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“NEATSAKINGAS”
ATSTOVAS \

Kongresinis Dies Komite
tas seniai darbuojasi, kad 
iš vyriausybės departamen
tų pašalinti komunistus ir 
jų šalininkus, kurie užima 
aukštąsias pozicijas. Tačiau 
komiteto pastangos eina nie 
kais.

Paskutinėmis dienomis to 
komiteto pirmininkas kon
greso atstovas Dies’ pakar
tojo komiteto reikalavimą 
valyti visus departamentus 
nuo raudonųjų gaivalų.

Kongreso žemesniųjų rū
mų bankinis komitetas, ap- 
klausinėdamas kainų kon
trolės administratorių Hen- 
dersoną nurodė, kad jo ži
nyboje yra komunistų ir ar 
jis turi pasiryžimo pašalin
ti juos iŠ savo ofisb. 

t Ti f i ’ 1 *
Hendersonas atsakė, kad 

jis to nedarysiąs, nes fede- 
raliniai agentai jo ofise ne
radę kenksmingųjų valsty
bei komunistų. Ir pridūrė, 
kad kongreso atstovas Dies 
nesąs “atsakingas” atsto
vas.

- •
KATALIKŲ MISIJOS

“Missionary Union of the 
Clergy” nacionalinis Sekreto 
rius kun. Aloysiuš F Coo- 
gan per radiją pranešė,"rad 
katalikų misionieriai misijų 
kraštuose kas metai po pn 

‘sę milijono žmonių patrau
kia Katalikų Bažnyčion. Jis 
sake, kad didesni įkaičių bū 
tų galima laimėti Bažnyčiai,
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Naciai vyrauja Ukrainoj
GARSIOSIOS KONFERENCIJOS DALYVIAI
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Sėdi prez. Roosevelt ir premieras Churchill. Jųdviejų konferencijoj dalyvavo šie (iš kairės į dešinę): Harry 
Hopkins, W. Averill Harriman, Amerikos admirolas King, Amerikos generalio štabo viršininkas gen. Mar
shall, Anglijos generalio štabo viršininkas gen. Dili ir Anglijos admirolas Pound.

Tjkj2isaiaH2-I»as,

sako naciai
BERLYNAS, rugp. 15. —

Britai sako, kad— - •* — • -

tai karo paktas
LONDONAS, rugp. 15. —

Vokiečių užsienio ofiso min- į Britų spauda pareiškia, kad 
ties reiškėjus laikraštis Deu ■ prez. Roosevelto susitiki- 
tsche Diplomatisch Politisc mas su ministru pirmininku
che Korrespondenz pareis-jei butų daugiau misionie ki kad Roosevelto-Churchi

rų: . atslsaukla' llio paskelbta programa yra
kad katalikų misijoms re, niekas daugiau_ kaip wils0. 
Kalinga daugiau aarbininnj' garaiųių 14.0a po^y
Anei jo, ■ mis.onieriavimo . p]agMu.^nlas ir tai niekam 
du\a taip daug plati, ka i 
šiandienis misionierių skai- j _ ' 
čivs jos neaprėpia. Kai bus 1 
daugiau darbininkų, didės
nis skaičius asmenų bu3 la: 
mėtaš Bažnyčiai.

KATALIKŲ KAPELIONAI
J. A. Valstybių kariuome

nei tuojau reikalinga 100 
katalikų kapelionų daugiau, 
pareiškia JE. vyskupas J. 
F. O'Hara, C.S.C., karinis 
delegatas. Sako, kad J. Ai 
Valstybių kariuomenėje yra i 
daug katalikų ir aktualiniai 
kapelionai turi sunkumų rū 
pintis visų katalikų kareivių 
dvasiniais reikalais.

Šiandien J. A. Valstybiiį 
kariuomenėje ir laivyne iš 
viso yra 428 katalikų kape
lionai (kunigai). Iš jų 397 
turi rangas, o 31 yra civili
niai kunigai.

AR TAS GALIMAS 
DAIKTAS?1*

Lenkų informacijų minis
teriją Londone praneša, kad 
nacių okupuotoj Lenkijoj 
(prieš nacių sovietų karą) 
300 kunigų sušaudyta ir 
apie 1,000 kunigų mirę ka
lėj imuosę.

Anot tos pačios ministeri- 
J jos, apie 2,700 kunigų ir 

Lodzės vyskupas Jasinski su 
ir penkiais kanonikais yra 
ir penkiais kanoninkais yra 
uždaryti koncentracijos sto
vykiose.

Nesinori nė tikėti tokioms

v, programos autoriai 
tą Į?at pakartoja, kas buvo 
padaryta prieš 25 metus ir 
jokios gerovės pasauliui ne- 
atsiekta.

Ki;as nacių laikraštis sa
ko, kad Vokietija į paski- 3 
tą Amerikos-Anglijos pro
gramą rimtai neatsineša ir 
netur? įeikalo į tai įsigilinc-.

