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Lietuvoje jau įvestas civilinis vokiečiu režimas
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Vokiečių oficialių žinių tarnyba
t,; apie tai praneša

BERLYNAS, rugp. 6. —
DNB — oficiali vokiečių ži
■ !'
nių agentūra, praneša, kad
bolše vistinė Rusija kare su
Vokietija neteko apie 4 mi
lijonų savo kareivių nukau
tais, sužeistais ir nelaisvėn
' ! I
I paimtais. Iš to skaičiaus ar
• i n u ti 3 milijonai nukautųjų. Ne
laisvėn paimtųjų yra 895,000.
Vadinasi, žymiausioji rau
donosios armijos dalis sunai
kinta. Dabar vokiečiai naiki
na likusiąją dalį ir paskuti
nes jų atsargas.
Vokiečių vadų praneSimais
iš sovietų karo fronto iki
šioliai vokiečiai iš bolševikų
paėmė, arba sunaikino: 13,145 tankus, 10,188 patran
kas ir 9.082 lėktuvus.
Bolševikai kai kur sukelia
kontratakas naudodami ap
1 lūžusius tankus, kurie greit
sugriūva ir atakuotojai arba
sunaikinami, arba nelaisvėn
paimami.
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BUVĘS KARINIS
REŽIMAS PANAIKINTAS

SAKO, KAD JIEDU ATLĖKS Į AMERIKĄ

KETURI MILIJONAI
BOLŠEVIKŲ ŽUVO
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Vokiečiai sunaikino
3 sovietų traukinius
BERLYNAS, rugp. 6. —
Vokiečių lakūnai bombardotojai netoli Peipus ežero su
naikino sovietų pilnutėliai
amunicijos prikrautus tris
traukinius.
Be to, vokiečiai jau baigia
užimti ir paskutinę Estijos
dalį, kur yra uždugnytos ir
r
pačių estų naikinamos rau
donųjų divizijos.
Vokiečių lakūnai bombar
duodami Maskvą tenai su
griovė baltarusių geležinke
-M
lio stotį ir eiles traukinių,
paruoštų išsiųsti karo fron
Cbruugaa' • Acme leiepuuiu.
tan. Be to, vienas stambus
Churchill, Anglijos premieras ir Hopkins, prez. Roosevelto atstovas, Londone apžiū
žibalo kubilas susprogdin
rinėja bombonešį su raide “V”, kuri reiškia Victory — pergalę. Yra užsiminta, kad
tas.
Churchill ir Hopkins ketina sykiu lėkti Amerikon pasimatyti su prez. Rooseveltu.
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Hitlerio paskirtas Reicho komi
saras Lonse išleido atsišaukimą
lietuvių tautai. Šį istorišką do
kumentą paskelbė Kaune lei
džiamas dienraštis "Į Laisvę" i
(Atsišaukimas datuotas lie krašto tvarkymo reikalus
naujose apystovose, kurios
pos 28 d.)
susidarė įvedus civilinį vo
“Lietuviai, 1941 m. liepos
kiečių režimą.
17 dienos paskelbime Didžio
Sunku pasakyti, kaip vys
sios Vokietijos Reicho Fuesantykiai
hreris, Adolfas Hitleris, pas tysis tolimesni
kyrė mane Ostlando Reichs- Lietuvoje ir kokias veikimo
komisaru, čia įeina ir dabar ribas vokiečių režimas nus
prijungtoji buvusi laisva tatys mūsų tautai. Tenka bet
gi pažymėti, kad bolševikų
Lietuvos valstybė.
“Taip pat tos pačios dienos teriota lietuvių tauta su pa
paskelbime Fuehreris pas sitikėjimu žiūri į ateitį.
Dienraštis “Į Laisvę” ra
kyrė buvusios laisvos Lietu
vos valstybės terotijai gene šo:
ralkomisarą Dr. Adrian von “Lietuviai kaip vienas susi
Rentelen. Generalkomisaras klausydami grįžta prie dar
von Rentelen yra atsakingu bo, prie tvarkos. Mūaų akys
man, kaipo Reicho vyriausy- .šviesesnes ir veiduose m&tybės atstovui Ostlando reich- ti šypsena. Bet kurie laikini

komisarijate leidimui visų sunkumai nėra sunkumais.
įsakų ir patvarkymu Lietuvo Dabar viskas lengva, nes ži
Jo įsakai ir patvarkymai nai, kad rytą kėlęs būsi na
Naciai tvirtina, kad je.
šios teritorijos ribose turi ujuose ir vakare tikrai grįši
būti kiekvienu atveju vyk namo. Tas nuolatinis netik
jų finansai "geri"
rumas, tas žvėriškas elgima
domi.
WASHINGTON. — Vals
Reikalauja
BERLYNAS, rugp. 6. —
“Aš taip pat skelbiu žmo sis su žmogumi mūsų jau ne
tybės sekretorius Hull
pa
HELSINKIS, rugp. 6. — siunčia į karo nelaisvių sto Vokietijos vyriausybė tikisi, nėms į pietus nuo Dvinos iki bepersekioja”.
nutraukti
reiškia, kad vyriausybė daug
Suomių kariuomenė, žygiuo vyklas.
kad šiems 1941 metams mo buvusios laisvos Lietuvos
susirūpinusi Thailando (SiKaip ten bebūtų, lietuvių
Suomiai suseka, kad kai kesčiais bus surinkta apie
janti šiaurinėmis Ladogo
valstybės sienų, jog,man pa tauta išsivadavus dėka vo
karą
jamo) likimu.
ežero pakrantėmis, artėja kurie apsiausti raudonųjų da 30 bilijonų markių
dau vesta atstatyti tvarka ir dar
ALEXANDER BAY, N.
prie zonos, į kurią vokiečių liniai patys save naikina. giau, 1 negu praeitais metais bas šiose teritorijose, panau kiečių sovietų karo iš bolše
LONDONAS. — Oficialiai
vikų vergijos liko įtraukta į
Y,, rugp. 6. — Penkiolika žy
kariuomenė veržiasi iš pieti Kareiviai susiburia į grupes (Vokiečių markė yra verta dojant visą pajėgą.
pranešta, kad britų karo lai
Europos tautų bendruomenę,
miųjų amerikiečių politinių
nio Petrapilio (Leningrado) ir susėdę nusižudo rankinių 40 centų).
‘ ‘Bolševizmas grėsė visai o jos likimas sujungtas su
vai padarė kontaktą su bol
granatų sprogdinimais.
vadų, rašytojų ir kitų pasi
šono.
Vokiečių
finansiniuose Europai. Jis rengės pulti Vo visų kitų Europos tautų li
ševikų karo
laivais Arkti
rašė rezoliuciją, kuri pasiųs
Ladogo
fronte
pakliuvęs
sluogsniuose
tvirtinama,
kad kietiją ir padarė jums pasi kimu, kuriems, karui pasi
Kai tik abi kariuomenės
koj. Matyt, hus blokuojamos
ta kongresui.
Reikalauja,
suomių
nelaisvėn
politinis
reicho finansai bus išlaikyti baisėtinų žaizdų. Jei šie pa
padarys kontaktą, Petrapi
kad kongresas tuojau imtų Norvegijos ir Suomijos pa lis su pusketvirto milijono komisaras pasakoja, kad ko geriausiam stovy, nepaisant sauliniai plėšikai būtų pasi baigus, prasidės naujas gy
venimas naujais pagrindais
si priemonių sustabdyti J. krantės.
likę dar vienus metus jūsų tvarkomoj naujos Europoj.
civilinių gyventojų ir raudo misarams ir kareiviams įsa kaip ilgai karas tęstųsi.
A. Valstybių įsikišimą į ne
kyta nieku būdu nepasiduo
Valstybės
sekretorius krašte, iš jūsų turto ir tau — Ancevičius.
BERLYNAS.
— Vakar nųjų divizijos bus atkirstos
paskelbtą karą ir jame daly
ti,
priešui.
Liepta
nepasi

Fritz
Reinhardt
užgina
čia tos nieko nebūtų likę. BdlJuodojoj jūroj vokiečiai su nuo kokio nors susisiekimo
traukti
iš
savo
pozicijų
ir
vavimą.
kilusius gandus būk vyriau ševikų vadai būtų ištrėmę
naikino iki 200,000 tonų bol su kitomis Rusijos dalimis.
Rezoliucijoje
nurodyta,
ten žūti. Nes pasidavusieji sybė planuoja užkrauti nau jus Sibiran, jus apiplėšę ir Rūmai pravedė
Vokiečiai
pareiškia,
kad
jei
ševikų laivų.
kad šalies piliečiai turi tuo
raudonųjų divizijos ir gy po karo bus sušaudyti kai jus generalinius nekilnoja išžudę. Jei vokiečių tauta
jau susimesti ir reikalauti
karo nelaisviais bus pasi moms nuosavybėms mokes savo kraujo auka ir ginklo diktatorinį kilių
LONDONAS. — Britani ventojai atsisakys pasiduo
kongreso, kad jis saugotų
keista.
čius. Be to, nuginčija kalbas jėga nebūtų bolševistinių plė
jos salose pienas tik su kor ti, jie bus alkiu spaudžiami
WASHINGTON, rugp. 6.
šalies konstituciją, kurioje
Estijoje
tarp
Tapa
ir
Nar

apie taupmenų užgrobimus šikų pribloškusi, visi būtų
telėmis gyventojams bus par ir naikinami.
— Kongreso žemesnieji rū
kongresas turi teisę skelbti
vos vokiečiai uždarė raudo karo reikalams.
nukentėję.
duodamas. Įsakyta, kad žmo
Sov.
Rusijos
teritorijose
karą. Šiandie gi kongreso au
nųjų divizijas, kurios ten
Todėl vokiečių tauta dabar mai 241 balsu prieš 136 pra
nės, kuriems pienas reikalin vokiečiai yra įsteigę eilę air
buvo seniau prisiųstos oku*
toritetas paneigtas ir be jo
isireeistruotu.
imasi pareigą ir teisę padėti vedė administracijos iškeltą
portų, iš kurių bolševikų pa puoti ir teroru valdyti Esti Amerika su britais
nuosprendžio jau vykdomas i K » *
g
taip patvarkyti, kad nieka bilių, kuriuo prezidentas au
jėgos
atakuojamos
visais
šo
nepaskelbtas karas.
ją. Šias divizijas palaips
dos
daugiau
nebegrestų torizuojamas užimti nuosa
praplės
karą
.
HELSINKIS. — Suomiai nais ir visomis kryptimis.
niui naikina vokiečiai ir es
naujas pavojus Europos tau vybę kariniams tikslams, jei
U. S. karo laivyno veikla, numušė 8 sovietų lėktuvus Airportai padirbdinti retai
BERLYNAS, rugp. 6. — tų tradicijoms. Jie jums per kitokiu keliu negalima to at
tai sukilėliai. Ypač estai
bazių karinė okupacija už pietvakarinėj Suomijoj".
suaugusiuose miškuose. To skaudžiai atsimoka raudonie Nacių spauda pareiškia, kad
paskutiniuosius 20
metų likti.
Amerikos erdvinių ribų, ne
dėl lėktuvams yra parankus siems barbarams, kurie iš ašies valstybės — Vokietija, kalbėjo apie taiką...”
Diktatūros priešai iki pat
LONDONAS. —
Britų veikimas ir, priešui nelengva
autorizuoti žadėjimai remti
stebi
tisus metus estus baisiai Italija ir Japonija,
Kartu su Lohses progra galo atkakliai kovojo prieš
Rusijos bolševikus ir kiti iš bombonešiai atakavo Vokie tai pastebėti.
smaugė, šimtus tūkstančių Amerikos su britais žygius mine deklaracija Generalko bilių.
Mannheim,
sišokimai pakerta pagrindi tijos miestus
Suomiai praneša, kad ko estų nužudė arba išvežė Ru praplėsti karą Tolimuosiuo misaras Lietuviai Rentelen
nius demokratinės valdžios Frankfurt ir Karlsruhe.
voje su bolševikais jie turi sijon ir Sibiran. Nuo šių bar se Rytuose.
išleido parėdymą atsišauki
principus. Demokratinei val
pavykimo.
Be
pertankos barų daugiausia nukentėjo
Naciai sako, kad britų mo formoje, kuriuo paskirti Bus paleidžiami
WASHINGTON. — Iš tik
stybei susidėti su teroristi
naikina sovietų
divizijas, estų tautos šviesuomenė, žy tvirtinimai sudaryti naują vokiškieji sričių komisarai:
rų
šaltinių patirta, kad J. A.
ne Rusija negali būti klausi
pulkus ir jų liekanas. Suo miausi vadai ir kiti patrijo- karo frontą Artimuose Ry Kauno miestui Cramaer, Kau iš tarnybos
mo apie laisvės ir demokra Valstybės jau pasiuntė so miams visur tenka
dideli t&i, atsisekę susidėti su azi tuose yra vien tikrųjų jų no apskričiai Lentzen, Vil
VVASHINGTON, rugp. 6.
vietų Rusijai pirmąją karo
tijos išlaikymą.
karo grobiai. Daug tankų, jatais ir komuniatinti kraš žygių pridengimas.
niaus miestui Hingst, Vil — Senatas pagaliau pripaži
Amerika neturi reikalo medžiagos siuntą. Stalinui patrankų ir karo medžiagos
tą.
Visas
Pabaltijas
nuo jų
niaus apskričiai Wulff, Šiau no ir pasiuntė į Baltuosius
kištis į šį karą Europoje, ar žadėta parama vykdoma.
raudonieji bėgdami nesuspė nukentėjo. Taigi dab&r su Ledų kruša ištiko
Rūmus karinės vyrų konslių apskričiai Gewecke.
kur kitur. Amerika turi su
ja pasiimti, arba sunaikinti. jais atsiteisiama.
Rugpiūčio antrą
dieną kripcijos akto pataisymą,
WASHINGTON. — Senato
burti visą savo energiją ne
E.
St.
Louis,
III.
kad ateityje sukakę 28 m.
Lohse
priėmė
AmbrozeviSuomių kariuomenės takti
kitų šalių, bet tik savo ša finansų komitetas studijuo
Italai
savanoriai
EAST ST. LOUIS, III.. čiaus vadovaujamąją laiki- amžiaus ir senesni vyrai ne
ja dar daugiau padidinti tak ka iš seniau žinoma. Prie
lies apsaugai.
rugp. 6. — Vakar vakarą šį nąją Lietuvos vyriausybę il- būtų šaukiami kareiviauti ir
progos raudonųjų diviziją
Rezoliuciją pasirašo Al sus už pajamas.
rumunų
fronte
miestą ir apylinkes ištiko gesniam
pasikalbėjimui, kad to amžiaus pašauktieji
apsiaučia, suskaldo ją į da
fred M. Landon, buvęs prezi
ROMA, rugp. 6. — Iškel šiurpus viesulas ir ledų kru- Nors to pasikalbėjimo rezul- būtų paleisti iš tarnybos ir
LONDONAS, rugp. 6. -- lis ir šias sunaikina, jei ne
dentas Herbert Hoover, Han
ford McNider, pirmojo pašau Tremtinė čia veikianti nor pasiduoda. Su pasidavusiais ta aikštėn, kad praeitą sa ša. Kai kur ledų prikrušta tatai kol kas nežinomi, bet palikti atsargoje.
linio karo veteranas, buvęp vegų vyriausybė nusprendė raudonaisiais suomiai žmo vaitę sovietų karo frontan daugiau kaip per tris colius, gi spėjama, kad jis lietė
MASKVA. — Raudonoji
viceprezidentas Charles G atnaujinti diplomatinius san niškai elgiasi. Juos siunčia į per Austriją pasiųsta italų Daugeliui medžių nukapota------------------------------------------armija
sulaikė vokiečių veružnugari
nes
linijas.
Juos
pa
savanorių
divizija
yra
ru

ne
tik
lapai,
bet
ir
šakelės.
CHICAGO
IR
APYLINtykius
su
Rusijos
bolševikais
Dawes ir eilė kitų, kaip tai
rašytojų, profesorių ir re ir bendrai kovoti prieš na Valgydina, sužeistiesiems su munų karo fronte — Besara Daug namų sugadinta. Eilės KĖS. — šiandie numatoma I žimąsi ir šėlimą visam karo
teikia pirmąją pagalbą irtbijos pasieny.
automobilių nukentėję.
giedra ir šilčiau.
fronte, skelbia sovietai.
cius.
daktorių.

