jis
žins Lietuvai. išmintingą į- lietų amžiais net uolos pamokslas man davė tinkamą kurįa išsigandęs dėl draugo
Nutariau šauktis jo.
buvo panašus į džiovininką, sergantį paskutinėj stadijoj:
vertinimą savų turtų.
veikimą ir jų įkūnijimą net
Mano
susitikimai
atsakymą
į
mano
klausinius
I
staigios
mirties
Dievui
sa— Ar Vasilijus Nikolajevičius jau sugrįžo? — pa
Per • lengva mums katali- virsta į naudingą molį, taip
ir pateikė priemones, kaip! ve pasišventė, bet neištesėsu kunigu
klausė jis kimiu balsu.
gyventi čia Ameriko- per nuolatinį mokslą^ idėjų
Pasikalbėjimas su kunigu išlaisvinti prispaustuosius. , j° savo gražiuose pasiryži-.
— Čia jo nėra! Mes nieko apie jį nežinom! — aiš
nulėmė mano visą ateitį. Tas Katalikų Bažnyčios moksle muose. Kaip auksas valo .į®’ Tikėjimui didelių sun- laukinės tautos virsta kul
kinau ramiai.
kunigas ne tik simpatingai aš atradau griežtą ir drąsų ' mas ugnimi, taip žmogaus' gnybių nerandame. Panaal- tūrinėmis ir naudingomis
— Nu, tai mes patys pažiūrėsim. Aš pats iškrapš,,
.
,
, I
• dos taip sutvarkytos, kad valstybėmis.
įžvelgė mano visus sunku pasmerkimą
priespaudos, ku — ■
■ .
—. , J
tysiu balandėlį! — pasakė jis, žvilindamas į mane savo
mus, bet dar mane padrąsi rią turi pakelti darbininkų nymą žmonijai ir darbo
beprotiškomis akimis, ir skubiai užlėkė raudonu kilimu,
no ir davė nurodymų. Jis klasė. Toliau dalykai ėjo klasei.
Skaitykite Katalikišką Spaudą
dengusiu plačius marmurinius laiptus, aukštyn.
buvo įsitikinęs, kad Dievas sklandžiai. Manoji žmona at-1 Kai aš matau gatves,
Jis ėmė ieškoti.
Išgrozdė visą namą, sudaužė bal
išklausys jo maldų už mane. sivertė su manimi ir davė raudonas nuo išlieto
Remkite tuos visus, kurie skelbiasi ‘'Drauge’
dus, išdraskė kaminus, nuplėšė portjeras, visur išlan
Mes sutarėme kiekvieną po sutikimą pagal bažnyčios kraujo
džiojo, iššniukštinėpėjo, bet dėdės niekur negalėjo surasti.
pietę susitikti zokristijoje ir reikalavimą pataisyti mo'/
Dabar, kaį aš žiūriu at
Tačiau baisiausia buvo tada, kai Gorbūnovas priėjo prie
pasvarstyti tikybinius klau rystę.
gal į savo neramią praeitį, į
tachtos ir ėmė savo ilgu medžiokliniu peiliu .badyti į jos
simus. Mūsų pasikalbėjimai
darbininkų mases, kurios
vidų, norėdamas įsitikinti, ar tkrai nieko viduje nėra. Aš
buvo tiek vaisingi, kad greit Pertraukiu ryšius
yra
suklaidintos ir atskirtos
vos susilaikiau nesurikusi. Bet įvyko stebuklas. Jis savo išnyko abejonės, kurių aš su komunizmu
nuo tokio gyvenimo šaltinio,
peiliu vis pataikė ne ten, kur buvo dėdė.
Po šio mano vidujinio at
turėjau dėl apreiškimo. Po
kai aš matau savo gimtojo
Pamatę, kad vistiek nieko nesuras, galų gale visai
keletos dienų buvo vėl at sivertimo man liko uždą vi_ nys atrasti naują
veikimo i
> ^tves raudonas, nuc
liovėsi ieškojęs. Bet, prieš išeidamas, Gorbūnovas tetai .. ............. .....
gaivintas
tikėjimas
mano
širdyje.
Aš įsitikinau, kad^U, kuri mane patenklutij. k .. 3 ’
. '
U
!
tarė:
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimu lietuviškos
— Atiduokit man visus raktus, nuo visų sandėlių ir
' Aš prisijungiau, prie katali- ,on«' kurlas aS kltadoa ta,P
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
užkirtus kelia lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
Bet, geriau, atiduokite visus raktus, kuriuos tik
^Uteistata. I kų sindikalistų (toksai kala- karstai dėsčiau, mano širdį
rūsių!
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
pripildo gailestis ir užuojaujų dar lieka.
turite
m .
, .. .
.....
,7
, . ..... Tas širdies pasikeitimas iš
sąjūdis Ispanijoj), draū
Teta atnese jam didžiausią raktų pundą, kun Jis jsi( pajauti.lge 8paudoje paskelbiau pa ta.
LITERATŪRA
kišo į savo portfelį ir, nė neatsisveikinęs, išėjo.
Juk dauguma darbininkų,
mą naujos šilimos ir dvasi- reiškimą, kuriame aš viešai
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1013 m. 150 pusi....... .>1.00
Kai mes tachtą atidarėm, dėdė buvo jau be žado, ir
kurie marksistų buvo ve
nės gyvybės man suteikė apgailėjau savo pirmykštes
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi......... f 1.00
mums tik po ilgo vargo vėl pasisekė jį atgaivinti.
darni
į
žudynes
ir
mirtį,
LIETUVIŠKOS PASAKOS, U t., surinko Dr. J.
daug džiaugsmo.
Pagaliau klaidas ir kviečiau draugus
Basanavičius, 260 pusi........................................................ $1.00
buvo apgauti.
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi................ $1.00
kunigas paprašė mane atsar^ į komunistus padaryti tą patį
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
* .
'
' •
Gruodžio 7 d.
giai patirti, kaip manoji Katalikų darbo žmonių są- Savyje jie nėra blogi.
Jų
tarpis — 1911-1921 m.,, 240 pusi................................. $1.00
Rodosi, laikas sustojo vietoje.
Širdis, iškamuota
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos.. $1L.00
žmona žiūrėtų, jei aš mes- junga atgaivino mano ate • reikalavimai
pagerinimų,
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
baimės, nebeįstengia plakti . Šiandien anksti rytą vėl
čiau komunizmą. Tuo pačiu ties viltis.
Juo ilgiau aš tam tikrose ribose teisingi.
puslapiai .................................................................................... $1.00
atsivilko jaunų kareivių banda teirautis, ar dar nemirė
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t,
metu jis mane skatino kar- dirbau šioje organizacijoje, Jų sunki padėtis, dėl kurios
(1014-1916 m.) ..................................................................... 75c
senelis.
Sužinoję, kad jis dar vis tebėra gyvas, jie ėmė
MA2IOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
štai melstis prie Nukryžiuo- tuo labiau aš dariausi entu- yra kalta aukštesnioji klase,
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi. .................... 75c
visokiais «žodžiais plūsti Gorbūnovą, kad jiems uždraudė
tojo ir prašyti jo malonės ziastu lr įsitikinusiu, kad tik verčia juos mestis į despera
užimti namą tol, kol jame bus gyvas senelis. Vienas iš
EILŪRAŠCIAI
savo sunkumuose.
Aš pą- katalikų programa yra vie- cijos veiksmus, kurių auko
jų paskum išsitraukė popiergalį, kuriame buvo trumpai pa
klausiau jo patarimo ir per nintėlė galinti atnešti išga- mis dažniausia būna jie pa