Kiek anksčiau naciai sa
kė, kad Roosevelto — Chu/ 
chi lio programa yra vian 
“propaganda bliofas”, per
kalbti netinkamuoju laiku

ZAGREBAS, Kroatija, 
rugp. 15. — Travniko, Bos
nijoj, koncentracijos stovy
kloje sušaudyti 75 politiniai

Churchilliu yra visais atžvil 
giais istorinis. Paskelbtą gi 
bendrąją deklaraciją vadi
na “karo paktu”. Tas reiš
kia, kad prezidentas su mi
nistru pirmininku padarę 
paktą ir dabar Anglija su 
J. A. Valstybėmis yra kari
nėje sąjungoje.

Kai kurie britų laikraš
čiai sako, kad Amerika įsi
jungia karan. Paskelbta de
klaracija yra pirmasis žing 
snis. Kiek palankus prezi
dentas Rooseveltas kreipsis 
kongresan ir reikalaus pas 
kelbti karą diktatorinėms 
valstybėms — Vokietijai, 
Italijai ir Japonijai

Amerika negalės išsisuki-

12 AMERIKIEČIŲ LAKŪNŲ 
ŽUVO' ANGLIJOJE

LONDONAS, rugp. 15. —
Vakar Anglijoje nukrito ir j Įvyko dvi 
sudegė kitas milžiniškas ke-
lei vinis lėktuvas, kuriuo konferencijos
tarp kitų į Ameriką vyko 
dvylika amerikiečių lakūnų, 
pristatančių Anglijai iš Ame 
rikos bombonešius. Lėktuvu 
sklido 22 asmenys ir visi 
žuvo.

Praeitą sekmadienį pana
ši' nelaimė Anglijoje įvyko. 
Žuvo taip pat 22 asmenys, 
tarp kurių 7 amerikiečiai 
lakūnai.

Vakarykščia nelaimė An
glijai yra skaudesnė, nes be 
kitų anglų žuvo dar ir Ar
thur . Purvis, (urmininkas 
britų komisijos, kuri šiauri
nėj Amerikoj supirkinėją 
Anglijai karo medžiagą.

Nelaimės priežastis aiški
nama.

nėti iš aktualaus įsikišimo ■
karan. Nes be karo ji ne- Užantspauduotas
gali triuškinti nacių, o po • j____
karo negali pilnai dalyvauti į draugiškumas

Europos atstatyme lr pas- 
kaliniai. Iš jų 70 nubausta I kiau taikos palaikyme pa- 
už maištus stovykloje. 1 šauly.

AMERIKA IR ANGLIJA 
REMS STALINĄ

LONDONAS, rugp. 15.— 
Iškeliama aikštėn, kad prez. 
Rooseveltas ir ministras pir 
mininkas Churchillis sutarę 
visomis priemonėmis remti

nacių žiaurybėms su katali
kų kunigais.

Įdomu bus dabar patirti, 
kaip daug katalikų kunigai 
yra nukentėję toj buvusios 
Lenkijos daly, kurią bolše
vikai buvo okupavę.

Staliną jo kovoje su vokie 
čiais.

Patirta, kad Amerikos ir 
Anglijos vyriausybės Stali
nui siųs bendrąją notą. Jam 
pasiūlys surengti konferen
ciją Maskvoje. Į tą konfe-

0TTAWA, Ont., Kanada, bu™ £ “kt“v» 
rugp. 15. — Kanados minis
tras pirmininkas W. L. Mac 
kenzie King pareiškia, kad 
prez. Roosevelto su p. Chur 
chilliu įvykusi konferencija 
yra istorinė ir didžiai reikš 
minga. Sako, tuo keliu už
antspauduotas Amerikos 
draugiškumas su Britanija.

218,000 australų
kariuomenėje

MELBOURNE, Australi-
renciją Anglija ir Amerikai^’ rugP- 15. Nuo karo
pasiusiančios savo misijas. 
Tenai bus aptarta, kokiu bū 
du sov. Rusija turi būti re
miama. Taip pat, sakoma, 
būsią pasitarta apie Sovieti

VOKIETI sukėlė naują
OFENSYVĄ PRIEŠ 1 PETRAPILĮ

Sovietai užgina, kad Budenny 
pakliuvęs į spąstus

BERLYNAS, rugp. 15.' —| MASKVA, rugp. 15. — ’ 
Vokiečiai praneša, kad da- Sovietų autoritetai pripažį-
lis sovietų kariuomenės, ku
ri tarpe Dniepro ir Bugo 
.upių dar nebuvo uždugnyta, 
palaipsniui vokiečių apsiau
čiama ir jai bus paruošti ka 
pai, jei nepasiduos. Kol kas 
neatrodo, kad ji pasiduotų, 
nes imasi kovoti. Tas reiš
kia, kad raudonieji yra pa
vojuje. Pasprukimas neįma 
nomas. Vokiečiai turi užėmę 
visus Dniepro tiltus. Bolše
vikų tiesiamus pontoninius 
tiltus vokiečių lakūnai nai
kina.