SUOMIAI, VOKIEČIAI
APSIAUČIA PETRAPILĮ
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Ketvirtadienis, rugp. 7, 1941

Amerikos lietuvių gyvenimas* ir veikimas
■

PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
North Side
Rugpiūčio 2

d. moterys

tės luoman įstojo

Edward

George Bakunas iš Sharon,
Pa., su Mary Anna Krikston.
Pabroliais
buvo
Bernard

Bakūnas ir Anna Krikston.
geriausios

Linkiu

kloties

gyvenime, nepamiršti Dievo
ir savo lietuviškos kilmės.

Rugpiūčio 3 d. tėvas Jus

tinas Vaškys, pranciškonas

Lietuvos,

iš

pasakė

Labai

jaudinantį pamokslėlį mūsų
bažnyčioje. Priminė apie ap
verktiną

Lietuvos

žmonių

padėtį ir apie skaudų tėvų

Pranciškonų

likimą

mūsų

tėvų krašte. Prašė Dangun
{žengimo
parapijos
narių
užleisti jiems atliekamą pa
rapijos namą, jį apvalyti ir

prtgelbėti tėvams Pranciš
konams įkurti savo nors ir

mažoką namą

čia

North

Side. Tėvai Pranciškonai la

bai gražiai buvo įsikūrę .Lie
tuvoje ir varė plačią tiky
bos ir mokslo vagą. Bolše

vizmui
užplūdus
Lietuvą,
tėvų Pranciškonų visas tur
tas ir visi namai tapo už

grobti, o patys tėvai išblaš
kyti po visus kampus, vie

ni paspruko užsienin,

kiti

pateko kalėjiman, o kiti žu
vo kankinių mirtimi. Dievo

Apvaizda

panoro,

matyti

kad lietuviški Pranciškonai

įsikurtų čia Amerikoje, stip

ną metuose, būti viena di ir dainuos chorai, kaip kas
delė lietuvių šeima, kurios metai; ten sakys prakalbas
krūtinėje
plakė lietuviška geri kalbėtojai,
Kaip kas
rintų mūsų tikėjimą, gelbė
visi
Širdis, kurios gyslomis te metai, 'ten suvažiuos
tų mirštančią Amerikoje lie
kėjo
lietuviškas
kraujas. lietuviai, seni ir jauni, čia
tuvybę ir galėtų ištiesti pa
Traukiami
ten buvo, net gimę ir ateitai, kaip kas
galbos ranką Lietuvos Pran
prieš jų norą, ir Lietuvos metai. Ar būsi ten pats?
ciškonams. Netekusiam pro
išgamos vaikai, kraujo ne Pilnesnį programos aprašy
to pasauliui reikia kuo dau
atleidžiami. (Ir rašėjas tą ; mą paliksiu išrinktiesiems
giausia šv. Pranciškaus pa
sako,
ne poetiškais jaus korespondentams, sau pasi
sekėjų ir jojo dvasios. Au
mais vedamas, bet tikrai ži likdamas pasiryžimą ten da
kos tėvams Pranciškonams
nantis ir tose dienose daly lyvauti ir kitus paraginti.
įsikurti jau plaukia.
Tuo
Miko Drangas
vavęs ir savo akimis ma
tarpu aukojo: Makštutienė
tęs). Ir, išėmus tuos Lietu
$10.00 ir Masachilskių šei
vos išgamas, nei vienas ne
myna $5.00. Aukas priima
sigailėjo savo prakaitu, kie
Dangun Įžengimo parapijos
tųjų anglių kasykloje už
klebonas
kun.
J. Misius,
dirbtų centų Lietuvos atsta
RaKimore, Md. — Rug1529 Metropolitan St. N. S.
tymo reikalams.
piūčio 4 d. pripuolė šv. AlPittsburgh, Pa. Visų para
lietuvių
• Dvidešimts septyni metai fonso, Baltimo/ės
pijų lietuviai, tretlhinkai ir
bažnyčia
globėjo
šventė.
kiti prašomi ateiti pagal jau praėjo mo tos pirmom
sios Lietuvių Diencd. Daug 96 metai, kaip, ii bažnyčia
bon, supirkti baldus ir ki
savo tautą mylinčių senelių pastatyta
ir konsekruota.
tus reikalingiausius
daly
Šventė buvo nukelta į sek
kus. Jie atidirbs šimterio šiandien jau amžinai mie
ga. įų dvasia, tačiau, rasis madienį, rugp. 3 d. Tos die
pai.
lietuvių
tarpe,
Lakewood nos vakare, parapijos salė

Kvietimas Vyčiu
seiman ,
.,
mas įvyksta ateinančią sa
vaitę, rugpiūčio 12, 13 ir 14
dd. Šv. Vincento parapijoj,
burgh, Pa. Šiuomi ne tik Lie
tuYos Vyčių kuopos bei aps
kritys, bet ypač mūsų va

dai bei visuomenės veikėjai

lankyti

Lietuviu Katalikių
Moterų suvažiavimas

Parke.

Nemažiau

Pitts-

Esplen,

nuoširdžiai

kviečiami

į

svarbų

šį

seimą

atsi

vių Diena Amerikoje

yra

tačiau

toji

j

Tai

timo ir pasiaukojimo.

kad

šiandien

be

turėjom Porkad didelė didžiuma čia gi vo - bažnyčioj
I
J
musių lietuvių nematys tos cinkulio atlaidus už sielas
Lietuyos, kurią jų tėvai ar lietuvių, kuriuos bolševikai
*
J. Karalius
ba tėvukai vadino tėvyne; išžudė.

saulutė nušvito, kai pradė nematys jos nei laisvos, nei

pavergtos. Jų tėvynė yra
čia — Amerikoje. Čia įsteig

na netraukė? Seni ir jauni, tos lietuvių mokslavietės y-

jos lietuvis jaustųsi atsidū patys

trumpakvapiai

viškos dvasios
ir
palaikytoja.
savo kūdikėliais ant rankų

ręs suvisai į svetimą gaiva kai ir senukės, ir tėvai su

lą.

Kurie atsimena

pirmą

sias Lietuvių Dienas, prisi

traukdavo
Carbon ir

gėjai su nekantrumu lauks
atstovų

bei

nes

tant,
ruošę

yra

visus

atvyks

svečių

pilnai

sutikti,

pasi

aprū

kia ištarti
statyti,

remontuoti ar

pirkti. Ilgametis IfimokSjimo Planas.

pagarbos žodį

tiems naujiems lietuvių va
dams, kurte suprato tikslo

svarbą ir jį visomis pajėgo

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

mis remia. Valio, vadai!

|Į Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

Mes,

šių

dienų

lietuviai,

irgi nebūsime neištikimi sa
vo tėvų ir tėvukų tradicijai.

TAI IDYI^ITC ūnūfn* Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpeeI
I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 apdranntl per Federal Savtngs and Loan Corporation.
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokama

pramogas visus palinksmin-

"

'

Kovir

paliko net 39,000 dolerių pi
nigų. TurtcT vykdytoju ve

testamentu

lionis

Nennakrlaadilant

wood Parką, kflr gyvensime

Trust Co. of Mt. Kisco ban

ką. Iš turto, palikta dviem
anūkėm

$1200;

krikštatė

Smalakiui $300;

sese

Lietuvoje $500;

Mt.

NEGU

RIEKSITE

MATYKITE MUS!

Nei

Mišios

šv.

ir

pamokslas,

BR. J. J. SIMONAITIS

kaip kas metai; ten giedos

KelStuto Savings and Loan Association ym lymiausta, seniau
sia ir tvirčiausia Hetuvhj finansinė ištaiga.

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

3236 So. Halsted St

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,

Telefonaa REPūblio 7868

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia

VAI.ANDOS:
10-tos iki S-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutartj.

Chicago. IIL

Jos. BL Mozeris, Sec’y.

CONRAD
Fotografas
HtirdIJa įrengta pir
mos rOAtes su mo
derniškomis
užlai
do mts ir Ho11ywood
Svlesomia
Darbas
Garanto otas.

irsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.
5

Tel.: Biznio - ENGIewood 5883
Rez.: - ENGIewood 5840

Antradieniais, Ketvirtadieniais
Lr Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

*

2158 VVest Cermak Road

(fl

Tik viena pora aklų visam gvventurul. Saugokit Jaa. letsdaml
Ulekaamlnuotl Ju modernMktausfa
metodą, kurta regUjlmo mokslu
gali eutelktl. .
M METAI PAI VILIMO
pririnkime akinių, korte (Mtaltaa
Visa akių Įtempimą.

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

Kampas ll-toe
Telefonas CANAL AKIS — Chlrago
OP1RO VAI.ANUOS
Kasdien »:00 a. m. Iki 1.10 p. m.
Tre& Ir Mt; 1:40 a. a. Iki
1:10 ». m.

Dė! sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards S088.

Rudriko Radijo Progaraimi:

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare ,
tVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Havvaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.
fi

•

• <A • '

• Ji*.

M

TeL CĄNal 0257
Rea. tel.: PROspeet 665.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Realdencija: 0600 So. Artealan Avi
VALANDOS: ll ▼. ryto iki 3 popiet
« iki I vaL

DAKTARAI
TaL YARda 8146
BALANDOS: Nuo ii iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki »
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

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

3343 So. Halsted Street
Tek OANal 5909

2155 VVest Cermak Roa'
OFISO VALANDOS
I k 1:30 — 8^0 VataU*
ir pagal sutartį.

Oftao T4L:
VIRglnia 18M

T«L YARda 2240

MA

Tat:
FBOtpaM

DR. RAČKUS

DR. C. VEZELIS

GYDYTOJAS IR OHIRUBGAB

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

1853 Weot 35th Street

LIGONIUS PRIMA i
arti 47tk Birut
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Treėlad. lr Sekmad. tik susitartus.
Seredoj pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. VVestern Avė.

Ofiso valandos:

Popiet — nuo 1 tkl S! Vak. 7
' Nedėllomls pagal sutartj

lkt t

Telefonas CĄNal 7929

DR. PETER J. BARTKUS

UR. V. E. SIEOLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonaa LAFayatte 8060
Antradieniais, Ketvirtadieniaia ir
Penktadieniais.
,

4631 So. Ashland Avė.
TeL YABds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniaia ir
ŠeStadieuiaia.

DR, CHARLES SEGAL

2202 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonai SĘBley 0434.

4729 So. Ashland Avė.

Tel. Cicero 1484

Akiniai teisingai
prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 0—8:30 P.
Trečiadieniaės pagal sutartį

1—

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

yards iyjs

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

' PHYSJCIAN AND SURGEON

DR. PETER T. BRAZIS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

DR. T. DUNDULIS

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

Telelolnas: HEMiock &S4*

4712 So. Ashtand Avė.

1801 So. Ashland A v etine

420 W. 63rd Street

1446 So. 49th Court, Cicero

Ofiao VaLi 2—4 ir
Tredladlenlaiepegal entartj,
Ren Tet: Hianock »l*0

3409 S. Halsted SL

REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Ofiao teL VLRginia 0030
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

OR. STRIKOL’IS

Plnantuojkmd namų pastatymų at
pataisymų — Nieko JmokStl — I
metai Smokėtt — ApkAlnaVlmaa
dykaL •
Lietuvis Pardavėjas
Litavimu — Vedėju

Furniture House

2201 West Cermak Rd.

2423 W. Marguette Road

Ofiso td. OANal IMS

akis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 V. v.

MEDŽIAGOS STOGAMS

JOS. F. BUDRIK

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
, VaU 2-4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir NedSHomie rasitanu.

Pirmadieniais, Trečiadieniais
.
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
ir, 6^0—8:39 vakare

VIC. 1272

Suvlrš 20 mėty praktikavimo aklų
taisyme lr gydyme
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataikys kreivas akla, trumparegyste
lr tollregyate;
palengvina aklų {tempimų, praSaliaa
galvos skaudėjimą, svaigimų lr aklų
karMj.
MODERN IAH1AI SI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVLMO RCDA1
8peclaJ0 atyda atkreipiama i valkų

Bukite Malonus
SAVO AKIMS

pove » sFAY^rrF 2H’

Td. OAHal 0122

3147 S. HaTsted St., Chicago

jų dvasia, kur rasime visa

būtų šiandien darę. Ten bus

All\ AM EI) PHOTOGKAPMY
n A-.sr possibi.e

DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DANTISTAS
PIRM

3939 So. Halsted St

TeL

W(1LK STIBIO
194“ W«sr

paliko

DR. P. ATKOČIONAS

bu

tai, ką jie darė, ir ką jie

MUSŲ PASITIKftJIMO IR MTtVERMftS REKORDAS

Patarnavimo,

Visi tad važiuojame į Lake-

Lietu

Tyrinėjant atrasta, kad jis

pinti nakvynėmis ir ruošia

Carr-Moody Lumber
Company

iš
Schuylkill, tikslas turi būti — rėmimas
Northumberland lietuvybės židinių Ameriko

Pasijonisčių įstaigų. Čia rei

45 Metai Sėkminga
Vieno KUjento l

LIETUVIS
AKIU GYDYTOJAS
SPECIALI STAS

skiepintoja
Tad ir jų

mena tas nedrąsias viltis,
kurios tačiau žadino ir ra apskričių, daugiausiai trau je — kaip tai Marijonų, Ka
gino mus prie didesnio tau kiniais į Lakeside vieną die zimieriečių, Pranciškiečių ir

PASKOLOS

DR. VAITUSH, OPT.

senu ra ir bus jų vienintelė lietu

paskyrė Veviržėnų,

turtą

Gyveno vienas. turčiams lietuviams.

sumanymais bei patarimais. AMEkIKOS LIETUVIŲ
Seimo programa jau anks rRea. 0968 So. Tahnsn Avė.
čiau buvq paskelbta spau Km. Tel GROvehiU 0017
Office teL HEMiock 4848
doje. Dabar gi seimo ren

bendraus je jau pasitikom ir būrį Mo

rugpiūčio 15 d. Šių dienų ėmė atostogas — ne poil
vardą sėkmingiau, negu žo lietuviai, Lietuvių Dieną ap siui, bet įgyti daigiau moks
lo
Washingtone
katalikų
džiai, negu kalbos...
vaikščiodami, savo pasišven
UnSversiteteP
timu ir aukomis, kurs Ame
Panelės
fev. Anntoliškos
rikos laisvės šalyje naują,
jauną Lietuvą. Mes žinom, šventėje, 2 d. rugpiūčio, sa

tinio susipratimo, pasišven

likusį

prie jaunimo judėjimo savo

amžiais skelbs lietuvių

diena ■ yra taip kietųjų an jome tiktai tautiniai įsisą
glių apskričių lietuviuose į- moninti. Na, ir ko toji die
sigafėjus,

St.