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
rašyta: paimti vieną rašomąjį stalą, tuziną kėdžių, vieną
225 pusi........................................................................................ $1.00
tys. Akyvaizdoje šitokios
VAINIKAI, Naujesniosios Poesijos Antologija, Paruošė
rašomąją mašinėlę, rudosios meškos kailį su atlaša ir įš
apverktinos padėties, akyvai
R. Binkis, 230 pusi................................................................. $1.00
Vasilijaus Nikolajevičiaus kabineto nedegamąją kasą. Po LAIŠKAS IŠ KANADOS
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi................................ 50
zdoje šitokios socialines tra
PAPANGESE, Juosas Sakalas irDasaitu,125 pusi.................... 50
juo buvo Gorbūnovo parašas. Ką mes galėjom daryti, ne
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
Brangusis p. Redaktoriau. . francūzas kunigėlis veda gedijos, iškyla klausimas, ar
duoti? Kareiviai, suėję į vidų, patys viską išsitarabanijo
J. Šlapelis, 90 pusi .............................................................. .50
Pirmu kartu patekęs į gar- procesiją, kalba poterius, tik didžioji dalis atsakomy
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi..........................
.35
ir dar ilgai slankiojo apie spintą, kur buvo sudėtos brange
RUDENS AlDAl, A. Jakštas, 100 pusi................................. .35
maldas.
Kai
kurios
maldos,
bės
už
padarytus
išsišoki
šiąją šv. Onos Baziliką, BeGAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
nybės, vertybės popieriai ir dokumentai.
Dr. R. Van der Meulen ..........................................................35
1 aupre, Kanadoje, gyvenu skirtingos kiekvienai Sto mus nekrinta ant turtingųjų
MEILE,
M. Gustaičio, 1914. m. ..................................................... 25
Apie antrą jie vėl atėjo. Dabar visai niekam nieko 1 čift patiriamais įspūdžiais ir čiai, kalba visi žmonės. Pa už nepildymą savųjų parei
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ........................................... .25
mažu kopėme į kalną. Užtat gų, už nuosavybės naudoji
nesakė, nerodė jokio popierio ir viską paprasčiausiai, lyg Į žiniomis
niekur nieko, pradėjo iš sandėlių kraustyti ir vilkti sau.
Bazilikoje protarpiais visą nulipt nuo kalno buvo leng- mą kaip priemonės pavergti
"DRAUGAS"
Paskum atsidarė arklidę ir ėmė vestis vieną po kito ark dieną yra kokios - nors pa- va
silpnesniuosius!
lius. Galop tą pat padarė ir su mašinomis. Visą laiką
Čia pat nulipant pakalnėje
maldos.
Jose
dalyvauja
2334 S. Oakley Ave.
Chicago, UL
Mes, nebijodami
jie krėtė juokus, plepėjo ir dainavo, taip, jog, iš šalies
yra 3 aukštų pastatas. Apa i
tūkstančiai, šiandie daly
persekiojimų reikalaujame
žiūrėdamas, žmogus galėjai pamanyti, lyg jie daro kokį
čioje
—
trys
koplytėlės:
—
vavau vidaus procesijoje.
teisingesnės santvarkos
naudingą ir reikalingą darbą. Tuo tarpu jie tik naikino
Apaštalai
Buvo taip. Nueinu pasimelMes negalime pabėgti nuo
tai, kas kitų buvo iš kaktos prakaito per ilgus amžius su
Išganytojo pažadinti iš
,
,,
.
sti po pietų.
Kiek palau
tiesos. Mes turime į ją pa
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
didžiausiu kruopštumu sukrauta. Kad nors mašinos butų kug jSelna kuniga, ,,ipa M snaudulio, Angelas ramina
žvelgti visu rimtumu ir ne
GRAŽIA UVAIZDA!
patekusios į geras rankas. Bet jie viską vilko nieko ne- kykjon skelbia tvarką tuojH ^Kanyt°j4 *r Ju<^as išduoda
vengti padarytų
reikiamų
paisydami, skatinami tik vienintelio troškimo — viską įvy^^oma
pamaldoms, Kristli’
Antras ir trečias
išvadų. Mes katalikai, ku
naikinti, daužyti; jų venintėlis siekimas buvo nušluoti nuo šventina deVocionalijas sa- Pastato aukitas — tai šven
rie žinome ir turime priemo
žemės paviršiaus visą buržujų ūkį su visais jo turtai? taip, j Ro pamokglėiį Baigus, išsi-'tie^ laiPtoi .imitacija tų
nes; turime levuti, kad bū
jog nė žymių nebeliktų. Koks laimingas senelis, kad jis rikiuola apie 300 ^ų įr laiPtl*. kuriais sužeistas Jė
tume padėties viešpačiai.
jau nebegalėjo viso to matyti ir suprasti!
zus
buvo
vedamas
pas
Pop(inmlnnme Piritas tiktai IA
apie 200 moterų su vėliavoMes, kurie laiiiiiugai esame
dan t lutų receptų.
Prieš vakarą vėl atėjo Gorbūnovas su savo žmonėtijų
Pilotą. Tuose laiptuo
. ,
mis, neša šv. Onos nedidelę
pažinę visą Kristaus mokslą,
BO Pienų ISmČRtnltmii.
Jei
min ieškoti dėdės. J, tachtoj paslėpti buvb jau per vėlu, ■ g
ir
ideda ,v On08 se yra daug šventųjų relikcineimsiu- pilnai patenkinti, tai
turime moralę pareigą, kad
siifrrųiln&nie kiekviena įmo
ir jam tik per plauką pasisekė laiku pasislėpti už sienos'
.
Bazilikos pro- jų. Jais einama keliais. Ir
kėte renta.
nebijodami
pasipriešinLm •,
portjeros. Nė šį kartą jie jo nesurado. Bet kiek vargše.; ce8jj&
Jaj
visi kopia keliais: kunigai,
v?K*r*YT’nAi*iMBBTa*son,e *r perdirbama arnae
prietarų ir perpildo jimų kel
Hbitv
plsltaa -- Mėnesiniai mokuvaikai ir moterys
lis turėjo išdrebėti!
_
teiktas
6v{ vyrai,
P. JOHNSON. Pr*.
1 dGnos patarnavimas.
ti savuosius bakus protes
— Jei fs jį sustversiu ,tai ne tik jam, bet ir jums £akramentU( relikvijų- svei- UžkoPiau beaimęlsdmas ii
VALANDOS t
tuodami prieš socialinę (vi
A.A.A. Dental
Laboratories
Tolimeanl Oflaait
visierns išleisiu žarnas! — blovė prisilakęs Gorbūnovas. ' kinimaa
aš.
Pradžioj lengva, bet į
INCORPORATBl)
suomenės gyvenime pasireiš
Kandi, iki t vai. v
r)ldtlan*t. Plaltų Oatnlnlmo laharatorUa Paaani/Ja
DėSė, išėjęs iš savo slėpyklos, buvo dar daugiau iš
Ten pamaldoms
paaibai P*ba3W pavargstamą,
15B5 Mllwaukee Avenne — Tek ARM. IŠRIŠO
kiančią) neteisybę ir reika
Vldurm. Ofisas t
JO3 Hosith State Street — Tel. A’EB. 4B30
balęs, negu kada nors. Jis, sako, kad turįs kur nors pasi gua, einu į gatv,. . Ogi ri-' Tu0‘ i’Pa<iiiu« pergyveKasdien tkl B vai
IRSI Irving Park Bonlevard — Tel. PAL. 4237
lauti daugiau pagarbos dvr<tn. Stde — 404 E
47th St.—Tel. ATT,
BB«rt
Antrad Ir Ketvirtad
šalinti, nes kitaip galįs ir mus pražudyti.
kluojasi žmonės Kalvarijoms Ina*’ ®'nu ^az^'*ton-Pakeiki 7-tns vai. vak. North Klde — 4731 nmada-ay. Tel. LON. 4490
bo žmogui.
So. Side — B447 g. Halated St. Ph.: NOR. S720
jBus daugiau./
•itt
Prisidedu. Jaunai
(Nukalta į 6 puti.)
Verti K. J. Prunskis.