Anot vokiečių, vakar va
karinėj Ukrainoj sunaikinta 
gausinga dalis bolševikų ka 
riuomenės. Tik nepasakyta, 
kokioj vietoj tas įvyko. Vo 
kiečiai sako kad apie 20,000 
raudonųjų paimta nelaisvėn. 
Vokiečiams kliuvę 32 tankai 
ir 85 patrankos. Vienas šar 
vuotinis traukinis sunaikin 
tas. •

sta, kad dėl vokiečių spaudi 
mo Ukrainoje bolševikų ka
riuomenė ten apleidusi du 
miestus — Pervomaiską ir 
Kirovogradą.

Užsienio reikalų vicekoml 
sąrąs Lozovsky skelbia, kad; 
Ukrainoje nesą apsuptos bol 
ševikų armijos su jų vadu 
maršalu Budenny.

Pasauly i

VICHY. — Šią savaitę na 
eių okupuotam Paryžiuje su 
keltos priešvokiškos demons 
tracijos. Naciai kaltina ko
munistus. Vokiečių, komen
dantas grasina kaltininkus 
bausti mirtimi, jei tokie rei 
škiniai pasikartotųu

BERLYNAS. — Autoritp 
tų sluoksniuose pareiškia- 

Amerika su Angli-
iiic&iua į

.... . .. Vokietiją išginkluo
nuo šukele naują ofensyvą * p^,*, ls
prieš Petrapili Karelijos sąs . . • 6
maukoje. Paimta Kirvu ir 8 g JR'
Elisenvaara miesteliai. Rau

HELSINKIS, rugp 
Šiandie vokiečiai1

į ma, kad
ugp. 15. —1^ tegul 
f SU SlK>^,Iti įr

J.

LONDONAS, rugp. 15. —
Tik Londonas paduoda 
smulkmeningų žinių apie 
piez. Roosevelto susitikimą 
ir konferenciją su Anglijos 
ministru pirmininku Chur- 
chilliu kažkur šiauriniam At 
lantike Amerikos pakrantė
se. Londonui viskas žinoma.
Nes p. Churchillio palydovų 
ta-pe buvo ir biitų korei' 
pe ridentas, o prez. Roo.ulvcI 
tas neleido vykti nė viens m 
Amerikos korespondentui.

Aiškėja, kad konferenciją 
surengė prez. Rooseveltas 
ir jis pakvietė p. Churchillį.

Turėti du pasitarimai Pir, simu. 
miausia Amerikos karo lai
ve Augusta, o paskiau — 
britų karo laive Prince of 
Wale8. Abudu laivus buvo 
apsupę kiti amerikoniški ir 
britų karo laivai. Sargyboje

donųjų kariuomenė visu 
frontu (tarp Suomijos įlan
kos ir Ladogo ežero) atsi
meta Petrapilio link, kur 
turi naujas pozicijas.

U. S. ir Anglija
prieš japonus

TOKUO, rugp. 15. — Ja 
ponų autoritetai ir spauda 
yra nuomonės, kad prez 
Rooseveltas su ministru pir 
mininku Churchilliu be kit
ko sutarę bendrai veikti ir 
prieš Japoniją. Sako, reikia 
tikėtis naujų Amerikos An 
glijos pareiškimų šiuo klau-

SjZ .uda įspėja vyriausy 
bę gerai apsižvalgyti, kad

WASHINGTON. — Kon
gresas pasiruošęs priimti ld 
tą prezidento reikalavimą 
“lend lease” reikalams skir 
ti apie 7 bilijonus dolerių. 
Anksčiau skirti 7 bilijonai 
jau sunaudoti demokratijų 
paramai.

t
WASHINGTON. — Cia 

laukiama iš “atostogų” grį
žtančio prezidento Roosevel 
to. Spėjama, kad preziden
tas kalbės per radiją.

WASHINGTON. — Sena
tas pripažino 6 bilijonus 
dol. daugiau šalies apsau
gai. Be to, 4 milijonai dol. 
pripažinta slaptiems prezi
dento numatytiems reika
lams.

LONDONAS. — Praeitą
Amerika su Anglija negau- naųtį daugiau kaip 300 bri
tų progos apsiausti Japoni- tų bombonešių puolė Vokie-
jos.

pradžios Europoje iki šioliai 
apie 218,000 australų įstojo 
kariuomenėn.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu tik apie 100,000 aus-

Britų korespondentas ra
šo, kad pasitarimų, metu p. 
Churchillis neišleidęs iš dan 
tų cigaro. Prezidentas Roo
seveltas gi, kaip paprastąi, 
rūkęs cigaretes.

Anglijos ministras pirmi
ninkas Churchillis su savi
mi ėmęs korespondentą, kad 
jis nušviestų pasitarimų ei
gą. Ministras pirmininkas 
už savo žygius yra atsakin
gas parlamentui. O preziden 
tas Rooseveltas jaučiasi nie 
kam neasakingas.

LONDONAS, rugp. 15 — 
Britų lakūnai su mažomis 
pertraukomis atakuoja na
cių centrus okupuotoj Pran 
cūzijoj ir Vokietijoj. Praneš

Anglikonai melsis
už bolševikus

LONDONAS, rugp. 15. — 
Anglikonų bažnyčios vadai 
paskelbė, kad rugsėjo 7 d. 
visose anglikonų bažnyčiose 
įvyks pamaldos už karo lai 
mėjimą. Pranešta, kad šį

tijos miestus ir vokiečių pra 
monės centrus.