DR. A. J. BERTASH

save, taip sakant, įsiamži buvo dar dienos pirm negu
nus. Daug metų yra praėję Lietuvai
nepriklausomybės
nuo pirmosios,

Court

PHYSICIAN AND SURGEON
iš
Kadangi seimo vieta ran 4645 So, Ashland Avenue
Rugp. 3 d. įvyko iškilmin dvasia ir pirmosios Lietu terų Sąjungos atstovių
gas Sv. Pranciškaus akade vių Dienos iniciatorių; kir Clevelando, Ohio: K. Štau- dasi tarpe Sheraden ir Mc
OFISO VALANDOS:
mijos pašventinimas. Pats rie šiandien mums tiksliai pas savo automobiliu atvežė Kees Roeks, tad patartina Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedčliomis pagal sutartį.
vyskupas Boyle atliko apei nėra žinomi, ar vis dar yra svečią St. Gabaliauską, sa vykstantiems
seiman
per
Office teL YARds 4787
gas. Aplinkybės taip susi gyvųjų tarpe, ar buvo su vo žmoną ir kitas Clevelan Pittsburgh pasirinkti Route Nanuj tel. PROspeet 1930
dėjo, kad visbs kalbos buvo grįžę Lietuvon ir paskuti do atstoves. Turėjom gar 51 ir vykti McKees Roeks TeL YARda 5921.'
Ree.: KEN w ood 6107
tik angliškai.
Supraskime niojo Lietuvos smako pra bės susipažinti su svečiais linkui. (West Carson St. iki
Rugp. 4 d. prasidėjo Mo Tabor St.).
seserų padėtį ir jų už tai ryti už jų lietuvybę, toje
Taigi, iki pasinlatymo seinesmerkime, nes jos lietu žemelėje, kurią jie taip la terų Sąjungos seimas šv.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso
vaL nuo 1—3; uuo 0:30—8:30
bai
mylėjo.
Mišiomis.
vių jausmų nenorėjo užgau
me!
756
West 35tb Street
Kun. A. Dubinskas po aL. V. 29*-to seimo rengėjai
ti. Lietuvybei jos tarnavo
Šiandien mes, jų sūnūs ir
n
savo
ir tarnaus visą savo gyve dukterys, ir jų anūkai ir a- tostogų pradėjo eiti
LIETUVIAI
Nuo 2 d. rugp. REMKITE IR PLATINKITE
nimą. Tas gražus moderniai nūkės, irgi apvaikščiosime pareigas.
įrengtas akademijos pasta tą pačią dieną — žolines — kun. dr. L. J. Mendelis pa JLATALIKIšKĄ SPAUDĄ.

tas

$300, o

katalikų
bažnyčiai,
lio 21 d. mirė Antanas An- voje,
kad
ji
jo
turtą
išdalintų
be
diejauskas. Jis gyveno
69

nepaprastai viui
ir prisidėti riai

DVIDEŠIMTS SEPTINTOJI LIETUVIŲ MENA
Lahewood, Pa. — Lietu

nyčiai

Brooklyn, N. Y. — Birže

Lietuvos Vyčių 29-tas sei

Tabor St.,

Kisco Šv. Pranciškaus baž

Paliko daug pinigu

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat

Ir 49th Ct

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir f>«gal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero Į18 i

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(2-troa labos)
TeL MIDvray 2880
Okfcago, IR
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki t
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Bekniad. nuo 10 iki 12 vai. Vyto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tai. YARda 0994

Res. Tel. KENvvood 4300 /
VALANDOS
Nuo 10-12 t. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vsk.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dienų

Kautynėse per nepriklau

2500 YVest 63rd Street

somybės karą

OFISO VALANDOS:
Nue 1—4 ir ano 7—9 vakar*
Taipgi pagal sutartį,
fonaa PROspeet
Ofiao talafa

me pasauliui, kad esame lais

S

vės verta

mes parodė

"r

i

TT' '

JI* v*

i**V*,J’* •'•>!'4 • . >f ’

A

Ketvirtadienis, rugp. f, JViS

1'

V

telį druskos į kvortą van
ŠV. TĖVO PALAIMINIM AS MARIANAPOLIO
dens.
KALVARIJŲ ŠVENTIMO IŠKILMIŲ DALYVIAMS Tropiškuose kraštuose,
žmonės laižo druską prieš
JO
ŠVENTENYBE
gerdami vandenį. Amerikos
(Sv. Tėvo Atstovo Arkivyskupo A. G. Cicognani laiškas
POPIEŽIUS
PIJUS
XII
TT. Marijonų Provincijolui Kun. Dr. J. Navickui)
dirbtuvėse, ypač geležies lie
jyklose, prie vandens fonta
1941 m. liepos 4 d.
nų yra padėta druskos ply
Didžiai gerbiamas ir brangūs Tėve,
telės, kurias darbininkai nu
Esu tikrai laimingas, galėdamas Jums pranešti, kad
ryja gerdami vandenį. Drus
Jo šventenybė Popiežius Pijus XII malonėjo suteikti
ka apsaugoja žmogų nuo
ypatingą Apaštališkąjį Palaiminimą tiek Amerikos
kaitrinio huleipimo.
Provincijos Tėvams, tiek ir visiems tiems, kurie su Ju
Žmonės, turintieji silpną
mis šiandien Marianapolio Kolegijoje dalyvauja Kry
širdį, ar anemiją, arba kurią
žiaus Stočių pašventinime, šią valandą, kada karo ap
yra nutukę, kaitros metu
linkybės sunaikino tiek daug šventovių, Aukščiausiojo
ypatingai privalo pasisau
Ganytojo širdis jaučia paguodos ir susiraminimo, ka
goti. .
da Jis regi kylant naujus maldingumo židinius. Esu
tikras, kad Tėvams Marijonams nėra nieko malones
Daktaro Atsakymai į
nio už šitą Kristaus Vietininko dalyvavimą iškilmin
Klausimus
gose Jūsų Kolegijos apeigose. Iš savo pusės aš trokštu
E. Ž. klausia: — Labai
taip pat prisidėti prie Jo šventenybės tėviško palan
mėgstu valgyti greipaus (vy
kumo pareiškimo, ta proga nuoširdžiai sveikindamas.
nuoges), bet kaimynas mane
Aš viliuosi, kad šiandien Marianapolio Kolegijoje pra
baugina.
Sako, nuo sėklų
Šiomis dienomis kun. dr.
dėtas maldingumas tęs garbingas uolaus tikėjimo tra
Jonas Navickas, MIC., Ma- galima gauti ependicitis. Ar
dicijas, kurios išaugo Lietuvos Kalvarijose, ir kad šią
rijonų Provincijolas, gavo tame yra kiek tiesos? ir tt.
valandą teikiamas Popiežiaus Palaiminimas bus vi
Atsakymas E. Ž. — Ope
Jo šventenybės Popiežiaus
siems, jį gaunantiems, dangiškojo palankumo ženklas
Pijaus XII palaiminimą TT. ruojant ant apendikso, kar
ir rinktiniausiųjų Dievo malonių nuolatinis laidas.
Marijonams,
Marianapolio tais randama įstrigusių vy
Reikšdamas pagarbą ir geriausius linkėjimus, as paBtatybo8 rtmė. nuogių seklų. Taigi vynuo
silieku
jams - aukotojams ir vi gių sėklos yra viena iš apen
Jūsų Kristuje,
siems tiems, kurie sekma dicito priežasčių.
Atsakymas K. A. — Kar
dienį, rugpiūčio 10 d. daly
(pas.) A. G. CICOGNANI,
vaus Kalvarijų šventimo iš tais pavyksta atpratinti vai
Laodicėjos Arkivyskupas,
ką nuo nagų kramtymo, jei
Apaštališkasis Delegatas kilmėse.
kasdien aptepama pirštų ga
šalta ir drėgna, kūno tem lai su tineture of capsicum,
Kalvarijų šventinimo Marianapolio
peratūra žemiau normalio arba su kitokiais bet nepa
stovio ir, .jei kas nors jo ne vojingais vaistais.
iškilmių tvarka
Washington,

L

10 vai. ryto (Vasaros me
tu—Daylight Saving Time).
Jo Ekseelncija VYSKU
PAS HENRIKAS O’BRIEN,
D. D., laikys šv. Mišias ir
suteiks kunigo šventinimus
dijakonui Antanui Sandžiui,
M. I. C. Asistoje bus šie
rkunigai: KUN. DR. KAZI
MIERAS RĖKLAITIS, KUN.
DR. VINCAS ANDRIUŠKA
ir KUN. DR. JUOZAS VAŠ
KAS.
Pamokslą pasakys
KUN. JUOZAS MACIULIONIS.
(Kurie nematė šventini
mų į kunigus, turės progos
tą rytą savomis akimis pa.
matyti, kaip teikiamas kuni
gystės sakramentas. Žmonės,
išklausę ankstybųjų Mišių
savose bažnyčiose, pilnai
galės spėti į šias iškilmes).
3 vai. po pietų (Vasaros
metu — D. S. T.).
Kalvarijų
šventinimas.
Kalvarijas šventins Jo Pra
kilnybė KUN. PRALOTAS

D.

IAI

GRENLANDIJOJ

f "*

ą

B;

gr

—

Saulės pritrenktąjį reikią
gelbėti šitaip: paguldyti ne
i laimingąjį pavėsyje; nuimti
visus drabužius, dėti šalto
Kaitroms siaunčiant, daug
vandens
kompresus
ant
žmonių neištveria.
Vienus
sprando, ant galvos ir kruti
saulės spinduliai užmuša, o
nės. Jo galva privalo būti
kiti neleipsta nuo kaitraus
pakelta ir visas kūnas vėdi
oro.
namas su bet vėdyklė (ar tai
Yra idideli^
skirtumas
su popiera, ar su rankšluoštarpe saulės spindulių smū
čiu,
ar su marškiniais). Kai
f
gio ir kaitrinio nuleipimo.
ligonis atsipeikėja, reikia
Ir gelbėjimo būdai yra taip
duoti gerti vėsaus sūdyto
gi skirtingi.
vandens (tik be ledų!). Ne
Kuomet saulės spinduliai
valia duoti gerti šnapso, nes
žmogų pribloškia, simpto
nelaimingasis nuo to gali
mai yra tokie: veidas parau
mirti. Pavėsis, šalti kompre
dęs, oda karšta, galvą labai
sai ir kūno vėdinimas — tai
sopa, didis troškulys kamuo
svarbiausi dalykai teikiant
ja, norisi vemti, kūno tempe
pagelbą Baulės priblokštam.
ratūra aukšta, nelaiminga
Kai žmogus nuleipsta nuo
sis kliedi ir blaškosi, galop
netenka sąmonės ir, jei nie karšto oro, tai simptomai
yra tokie: veidas išbalęs, oda
kas jo negelbsti, miršta.

Oi

fUraugrao-'

Acme teiepnoUM

Katalikiškos pamaldos Grenlandijoj. Šv. Mišias laiko karinis kapelionas kun. Walsh.
Yra sakoma, kad tai pirmutinės toje saloje Mišios nuo 15-to šimtmečio.

Motina protestuoja
dėl sūnaus
nušovimo
PENDLETON, Ind., rugp.
6 — Fort Knox, Ky., kali
niai kareiviai sukėlė riaušes.
Apšaudymo metu nušautas
kareivis Carl. B. MacClellan,
19 m. amž.

Cia gyvenanti nušautojo
motina, Mrs. Mary McClellan
Foster pasiuntė karo depar
tamentui protestą.
gelbės, tai nelaimingasis gali
Mylėk savo artimą, kai}
Motina pareiškia, kad tas
JONAS AMBOTAS, pade numirti.
pats save. — Kristaus žo įvykis nepaprastai įdomus.
dant garbingosios kunigijos.
Matyt, stovykloje turėjo bū
Nuo karšto oro nuleipusi džiai.
Palaiminimą suteiks Jo Eks
celencija VYSKUPAS HEN gelbėti šitaip: paguldyti li
gonį ten, kur yra daug oro;
RIKAS O’BRIEN, D. D.
Ateinant vyskupui, giesmę galva privalo būti paguldyta
“Ecce sacerdos magnus” žemai; ant galvos uždėti Šal
giedos Šv. Juozapo choras, tą kompresą ir tik ant gal
Waterbury, Conn., vadovau vos, o niekur kitur. Kadangi
jant prof. Aleksandrui Alek kūno temperatūra ir jėgos
silpsta, tai šiuo atveju reikia
siui.
Iškilmėse dalyvaus šie kūną šildyti. Reikia dėti šil
■4
.
dytuvus
(karštas
plytas,
ar

chorai arbą jųjų daliniai:
su karštu vandeŠv.
Juozapo.
Waterbury, ba
.
niu
ir
tt.)
prie kojų, reikia
Conn.; Šv. Jurgio, Bridge
šildyti
pilvą.
Prie nosies
port, Conn.; švenč. Trejybės,
Hartford, Conn.; Šv. Kazi galima prikišti bonkutę su
miero, Providence,
R. I.; aromatiniu amoniako spiriNekalto Prasidėjimo, Cam- tu, kas padeda atgauti sąmo
brfdge, Mass.; Šv. Roko, nę. Kai ligonis atsipeikės,
Brockton, Mass.; Šv. Pran reikia duoti gerti sūdyto
ciškaus, Athol, Mass.; Šv. vandens tiek, kiek tik jis va
Šv. Juozapo, Lowell, Mass ; lios išgerti. Druskos dėti 1
Šv. Pranciškaus, Lawrence, arbatinį šaukštelį į kvortą
vandens.
Jei ligonis neat
Mass. ir kiti.
Pamokslą Kalvarijų šven gauna sąmonės, tai pasųdytą
tinimo iškilmėse pasakys vandenį reikia leisti paleng
KUN. JONAS BALKONAS. vėl į grobo galą, levatyvos
būdu.

Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

i

KAREIV

C.

Sveikata - Brangus Turtas
Saulės ir kaitros
smūgis

AMERIKOS

ti kokia nors netvarka. ArBERLYNAS. — Naciai pa
šiaušia tas, kad kareivio nu-I sidirbdino submarinams bašovimas per keturias dienas , zes Prancūzijos pakrantėse,
buvo slepiamas. Atsakingi
asmenys turi būti patraukti
atsakomybėn, sako motina.

Getting Up Nighls

Aslhma Mucus

Loosened First Day
For Thousands of Sufferers

Choklng, Kaspine, vheezlng spasms ot
Bronchlal Asthma ruln zleep and energy. bgredlents ln the prescrlptlon Mendaco qulckly clrculate through the blood and commonly help loosen the thick strangllng mucus
the first day, thus aidlng natūraln palltatlng
the terrlble recurrlng choklng spasms. ana
ln promotlng freer breathlng and nstful
aleep. Mendaco ls not a smoke. dope, or lnJectlon. Just pleasant. tasteless palllating
iableta that have helped thousands of sufferers. Prlnted guarantee vlth each package
—money back unless completely satlsfactory.
Ask your druggist for Mendaco today. Onty Mc.

MakesManyFeelOld
Do you feel older than you are or auffer
from Oettlng Up Nlghts. Backache. NervouaBM, Lee Pelne,
Palna, Dlaalness,
Dlaalm
Bvollen
"
Aukles,
----Rheumatlc
Burn
malte Paltis.
Palna, Burnine,
seanty or frethat your
guent passages? lf ao,, ramember
i
health and that
Kldneya ________
are eltai to_ your
yo
these symptoms may be due to non-orcanio
and non-systemle Kldney and Bladder troubles—ln such cases CY8TKX (a physlclan’s
prescrlptlon) usually glvesprompt and Joyous relief by helplng the Kidneys flush out
potsonous ezcess actas and «astes. You have
everything to galn and nothlng to loae ln
trylng Cystez. An lron-clad guarantee
vrrapped around each package assures a refuna of your money on return of empty
package unless fully satlsfled. Don’t take
chanees on any Kldney medlclne that ls
not guaranteed. Don't delay. Oet Cyetez
*
(Blss-tez) from your

Cystex

druggist today. Only

SSe. The guarantea
gys.1,1 ti.it litui, proteets you.

ienrascio "Draugo’’
t

*

.

bonkas

25 METU JUBLIEJAUS

KNIKAS

Kiekvienu atveju, ar tai
žmogų saulės spinduliai pri
blokštų, ar tai nuo kaitros
apleptų, būtinai reikia šauk
tis gydytojo pagelbos. Tuo
met bus galima
išvengti
komplikacijų ir gyvybei pa
vojų.
Kai labai šilta, tai žmo
gus prakaituoja ir jį trošku
lys kamuoja. Prakaitu ga
ruojantis vanduo vėsina kū
no temperatūrą. Prakaitas
yra sūrus; reiškia, iš kūno
išeina druska. Druska pa
gelbsti kūną vėsinti. Kai
žmogus išgeria daug prėsko
vandens, o su prakaitu drus ■
ka išeina į paviršių, tai kūno
viduje pasidaro druskos nedateklius. Tuomet žmogui
ledaka darosi, jam galva
pradeda svaigti. Užtai karš
čių metu, patartina
gerti
sūdytą vandenį, dedant vie
ną lygmalą arbatinį šaukš
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Amerikiečiai ir karas

DRAUGAS

Paskutinieji kongresmono Lewis D. Thill išsiuntinė
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
MS4 South Oakley Ava.
Chicago, Illinois
Publlshed Daily, except Sundaya
A member of the Catholic Press Association
SubHcriptions: One Year — $6.00; 8ix Months _ $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 centą.
Advertislng in "Drauga*" bringa best results.

tųjų atviručių aavo balsuotojams daviniai rodo,
jog
jo apylinkėje (penktajam kongresiniam distrikte) 7.43
nuošimčiai žmonių pasisakė už Amerikos įstojimą į

karą ir 92.57 nuošimčiai prieš karą.
Panašias

atvirutes

savo

balsuotojams

išskintinėjo

ir Wisconsino kongresmonas Harry Sauthoff. Jis iš
siuntė 107,500 atviručių ir iki šiol grįžo jau 62,158

DRAUGAS

Atsakymai, kurių 08,557 yra prieš Amerikos dalyva

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metu — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
• Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiuniiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja mašinėle), 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.

vimą ir 3,601 už dalyvavimą kare. Tuo būdu 17 prieš
vieną.

tas skelbia, jog vokiečių šuo
marinai šiomis dienomis nu

aiškią medžiaginę paramą Anglijai.

skandino

Browderį paleidus...
Paskutiniuoju laiku mūsieji komunistai ir dabartinis
Amerikos*komunistų vadas Robert Minor reikalauja,
kad iš kalėjimo būtų paleistas Kari Browderis vado

vauti Amerikos darbininkams Krašto apsaugos darbui.

Mes pripažįstame, jog Brovvderio gabumų asmuo bū;

tų Amerikai naudingas, jei šiuo laiku kraštui būtų rei
kalingas patyręs pasportų klastotojas. Tačiau reikia

paleistas iš kalėjimo tik tam, kad vadovautų darbo
Brovvderį paleisti iš kalėjimo tam, kad jam ir kartu
su juo tūkstančiams Maskvos agentų būtų leidžiama
vykti į frontą kovoti už jų mylimąją Rusiją, tektų

riose dalyvavęs Anglijos ministeris pirmininkas Chur-

chill

ir Harry Hopkins, paskutiniuoju laiku lankęsis

Maskvoje, nors Washingtono oficialieji sluogsniai šiuos

Ar tokios konferencijos tikrai įvyko ar ne, nežinia,
bet kad jos galėjo įvykti — labai galima, nes to kaip

tik reikalauja paskutinieji tarptautiniai įvykiai.
šiose konferencijose, jei jos tikrai įvyko, greičiau

sia aptarta, bendras Amerikos-Anglijos veikimas Azi

Reikia manyti, jog rusų-vokiečių fronte padėtis pa

sidarė rimta, nežiūrint Maskvos ir labai optimistinių

pranešimų. Apie šią padėtį, aišku, geriausiai žino Hop
kins, kuria tarėsi su Stalinu ir Molotovu. Galima laukti,
kad grįžęs Washingtonan Prezidentas Rooseveitas pla-

čiau paaiškins apie Rusijos būtinumus ir jog bus pa

siūlyta platesnio masto parama Maskvai.

Pasikeitimai kabinete
Washingtone

jog netrukus Amerikos

valstybės sekretorius Hull pasitrauksiąs.

vadas...

Vokietijoje

oficia

šavikus, tai nebus jokių foni.

girdi, neužuodžia ir nejaučia,
o balšavikai — ką ir besa

garsus

dami ne tik girdėjo, užuo

fieldmaršalas

Hindenburgas

von

paskirdamas

vyriausiuoju vadu

austrų-

Valsty

ro milijardo dolerių...

cagos

airiai

labai

laimę ir rojų Stalino saulėj.
Taigi, lietuviškų balšavikų

kių rūšių kakročių ūsus.

airių

draugijų

susi

»/ T*

• I

•

VOKIGCIdl ISpdniJOJ
Rusijos-Vokietijos karui iškilus Ispanija dar labiau

nedateklių, Ispanija įsileidusi vokiečių kariuomenę.

Tiesa, oficialiai skelbiama, jog prie La Linejos, ša

tačiau svetimšalių šaltiniai pareiškia, jog šiai divizi

jai ne tik vadovauja vokiečiai karininkai, bet joje esąs

nemažas skaičius ir vokiečių kareivių.
Divizijos vėliava yra ispaniška, bet jos ženklas kon

“Kuriai pusei tikėti — rusams, ar vokiečiams? Aiš
ku, kad abu pilnos tiesos nepaskleidžia. Pirmiau sovie

tų melagystes atskleisdavo žemėlapio vietovės. Bet da-

.bar naujų vardų nebeskelbiama. Paskiausiai esame gir
Viazmą,

140

myilų

doras. Tai tas pat ženklas, kurį vartojo vokiečiai, da

lyvavę Ispanijos civiliam kare.

Manyti, kad ,šiuo momentu vokiečiai, prisidengę is
panų vardu, pradėtų kokią nors ofensyvą prieš Gib
raltarą nėra galima, bet atrodo, jog nacių generalinis

štabas, vis dėlto, optimistiškai nusiteikęs dėl karo Ru
sijoje ir jau rengiasi naujiems žygiams.

atstui nuo Maskvos. Tikėjomės veikia išgirsią apie Bo-

•

rodiną, kurs yra pusiaukely nuo Viazmos į Maskvą.

Lotynų Amerikoje labai paplito

taip vadinamųjų

Bet kol kas (bent šiuos žodžius rašant) apie Borodiną

1 “laisvųjų italų” judėjimas, kuriame daugiausia daly

nė žodelio. Reiškia, vokiečiai pirmyn nepasistūmė, o

vauja didesni prekybininkai italai. Kartais tai labai

jei pasistūmė, tai nedaug. Galima įsivaizduoti, kokiu

gali būti, jog Jungtinių Valstybių ekonominės represi

desperatišku ryžtingumu sovietai

gina Maskvos-Smo-

jos prieš ašies agentus taip paveikė į italus, kaip vo

lensko barą. Jie nujunta, kad netekę Maskvos, neišlai

kiečių karas į komunistus. Pavertė juos demokratijos

kys p'olitinio sukrėtimo ir savo valdžia bus priversti

“šalininkais”...

likivduoti. Reikia tik, kad trūktų

paskutinis statinės

lankas, t. y., kad raudonoji armija visiškai subyrėtų.

Vokiečių karo vyresnybė Oslo, Norvegijoje uždraudė

Vokiečiai sako, kad ji baigia smukti. Sovietai tai už-

civiliams gyventojams

ginČyja, pridurdami, kad raudonoji armija visu fron

vietose, kur esama anglų minų. Atrodo, jog anglų žy

tu tvirtai laikosi ir vietomis atkakliai vokiečius ata

giai Norvegijon buvo sėkmingi. Čia jiems labai pa

Už kelių dienų pamatysim,

kieno buvo tiesa.

Gal būt, kad vokiečiai netolimą ateitį pergreit atkėlė
artyn. Tur būt jie perorganizuoja savo armiją ir siun

čia į frontą naujas divizijas. Kai jų sąstatas bus pil
nas, tuomet gal ir netikėtumų susilauksime.
a
“Tas pat ir su Leningradu. Jis jau esą* apsuptas ir

bet kuriuo momentu būsiąs paimtas. Deja, tas momen

lankytis

tam

tikrose

pajūrio

deda norvegai.
•
Gaunama patikimų Žinių, jog Vokietijos generalinis

štabas Rusijos fronte stengiasi laikyti Rumunijos ir
Vengrijos kariuomenes toli nuo viena kitos. Mat, vis
“draugingumo”
•

labiausiai
kūno.

pasėkos.
...

’

tas vis kažkaip iš rankų išslysta. Na, toliau numanan

Jei tikėti rusų ir vokiečių oficialiesiems komunika

tieji pranašai davė vokiečiams 8 savaites. Pažiūrėsim,

tams, tai šiandie rusai jau turėtų būti Berlyne, o vo

kas įvyks už dviejų savaičių.”

kiečiai Maskvoje....

nudegti

saulės

Kandidatai,

norėda

mi žinoti, kokios to kontesto dovanos, paklausė kontes-

— Kiek gaus tas,

bus brunetiškai

kuris

saulės nu

degtas?

— $100.
— O kiek tas,

kurs

bus

panašus į šokoladą?

— $500.

— O ką gaus tas,

kuris

bus panašus juodžiui?
— Bus pakartas!
Po beržinės košės
kas eina

skųstis

Jonu
babūnei

mamą.
— Tai nieko, — sako jam
babūnė. — Motinai

komiaijo-

paskelbė,

silpnapročių namuose

jog

valia,

lietu

ką.
' — Bet babūnė esi mano

mamos mama.

viai, proporcionaliai sudarą

— Esu, tai kas.

labai mažą nuošimtį.

— Taigi ir atėjau prašy

“Del ko taip yra, lengva
Visi

suprasti.

protestą

prieš pakorimą šio garbaus

tuojau

vyro....

partiją.”
Nelė

Lakstė orlaivis... Užvakar

moji divizija”, kuriai vokiečiai davę karo reikmenų,

ir galimomis šio karo pasekmėmis “Darbininkas” rašo:

ofisas

protas

vienijimas išnešė

“byče” paskelbtas kontestas

jei yra reikalas, mušti vai

“Cook County
nierių

pradėjo

vienam

dė, jautė ir matė Lietuvos

pradeda

tie, kurių

kad mama

ti,

įsirašo į komunistų
(S.).

Lapė

Brooklyn’o

ant Lincoln parko lakstė la
kūnas Louis Gerston. Pasi

vienas atostogų

žiūrėti susirinko daug žmo

bežiūrint vėl reikės “grįžti

nių. Belakiojant vos neatsi

į mokyklą, apsikrauti kny

tiko didelė nelaimė...

gomis ir kandžioti rašaluo

kad belikę

tik

mėnesis ir

tus nagus.”

Didžiausias pasaulyje ar-

savo dukrelę.
— Ar čia

kinsis

katalikas.

pirštų nagus.

Grąsus šešėlis

kandžioti

rašaluotus

gyvena Mikas

Pamerniackai?

Ant

floro gyvena Pamer,

pirmo,
o ant

antro — Niackas.
— Tai tikrai jie, neB, gir
dėjau, nesenai divorsavos.

— Jonuk,.kiek turi metų?
* — Nežinau.