KNYGOS! KNYGOS!
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LAIŠKAS IŠ KANADOS

Ne vietoj garnys

Nėščia moteris
Sophie
tinę dalį, į Bazilinę su pa
maldomis įėjo tik 1934.
Ši Przepka, 26, 4852 S. Throop
liui meldžionys teiraujasi
Bazilika yra šeštoji šventovė st., kad atsigauti nuo kaitrų
įvairių dalykų. Veduosi j
maž-daug toje pačioje vie buvo išėjus į Sherman par
Informacijų Biurą, kuris yra
ką.
Tuo tarpu garnys ėmė
toje.
po Bazilika. Ugi ten nieko
skraidyti.
Policijos sltvaPirmoji koplyčia buvo čia
nėra. Tad einam į Baziliką.
das ją paėmė į savo mašiną
Ir kas? Baigiamos angliš pastatyta šv. Onos garbei
ir skubinosi į Evangelical li
kai kalbantiems pamaldos. 1658 m. Ją pastatė jūreiviai.
goninę.
Prie 55 ir Racine
Po jų šiek - tiek laisvo laiko Kelionės metu .atsidūrę dide
gimė kūdikis, kurs ligoninėj
palikta vakarienei. O 7:30 liam gyvybės pavojuje, pa
indėtas buvo į inkubatorių.
šaukdamiesi
šv.
bus stambios pamaldos ir žadėjo,
procesija su žvakėmis lauke. Onos globos, jos garbei pa
Sudegi daug korkų
Vis atvyksta naujų žmo statyti koplyčią, jei išliks
Išliko ir pažadą įvyknių būriai. Atvyksta naujų gyvi
Prie Morgan ir 34 PI. ant
1661 m. tą koplytėlę tuščio loto buvo sukrauta
kunigų iš Jungt. Am. Vals- dė.
nukėlė
aukščiau į kalną ir 10 trokų korkų. Korkos kaštybių.
Mes visi susiburia
me Redemtoristų vienuolyne. padidino. Iš karto šv. Ona kaip užsidegė ir visos sude
parodžiusi didelės globos gė. Nuostolių už $3.000.
Pasikalbam, pasiginčijam
tiems, kurie meldėsi jos varkas karą laimės . . .
do kopylčioj, vėliau — para-1
Istorinės žinios
pijos bažnyčioj.
1662-1667; *r Jungt. Am. Valstybėse,
Kas metai šv. Onos Bazi m.* yra aprašyti šeši žymūs Kas mėnuo būna keli šimtai
liką Beaupre aplanko per parapijonai. Dievo malonės stambių pagijimų, kaij liūgausėjo kai pradėjo dau- dija. prie Bazilikos leidžia600.000 žmonių. Per ją esą
perėjęs daugiau 15 milijonų I giau žmonių lankyti, gv mas mėnesinis laikraštis.

•FENSE PAMOKOS

(Tęsinys iš 5 ppsl.)

žmonių.

j Onos bažnyčią.

Bazilika nebaigta. Ji praPiermieji organizuoti maldėta statyti 1923 metais.1 dininkai buvo 1666 metais.
Kriptą pradėjo naudoti pa- Ir nuo to laiko šv. Onos garmaldoms 1928 m., o į viršų- sas didėjo visoje Kanadoje

1942 Metų Mados

I RADIO PARODA
IR

IŠPARDAVIMAS

I PEOPLES KRAUTUVĖJE

Šeštadienis, rugp. 2 d., 1641

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS
AND STAMPS

TurfasVirg$6,000,00000

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO

I Apart Apsaugos, Turime f CAA A A A Oft
ATSARGOS FONDĄ Virt ))UUrvUU.'J’J
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

LAIKAS

Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
ON SAlKAfYtM'R POSTOFHCE 0R BANK

AMERIKOS

:*nd:
LOAN ASSOCIATIONofCEicap

LIETUVIŲ

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
MOKYKLA

4192 Archer Avenue

AMERICA ON G UARD!
Above is a reproduction of the
Treasury Department’. Defense
Savings Poeter, showing an exact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed sculptor
Daniel Cheete* French. Defense
Bonds and Stamps, on sale at your
bank or post office, are a vital part
of America’s defense preparauons.

“Defense stamps” galite
pirkti “Draugo” ofise, jo ar
timiausioje pašto stotyje”
galite gauti Defense Bonus. ”

Negalima pasilikti
Būtų naudinga čia pasilik
ti šv. Onos dienai, pamatyti
kelių dešimčių
tūkstančių
v
i •
;
esisau įancią sv.
Onos globos, — bet negali
ma. Mano bendrakeleiviai
1 skuba rytoj (24-VII) namon.
Aš negaliu pasilikti, juo la
biau, kad skubiai turiu ruoi štiš prie didesnės kelionės, į
Angliją. Jau gavau prane-’
Šimą iš Washingtono, jog
Anglų viza gauta, reik gaut
I tik Portugalų.
Clipperyje
vieta rezervuota, — tad nėr
ko laukti.

Remkite
“Dėdę Šamą,”
būkite amerikonai!

Visus pažįstamus sveiginu
ir atsisveikinu, — nežinau,
ar turėsiu kada geresnės
progos pasakyti visiems:
Su Diev!
Jūsų
Kun. K. A. Matulaitis, MIC.

WOLK STUDIO

Brangiausi! vagis
Teisėjas Zuris savo ranko
se turi brangiausią
vagį.
Yra tai George L. Johnson,
40 metų
amžiaus.
Jisai
prieš teisėją Zurį prisipažino
pavogęs deimantų ir visokių
brangmenų už $50.000. Tą
padarė devynolikoj miestų
Jo kaucija nustatyta $20.000.