WASHINGTON. — Norį 
apleisti J. A. Valstybes sve 
timšaliai ir piliečiai tari 
gauti vyriausybės leidimą, 
kad paskiau galėtų grįžti, 
ši tvarka bas vykdoma nuo 
rugsėjo 1 d.

HAVANA. — Kabos' vy-
kartą maldose his paminė- rlaasybė Įsake pašutintam
ta ir bolševikų raudonoji ar 
mija, kad ir jai sektųsi nu
galėti bendrąjį priešą — na 
eių Vokietiją.

BERLYNAS, rugp. 15. — 
Nukentėjusiems nuo britų 
orinių bombų vokiečių mies 
tuose vyriausybė tuojau pa 
rūpina pastogę — namus, o

Vokietijos konsulai uždary
ti savo ofisą ir apleisti salą.

jos pokarinį pasitvarkymą. tralų kareiviavo.
ta, kad praeitą naktį numuš | apgriautuosius namus luo
tą 13 nacių lėktuvų. jau taiso.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Dalinas debesuotu
mas; maža temperatūros at 
maina.
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lietuvių gyvenimas veikimas
NUOŠIRDŽIAI ACIŪI

džiausiu pasisekimu. Giliai

suomet sutinka su tikru lie- į Iš L. Vyčiu seimo
Marianapolio Kalvarijų 

šventimo dalyviai savomis 
akimis matė tą grožį, kurį 
teikė Katalikų Bažnyčios a- 
peigos, šventinant ir einant 
tais keliais, kuriuos Kristus 
apšlakstė savo krauju, neš
damas sunkų medžio kry
žių į Kalvarijos kalųą kaip

esu dėkingas mūsų piete
liams — chorų vedėjams, 
choristams, ypač Šv. Juoza
po parapijos, Waterbury, 
Conn., choro vedėjui gerb. 
prof. Aleksandrui Aleksiui; 
visiems dartaįninkams ir y- 
pač seimininkėmh, kurios

v atpildą už žmonijos nuode- nepaisė nei nuovargio, neiimes. Jie jautė savo širdyj rūpeeįčity bet buvo gyvos 
tą džiaugsmą, kurio pašau-' viena mintimi, kad pasisek
us duoti negali. Jie gėrėjo- tų maloniai priimti geruo 
si ta pakilia lietuviška ka
talikiška dvasia, kuri gali 
pasireikšti vien savoj aplin
kumoj, tarp savųjų. Tai bu
vo istorinė Amerikos lietu
vių diena, kurioje mūsų Iš
eivija pasiaukojo Kristui 
Karaliui.

Kalvarijų statyba nema
žai kaštavo. Tas visas išlai
das padengė nuoširdus A- 
merikos lietuvių katalikų 
duosnumas. Tiesa, dar yra 
skolos, bet ir ta> bus išly
ginta ; tų pačių j duosmiųjŲ 
lietuvių, kurie negaili ska
tiko Viešpaties Dievo, gar
bei, iš kurio tiek daug ma
lonių yra patyrę. Lietuviai 
čia sudėjo ne tiktai savo 
skatiką, bet ir savo kilnią 
lietuvišką širdį. Tai tikras 
dvasios paaukojimas Kris
tui ant Kalvarijos Kalno.

Šiuomi noriu padėkoti vi
siems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo arba dar prisi
dės prie šių Kalvarijų sta
tybos, puošnumo ir grožisi 
Visu pirma labai nuošir
džiai dėkoju garbingajai 
dvasiškijai, kuri užgyrė šį 
šventą darbą, jį nepapras
tai nuoširdžiai rėmė ir tas 
iškilmes padėjo pravesti di-

sius svečius.
Ką galiu pasakyti šiandiė 

visiems tiems, kurių auko
mis tos Kalvarijos pastaty
tos! Man trūksta žodžių 
Jums, Gerbiamieji Aukoto- 1 
jai, tinkamai padėkoti uŽ 
jūsų duosnumą ir gerąją 
širdį! Kristus Karalius te
būna Jūsų atlyginimas: te
suteikia Jums Gerasis Išga
nytojas savo gausių dan
gaus malonių, kurių Jis vie
nas tegali suteikti, nes Jojo 
gėrybė, gerumas ir duosnu
mas neturi saiko ir Kuris 
šimteriopai atlygina kiek
vienam, kuris padaro nors 
ir mažiausią auką Jo gar
bei.

Kas sekmadienis, išsky
rus šaltus žiemos-rudens 
mėnesius, 3 vai. po pietų 
Marianapolyje bus einama 
tais Kryžiaus Keliais — lai
komos pamaldos, sakomas 
pamokslas, teikiamas palai
minimas ir visuotiniai at
laidai visiems, kurie tose 
pamaldose dalyvauja. Visi i jautį, 
lietuviai nuoširdžiai kviečia
mi šiose pamaldose sekma
dieniais kuo dažniausia da
lyvauti.