Išeina, kad N. Lapė mo

kitektas, Bramate, — buvo

apmuštum

šlubuoti,

“V.” rašo,

lia Gibraltaro, sudaryta nauja Ispanijos “Tankų pir

Sąryšyj su vokiečių ir rusų neįtikėtinais pranešimais

Jie Amerike gyven

jutimo organai bytina viso
Jungtinių

Floridos pamary

— Nežinau.

stybių rodomo palankumo ir įvairiausių ekonominių

Rytų fronto galimumai

tūkstančių

Sumnsr Welles.

jos, bet gavusi atsakymą, jog šių reikmenų bent šiuo

būsią paskirta bent du laivai.

už

kyti!

cagos

prapešama, jog nežiūrint Anglijos ir Jungtinių Val

gasolino ir manoma, jog gąsdino gabenimui Rusijon

pri-

liai paskelbta, kad vokiečių

jų patrioto Casemento. Chi

šiusi iš Amerikos tankų, orlaivių, ginklų, ir amunici

kuoja.

vyriausias

Hindenburgas

zignuoti sveikatos sumetimais.

palinko ašies pusėn. Pirmiausia suorganizuota legijo-

Tada rusai prašė

paimsime

jei

mailių savo ūsais nieko ne

nerimastauti dėl nužudymo

ėjęs sekretoriaus pareigas

Ale

Kakročiaį

pareiškiama, jog sekretoriaus žmona raginanti jį re

nas ispanų kovoms rytų fronte. Dabar gi patikimai

momentu Amerika negalinti duoti.

Daugeliui tas atrodys foni.

Nesijuokti

to vedėjo:

jaučia.

liną nušovė...

metu sekretorius nesijaučiąs nė kiek geriau. Taip pat

Jei šie gandai pasitvirtintų ir Hull tikrai rezignuo

užuodžia ir

klodui kad ir lietuviškus bal-

Airiai nerimastauja... Chi

Prieš mėnesį Hull buvo išvykęs poilsiui, bet šiuo

pasekretorfus ir laikinai

ūsus jie girdi,

bių biudžetas siekia pusant

eina gandai,

Per

biausi organo člunkai.

Suomijoje.
Kalbama,
kad
rusų artilerija vieną zeppe-

Šįmet

Iki šiol esama žinių, jog pirmiausia Rusija papra

kautynės vyksta apie

bveaoorgą,

tvirtovę

»

tų, Labai galima laukti, kad jo vietą užimtų dabartinis

joje prieš Japoniją ir rusų-vokiečių karas.

kad

žinių, kad didelis skaičius
vokiečių žeppeiinų užpuolė

kabinete įvyksią pasikeitimai. Sakoma, jog dabartinis

gandus užginčija.

dėję,

rusų

užpuolė

sus...

ku

gazieta

lietuviška

užklausė savo skaitytojų, ar

vokiečių armijoms prieš ru

tik pasidžiaugti ir pasveikinti.

Prezidento Roosevelto jachtoje, kur nors šiauriniam

konferencijos,

Viena

kročiams jų ūsai yra svar

tvirtovę... Stokholme gauta

rusų

Prašau

Po Svietų pasidairius

jie žino, kad visų rūšių ka-

Zeppelinai

masėms. Jei Amerikos komunistai būtų pasiūlę, kad

vykstančios ar įvykusios

garlai

•

tui būtų naudinga, jei šis nubaustas nusikaltėlis būtų

Atlante,

dar kelis

vius....

tssadauggja Jflsų katallkUko dlaaraSClo skaitytojų skal-

jog

Vokiečiai skandina garlai

vius.... Anglijos adiniralite-

labai abejoti, kad Amerikos žmonėms ir pačiam kraš

Pasaulio sostinėse plačiai skleidžiami gandai,

1916 m.).

kiai rodo amerikiečių nusistatymą prieš karą, bet už

•

Pasitarimai Atlante

“Draugas”, rugpiūčio 7 <L

Bendrai, iki šiol pravestieji bet kokie balsavimai aiš

Lietuvių katalikų dienraMto “Draugo" rfimfijama lr skaitytojams
slunfilu sveikinimus lr geriausius llnkljimual
Jūsų dienraStis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas
apie Įvairius katalikams {domius dalykus bet nurodo tikėjimo tie.
sas, gina Ir saugo Jas auo amUnoJo Usanymo priešių.
* AMLBTO GIOVANMI CIOOGHAMI.
laodleea Arkivyskupas,

J

Kuomet gi

miau mama turėjo 26 metus.
Dabar ji sako turinti 24 me
tus.

I

DRAUGAS

Ketvirtadienis, rugp. 7, 1941
*

VICE-PREZIDENTO SCNUS ARMIJON

Alla Rachmanova

POTVYNIS
Prie marių krašto stovi senas, tuščias, nykus namas,
Iš tolo modamas apleistų sienų rūstumu.
Nuo slenksčio žvalgosi tylus akmuo; aplink ramu,
Nors vandens horizonte ošia amžinai neramūs.

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Pro piiną mėnesį upelis bangeles ridena
Tolyn, tolyn... O kur gėlus tekėjimas sustos?
— Sugrįžk, sugrįžk atgal! — Susikaupimo valandos
Šlamėjime tiesiu rankas į sūrų Okeaną.

Išvertė Ant. Pauliukonis
%b

.U. TOMAS

Ant lango šypsosi gėlė iš indo kristalinio
.Ir žvaigždės šypsosi ratu pas debesų duris...
Jau kyla potvynis, širdy pasaulį jau skandina.

(Tęsinys)
Sausio 15 d.
zjianiaa Vasiijevna Pesockaja apie nieką daugiau nt
šneka, kaip tik apie caro šeimą. Jei jos žodžiais tikėti,
bėgti jau viskas sutaisyta. Bėgti suprojektuota rytą, kai
caro šeima eina melstis į bažnyčią. Čia jie šlajukėmis turi
būti nuvežti j vieną trobelę miške, o iš ten, persirengę, kai
•i tik pasitaikys proga, pasprukti toliau, į Angliją.

— Jūs turit apie tai mažiau kalbėti, bet daugiau ne
atidėliodami veikti, — pastebėjo piktokai vienas iš sve
čių. — Gal būt, paskiau bus jau per vėlu. Juk kaip
lengva uždrausti carui vaikščioti į bažnyčią!
— Taip, šiuo atveju, be abejo ,būtų sunkiau! — at
sakė susirūpinusi viceguberantoriaus žmona.

Sausio 20 d.
Pas mus vėl buvo krata. Bet žmogus prie vieko pri
pranti.
Kai pamatėme, kad nieko nesuims, leidom ka
reiviams ramiai knistins, kur tik jiems patiko. Jie, iš
eidami, drauge su savim pasiėmė sidabrinius indus, kelis
žit-aus ir gana stambią sumą pinigų
Paskiau mes su
žinojom, kad tai buvo kareiviai, kurie, k^ip sakoma, “pa
tys susitarė padaryti kratą ir ją įvykdė savo inicijatyva.” Kai tėvelis norėjo pareikalauti, kad vėl grąžintų
pagrobtuosius daiktus, jam atsakė, kad tai būtų visai
bergždžias darbas.

'

V

1918 m. vasario 1 d.

Padangių pusnynais pro nuskendimo tiltą bris
Į vakarus, į vakarus minčių skaistus šešėlis
Ir saulę nešis ant galvos,*įiaip nekaltųjų vėlės.

Vienancijus Ališas, Sao Paulo
smėlį grąžinti atgal, o nau
— Atsargiai, — nelipk ant
jai atlietas dalis nuleisti že karštų geležies blynų, batus
myn, kur jos iš pradžių su sudeginsi, — perspėjo mano
kamos tam tikruose kubiluo prietelis.
se su mažais gelžgalėliais ir
t Drangos Avine lotttpnoiv*
O čia pat trūsėsi darbi
Robert Brown Wallace (viduryje), sūnus vice prezidento ir jo motina. Su juo kar taip nusivalo nuo smėlio. To ninkai. Su kūjais jie daužė
liau nuo jų nukapojama, nu
tu yra du draugai, kurie sykiu įstoja į armiją.
formas. Karštis buvo toks
trinama nereikalingi atsiliedidelis, kad mums stovint
ję
Iškišuliai.
Pagaliau
tos
Magnetas geležis, kaip
mušė prakaitas. Jie gi bu
naujai
nulietos
dalys
pritai

plunksnas kilnoja
vo be marškinių, karštis —
komos, nušlifuojamos ir pa
Ne juo
Viename fabriko kampe ruošiamos kaip tik įstaty- arti 130 laipsnių.
- Nuogi dirba karštyje, kur padai svyla, - darbininkas įsėdęs j specia-. tl j tanką ar kokią kjtą m&. kas. Mačiau, kaip per darbininkų nuogas nugaras,
lią mašiną valdė didžiulį
siną.
Liejykloje
buvo
kar;
krutinę bėgo čiurliai prakaiGeležies liejykloje. - Kaip fabrikai saugosi magnetą, kurs visokią at
štis nepakeliamas.
Čia gi j į0
vežtą seną geležį iš vagonų
ujo sabotažninkiį. - Kiek metu darbo
aušo sutirpdintoji geležis.
krovė arčiau pečiaus. Net
Pilna buvo smėlio dulkių.
(Nukelta į 6 pusi.)
gražu žiūrėti — milžiniškas
žmogus gali varvinti prakaitu?
elektros
magnetas,
galįs
Negaliu atsigėrėti mie— Kas čia dabar? — pa pakelti apie 20.000 svarų,
lais Amerikos lietuviais dar- klausiau.
tarytum čiulpte pričiulpia
I
ną užėjo vienas jų į parapi- j
— Permišen — leidimas. Į geležies gabalus, ir užkėlęs į
bo žmonėmis. Štai aną die-1
tuos fabrikus, kur ginklai reikiamą vietą, ją tarytum
jos ofisą, pasitart, kada bus
r .. .gaminami negali bet kas ei-' nuspiauna.
galima jų vaiką pakrikštyti.
Aš jau iš anksto pasirū
Vėl leidžiamės į kitą sky
— Kur dirbi? — klausiu.
pinau gauti leidimą.
rių. Didžiulė mašina maišo
— Geležies fabrike, liejyk
smėlį, iš kurio, sudrėkinus
Kaukė mašinos ir skriejo
loję.
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
jį alyva ar kuo kitu, bus da
— Įdomu, papasakok, jei' kibirkščių liežuviai
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
laiko turi.
. Įėjome į vidų. Kaukė dau- romos formos, kurių pagalba
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.
O, aš galiu į patį fabri- gybg mašinų, kurias valdė bus atlieta tanko ar kitos
ką Tave nuvežti! Puiku. Su- j patyrę vyrai.
Pakraščiuo- mašinos dalis.

Fabrike, kur gamina tankus

Dabar visi bijo vienas su kitu kalbėti, nes visur
pilna šnipų ir už kiekvieną neatsargiai prasitartą žodelį
gali tuojau sušaudyti. Gimnazistė Sonečka Ivanovą, iš
ėjusi kartą su savo drauge pasivaikščioti į parką, kažin
kaip prasižiojo, kad bolševikai su tomis savo sirenomis
neduoda žmonėms užmigti.
Tada prie jų priėjo jaunas
vyras, kuris jas suėmė ir nusivarė. Nuo to laiko apie jas
nieko nebuvo girdėti.
Tik po miestą ėjo gandai, kad
viena gubčekos (Gubernijos čekos) valdininkė yra per
sirengusi vyru ir labai mėgsta, tiesiog jaučia nepapras
tą pasitenkinimą, jei suimtuosius prieš sušaudant gauna tartą vakarą mano naujasis
dar nežmoniškai pakankinti. Niekas jos nėra matęs, bet prietelis jau prisistatė prie
r
visi bijo kaip pačios mirties. Ar tai būtų Grizcida?
namo durų su mašina, Va"
žiuojame.

Vasario 10 d.

\

9 valandos baisiame

Tada ji man sušuko:

— Bėk, greičiau bėk!
protė?

Ar nematai, kad oš esu be

Ir ji pati skubiai nuėjo į šalį. O aš tik po geroko
laiko šiaip taip atsikvošėjau ir parsvirduliavau namo.
Bet ir dabar iš baimės negaliu nustygti viefoj.
O
ką, jei ją vėl ištiks priepuolis ir ji tada įsigeis manęs?

Į Bus daugiau. F

LITERATŪRA

krump- Kur kaitrą Čiurliais
jjuotų ratų, įvairių naujai spaudžia darbininko
padarytų geležinių ir plieni- prakaitą
gg atovėjo daugybė

JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi..................................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi................$1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................ $1.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, 1 t., Sutemose-Pasakoa ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ................................................................................. $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. ŽaSeikia, I t.,
(1914-1916 m.) .................................................................. 75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi. .................... 75c

nių dalių mašinoms.
VieUžlipome į vietą, kur į
noms jų krumplius lygino, 'tas sm51io formaa ,iejama
tas valė, taikė pagal nusta-• geležl,
Jam ,tovžjo tūk.
tytą išmierą. Iš vienos mil stančiai dėžių su smėliu, ku
šian
Žiniškos salės ėjome į kitą.
riame buvo atlietos mašinų

Šiandien vėl gavau iš Grizeldos laiškutį. Aš turiu
karštyje
jos šeštą vaalndą palaukti ant kranto, prie tilto, nes ji
— Nenusikamavai
sakosi norinti su manim pasišnekėti. Bet aš jos baisiai
dien perdaug?
bijau, nes ji, matyt, tikrai išėjo iš proto.
— Ne, dirbau tik 9 valan
\
"
Vasario 11 d. das. .
— Ar dirbi ir ilgiau ?
šiandien buvau suėjusi Grizeldą.
Pasiutusi merga!
— O kaip! Pas mus mo
Kaip baisu, kad su ja reikia gyventi viename mieste. Ji
dėvi vyriškus drabužius ir yra net prisiklijavus nedidelę ka už tą, kiek padarai. Gy
barzdžiukę su ūsais.
Akys pusiau primerktos, kaip ir venu au šeima. Norisi dau
seniau.
Tos jos akys tiesiog siaubą kelia. Lūpos iš giau uždirbt.
— Liejykloje darbas ne
blyškusios, kaip popieris. Ji stipriai paspaudė man ran
lengvas ?
ką ir tarė:
— Baisiai karšta. Dažnai
— Aš turėjau su kuo pora pasikalbėti ir tada atsi
iki kokių 140 laipsnių šilu
miniau jus. Man kartais ima rodytis, jog aš esu nete
mos. Ką manai — pilstome
kusi proto. Vakarais aš visuomet girdžiu tik klykimą ir
sutirpytą geležį, kai vande
dejavimus. Paskutiniu laiku aš jau per daug išskerdžiau
nį. Prie sienos negali pri
žmonių ! Aš esu mirtinai nuvargusi nuo tų šauksmų,
siglaust.
Kiti dirba nuogi.
klykimo, priešmirtinio verksmo ir pagalbos šaukimų . . .
Aš — ne. Esu jau kiek priBet be to vis dėlto negaliu gyventi; as tunu kiekvieną
x .
, • •
»
\
, Jx j
„ i pratęs, buvau garlaivyje pecdieną vis ką nors kankinti, žudyti ... Ar atsimeni So-1
kuriu, pripratau.
nečką Ivanovą? Tai aš ją užmušiau, aš! Bet man drau
— Tokiame karšt-' dirbant
ge ir taip gaila, kad ją nužudžiau, nes aš ją taip mylėjau!
Zinai, kiekvieną dieną aš eidavau į jos kamerą ir ten ją — galima nualpt.
vis mušdavau, jol ji galų gale tų kankinimų neišturėjo ir
— Ir pasitaiko, kad nualpmirė.
Net valgyti jai nedaviau. Vargšė, kiek ji turėjo gta
Nugabena tada prie
iškęsti! O jos draugę nušoviau iš pirmo karto. Tai bu nursės, duoda pauostyt amovo taip šlykštu, nes ji visą laiką meldėsi ir taip "baisiai nijos, atsigauna ir vėl prie
raudojo! O dabar aš turiu vietoj Sonečkos ką nors kitą darbo
susirasti! ... — ir ji įsmeigė į mane savo baisias aki3. į
Mirtinai persigandusi, aš negalėjau pajudėti nė vienu sa-1
dir*>a penkiolika
vo sąnariu.