IVINGS

FED]

VIRginią liti

816 W. 33rd Place,
Chicago, III.

OART, END. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
(toliausiu Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

JUOZAPAS DUCHO1VICZ
Mirė rugpiūčio 1, 1941. 11:10
vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs I.ietuvoje.
Kilo tft
Telšių apskr., kukės parap..
Varnų kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime
dvi dukteris; Josefų ir Pet
ronėlę Kletz, žentų. Peter ir
du anūkus,*-sūnų Juozapa ir
marčių Sophie. sesers dukterį
Petronėlę Jurgelienę ir daug
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose,
6632 S. Artesian Avė.
Tel.:
Republic 0928.
laidotuvės (vyks antradie
nj, rugpiūčio 5 d. iš namų 8
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo Švenč. Panelės parap.,
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos
pamaldos už velionio
sielų. Po painaįdų bus nuly
dėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Sūnus. Dukterys
žentas. .Marti, Anukai ir Gi
minės.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

-

C2X’l

r*

Venelian Monument Co.

527 N..VVestern Avė. Tel. See. 6103

Laidotuvių Direkt. John F.
Eudeikis. Tel. YAKds 1741.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

1945 West 35* Street

ADV ANCF.D PHOTOGR v m

LOWEST POKSIBLE I'KICES

iMįBsĮjžįįifc

PHONE LAFAYETTE 2»I3

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT
CO.
MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PEOPLES KRAUTUVE KVIEČIA TAMSTAS
ATLANKYTI, PAMATYTI, IŠGIRSTI IR
SUŽINOTI APIE 1942
MADOS RADIOS:

Jie yra aukščiausiai pagerinti, gražesni, tobulesni ir
Pigesni. PEOPLES KRAUTUVE Siūlo:
MIDGET RADIOS NUO............ g 759 IKI $59.50

John

$29.50 IKI 200 00

CONSOLE RADIOS NUO .... $19.50 IKI 150.00

W.

Pachankis

81 firma virš 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!

VICE

Duodame Didelę Nuolaidg

JOHN W: PACHANKIS
REZIDENCIJA:

OFISAS IR PARODA:
4535

W.

Washington

ESTebrook

Blvd.

3645

5919
Tel.

South

Trov

4 A N U F A C T U P I NG

C O M P A NV<

4179-83 Archer Avenue
Mi

Prie Richmond St.

Kol žmogus gyvens netur
to minčių tvaiku apsisupęs,
ir jomis pats spinduliuos, tol
jis bus bejėgis.

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1620), su P. Saltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

REPublic

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

St.

4298

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

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Skyrius: 710 W. 18th St.
P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419

IUAPCLTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVŲ A

cURNITURe

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

PREZIDENTĄ:

Parduodam Lengvais Išmokėjimais
IMAME SENUS RADIOS Į MAINUS

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

KREIPKITĖS Į
LIETUVĮ

Tel.

KOMBINACIJOS RADIOS NUO

Laidotnviu Direktorius

Murinę soothes, deanses and refresher
irritatcd, reddened membranes caused
bv head colds, driting, winds, movies,
close work, late hours. Free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS.

METŲ

ZENITH, PHILCO, RCA., VICTOR,
GENERAL ELECTRIC ir Kitus

JOHN F. EUDEIKIS

URINE,

Vienintelis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehilI 0142

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 West 23rd Plaee
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenue
Tel. YARda 4908

DRAUGAS

Šeštadienis, rugp. 2 d., 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
B PARAPIJŲ CHORU SĄJUNGOS SEIMO
Parapijų Chorų Sąjungos J
seimui, kuris įvyko sekan
čią dieną po Vargonininkų
Sąjungos seimo, pirmininką-;
vo komp. A. Aleksis, o sek- j
rotorium buvo išrinktas J.
Brazaitis, Chicagos provin
cijos pirmininkas.
Seimas pradėtas malda ir
himnais. Suregistravus at
stovus išklausyta daug svei
kinimų — žodžiu ir telegramais. Paskui turėjo būt akai
tomas pastarojo seimo pro
tokolas, bet nebuvo atsiųs
tas, dėl to eita prie centro
valdybos pranešimų, kurie
tačiau seimo nepatenkino,
nes visų buvo matoma, kad
centro valdyba mažai veikė,
mažai rūpinosi sąjungos rei
kalais ir jos gyvavimu. Pav.,
iždininkas, pašauktas Ame
rikos J. V. karo tarnybon
nesiteikė ne tik apie tai są
jungai pranešti, bet net iž
do neperdavė pirmininkui.
Priėmus pranešimus taip
kaip buvo skaityti ir nuta
rus sutvarkyti iždą, eita
prie išklausymo Vargoninin
kų Sąjungos seimo priimtų
rezoliucijų Parapijų Chorų
Sąjungos reikalais ir savo
rezoliucijų priėmimo.
Seimas vienbalsiai priė
mė Vargonininkų Sąjungos
rezoliuciją:

niai chorai, Bet provincijos
ir kad nario mokesčiai cent
rui būtų siunčiami per pro
vincijas. Kur negalima su
daryti provincijos, pav. kur
randasi vienas, du chorai,
arba toli viens nuo kito, tie
chorai gali priklausyti cent
rui ir mokesčius siųsti tie
siog. Gyvenimas
parodė,
kad visas sąjungos veikimas
reiškiasi tiktai provincijose
ir kad tas veikimas glau
džiai yra susijęs su vargo
nininkais, chorų vadais.
b) Kad visam sąjungos
ar provincijų pasireišku
siam veikime, kuris nebus
suderinamas su chorų vedėjų-vargonininkų autoritetu
ir jam duotomis klebono tei
sėmis, Vargonininkų Sąjun
ga turi teisę padėti savo
veto.

Kadangi Parapijų Chorų
Sąjunga yra augzilerinė
Vargonininkų Sąjungos or
ganizacija, dėl U\seimas nu
tarė pakeisti ir jos vardą,
būtent vietoj ALRK Para
pijų Chorų Sąjunga, nuo šio
seimo vadinsis ALRK Var
gonininkų Sąjungos Dainos
Meno Sekcija. Provincijų
pirmininkai žiūrės, kad, jo
provincijos veikimas eitų
pagal paruoštą tai sekcijai
statutą, o Vargonininkų Są
a) Kad Parapijų Chorų jungos centro valdyboje tu
Sąjungą sudarytų ne pavie rės vice pirmininko teises.