Kun. J. Navickas, MIC

tuvišku nuoširdumu, atvira 
širdimi. Kadangi tai buvo 
gegužės mėnuo, tai visi lie
tuviai vakare susirinkę at-1 
giedojo Marijos garbei litą- Į 
niją ir po to ligi vėlyvos 
nakties dalinomės įspū- i 
džiais. Nakvynei man užleido 
vieną savo kambarių, nors 
neturtingai, bet švariai pri
rengtą, be lubų. Po ilgo
kos kelionės skaniai užmi
gau. Pabundu apie pusiau 
trečios valandos ryto ir jun
tu, kad kokių tai vabalų pil- 

'na lova. — Iš kur taip greit 
švariai paklotoj lovoj galė
tų atsirasti blusų ir tiek 
daug? — Uždegęs elektrą 
pamatau, kad tai ne blusos, 
bet mažos juo’dos skruzde
lės, per kurias net paklodes 
nematyti. Bet jos buvo la-
bai mandagios . . 
jokio nemalonumo nepada
rė. Kaip neprašytas atėjo,

LIETUVIAI BRAZILIJOJ
Kun. Ragažinskas

(Tęsinys)

Tai buvo pirmosios kelio
nės metu Brazilijos provin- 
cijon. Po dvylikos valan
dų kelionės traukiniu atsi
dūriau netoli Barretas mie
sto, nedidukėj Anglo Frigo- 
rifico stotyje. Netoliese, už 
kokių 3 kilometrų yra di
džiulės skerdyklos, įpir kas
dien užmuša apie pustrečio 
tūkstančio laukinių jaučių 
ir apie tiek pat juodų, kaip 
šernų, Brazilijos kiaulių. 
Salia tos skerdyklos yra di
delis žemės plotas, aptver
tas tvora, be jokios pasto-

daugiau džiovintos mėsos 
niekuomet nevalgyti. Ap
link tą mėsą čirškė nevien 
sparnuoti Brazilijos druge
liai, bet retkarčiais girdėjo 
si šunų amtelėjimas ir ka 
čių kniaukimas. Na, ką gi 
gali žinoti, žmogus, nuo kc 
tunki. Ir amerikonai ne
maža perką džiovintos Bra 
zilijos mėsos.

Tose skerdyklose dirba 
virš trijų šimtų lietuvių.

Pas juos ir važiavau ap
rūpinti jų dvasios reikalus, 
duoti progos išgirsti Dievo 
žodį gimtąją kalba, prisi-

gės, saulės kaitroje mėsai j minti bendrai visiems savo 
džiovinti. Pamatęs kaip ten tolimąją tėvynę. Tie vargo 
mėsa džiovinama, nutariau žmones lietuvį kunigą vi-

NELAUKITE.
. . . rytoj gali būti per vėlu!

Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakomin- 
goms kompanijoms, per mūsų Ąpdrau- 
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumą.

■ ■

Dalyvavo virš 
šimtas delegatų

Vakar trečiadieny baigta 
4-toji sesija. Seimas eina

Seimas baigsią šį vakarą 
tuojau po naujos valdybos 
rinkimų. J. L. Juozaitis

Ryty delegacija laimė- 
smagiai ir, be jokių keblu* jo visas Centro Valdy-
mų. Visi centro valdybos ra- , , , ,

boj vietasportai priimti. Sejme daly
vavo 108 delegatai, 19 ku 
nigų ir 17 svečių.

f I 1 • ’■ ’ . t

Vakaro parengimas — 
puota (Dinner Dance) įvy 
ko gražiam Fort Pitt Hotel.
Dalyvavo nepaprastai daug menys: 
žmonių. _

Programoj dalyvauja d ii- * ~ ranas
nininkė Genovaitė KJevic- ** on
kaitė iš Chicago,, IU., kuriai
sukelta didelės oyšęijoš ii 
turėjo dainuoti net. 4 kar
tus. į ‘ -

.} i j

Baigėsi L. Vyčių organi
zacijos 29 seimas. Paskuti
nėj sesijoj išrinkta centro 
valdyba, į kurią įėjo vien 
tik Rytinių (valstybių as-

Nut. rašt. — Tillie Auk
štakalnis iš Worcester.

Iždininkas — Pranas Gu
delis iš Dayton.

Iždo globėjai — Anna Že
maitis iš Bayonne ir Alex 
V. Sadauskas iš Pittsburgh.

Chicagos delegatai nepri
siėmė spaustuvės direkto
rių vietos ir abi liko tuš
čios; seimas negalėjo ras 
ti kandidatų.

J. L. J.

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ’

Kiekvienas žmogus nėšio 
jasi savo vertybės ženklą; 
didybė ar menkumas pri
klausė mūsų pačių valiai.

S. Shalis

Moterys būtų begalo nu
siminusios, jei * Dievas su
tvertų jas tokiomis, kokias 
jas padaro mados.

Baustas

Mylėk savo artimą, kaų 
pats save. — Kristaus žo *>- 
džiai. *

Tw į ’ < .
,, 1 Vicėpirm. — Vincas 
‘Greacėvičius iš Kearney.