KNYGOSI KNYGOS!

— ū-ū-ū-ū, kaukė mašinos. dalys, jos dabar aušo, bet
Besisukantieji ratai graužė iš kito galo darbininkai jau
naujai nulietas, rauplėtas pradėjo jas ardyti. Jie turi
mašinų dalis. Ilgą žibančių
žiežirbų juosta, kibirkščių
7ENSE
liežuviai, kaip gražiausi fe
jerverkai lakstė į visas pu
ses.
z
Liejykloje

BUY

Pasiekiame pačią liejyklą
Du pečiai plienui, vienas ge
ležiai.
Krūvos senos gele
žies, kokso ir kitų priemaišų
metalo tirpinimui. Čia pat ir
tokie oro siurbliai, kurie ga
lingai pučia į krosnį, kad mi
šinys liepsnomis žėrėtų.

UNITED
STATES
SAVINGS
ONDS
ANDSTAMPS

kaukėmis, kad
karštis veido nesuėstų

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaltytė-Vaičiūnienė,
225 pusi......................
$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 230 pusi.............................................................. $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................ fiO
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi......... .50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi .................................................... ..
.50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusL .................... .35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi................................ 45
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen

....................................................

\l W. k
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"DRAUGAS"

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
GRAŽIA IŠVAIZDA!

Abovs ia a reproduetion of the
Treasury Department’s Defense
Savings Poster, showing an exact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed seulptor
Daniel Chestei French. Defense
Bonda and Stamps, on sale at your
bank or post offlce, are a vital part
of Amenca’s defense preparations.

konai!

Chicago. III.

RANK

AMERICA ON G UARD!

Būkite

.35

MEILE, M. Gustaičio, 1914 m. .................................................. 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ........................................ 45

2334 S. Oakley Avė.

— Nepalieski anos krūvos
akmenuotų miltų, — perspe
J° mano pritelis. Kartą vie
nas darbininkas tuos akmens miltus pylė i važasie
liūs.
Kažkaip pataikė uz
Pirkite “Defense štam
berti ant savo prakaituotų
pas" šiandien Ir taupykite
šimtų vyry
rankų — nuėdė jam visą
rytojui! Stampos parsiduo
Privažiavome fabriką, di skūrą.
da po 10, 25 ir 50 centus.
džiulį,kur dirba penkiolilflĮ
— Geležį tirpinantį pečių; Kiekvienas pirkėjas gauna
šimtų darbininkų. Fabriko
užkuriame taip, kaip papra* knygutę, kurioje gali tau
vardo nei vietos neminėsiu
są pečių — reikia popierių, pyti “Defense Stamps”.
— jame gaminama tankai.
malkų. Bet, kai įsidega —
Sustokite “Draugo” ofiĮėjus J pirmąjį kambarį iš tolo negali prieiti. Kai se ir nusipirkite nors kelemano prietelis įteikė popierį kas nors turi arčiau prieiti, tą “Defense Stamps”!
žmogui, stovėjusiam ties du-' tai ant burnos užsideda kaurimit.
j kę, kad oda netruktu.”

EILfiRA&CIAI

nuoširdūs ameri

Gaminam.-

Pleltaa

tiktai

18

dantlatų receptų.
•0 Dienų ISmčglnlmui. Jei
n.'hūilt.- pilnai patenkinti, tai
aiigrąMname kiekvieną (mo
kėtą centą.

,r Perdirbame flenaa

I-IICITV
IKITV
JOHNSON

VALANDOS!
Tollme-.nl (Kimi:

Kaadte Iki t vai. *

pleltaa. -- M«nealnlal mokeaPr.4^1*1- 1 dl.noa patarnavlm&a.

A.A.A. Dental Laboratories
DldtlM«t.

Fleitą

INCORPORATBlI
Itaunlnlmo l«bwatnrUa

PiM.nl j J.

Mllwnukee Avenue — Tel. ARM. 55IM
Vldnrm. orima:
a«a South State Street — Tel. vVEB. 4430
Kasdien Iki • vai 4*81 Irvlng Park Boulevard — Tel. PAL. 4287
Antrad tr Ketvirtad. fto. Side — 404 P! 47th *t. — Tel. ATI, 8«an
Uit 7-toe vai. vak. North Side — 1731 Rroadtvay. Tel. LOSI. 44»0
go. Side — «447 g. Halsted gt. Pb.i NOK 87»O
IMS
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DBIŪtAB

Fabrike kur gamina
tankus

AR TIKS ARMIJAI

tį

(Atkelta iš 5 pusi.)

Kiek ilgai gali žmogus
prakaitą varvinti?
— Jie be marškinių, —
kalbėjo mano palydovas, —
o žemė, smėlis, kurį jie ar
do — su kerosinu. Dulkės
įsiėda į jų odą,
pradeda
spuogais žmogų mėtyti. Aš
visada
dirbu
apsirengęs,
nors ir karšta.
— Ar ilgai gali taip sun
kiose sąlygose žmogus iš
tesėti ?
— Jei gauna
šiaip jau
paprasto darbininko parei
gas, tai išdirba ligi kokią
15 metų, o jei boso — il
giau.
Skubėjome greičiau iš
trukti iš to slegiančio pra
garo, kur gyvi žmonės nak
timis kamuojasi, kur už do
lerį jie parduoda savo pra
kaitą ir sveikaitą, kad būių
pagamintos karo mašinos,
kurios iščiulps kitų tokių
pat darbininkų kraują ii

gyvastį.
Kaž kaip slegianti buvo
nuotaika, kai ėjome iš tos
salės, kur žmogų karštis
troškina ir dulkės dusina.
— Čia mūsų prausykla.
Būtų gerai daug kartų per
dieną po kranu palįsti, atsi
gauti, bet teleista tik vieną
kartą — išeinant apsiplau
ti.”
Išslinkome iš fabriko, pe:
rėjome per kelią.

Stovėjo nebaigtas
tankas
— Zinai koks čia judėji
mas? — vėl prabilo mano
palydovas. — Vieną
rytą
sargas skaitė pravažiuojan
čias mašinas, tai per valan
dą suskaitė 1078. Tada bu
vo gal didžiausis judėjimas,
bet vis per dieną pravažiuo
ja keli tūkstančiai. Kad aš'
gaučiau nors po centą nuo
mašinos — nebereikėtų jau
man dirbti.”
Priėjome kitas to paties
fabriko didžiules dirbtuves.
Čia stovėjo kelios mašinos
rūsiams kasti, su milžiniš
kais kreivais nagais. Priėjo
me prie vienų durų ir mano
palydovas paslaptingai pra
tarė:
— Matai — ten stovi pu
siau padirbtas tankas.

metus. Jei kurie neišgali, | gos ir apylinkių, nes Sunset fi
tuos į kalėjimus sodina. Si- parkas yra labai mėgiamas
rutį nubaudė 8 metais kalė lietuvių, ir Kubaičiai turi
jimo, o buv. miesto burmis daug pažįstamų ir draugų
trą 15 metų. Juos išvarė į lietuvių tarpe.
Apart Apsaugos, Turime (rnn AAA flfl
Rusiją. Dar visai neseniai
ATSARGOS FONDĄ Viri )juU,VVU.VU
Ketvirtadalis šio pikniko
paėmė į kalėjimą Mizerevipelno bus skiriamas Lietu
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
čienė (kuri paviljoną sode
vos gyventojų sušelpimui.
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
laikė).
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
Ši auka bus įteikta Lietu- ’
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.
“Pas mus dabar batai jau
vos konsului Chicagoje.
nebeįperkami. Tokie, kurie
Jaunimui, kuris ypatingai
seniau kainavo, 14-16 litų,
dabar 80-100 rublių. O apie gausiai lanko Sunset parko
geresnius nėra ką ir kalbė piknikus pašokti, gera or
LOAN ASSOCIATION ofCkicage
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
ti. Viską, kas tik geresnio, kestrą grieš amerikoniškus
veža į Rusiją, Pas mus tik ir lietuviškus šokius. X.X/
4192 Archer Avenue
NIRginia IM
šlamštą palieka.
Maistas
J
matomai mažėja. Cukraus
Padidėjo kelionės oru
dabar gaunama tiktai pusė
kilogramo. Pieno neduoda ' Susisiekimas oru tarp ChiGARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
daugiau kaip litrą, o mėsos | Cagos ir Pacifiko miestų diKELNER - PRUZIN
negalima gauti. Tai tik da- dėja.
Per liepos mėnesį
Garlatuiaa
Patarnavimu — Moteris patarnanja
bar, o kas bus toliau? Tu 1 tokių pasažierių buvo 4.235.
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
nežinai, kaip mes laukiam Tai 26 nuoš. daugiau, negu
C’i^raugau
au tuo le.įkliūto
karo. Nors šiek-tiek baisu, tą mėnesį pernai.
Dr. Geraci (kairėj) egzaminuoja Bob FeUerį Cleve
net vis geriau, negu toks
land, Ohio, ir žiūri ar jis tiks armijai.
gyvenimas, kuomet žmogus
Pirmoji mokykla Ameri.įegali iš vienos vietos į ki- • koje, įsteigta 1600 m. ' St.
Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save
Tikrai stovėjo žėgliai, ku- I «p|,ivnc 7ITinnnC
tą išvažiuoti.
Augustine mieste,
• buvo
iri!ų apačioje matėsi gele- UCIUTUi IHIVIIO
“I>is norim, kad visi A- katalikų mokykla.
žiniai diržai — tanko ratai. laukė karo
merikos
lietuviai žinotų,
Viršus dar nebuvo šarvais
koks dabar gyvenimas Lie
MENIŠKAS DARBAS
Vienas “Draugo” skaity
apdengtas.
Taupykite Vartotus
tuvoj.”
ŽEMOS KAINOS
tojas prisiuntė redakcijai
Kova su sabotažu
Pašto
Ženklus
voką laiško, išsiųsto iš Lie
TEISINGAS PATARNAVIMAS
— Čia gali įeiti tik šio
tuvos gegužės 25 d. Ražo, 25% pelno "Kubaičių
Ar norite prisidėti
prie
skyriaus darbininkai. Ki kad laiške parašyta tik pa
tikro misijonieriško darbo?
tiems
nevalia.
Bet mes sveikinimas ir dar šis-tas Dienos" pikniko
Taupykite vartotus paštn
įėjome.
Fabrikas ruošiasi neįdomaus. Bet nuplėšus vo
ženklus? štai lengvas ir vi
dar daugiau ginklų gaminti. ko viduj plonytį mėlyną po- Lietuvos reikalams
527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103
siems prieinamas būdas, ku
Pasamdė 20 naujų sargų, pierį iš vidaus ant voko pai
Sekmadienį, rugpiūčio 17
ris neša misijoms didelės
kurie dieną naktį budės, šeliu, labai nežymiai, para d. Sunset parke įvyksta Ku-,
naudos, o bendradarbiams
kad neįvyktų sabotažo veik šytas kitas laiškas, kuria baičių Dienos piknikas, ku
gausių nuopelnų.
smų. Mes patys buvome nu me tarp kitko rašoma, kad rį rengia savo skaitlingiems
fotografuoti, padarė pirštų tuo metu:
draugams ir pažįstamiems
Šioj srity daugiausia ga
PASKUTINIS
nuospaudas.
Budi ir visas
Vincentas ir Ona Kubaičiai, li pasidarbuoti tie,
kurie
“...aplink Mariampolę jau Sunset parko sąvininkai, ir dirba krautuvėse, bankuose.
PAGERBIMAS
atsargumo priemones pa
kasama
apkasai.
Visai
rim

Eduardas ir Frances Kubai- 1 ofisuose ir panašiose vietonaudoja, čia gaminami gink
tai
ruošiamasi
karui.
Traulai.
čiai, kurie užlaiko “Frar se,
kur kasdien pereina
kiniai
pilni
kareivių
vis
eian(J
Eddie
.
s
..
taverną,
WilK. J. Prunskis.
daug pašto.
na ir eina link pasienio.
low
ffl

Tintas Virš$6,000,000.00

iVINGS

PAMINKLAI

Venetian Monument Co.

Kada susidarys

Kaip per debesų nuolatinį
‘,pas mus ūkininkai daTikimasi didelio lietuvių
lietų amžiais net uolos pa- bar turi pyliavą pilti už 1940 suvažiavimo iš visos Chica
veikimą ir jų įkūnijimą net
virsta į naudingą molį, taip
per nuolatinį mokslą, idėjų
(Įsteigta 1889 m.).
laukinės tatrtos virsta kul
tūrinėmis ir naudingomis
valstybėmis.

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

RED- ITCHY- SCALY

ECZEMA
Effective Kome Treatment
Promptly Retieves Tortnrel

Pirmas ušteptnuM nu stebėtinu 1
ŽEMO—-daktaro
lAraMas—tuojau
sustabdo nepakenčiamą niežėjimą į
galvos

tuojau

tr

pnuleela

v

IMENIAKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

suglū

mą Jautrios odos. Sulėtinki .sėk
mingas per virS SO metų! Gauna
mas visoae vals-

____ .ŽEMO

John W. Pachankis

A.

Ketvirtadienio, rugp. 7, 1941

A.

STANISLOVAS
DOWGIALOWICZ
(Vyrus t plikinės liotrtnoe)
Gyveno 3247 8. Emerald Avė.
Mirė rugp. 5 d., 1941. 4:55
vai. ryte, sulaukęs 87 metų.
Gimęs Lietuvoje. Kilo IS
Suvalkų gubern., Augustavo
miestelio.
Amerikoje Išgyveno 53 m.
Paliko dideliame nuliūdime
dvi dukteris Vladislavą Mlnlat ir Jadvygą Wabol. du sū
nus: Ix>uls lr Mykolą, 17 anukų, 26 vaikų vaikų valkus,
vieną valkų valkų vaikų val
ką, du brolvaikius dr. Leo
nardą Hluzynski ir Kazimierą
Hluzynskį ir daug kitų gimi
nių ir pažjstamų.
Kūnas paAarvotaa J. F. Eudeikk)
koplyčioje, 4605 8o.
Hermitage Avė.
Laidotuvės Jvyks penktadie
ni, rugpiūčio 8 d. I# koplyčios
8:30 v. ryto bus atlydėtas J Sv.
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų
bus nulydėtas J Sv.
Kazimiero kapines.
NuoSlrdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažjstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Dukterys. Kūnai. Anūkat, Vaikų Valkai, Brolvai
kiui ir Giminė*.
laidotuvių Direktorius J. F.
Eudeikis, Tel, V*rds 1741.