AMERIKOS JŪREIVIAI ISLANDIJOJ

Į seimus kiekvienas choras
užsimokėjęs savo mokestį
centrui (per provinciją) tu
rėš teisę siųsti po vieną at
stovą. Seimuose chorų at
stovai, svarstant vargoni
ninkų
profesijos reikalus,
turės patariamąjį balsą, o
svarstant Dainos Meno Sek
cijos reikalus ir naujai iš
kilusius klausimus — spren
džiamąjį balsą.

darbo galybės, ir
mar madalr ima
111 v i puti v IMU Iv

West Side. — Savaitė lai
ko beliko iki Aušros Vartų
parapijos piknikui Vytauto
parke. Įvairūs prisirengimai
eina visu smarkumui Para
pijos komiteto nariai, šeimi
ninkės ir klebonas kun. J.
Seimo manymu, šitaip pa- Dambrauskas paskendę darstatyta Parapijų Chorų Są buose. Mes, parapijiečiai ir
junga išduos gražų veiki gerieji draugai bei draugės
mą. Provincijos galės viena kun. J. Dambrauskui galime
su kita lenktyniuoti dainos daug kuo padėti, čia eina
meno srityje, ko mūsų vi kalba, kaip sukelti kuo dau
suomenė labai pageidauja. giausia pinigų, nes parapi
Čia pat priimta rezoliucija, joje šiuo laiku eina didelis
kurią seimas nuoširdžiai darbas, būtent dekoravimas
kviečia Wyoming Klony gy bažnyčios, kokio
Aušros
vuojančią Dainos Draugiją
Vartai nėra turėję nuo pat
įeiti pilnu nariu į ALRK įsikūrimo. Tikrai artistiš
Vargonininkų Sąjungos Dai kas, kuris patenkins kiek
nos Meno Sekciją ir bendrai vieno atsilankiusio į bažny
veikti kėlimui dainos lietu čią skonį.
•
vių išeivijoj Amerikoje.
Be abejonės, čia daug aiš
Padėkojus kleb. kun. A.
kinti
nereikia. Tik reikia
Baltučiui už suteiktą seimui
vietą, ir dar auką 10 dol., kuo daugiausia nuoširdaus
muz. B. Janušauskui ir jo darbo. Jo galima gauti vižmonai už įdėtą darbą per
tas dvi 97 laipsnių šilumos šeimų atstovai ir nemažas
FINANCE AND LOANS
dienas, seimas baigtas mal būrys svečių, kurių tarpe ir
Finansai h* Paskolos
da ir Lietuvos ir Amerikos kun. P. Cinikas, MIC., dien
raščio “Draugo” adminis PASKOLOS
himnais.
tratorius. Visą dieną pluk
Beje, popietiniame posė
GREIT IR PIGIAI
dytas!, linksmintasi, o 6 v.
dyje dalyvavo ir svečių: art.
ANT 1-mų MORGIČIŲ
vakare,
resorto paviljone,
Mėnesiniais atmokėj imais
Olšauskas — sprendžiamuo
buvo atsisveikinimo bankie
ju balsu, kaipo V. S. narys,
Mutual Federal
tas ir programa. Meninę pro
o prof. Galinis ir kun. Liugramos dalį atliko dain.
Savings
bauskas patariamuoju.
Kandrataitė, kuriai pianu aBankietas
kompanavo jauna, bet daug and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
Šeiminis bankietas įvyko žadanti pianistė Mondeikai2202 W. Cermak Rd.
antrą seimo dieną PlaiSance tė, o kalbas pasakė visa ei EEN. J KAZANAUSKAS, Sec.
Turtas virš $1,000,000.00
Hotel. Nepaisant didelės ši lė atstovų ir? svečių. Proglumos, dėl kurios visus vi- r amai vadovavo komp. A.
lioja. vėausis. MichigAn eže Pocius. Išvadavimą puikia*- | m —
vr-'-- n
ras, šeiminiam bankiete da suruošė komisija: A. Mon-t Jūsų Gražus
lyvavo netoli šimto rinkti deika, B. Janušauskas ir J.;
Apsirėdymas
nės Chicagos lietuvių pub Brazaitis.
likos. Be seimo atstovų, ban
Šie du muzikos ir dainos
-Mūsų Specialybė
kiete dalyvavo ir svečių iš meno mylėtojų seimai vi
Cleveland, O., ir Utica, N. siems dalyviams paliko ne
Y. Bankieto meninę dalį at išdildomų įspūdžių.
liko dain. M. Janušauskienė
Spaudos atstovas
ir K. Sabonis, o kalbas par
aškė svečiai-atstovai. Prog
e
LLrtin to
ramai vadovavo komp. A.
PASIRINKIMAS
PILDDECN’S • ŽAVIAUSIAS
SUKNELIŲ
Pocius.

Prie Powers Lake
ALRK Vargonininkų Są
jungos ir ALRK Parapijų
Chorų Sąjungos seimas bai
gėsi trečią dieną išvažiavi
mu prie Powers Lake, Wisconsino valstybėje. Čia da
lyvavo Chicago provincijų
vargonininkai su žmonomis,

("Draugas',’ Aciue teiepnotog

Anglijos kareiviai sveikina Amerikos jūreivius, atvy
kusius į Islandiją.
rZ

Prtry fatnrday, 1J0 te J:30 PJL

3TATION

Pristato geriausios rūšies

Archer Avė.

Tel. LAFayette

KCDTKIAMS

4

W. KANTER, Sav.

4102

PARSIDUODA DUONOS
KEPYKLA
Parsiduoda duonos kepykla. Su na
mu arba vien biznis su rendos lysu,
terminui kaip ilgai norėtų. 34 me
tus dariau sėkmingų biznį, dabar
pasenau, noriu poilsio. Kas norės
išmokysiu ir pripratinsiu prie to
amato. Norint pirkti ar runduot
kreipkitės prie savininko:
Lll)WIk GOTOBTT.

Išvežioja
po visų
Chicago

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ

2KO3 So. Kira-ralil Avė..
Chicago, 1H.

DRAUGĄ

Telefonus:

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St

CALtunet

4939

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Tel. BOULEVARD «0t4

WHOLESALE
l

FURNITURE
BROKER
DIN INU ROOM 8EJTS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS
— RŪGS — KADIOS — KBPR1GERATORS — W ASHEK8 —
MAN GELS — UTOVKS.
AB KatNmally Advertlsed lt

ALEI ALESAUSKAS & SONS
REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aver gp

DRABUŽIŲ

V. VILIMIENE, SAV.

’

• Teaturing a progrua ot •

5922 W. Roosevelt Rd.

Yugoslar Folk Musių

Tel. AUSTIN 1175

Telefonas REPUBUC 6051
J

FROCK SHOP

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

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN

STOKERIAI

— Savininkas —

4704-06 So. Western Avė., Chicago, III.
Tel.: LAFayette 3138
S/

Kreipkitės:
S74S So. Troy St.
arba šaukite:
GROvehiU

FACTORY

f

JOSEPHBAGDON

0401

loom — tiktai >25.00.

korsetu

(Vtrat Stato 6a Tsar DM|

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius
Radios
Plumbing Įrengimus
Aliejinius Pečius
Skalbiamas Mašinas

sąžiningą patarnavimą.

HOUSEHOLD FVRNISHINGS
KAURAI (RŪGS) *

Lietuvalnis nn«ų»rasta proga
Esu priverstas parduoti du žavėti
nai gražiu 9x12 Persų ir Arabų sti
liaus kauru. Taipgi tikras Broad-

WHOLESALE
•. jSTAJGA

POOKET’BOOKŲ

|

išdirbysčių stakeriua.

Dzimidą, — gausite greitą ir

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

KOJINIŲ

.

staigas, piknikus ir t. t.

M.