2 Vicepįrm. — Antanas 
Mažeika iš Pittsburgh.

Fin. rašt. Felioia Grendc- 
Penktoje sesijoje J buvo ,&ltg iš

11
«

Svečiui ■ labai kdršti ^varstymai kas 
Ink rezoliucijos — ištraukti 
iš centro valdybos spaustu

tai ir neprašytos išėjo. Po vės direktorius ir padaryti 
kokių trijų minučių jau juos tik kaip speciale komi 
nebuvo nė vienos. Panašus sMa-
skruzdelių antplūdis buvo Chicagos delegacija sto 
ir aplinkiniuose namuose, vėjo už palikimą centro va. 
Rytmetį man žmonės paša- i dyboje, o Rytų delegacija 
kojo, kad ten apsilanką j už ištraukimą.
vieną kartą per metus, o kai Balsavimai įvyko net vai 
kada tik per pusantrų dų šaukimu (Roll Call). La»
metų.

Brazilijoj yra įvairių rū
šių ir įvairaus didumo skru
zdėlių. Yra viena rudųjų 
skruzdelių rūšis, mažojo

mėjo Chicagos grupė, nes 
rytiečiai negavo dviejų treč
dalių balsų, reikalingų kons
titucijos pataisymui. Rezul

DR. VAITU5H, OPT.
LIETUVIS 

AK IV GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Suviri 20 metų praktikai tino aklų 
taisyme ir gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataUys kreivas akis, trumparegyste 
Ir toliregyatų; 
palengvina akių {tempimų, prašalint 
galvos skaudėjimų, svaigimų Ir aklų 
karStJ.

MODERNIŠKI AUSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO UODAI 

Speclalfi atyda atkreipiama J valkų 
akis.

Res. 6958 So. Talman Ava. 
ftea. T«L GROvehUl 0617
Oftice teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 2—4 fa 7—9 vaL 
Ketvirtad. fa Nedėliomis susitarus. 

2423 W. Marųuette Road

TeL OANal 6122

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

Valandas: 1—3 popiet fa 7—8 v. v.
REZIDENCIJA:

6631 S. Callfomia Avė. 
Telefonas REPublio 7868

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALAND08:

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

Office teL YARds 4787
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso taL VEBginia 0036 
Rsaidendjoa taL: BEVarly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. 11. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANal 0257
Res. teL: PROspect 665.

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

Reaidencija: 6600 So. Artesian Avt 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vaL vakare

TeL YARda 6921.
Res.: KLENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3;*nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI
TaL YARda 8146

VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

tatai buvo, kad išmetė — 
piršto didumo, kurios per | 41. palikti — 22. Viso bal-1 ūkimai pritaikomi tiktai kada reikia, 

naktį suėda gyvą laukinį savo 63 delegatai, todėl 41 valandos.
neužteko pravesti rezoliuci
jos.

Siame seime . dalyvauja 
nepaprastai daug dvasiški 
jos — viso 18 kunigų.

Taip atsitinka gany
klose, kur auginami jaučiai. 
Rudosios skruzdelės po že
me kasa labai gilius urvus. 
Kartais tie urvai būna net 
ligi šešių pėdų augščio: Ir 
kai tokį urvą iškasa labai 
paviršium žemės, ir kai ant 
tos vietos užėjęs riebus, ge
rai įsipenėjęs dykumų jau
tis įgriuva ir negali išlipti, 
tai iš po nakties iš jo lieka 
tik kaulų krūva.

(Bus daugiau)

Asthma Mucus
LoosenedFinlDay
For Thousa nds of Suff orors

Choklng. gasping. vheeaing spasms of 
Bronchial Asthma ruln steep and energy. In- 
grrdlents ln the prescrlption Mendaco ąolck- 
ly clrculate through the blood and eommon-L . . . . . .

10-tos Iki 8-tos valandos kasdien. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1373

help looeen tha thlck strangllng mucus 
flrst day. thus aldlng nature In palltatlnc 

Ible recurrlng choklng spasms. and 
freer ortą t h lng and restful

the terrll
MII . . _
Jectuaa. Just pleasant, tastelcss palllatlng 
tabl.ta that bare hclpcd thousands of suf- 
ferers. Prlnted guaraotes vlth each package 
—money back unlass completely satleractory. 
Aak your drugglst for MeaAiao today. OnlgMc.

ls not a smoke, dope. or In-

PIRM NEGU PIRK8ITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDtlO REIKMENŲ

MEDOAi
STATYBAI, 

GOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatyme ai 
pataJeyrng — Nieko įmokėti — I 
metai išmokėti — Apkainavlmag 
dyka L

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Litwlnae — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas. leisdami 
ifaksamlnuotl Jas modernUklausU 
metodą, karia regtllmo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinio, korte 
vis* aklų

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

OPTOMETR1STAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lS-toa
Telefonas CANAL 0513 — Chieago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien >:60 a. m. iki 1.30 p. m. 

Treč. Ir «eM: »:00 a. m. Iki 
T:BO o. aa.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WR WftITE UP AND RBNKW INSURANCE OF ALL KINUS.