A.

T

tėvais

LIETUVI VICEPREZIDENTĄ:

Tumnntutė)

Mirė Rugpiūčio 6, 1941, 1
vai. po pietų, sulaukus pusės
amžiaus.
Gimus
Lietuvoje. Kilo IS
Rokiškio anskr.. Jūžintų par.,
Orumblnų kaimo.
Amerikoje išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrą Motiejų, dukterj Mirtą.
Svogerj Petrą Page tr brolie
nę Valą tr kitas gimines tr
pažjstarnus Amerikoje. O Lie
tuvoje 2 seseris ir vieną brolj.
Kūnas

pnSarvotas

Antano

B. Petkaus koplyčioje, 6812
8o. Westem Avė.
laidotuvės Jvyks SeStadleftl,
Rugpiūčio 9, IS koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta J Gi
mimo
švenčiausios
Panelės
parap. bažnyčią, kurioje Įvyks
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta J ftv. Kazimiero ka
pines.
NuoSlrdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus /dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras, Duktė, ftvr>gerts. Brolienė,
lis ir Giminės.

Seserys,

svarų pašto ženklų, siųskite
juos “4th Class Mail” šiuo
adresu:

MARIAN MISSION CLUB
Marian Hills Serai nary,
Hinsdale, Illinois.
Šio pasaulio žmonėms pa
prastai virsta džiaugsmas
kančią, o Dievo vaikams —
kančia į džiaugsmą. — Ri

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMv Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

ihard Oetll.
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

“DRAUGĄ’

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadlenlo rytais,
1S Stoties WHIP (1520), su P. ftaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ

IR

NAKTĮ

KREIPKITĖS Į

A

NATALIJA PAGE
(Pagojus)
(no

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Si firma virš 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!

keletas

Bro

laidotuvių Direktorius Antbony B. Petkus. Tel. OROvehlll 0142 arba Saukite Wentworth 6698.

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 VV. VVashington Blvd.
Tei. ESTebrook 3645

5919 South Trov St.
Tel. REPublic 4298

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

IJIARCIJTI/
RADIO LAIKRAŠČIO 10-H METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVLIĄ
Vienintėlis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
LeidRamas 9 Sykius J Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

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

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

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

ANTHONY B. PETKU8
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 3109
6812 So. VVestern Avenne
Tel. GROvehill 0142

LACHAVVICZ IR SŪNAI
2314 VVest 23rd Place

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

ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. CANai 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

3307 Lituaąica Avenue
Tel. YARda 4908

t
Ketvirtadienis,

rugp.

f,

DRAUGAS

1941

RAUDONIEJI PRAKIŠO LIET. KEISTUČIO KLUBE Naudokitės pilnesniu
1« įvyko laikytame susirinkime rugp. 3 d. "Draugo" patarnavimu

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

jas ir visų kitų gerų darbų.
Rėmė Labdaringąją Sąjun
Raudonieji, atsinešę pro- t.ada jau ir mūsiškiai raudo
gą, vienuolynus, tautinius
šenę nuo generolo P., ku nieji apsivertė per galvas
reikalus. Buvo nuolatinis
riame prašyta, kad klūbas ir gvoltu šaukia: gelbėki
Bridgeport. — Antradie “Draugo” ir "Laivo” skai
prisidėtų prie jų rengiamos me! Jie nesako: gelbėkime
nį, rugp. 5 d. St. Elizabeth tytojas.
konferencijos
išgelbėjimui Staliną, bet naudoja Lietu
ligoninėj su šiuo pasauliu
Buvo
savotiško
būdo
Lietuvos, nes, anot jų, da vos vardą.
persiskyrė Stanislovas Daubar Lietuvą “pavergė No. 1
Taigi klubas atmetė tą jų
gėla-DaugeleviČius - DowSt. Daugėla buvo savotiš
banditas
”
.
(Azijatiškas
banveidmainystę. Ir labai gerai
gialowicz. Buvo sulaukęs ar ko būdo žmogus. Ne su vi
ditas tapo išvytas iš mūsų Į padarė. Dabar turėtų stovėti 90 metų amžiaus.
sais jis galėjo sugyventi ir
tėvynės).
ti sargyboje, nes tas gaivaTaigi pasišalino iš lietu ne visi su juo sutikdavo.
Bet
šį
sykį
keistutiečiai
ia8 nenurims, dar mėgins
vių tarpo vienas žymiausių Jis nepakęsdavo
kritikos.
pasielgė kitaip. Jie pamatė pameškeriot, ar nepasiseks
ir garsiausių Chicagos lie Jei kas iš kostumerių pa
raudonųjų veidmainystę ir kada kokią žuvį pasigauti.
tuvių “old timerių”. Chica reikšdavo kokį nepasitenki
atmetė tą laišką; be to, dar
gon atvyko tada, kada čia nimą, tai be ceremonijų ji
Taigi, būkime sargyboje!
pasisakė prieš jų veidmai
lietuvių mažas būrelis tebu išprašydavo lauk au pasta
Visi, kaip vienas, lankykiniškas konferencijas. Nes
vo, kada Bridgeporte ne ba, kad daugiau neateitų.
mės į susirinkimus ir gin
tik metai prieš tai šaukė
daug namų tebuvo, kada
kime klubą nuo veidmainių
Nepakęsdavo juoko
kitoniško būdo konferenci
lytingu metų laiku gatvės
Douglas R. Mills, Univer ją, tai yra prieš karą. Mat, politikierių, nuo krtfvino
Pajuokauti jis mokėdavo
buvo neišvažiuojamos, kada
sity of Illinois atletikos di tada buvo gerai, kaip azi Stalino užmačių.
pelkėse antys maudydavosi. ir mėgdavo. Sykį užėjo kai
rektorius.
KHtfcietis
jatas sėdėjo ant lietuvio
Velionis St. Daugėla kar ba apie išpažintį ir negavi
sprando ir čiulpė jo kraują!
tu su jau mirusiais Gurins mą išrišimo. Tai velionis
O kaip vokietis įkibą azija
ku, Garucku ir gyvaisiais padarė tada šitokią pasta
Chicakoj Fort Dearborn
tui
į
sprandą
ir
jau'
net
Simonu Šlepovičium, Jurgiu bą: “Reikia apsisvarstyti,
hotelyje staiga mirė Richard
Kremlius
pradėjo
drebėti,
Artišausku, Iz. Nausėda ir ką kunigui sakyti”. Bet is
Davis atvykęs iš Battlc
nedaugeliu kitų laužė pir savęs juokų ir nekalto juo
Creek, Mich. Tarp kitų daik
Du vyrai paskambino Isamuosius ledus didingam Chi kelio neleisdavo daryti. Sy ac Salingerio namo varpelį.
tų policija rado Dėdės Šamo
kį
Jonas
Zacharevicius
jau.
cagos lietuvių gyvenimui.
taksų bilą sumoje $317.
Kai prasivėrė jiems durys,
pastebėjo: “Tai tu tik bėgi tai jie pareiškė esą kolekto
A. a. St. Daugėla buvo
ir bėgi, pinigus darai ir ne riai ir po to įsiveržė vidun.
FINANCE AND LOANS
vienas iš uoliųjų
steigėjų
-t
turi laiko gyventi”. Ta pas Tada ėmė mušti šeimininką
Finansai ir Paskolos
ir rėmėjų Šv. Jurgio para
taba taip užsigavo, kad su ir. reikalauti pinigų. Gavę
pijos. Kai jau bažnyčią ir
J. Zacharevičium daugiau $400, pabėgo. Salinger gy
mokyklą lietuviai turėjo, tai
nebekalbėjo.
veno adresu 1258 S. Millard
dėl kvalifikuotų mokytojų
GREIT IR PIGIAI
st.
Lenkus
Žemai
statė
ANT 1-mų MORGIČIU
stokos velionis tūlą laiką
Mėnesiniais
atraokėjimais
pirmoje Chicagos lietuvių
St. Daugėla atvyko Ame
mokykloje mokytojavo.
Mutual Federal
rikon jau atsitarnavęs care

Plačiau apie
a. a. Si. Daugėlą

Ar reik pašto ženklelių’!
Ar norit registruoti laisaą,
pirkti “Money Order”, ad.rausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!

Ar reik notaro parašo ar
ba antspaudos? Ar gavote
iš valdžios kokias nors blan*
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės į “Drau
go” raštinę!
Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą
2334 So. Oakley Ave., Chicsgo. m. Canal 8Ū10

often bring wel-

Dort’f
give
up
nope

H

St Daugėla Šv. Jurgio
parapiją rėmė darbu ir au-.
komas. J is sakydavo: “Kas
mea būtume be bažnyčios,
kas apie mus Žinotų, jei neturėtume parapijos”.
St. Daugėla buvo rėmė-

Kalbės darbininkų
valas
Wm. Green, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas,
penktadienio vakare kalbės
Chicagos stadione. Tą dieną
ten turės iškilmes Brotherhood of Carpenters and Jani
terš of America paminėjimui 60 metų gyvavimo,
. . —
.
bet įveik tu blogą geru.
Nesiduok blogam įveikti

DAFFY DRAMAS

forced fo point the way to hair

thampoo which firtt nourishes tbe .

Raudonojo Kryžiaus įstei
gėjas, Camillus de Lellis, —
buvo katalikų šventasis.

tcalp. then takes the dutt, parched

hair and brings it back to glovving
health. Fom-ol is so economical; a

\

v

imsect

ttf

.

i

•J

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

BET. 8673

ĮSTAIGA

vhsų

Murins soothes, cleanse* and reflreshe*
irritated, reddened tneubranei caused
by head colds, driving, winda, movies,
etose work, late hours. Free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

WHOtESALE
FURNITURE
BROKER
firfNING ROOM SEKS —
LOK SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — KADtOK — HEf'RIGERATORK — W AKHEKH —
MANGELS — STOVĖS.
A U Nationally Advertlaed lleea

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ

AlfX ALESAUSKAS & SONS

BLIUSKE1.IV
PIRATINIŲ

KOJINIŲ

FACTORY REPRESENTATIVE

I’OOKET'BOOKŲ

KORSETU

6343 So. VVestern Avertf ’

KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
V. VILEI8IEN®, SAV.

1480 UocydM

FROCK SHOP
5922 W. Roosevelt Rd.
TeL ALStlN 1175

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

ARCHER STOKER SALES

STOKERIAI

ATYDA. Laike dabartinio Išpardavimo iki Črand
Opening, kiekvienas pirkėjas FREEMAN STOKERIO gaus veftni gražų Stewart-Warner Radio.

NESUGENDAMAS (sutriušicina akmenis be
sugedimo)
Kalte PreemaD Įrengiame dar kitų ketnrių
išdirbysčių stokerius.
TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorrus
Radios
Plumbing Įrengimus
Aliejinius Pečius
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH

J

Telefonas REPUBLIC 0051

OLAMOUR

* lartartef a ,n|nua M .
Yugooiav Foft Maala

FREEMAN

t

FOM-OL

f-nrj •ttoraų, 1>W M 1:30 Mt
STATION W HI K

»

j|

rx

and postage.

FIL HD EBB'J
T060SLAT-IMERlCAi
RADIO BRBADGAST

PAIEŠKOMA SENA PORA
Paleškome senų porų lr duodame
kambarius uždyka, už prižiūrėjimų
krautuvėa nakties metu.

šaukit.

Tel. BOULEVARD 0014

tle, enclosing 10c to cover paeking

I/ffeit tu

KrelpkltSs;
2334 So. Oakley Ave.. Chicago. III.

REfkALINGA MERGlN.t

MUTUAL LKįUOR CO.
4707 S. Halsted St.

Or, write for a generous trial bot

JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA
VIENODA ŠILUMA
GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
Holo it 'V ty*

M. KANTER, Sav.

druggist for the regular 50c srze.

8

REIKALINGAS DARBININKAS
SPAUSTUVĖJE
Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

littie goes a long way. Ask your

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

Iholo i-rjti(Hoioiw»j

j

CHARLES P. 8UROMSKIS & CO.
«»21 S. Westcrn Ave.
Tel. REP. 3713
Vak. PROs. lllf

Chicago

hondsome hatr! And that’s why :
women everywhere are polnting to Į

Pom-of, the remarkable foaming oil

me

Paleftkoma mergina prie namų dar
bo, nereikia prityrimo, maža Sei
mą, geras užmokesnis su užlaiky
mu lr kambariu.

£EN. J. KAZANAUSKAS, See.
Tortas virš $1,000,000.00

health fo their men folkl For vromen
know that a hfealthy head pfoducel 1

kambarių

OVERLING? TAILOR SHOP
4602 So. SVood St.
Tel. VIR. 1OS3

cpme relief ln
Arthritia doe
to Sulphur deficiency. Smafl
daily
ly coat. Monback if to
M after 30
reltef
daya’ dęsage.
Begin taklng
TODAY.

po

and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.

|

5

Išvežiotame

Savings
Wives, mothers, sisters— they’re often

>4,000.

WHOLESALE
LIŲUDR

Maistas armijai

Chicagoj valdžia šiomis
dienomis užpirko daug mais
to armijai.
Pirko 27.237.944 svarų visokių maisto
produktų.
Pirko
mėsos,
kiaušinių ir pieniškų produk
tų. Miltų pirko 20 milijonų
svarų.
Tas viskas atsėjo
$1.610.000.

buugalow

dinis cottage kaina >2,7 50.
Turime taipgi gana didel] pasi
rinkimų Mzntavų namų
Jūrini e visokių kitokių bargenų
po visų Chicagų. Taipgi apie 150
abai gražių farmų, prie vandenų,
tinkamos dėl reaortų. Galima pi
giai pirkti arba mainyti.
Kas norite nanjų namų pastaty
ti, senų pataisyti, apskaltliavlmas
dykai.
Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, Išmainyti bile kų
Jūs turite, kreipkitės pas:

ARTHRITIS
Don’t despair
oi relief from
tembie Arthntis aehes or
pains. The
NEW Cofcndal
lodizrd Sulphur

PASKOLOS

kariuomenėje. Jis pažino ru
sus ir taipgi lenkus. Tai
lenkus jis labai žemai sta
tė dėl jų iŠtižusios ūkvedystės. Rusus aukščiau statė.
Tas nekehtimas lenkiško:
Kurbyštės teka iŠ jo būdo.
Jis buvo darbštus, dirbo nuo
ankstybo ryto, iki vėlybo
vakaro iki gilios senatvės.
Todėl natūralu tokiam ne
kęsti apsileidėlių.
Velionis per ilgą savo amžiu nežinojo, kas yra liga,
Visada buvo- sveikas rr drūtas. O mirė todėl, kad taip
yra skirta.