Tel. V1R. 1093

PIRŠTINIŲ

1480 kflocyde*

šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių

pas

I6RENDAVIMUI 4 KAMB. 11.ETAS
NAMŲ — FARM V BARGENAI
išreitdavlujui 4 ksmburių fletua ant
10 fletų, Marųuetts Parke Įmo
l-r® suldUo. Mūrinis namai. Mie kėti
>6009. 4 fletų mūriniu. >12.gamu* porėtus. Kurftto vandene SI- ' 500, 2 fletų mūrinis po 4 kamba
luinu. Bevaikė Sekma pageidaujamu. 1 rius ėti.BOti. ti kambarių mūrinis
>45.00 i mėnesį. Kreipkitės adresu: bungulovv >4,900. 5 kambarių me
7120 So. Klcliniund Avė.
dinis cottuge kaina >2,7 50
Turime taipgi gana dideli pasi
TIRI PAKKlUVOn — Dviejų fle
tų mūrinis namas, vienas ti kamb. rinkimų bizniavų namų
'Jutime visokių kitokių bargenų
kitas 4 kambarių ir krautuvė. Na
mas modui-ntSkai Įrengtas lr Šildo po visų Chicagų. Taipgi apie 150
mas karstu vandeniu. Įmokėti tik .abai gražių farmų, prie vandenų,
reikia >3,<i00. Namas randasi po tinkamos dėl resortų. Galima pi
giai pirkti arba mainyti.
adresu 784ti S. Kac*«e Avė.
ku
UUfite
nu ii jj^
nvf n iii
įiu aln tyDėl apžiūrėjimo ir tolimesnių In
ti, senų pataisyti, apskaitliavlmaa
formacijų kreipkitės telefonu
dykai.
___ LA Wwlalc 59M2
Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų
TEISINGI BARGENAI
ti fletų geras mūro namas, mai Jūs turite, kreipkitės pas:
nomas ant 2 fletų namo.
CHARLES P. SIKOMSKIS A CO.
ti kambarių
nauja moderniška
6921 S. Westcrn Avė.
mūrinė rezidencija tinkama biznie Tel. REP. 8718
Vak. PROs.1111
riams arba profealjonalama.
Biznio namas, krautuvė lr 3 fleREIKALINGAS DARBININKAS
tal.
SPAUOTVVfiJE
4—5 kambarių naujas moderniš
Reikalingas tuojau prityrus spaustu
kas mūrinis namas.
* Pigiai parsiduoda — lotas 3šxl26, vės darbininkas. Pastovus darbas.
Kreipkitės;
geroj vietoj.
VirSminėto8 nuosavybės parsldūo- 2334 So. Oakley Ava. Chicago. IU.
da už teisingus pasiūlymus lr ran
PARSIDUODA GAZOLINO
dasi gerose vietose Marąuette Park.
STOTIS SŲ MIŠKU
Kas norite gauti teisingų pirki
Parsiduoda lf akertų žemės su miš
nių, atsišaukite arba rašykite J:
ku. Trxaco gazolldp stotis. 7 kanfc
JOSEI'H VIEUtAS VO.,
t
barių namas. Elektra. Oazas. 2 ka
6753 So. Rftlvrtl St.,
rųr "gatadžlus,?-»viRtišTiril<fĄ ir kil
dilinau, III. t •
»
pastatai. Randasi prie-- i+cher Avė
Tel. HEMHock 2328
nue ir 135 Street: ĄCtMpkltės tel«
fonu — LEMONT 87-J-l.
RENDON STORAS
Per daugeli metų buvo bučemė.
Tinka bile bizniui: barberiui, kriauPAIEŠKOMA SENA PORA
člui; nėra arti tokio biznio. Svari Paleškome senų porų lr duodame
vieta, didelė. Tinka tavernai su rū kambarius uždyka, už prižiūrėjimų
mais. Arba parduosiu ar mainysiu krautuvės nakties metu.
ant paprastos nuosavybės. Pigi kai
Kreipkitės;
na, pigi rcnda. Savininkė našlė, perOVERLING TAILOR SHOP
sunku bizny būti. 3435 So. Wal4acc
4602 So. Woud St.
St., 3 floor frout.

BLIUSKELIŲ

k

Berghoff Alų į Alines, kitas į-

kreipkitės

CLASSIFIED

GLAMOUR

WH1&

JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA
VIENODA ŠILUMA
GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
NESUGENDAMAS (sutriušKina akmenis be
sugedimo)

Berghoff Alaus Išvežiotojas

4138

TU 6 8 SlIV - IM ERIC1I
RIDU BRflAOCAST

DOMINIKAS KURAITIS. Sav.
AGENTAI:
Jonan Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewskl

Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai.
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.

DZIMIDAS

Reikale

siems — jauniems ir se
niems. Yra leidžiama šiam
parapijos piknike $100.00
dovanomis. Knygučių tikietai paskleisti ir pasiųsti vi
siems parapijonams. Išleis
kime juos kuo greičiausia
ir pinigus grąžinkime, o je.
galima ir daugiau pasiim
kime. Gerb. klebonas Dam
brauskas nuoširdžiai bus dė
kingas visiems, kurie kiek
tik galima padės šiame dar
be. Iš dalies, kaipo parapi
jonų ir būtinas reikalas pa
dėti, nes bendras ir vienin
gas darbas atneš gražiau
sius vaisius.
<
Aš pilnai tikiu, kad ir ge
rieji gerb. klebono draugai
bei draugės nuo šio darbo
neatsiliks, ir padės. Jėi kas
iš malonių prietelių norėtų
viršminėtų dovanų knygu
čių tikietų, prašomi paskam
binti telefonu SEEley 4377.
Jas gausite kuo greičiausia.
Taigi, į darbą, malonūs
parapijiečiai ir visi bičiuliai,
laukiame jūsų talkos, o ki
tą sekmadienį, rugp. 1Q, d.
visus kviečiame į Vytauto
parką pasižmonėti
K.

Piknikas netoli,

M

. “Shorty"

Rez. TeL VICTORY 2499
VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUIC1CO AGENTŪRA
.•

*

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
v

Telefonas: LAFayette 2022

BBsnvsa

Dievo I Apveizdos Parapija -- 18-tos Kolonija, Rengia
GERA MUZIKA
DAINOS - ŠOKIAI

LINKSMA ĮDOMU PIKNIKĄ

SEKMADIENĮ,

Lenktynės bus 4, 6 ir 8 vai. vak.

Real Estate
biznis pakilo

Užsimigdė ant
amžių

Chicagoj real estate biznis
labai pakilo. Per pirmąjį šių
metų pusmetį tas biznis ėjo
taip gyvai, kaip nekuomet
Chicagos istorijoj. Pereita
me pusmetyje
real estate
biznis buvo 525 nuoš. di
desnis, negu 1933 m. ir 44
nuoš. didesnis, negu pernai
per tą pusmetį.

Lydia Smith, 55 metų
moteris,
6049 Woodlawn
avė., rasta lovoj negyva.
Daktarų tyrinėjimai parodė,
kad ji perdaug suvalgė mig
dančių blynelių. Todėl ji
užmigo taip, kad nenubudo.