• Automobile • Pire • Tornado • Furniture • Pinte Glam *
J

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

OR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

ožim m. OANal na
Ofiso VaL: 2—4 ir 7—•

z

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roar'
OFISO VALANDOS J 

1 — 4 ir 8J0 — 8:30 vakaru
fa pagal sutartį.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Bari riko Radijo Progoramai:

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

J t «j r v į •i *.f i

Tat YARda na

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47U» Strsat

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

Telefotnas; flKMlock 584»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sntartį.
Raa. telejonaa BEElay 0434.

TeL Cicero 1434

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OFI8O VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
 TaL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Noo 1—4 ir aoo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sotartį.
Offao talsfc

OflM TaL: Buaid. TaLi
, TOgtata 18M FROvpuok B8M

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1868 W«rt S5th Street
LIGONIUS PRIIMA ]
Kasdien ano 2.40 iki 8:00 vaL 

Trečlad. ir Sekmad. tik sualtarlua

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais fa 
Py«k-t adisni .ia

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais fa 
šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe Inboa)
TeL MIDvray 2880 Chicago, IR 

OFISO VALANDOS:
Noo 10 iki 12 vaL ĮTto, noo 2 iki I 
vai. popiet fa nno 7 iki 8:30 vai. vaL i

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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

TeL YARda 0094
Rea. Tel. KENwood 4300 < 

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaL 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dietgĮ

Kautynėse per nepriklau
somybė* karą mes parodė
me pasaollul, kad esame lala

Hkoru sakia



šeštadienis, rugp. 16, 1941 I ™ fJVSVftK*

J

VADŲ KONFEREN CIJA ATLANTIKE

t "Draugas" Acme teiephoto*

Jungtinių Valstybių prez. Roosevelt ir Anglijos pre mieras Churchill nufotografuoti rugp. 10 d. ant Angli
jos karo laivo Prince of Wales, kur jie laikė konferenci ją ir sudarė 8-nių punktų taikos programą .

* Paskutinės siaubo dienos Lie tuvos kaime
Po "Baltramiejaus nakties". - Išdavingi kaimyno langai. - 
"Išlaisvinti žmonės" eina baud žiavą. - "Pasakyk, kur klebonas, 
nušausime žaltį!" - Našlė su pe nkiais vaikais kalėjiman. - 
Kad tik karas greičiau!
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— Laikraštis “Į Laisvę” 
deda tokį aprašymą, pava
dintą “Paskutinės siaubo 
dienos kaime”:

L
“Atsidūriau kaime, bėg

damas nuo čekistų medžiok
lės ir ieškodamas užuovė
jos. Bet ir čia negeriau. 
“Baltramiejaus naktis” (kai 
bolševikai išvežė Maskoli- 
jon tūkstančius lietuvių) ką 
tik nusiautusi. Kalbų kal
bos! Visi ant kojų! Net ir 
buvusieji kompartijos žmo
nės, kurie seniau šaukė ir 
džiūgavo, p paskui tarp sa
vęs besipiaudami dėl val
džios, prarado malonę pas 
apskrities ponus, ir tie va
karais neria į karklynus.

Apsigyvenau pas savo kai 
myną, bet ir čia nėra ramy
bės. Ir čia laukia, kada vieš
kely suūš mašina ir pasiro
dys mėlynos kepurės. Vie-

4 1 =

kurie galės pristatyti, 
išvešime.

Tačiau ūkininkų tai labai 
negąsdina, nes Jie jau se
niai raišioja ryšelius. Jie 
mielai atiduotų žemę kol
chozui, bet niekas neima. 
Jie paskirti sunaikinimui, 
baisiam sunaikinimui.

2.
Netoli Telšių bolševikai 

statė aerodromą. Dieną ir 
naktį didžiausiu įkarščiu 
skubėjo užlyginti milžiniš
kus žemės plotus. Buvo kal
bama, kad tas aerodromas 
turėjęs būti pastatytas per 
penkis mėnesius, o jau ėjo 
septintas, tačiau darbai dar 
nebuvo įpusėti. Todėl Tel
šių, Mažeikių ir Kretingos 
apskričių visi ūkininkai tu
rėjo važiuoti arkliais vežti 
žemių ir žvyro. N jo vieno 
arklio reikėjo privežti 75 
kubinius metrus. Ir plauk
davo žmonės mylių mylias

jus šautuvu ir ties buhalterio 
langais sustoja. Jį čia visi 
pažįsta. Kas jo tėvas, neži
nia. Kur augo ir kuo ver
tės, taip pat neaišku. Tik 
nuolat vaikščiodavo keikda
masis, mažai ką dirbdama* 
ir nuskuręs. Jis grįžta iš ks 
tik išvežto į Rusiją žmo 
gaus buto, kur vietinė “val
džia”, keletas komjaunuolių, 
atplėšė duris ir pradėjo 
turto pasidalinimą tarp sa
vęs. Vienas dviratį, kitas 
drabužius, trečias valgomus 
daiktus nusavina. Susiranda 
ar atsineša degtinės ir taip

mokėjo prisisukti, pavaišin
ti, tas dar šiaip taip sukosi, 
o kitus vežėsi į kalėjimus, 
po kiek laiko paleido ir vėl 
visaip tąsė, neduodami ra 
mybės. Viena gretimo kai
mo našlė su penkiais mažais 
vaikais klykia ne savo bal
su, vežama į kalėjimą. Na
muose lieka vaikai, senos 
skolos, kurias reikia taip