.NAMŲ — FARM V BARGENAI
10 (lėtų, Marųuctt* Parke (mo
kėti >5000. 4 fletų marinia. >12.500, 2 fletų mūriniu po 4 kaluliuriua >6.800. 6 kambarių mūrinis

iKrejpkltės; |

Vagys pasivadino
kolektoriais

St. Daugėla Lietuvoj bu
vo patyręs gabūs ūkverfis.
Buvo praktiškas, be galo
darbštus. Todėl Čia neilgai
trūkus kibo į biznį. įsistei
gė valgomųjų daiktų krau
tuvę. Kadangi tada lietuvis^
grupavosi aplink Šv. Jurgio
bažnyčią, tai rr St. Daugėla
sato krautuvę įsisteigė sa
vųjų tarpe adresu 3517 So.
Lituanica Ave. Jisai sutaanž užsiimti pieno apdirbė
mu. Pradėjo gabenti pieną'
nuo farmų, pradėjo daryli
sviestą, sūrius, varškę. Tąbiznfo šaka, gerai vedama
lietuvių tarpe negalėjo nėsisekti. Po kelių metų rei
kėjo didesnių patalpų. To
dėl 1912 ra. St. Daugėla pa
sistatydino namą pieninei
adiftsu 3251 So.* Emerald
Ave.,. kur ir išbuvo visą lai
ką.

CLASSIFIED

BAGDON

— Savininkas ,—

4704-06 So. Westam Ave., Chicago. IU.
T«U: UAFayette 3138

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. TeL VICTORT 3499

VARTOTŲ KABŲ
SKYRIUS:

AGENTAI:
Jonas Rudinas
Jonas Jasias kas

806 Wcst 31st Street
Chicago, IH.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

Ant. I^ibananskas
H. Rajewski
“Shorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFąyette 2022

r
BIKBHKa

Ketvirtadienis, rugp.

KAINŲ KARALIUS

PASITIKIME SAVO GERAIS PRIETELIAIS
Esame tikri, kad "Draugo" administracijos
pasitikėjimas bus pilnai įvertintas

Pažadėjo paramą
Wm. Green, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas
pareiškė, kad jis padėsiąs
persiorganizuoti
Chicagos
Retail Clerks’ unijai. Tą
unija buvo pasižaboję “racketeeriai” ir buvo išeikvoję
jos iždą.
Dabar ta unija
turi pradėti gyventi iš nieko.
Ta unija buvo Amerikos
Darbo Federacijos šaka, to
dėl Federacijos prezidentas
pažadėjo paramą.

Šiais laikais, kuomet vis nes,
kas šuoliu eina pirmyn, kuo
met nieks ant vietos nesto
vi, turi ir laikraštis eiti pir

myn.

pasitikėdami pikniko
pilniausiu pasisekimu, geri
nome “Draugą”. Esame tik
ri administracijos pasitikė
jimu visais prieteliais. Visi
norime, kad dienraštis vi
suomet žengtų pirmyn sa
vo turiniu ir išvaizda. Esa
me tikri, kad ir visi mūsų
gerieji skaitytojai taipgi no
ri visais galimais būdais
bendradarbiauti su adminis
tracija, kad tas visų noras
būtų pilnai įvykdintas.

“Draugas”, savo ilgus me
tus ištikimai tarnaudamas
visuomenei, turėjo sykiu su
Dvidešimtojo Amžiaus pa
gerinimais neatsilikti, bet
gerinti save, savo turinį,
savo išvaizdą.
Prieš kiek laiko “Drau
go” administracija padarė
didelius pagerinimus. Žino
Šių metų Labor Day pik
ma, tie visi pagerinimai pa nikas visu smarkumu ruo
didino ir išlaidas. Bet ‘Drau šiamas. Viskas daroma, kad
gas’, norėdamas nuolat ir jubiliejinis piknikas ne tik
sąžiningai tarnauti savo pasisektų medžiagiškai, bet
skaitytojams, nesigaili tų kad visi dalyviai būtų kuo
išlaidų ir nuoširdžiai pasi pilniausiai patenkinti pikni
tiki, kad visuomenė pilnai ko pramogomis ir pasilink
įvertins “Draugo” reikalin sminimais. Tam tikslui ad
gumą ir padės visokiais bū ministracija viską ruošia,
dais padengti esamas išlai kad visi prisimintų 1941 me
das.
tų pikniką, kaipo tikrai ju
Prieš kiek laiko “Drau biliejinį pikniką.
“Draugo” nuoširdūą prie
gas” įsigijo naują raidžių
rinkimo mašiną. Dėl to šian teliai kasdien grąžina leidien “Draugas” lengvai skai ūžiamojo “Buick Special”
tomas ir kiekvienas skaity laimėjimo tikietėlius.
Sekantieji grąžino po kny
tojas mato, jog jo raidės
aiškios ir neapsunkina akių. gutę:
Anelė Tumonys iš Chica
Kasmet “Draugas” ruošia
Labor Day pikniką, kuris go, III.
A. Emontas iš Cicero, III.
įvyksta Vytauto parke. Pik
O. Vaizgauskienė iš Chi
nikai ruošiami padengimui
dienraščio išlaidų, šiais gi cago, III.
Anna Zelonis iš Shenanmetais ruošiamas piknikas
yra mums ypač svarbus, 1 doah, Pa.

Pavogė pinigu ir bonu
Seagram Distillers korpo
racijos ofise, 35 E. Wacker
Drive, papildyta vagystė.
Nors tas ofisas randasi ant 1
6-to augščio, bet plėšikai su
rado būdą jin įsilaužti. Įsi
laužę pavogė tris apsigyni
mo bonus po $25 ir rankinį
laikrodį, vertės $100. Gry
nais pinigais plėšikai gavo
$175. Tie daiktai buvo seife.

(."Draugas"

R. A. Sherman iš Pitts
burgh, Pa.
A. Švilpauskienė iš Mel
rose Park, III.
M. Janušauskienė iš Mel
rose Park, III.
P. Skirmantas iš Chica
go, IU.
F. Šimaitis iš Chicago,
III.

HOTPOINT

YB. Papšys iš Chicago, III.
Mrs. U. Petkienė iš Brockton, Mass.
St. Srubas iš Chicago, III.
Nuoširdus ačiū visiems
knygučių grąžintojams!

Chicagos priemiestyje Ri
ver Forest jaunas vaikinas
pabarškino į duris namo,
1420 Kay stone avė.
Duris
i atidarė jauna tarnaitė. Vai
kinas pareiškė norįs pavar
toti telefoną. Vaikinas įėjęs
vidun tuoj ėmė taranitę mu
šti. Tada nieko namie ne
buvo.
Tarnaitė nuo kelių
smūgių neteko sąmonės. Ta
da juodašimtis išbėgo lauk ir
sėdo ant dviračio. Tuo tarpu
pargrįžo šeimininkė* ir davė
žinią policijai, kuriai greit
pavyko suimti jauną pikta
darį. Jis besąs 15 metų am
žiaus ir jau baustas už va*
' gystę.

$9750
su Jūsų senu pečiu

(Kaina gali būti pakeista be
pranešimo)
dykai

dėl 1, 2 arba 3 šeimynų grynai
rezidencinių namų, dabar var
tojančių Edison Service

Kai valgius gamini elektra, reikalingi vitami

nai, mineralai ir skonis sulaikomi-neišgaruoja

patogumai

V. Katauskienė iš Chica
go Heights, III.
C. Laurinovich iš Chica
go, Dl.
Mrs. Krusevičienė iš Chi
cago, III.
P. Gadeikis iš Chicago,
III.
B. Počius iš Brooklyn, N.

merginą

tiktai

ĮTAISYMAS

’
I

Juodašimtis sumušė

ELEKTRINIS PEČIUS

šie

telephoto)

Leon Henderson, kainų nustatytojas, įspėjo kongresą,
kad kainos šioje šalyje dar labai pakilsiančios .

Skanių, sveikų valgių paruošimui

Visi

Acmu

' • Trys patobulinti Hi-Speed 5 karščių
Calrod viršutiniai pleitai.
• 5-karščių Thrift Virtuvas su skoniu—
užlaikančiu dangčiu.
• Visokio kepimo, skon|-užlaikantis pečius.
• Calrod kepimo vienetą su karščio atmuša.
• Patobulintas “Broilerią”.

Matykite šiuos moderniškus Elektrinius Pečius pas Jūsų pardavėją,
arha vienoje iš mūsų 11 krautuvių

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

f

X Kun. A. Mažukna, M.
I.C., neseniai
įšventintas
pradėjo laikraštininko kar
jerą. šiuo tarpu padeda re
daguoti savaitraštį “Laivą”,
o vėliau pradės plėsti savo
darbuotę. Tai Worcesterio,
Mass. auka lietuvių žurna
listikos aukurui.
X Pr. Bujanauskas, Šv.
Petro parapijos, Kenosha,
Wis., vargonininkas, vakar
“Draugo” knygyne nusipir
ko pluoštą įvairių gaidų
chorui. Rugpiūčio 31 d. di
džiausiam Kenosha miesto
parke rengiama Lietuvių
Dainos Šventė, kurios prog
ramoj dalyvaus ir Waukegan lietuvių parapijos cho
ras.

1941

X Šv. Kryžiaus parapijoj
eina didelė statyba, būtent
naujos, moderniškos para
pijinės salės. Kadangi sta
tyba sudaro daug lėšų, tai
parapija jau pradėjo ruoštis
prie antrojo pikniko, kuris
įvyks rugsėjo 17 d., Vytau
to parke. Be to, Moterų Są
jungos 21 kuopa taip pat
nutarė surengti pikniką pa
rapijos' naudai.
X Gimimo Pan. šv. para
pijos choro išvažiavimas
Beverly Shores, Ind., labai
gražiai pasisekė. Diena pa
sitaikė graži ir šilta. Be cho
ro nąrių buvo ir svečių, ku
rių tarpe kun. P. Kataus
kas, Chicago Heights par.
klebonas ir kun. Valančius,
parapijos vikaras.

X Bronius Norkus, sūnus
žinomos Town of Lake vei
kėjos Onos Varnienės, tar
naująs Dėdės Šamo kariuo
menėj šiomis dienomis bu
vo parvykęs namo. Jo pul
kas iki šiol stovyklavo W.
Virginijoj. Dabar išvyko ki
Neteko biznio
X Kun. Adomas Jeskevitur.
Mamie Hines, turinti gro- čius, MIC., kuris pavaduoja
cemę adresu 36 W. 35 st., kun.
Skrodenį, Kenosha,
X Daugelis čikagiečių ruo
prarado teises varyti biznį Wis., šiuo metu turi svečių, šiasi į metinę-tradicinę Dai
maisto kortelėmis. Be to ji nes atostogauja "Draugo” nų Šventę, kuri įvyks sek
prarado $20 kortelėmis, ku- i raštinės ir spaustuvės Bro- madienį, rugp. 17 d., Foss
rias valdžia atsisakė padeng- . liai: Stanislovas Montvydas parke, Waukegan, UI. Prog
ti pinigais. Ji taip buvo nu- ! ir Jonas Seibutis. Atosto- ramoj dalyvaus ir Kenosha
bausta už tai, kad maisto ( gautojai stiprina sveikatą lietuvių Šv. Petro parapijos
korteles ji supirkdavo už pi-1 ir žuvims Michigan ežero choras.
ik
•
"
nigus, o tas yra valdžios pakrašty ramybės neduoda.
X
Paulina
Jurgaitienė,
griežtai draudžiama.
_
.
_
X Bronius Pilipauskas, Šv. Jurgio parap. fundatorė
senas So. Chicagos choris laidojama šiandie. Velionė
Sudegė penki
I tas, pirmą sykį grįžo iš sto yra įtaisiusi gražų langą,
vyklos su kareiviška unifor kurs atsėjo $600. Pageidau
arkliai
ma ir gerokai apdegęs, bet tina, kad kuo daugiausia
Carl Meyers Riding akade sveikas ir gražus. Jo prie parapijonų dalyvautų jos
mijos tvartai buvo užsidegę teliai surengė puikią “pa- laiddtuvėse. Jurgaičių šeit
ir penki arkliai sudegė. Kiti rę” sutiktuvių proga. Taip, myna ilgus metus gyveno
35 arkliai buvo aplinkiniuose vaišingai sočikagiečiai pri Bridgeporte.
Persikėlę į
miškuose ir taip išsigelbėjo. ėmė savo seną draugą. Ka Marąuette parką, pasiliko
TaI akademija randasi Sko- reivis Bronius sekmadienio Šv. Jurgio parapijos parakie miestelyje netoli Chica vakare grįžo į No. Carolina. pijonais.
gos. - Gaisras nuostolių pa
darė už $20.000.

JUBILIEJAUS

Apvogė namus

,

Plėšikai
buvo įsilaužę į
Richard Silber namus, 5000
N. Kildare avė. Pavogė indų
ir kitokių daiktų už $1.000.
Be kitų daiktų pavogė ir
smuiką.
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MO Savaičių Prenumerata Siūloma
UŽ VIENĄ DOLERI

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Ta^ tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

Tūkstančiai Chicagos gy
ventojų dabar geidžia vieno Taklng your giri to tho
movlaa?
dalyko. Jie nori, kad dabar
vėjas pustų nuo ežero. To la
bai nori tie, kurie šiuo laiku
serga šienlige, tai yra tie,
W*tch out that your breath doee not
kurie dabar gauna “hay offend
. . . you youreelf probably don't
fcnow
whether
offensive or othervrtae.
fever.” Mat tą ligą gimdo If you want toIt’amake
a hit wlth your
tam tikrų piktžolių 'dulkės. giri friend. there's a way to make your
breath more agreeable. And It’s easy.
Jei vėjas pučia iš vakarų, tai Slmply rinse the mouth vrlth Listerine
Antiseptic before you start out. Listerine
tų dulkių daug atpučia ir hslts food fermentation ln the mouth.
the usual cause of breath odors accordtūkstančius žmonių susargi Ing to some authoritles, then overcomes the odors fermentation produces.
na. Jei-gi vėjas pučia nuo Lambert
Pharmacal Co„ St. Lotilt, Ho.
ežero, tai tada oras būna ty
ras nuo tų piktžolių dulkių ir listerime ahtiseptic
žmonės neserga.
Tr Makt Tom

WATCH OUT!

• Vidus ir laukas — pilnai porceliuotas.

•

Reikia vėjo

J mu

7,

Chicago, Illinois

arba šaukite CANai 8010

HAKITli
rengia

PIKNIKĄ
Rugp. (August) 24 d., 1941
RIVERVIEW PARKE
Western - Clyboume - Roscoe
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