Aušros Vartą
K
!C parapijos žinios

KvieRa visus KLEBONAS IR KOMITETAI

Golfininkų diena
Chicagos Lietuvių Golfi
ninkų Sąjunga rengia savo
metinį, taip vadinamą biz
nierių ir profesijonalų tur
nyrą, kuris įvyks ateinantį
trečiadienį, rugpiūčio (Aug.)
6 dieną, Glenengles Country
Club laukuose 1 P. M..
*
Teko patirti, kad mūsų lie
tuviai profesijonalai rengia
si visu smarkumu, jie sako,
kad šiais metais tai jau tik
rai sumušią lietuvius biz
nierius, bet biznieriai irgi
matyt
nesnaudžia.
Kaip
matote bus didelės kautynės.
Todėl visi Chicagos ir apy
linkių lietuviai ir gražioji ly
tis kviečiami dalyvauti šia
me mūsų parengime. Ęus
duodama dovanos golfo ir
kortų lošėjams . Steiko ska
nūs pietūs įvyks apie 7 P. M.
Tikietai golfui ir vakarienei
$3.00, kurie neloš golfo $2.00.
Rezervacijoms šaukite nevė
liau kaip antradienį, Aug. 6,
į sekančias vietas:
M. John Pakel, 6816 South
Western avė., phone Grove
hill 0306.
Dr S Jakubs, 2201 W. Cer
mak Rd., phone Canal 6122.
Dr. V. E. Zopel, 6857 So.
Western avė., phone Grove
hill 0027. .

♦♦♦•'
fi) 4 JT

Įvairios Linksmybės

VYTAUTO

IR NEPAPRASTAS' CERAPOKŲ LENKTYNES

AUGUST 3, I94I

ŽAIDIMAI IR

Dr-jos Šv. Petronėlės su
sirinkimas įvyks pirmadie
nį, rugpiūčio 4 dieną, 7:30
vai. vakare, parapijos sve
tainėj. Narės malonėkite at
silankyti.
A. Laurinaviche, rašt

PARKE
gražiuosius ir įdomiuosius
kampelius Suv. Valstijų, šį
met atostogas leidžia toli
nuo Chicagos tai t. v. Black
Hills, So. Dakota.

West Side. — Liko vos
viena savaitė iki didžiulio
X Kita ARD amžinas na
metinio Aušros Vartų pa
rys ir žinoma visuomenės
rapijos pikniko, Vytauto
veikėja Zofija Bartkaitė
darže, sekmadienį, rugpiū
X Keistenybių piknikas. (kun. Bartkaus sesutė) atos
čio 10 d. Ateinanti savaitė
— Rytoj Dievo Apvaizdos togas leidžia rytuose. Lan
bus pašvęsta smarkiam ir
Town of Lake. — Moterų parap. turės didelių keiste kė Vilią Joseph Marie Newrimtam ruošimuisi tam di
Sąjungos 21 kuopos mėne nybių pikniką Vytauto dar town, Pa. Vėliau New Yor
džiam įvykiui. Pikniko svar
sinis susirinkimas įvyks sek že, į kurį suvažiuos visi pa ką ir apylinkes.
Dabar mėsa
biausias dalykas bus išlai
i
madienį, rugpiūčio 3 d., 1 rapijonai ir jų draugai iš
mėj imai s traukimas ir iš
X
Bronislava
Bitautienė
Mirė 8 j vieną dieną 9re**a’ 9en<*a
vai. po pietų, mokyklos visų miesto kraštų.
dalinimas $100.00 pinigais.
ARD centro narys ir M. S.
kambary. Visos sąjungietės • X Dr; Albertas J. ValiLaimėjimai
padalinti
sekan

Evanstone vienoje šeimy
1 kp. vice pirm. su savo
Trečiadienį Chicagoj dėl
prašomos susirinkti.
bus, gyvenęs ir praktikavęs šeima išvyko į Lake Genečiai: pirmas — $50; antras
noje
pavalgę
mėsiškų
sand

kaitrų mirė aštuoni žmonės.
Valdyba mediciną Edwardsville, Pa.
— $25; trečias — $15; ket-,
va, Wis. vakacijų. Visos
Jų tarpe Adelė Zdanauskie- vičių sunkiai susirgo trys
virtas ir penktas po $5. Tai
ir buvęs ALRK Susivieni aukščiau suminėtos veikėjos
žmonės.
Jie
buvo
išgabenti
nė, 52, 2425 W. 69 st.
Town of Lake. — šv. Ka jimo daktaras kvotėjas ir
į St. Francis ligoninę. Pasi tikrai duosnūs išlaimėjimai.
grįš laiku, kad dalyvavus
zimiero
Akademijos
Rėmė,
jį
uvęa
Pennsylvanij08
'
va
į
rodė, kad tie žmonės trečia Kurie nori tikietų šiems iš
seserų kazimieriečių išleis
jų 1 skyriaus susirinkimas , styMa Iegi8latūro9 nary8,
laimė
jimams
gauti,
kreipki
dienį valgė sandvičius iš
tuvėse į Argentiną. ARD
įvyks sekmadienį, rugpiūčio <
k<) chi
kur
atsisveikinii
tės
į
Aušros
Vartų
parap.
mėsos, kuri buvo išvirtą sek
3 d., 2:30 po p,etų mokyk-: d5s pastovią medicin08 prak
madienį.
Del kaitrų mėsa • kleboniją. Nedaug laiko ne
mo puotą rugpiūčio 24 d.
los kambaryj. Visus rėmė- tiką Chicagoje, 2408 w 63
sugedo ir susargdino žmopasinaudoti šia gera pro
Iki tam laikui, mūsų atosto
jus prašome susirinkti. '
ga
laimėti
sau
daug
pinigų.
Street,
'
telefonas
Hemlo((į|
►
l
gautojoms linkime linksnes.
Valdyba 5524.
Tikietų
kaina
tik
10
centų.
maus poilsio ir sveikom grį
Rakandų, Baldų, Parlor
Setų, Pečių, Lovų, Matra
X Marcelė Jakaitienė, 41 žti.
Šv. Kaz. Akademijos Rė
sų, Karpetų, Elektrikinių Kaip pasibaigė
Antradienio vakarą, pa
X Sophie Bartkus gimta
mėjų 6 skyriaus svarbus su ir Mozart St. Brighton Par
Šaldytuvų, Skalbiamų ma
ke
šiomis
dienomis
randasi
rapijos salėje įvyko priešdienio proga sveikina Mote
sirinkimas įvyks ateinantį
šinų, Radio ir Radio Kom ginčai
ligoninėj
po
sunkios
opera

binacijų.
vestuvinis parengimas (shorų Są-gos 21 kuopą, kurios
sekmadienį, rugp' 3 d., tuoj
cijos.
Tai
nuoširdi
moteris,
Čionai kainos n~ra ke
Paula Warber, 38 metų wer), Kotrinos Balčiūnai
raštininke ji yra jau per il
po paskutinųjų šv. Mišių,
liamos. Lengvi išmokėji moteris, ir Gerhat Kurt daž tės pagerbimui. Susirinko
priklauso
Moterų
Są-gos
20
gus metus. Gimtadienį Sop
mokyklos kambaryje. Pra
mai.
kuopai
ir
ARD
6
skyriui.
nai sueidavo ir ginčidavosi. skaitlingas būrys merginų
hie Bartkus švenčia šian-«
šome visas nares skaitlin
X Balbina Abromaitė, A die.
Ginčai eidavo kartais ir nak- ir moterų atsisveikinti su
gai atsilankyti ir sugrąžinti pinigus ar tikietus už RD amžinas narys ir ilgatimis.
Tie ginčai baigėsi Kotrina. Nors vakaras bu
X So. chicagiečiai, ponai
praėjusį
centro pikniką.
rėmėja, apkeliavo per
tuo, kad vyras nušovė mo vo labai šiltas ir prisirinko
į Romanai, šiandien, rugsėjo
porą metų visus
terį ir po to pats nusišovė. daug į salę, visgi visoms
J. R. pereitą
J 2 d., 1941, linksmai atšvęs
Tai įvyko adresu: 1902 Bis- buvo labai smagu, nes pa
Simano Daukanto draugi
šeštas savo vedybinio gyve
sell st. Moteris buvo gyva rapijos salė visados vėsi.
jos susirinkimas įvyks sek
nimo sukaktuves namuose,
našlė ir tas pašalietis, kurs Kotrina Balčiūnaitė išteka
Radio žymi programa iš madienį, rugpiūčio 3 dieną,
8757 S. Marąuette Avė., kur
už Petro Czopek, iš Šv. O- stoties W. C. F. L. 1000 k. 12 valandą dienos, Chicago
ją nušovė, jai piršdavosi. ‘
TYPEVVRITERS
susirinks labai gražus būre
nos parapijos.
sekmadienio vakare 5:30 Lietuvių Auditorijoj, 3133
ADDI N G MACHINES
lis nuoširdžių prietelių. Ro
— SMAll MONTKIY FAYMINTJ —
Chicagos laiku. Lietuviškas So. Halsted St. Susirinki
* * *
manai puikiai auklėja vie
AU MAKIS
Maisto kortelių
mas yra svarbus todėl kiek
dainas
ir
meliodijas
išpildys
ną dukrelę vardu, Marilyn.
SOLO, RENTED
Parapijos piknike bus vie
vienas narys privalo būti AND REPAIRED
geri
dainininkai,
su
gera
or

na naujenybė — tikra įdo
sukaktuvės
nai dalyvauti. Kurie drau •M RIMKIT* <AMY •NI-TIAR NfW-MACMINa SVACAMTII
mybė. Gauta žinių, kad iš kestrą pritariant iš pirma
Šio pasaulio žmonėms pa
+ CTAD typewriter
Liepos 31 d. suėjo metai, “kito miesto” atvažiuoja eilės didžiulės radio stoties. gai esate pasilikę su mokesCOMPANY
prastai virsta džiaugsmas
Juozo Budriko didžiulė ra timi pasirūpinkite apsimo
kai Chicagos “relifininkams” čigonkos į mūsų pikniką ki
SOSSBT e. SOIMIĄTT.
im
».
MADISON
JT.
kančią, o Dievo vaikams —
P. K.
įvestos maisto
kortelės. tą sekmadienį. Pažiūrėsime kandų ir Radio krautuvė, kėti.
Phone
DEAR3ORN
P444
1941 Elektrikfnai šaldikančia į džiaugsmą. — Rii 3409 So. Halsted Street, lei
ISTIMATIS— FREE-DIMONSTRATION I ,,
- _ ...
“Reliefininkai”
gaudavo ką jos tokio padarys.
tuvai 6 pėdų po
■M„J ihard Oetll.
Kas
nemyli
tėvų,
tas
nieko
džia
šias
programas.
korteles, su kuriomis eidavo
Klebonas prašo, kad išlai
nemyli pasaulyje.
$99.95
į krautuves ir jomis pirkda
Pranešėjas.
mėjimo knygučių tikietų gaKftam gera nepadaręs ne
vosi sau reikmenų.
Naujos Radios po
lukai būtų sugrąžinami ki
Remkite “Draugą”, nes jis lauk iš kito gera.
Tuo pardavimo bizniu tą savaitę. Penktadienį jau
$9.95 ir po $19.95
Vienintelė lietuvių
Dvasia padaro kūną tur
naudojosi 12.000 krautuvių, visi būtinai turi būti sugrą tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
Nauji Bulovą Laikrodė o kortelėmis naudojosi 63.tingą. — Šekspyras
Wholesale Liąuor
ir Jūsų reikalams.
žinti į kleboniją.
liai, vyriški ir moteriški,
444 šeimynų, į kurias inėjo
[staiga Chicagoje
Po
156.000 asmenų. Tam rei
$14.95
kalui išleista $16.800.000.
Tafcing your giri to tho
AR JUMS REIKALINGA PASKOLA

200 Tūkstančių
Dolerių

mu

Radio

w.

I

Auksinės Plunksnos: Waterman, Eversharp ir Par
kers, po

$1.49
Patyręs IJetnvis Akio Daktaras
Optornetristas prirenka akinius
sąžiningai.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House
3409-11 S. Halsted
Tel. Yards SOfUt
Rudriko Radio Programai:
WCFL, 1000 K. 5:30 nedėlios
vakare.
WHFC, 1450 K. 7:00 vai. vak.

movies?
U. S. neturėtų

remti bolševikų
WASHINGTON, rugp. 1.
— Kongreso atstovas S. A.
Day., resp. iš III., pareiškė,
kad jis kongresui įteiks re
zoliuciją, kad neleisti šalies
l vyriausybei remti komunis; tiškos Rusijos — Maskvos
barbarų. Anot Day, kongre
so pareiga yra pasisakyti,
kad šalies administracija ne
naudotų “lend-lease” akto
autoriteto sovietų paramai.

WOTCH OUT!
Watch out that your breath does not
offend ... you yourself probably don’t
kn«w arhether It’a offenslve or otherwlse.
If you want to make a hit wlth your
giri frlend, there’s a way to make your
breath more agreeable. And It’s easy.
Simply rlnae the mouth wlth Listerine
Antiseptic before you start out. Listerine
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., Sf. Loula, Mo.

PERKANT SAVO NAMĄ?
MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
n

PASKOLŲ IR TAL’PIMO REIKALAIS KREIPKITftS PRIE

St. Anthony’s Building & Loan
ASSOCIATION
1500 S. 49TH COURT
. PHONE CICERO 412
CICERO
JOSEPH P. GRIHAISKAS, Secretary

Man Any Data Um

LISTERINE ANTISEPTIC
Tn Malte Yanr DraatA Si

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

t

VAIa; Pirm,, Ketvir.. Aefttad, • iki 8 v. v.: Anlr., Trečiad.. • Iki R p. p.

DABAR
MOKAME

3

1 o-r ANT PADĖTŲ
PINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tauplnlal yra Apdrausti Iki
$5,000.00,
Per Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washlngton, D. C,

Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuota
ir Lietuvlftkų Gėrimų.

Parduodame
Tiktai Tavemama.
Vai.: 10 Iki 5 Kasdien
Užsakymai Ii vežiojami
Sekančią Dieną.

FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL
LIOUOR
CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
Tel. REPubllc 1538—9

V

rt