1 v

nas žmogus visada budi. vi,kstin8mis s„ pašarais, su 
prie lango ir žiūri į kelią. | dlloIlos ^paleliu ir lažinio 

Jeigu kieman įsuko vežimas, skUute|e, ne9 teduodavo ten
su milicininku, tai tuoj vy 
resnieji pro duris, pro klė
ties galą ir dingsta krū
muos^ Bet ir čia bėda. Ge
rai, kad kaimyno langai ne
įtinka į tavo sodybos pusę, 
o kitaip netiki, kad tavęs 
neišduos. Tokie laikai: kai
mynas kaimynu, brolis bro
liu nebepasitiki. Atvažiavę 
ištardo vaikus, iškolioja, ap
žiūri, ar nėra kur nors pa
slėptų grūdų, pagrąsina ir 
vėl išvažiuoja.

Pagaliau, nepristačius 
kiek reikia grūdų, atvažiuo
ja valsčiaus partijos sekre
torius ir užgieda savo įsa
komu balsu:

Ko nepristatėte, nerei
kia!

— Kodėl?

— Atiduosim ūkį kitiems,

tik kuškelį šieno arkliams. 
Visi keliai dundėdavo die
nom ir naktim. Aš žiūriu į 
juos ir prisimena man bau
džiavos laikai, kada žmonės 
taip pat traukė į ponų dva
rus. Kuo skiriasi tie “išlais
vinti žmonės”? Dar didesnę 
baudžiavą matau jų veiduo
se. Jie išbalę, apžėlę, bai
sios apatijos prislėgti.

Tą vakarą parvažiavo ma 
no kaimynas, per 50 metų 
amžiaus žmogus, suvargęs, 
peršalęs, nieko virto burno
je neturėjęs per visą dešim
tį dienų. Parvažiavo nepa
našus į žmogų, tuoj įgriuvo 
lovon, nes greit vėl atsibels 
seniūnas su naujais šauki
mais prie darbų.

3.
Pavakare atvažiuoja gir

tutėlis “komjaunuolis” ou

savo pergalės šventę įaut 
žfaą. ‘ ‘

Jis atėjęs prie lango pa
sibeldė:

— Pasakyk, pasakyk tu 
man, kur klebonas. Seniai 
jo ieškome, seniai. Nušau
sime žaltį! Žinos jis, aha! I 
Visus juos iššaudysime! Vi
sus! — Jis nusiėmė šautu
vą, pakilojo rankose, kažką 
pakrapštė ir nusvyravo to
liau gatve. Vakaro prieblan
doje siaubingai šmėkšojo jo 
siluetas.

4.
Visi apylinkės ūkininkai 

nesupylė grūdų normos. To
dėl visą pavasarį siautė 
kaimuose įvairūs komjau
nuoliai, valsčiaus partijos 
sekretoriai ir milicininkai, 
terorizuodami žmones. Kas

• Liitin te

MLtlDECR'S
TBBOSLAV-AMERlCil

BARIO BROADCAST
fra, Satarda,, liM ta IJO FJL

STATION WH1C
I MM Uae^laa
R T-»MI 4

• Teatariag a yragraa atf • ' 
iYugoala, Folk Mušk

pat mokėti, didelis netur
tas. Bet į tai nežiūri nie
kas. Juokiasi milicininkai 
— išnaikinsią buožes.

5,
Kaimynas veža stotin. Jis 

vos pajudina botagą ir klai
kiom akim dairosi.

w— Nebėra gyvenimo, ne
bėra. Viską atims, visus iš
varys. Kad tik karas grei
čiau!

Bet mes nenujautėme, kad 
išvadavimas čia pat. Po sep
tynių valandų prasidėjo ka
ras.... Jis vėl linksmas ir 
gyvas, kaip ir seniau. Kie
me kaimynas vėl taiso ra 
tus naujiems ūkio darbams. 
Dabar šienauja. Dabar tiek 
daug darbo. Ir tiek noro 
dirbti...”

Apie Vilkaviškį papildo
mai pranešama: Pačiame 
mieste žuvusių gyventojų 
nėra daug, bet apylinkėje 
bolševikai iššaudė daug 
žmonių. { vieną ūkį buvo 
atvykę bolševikai ir parei
kalavo valgio. Po to bolše
vikai visus aštuonis šeimos 
narius sušaudė. Dar prane
šama apie tokį žiaurų bol
ševikų elgesį. Bolševikai su
šaudė gydytoją dr. Račkaus
ką, vieną sesutę ir vieną 
felčerį tuo metu, kada jie 
gelbėjo sužeistuosius.

ŠALTIMIERO LIETUVIŲ 

DIENOS NAŠLIKfi 

KONTESTANTfi

į kolonijoje, 3134 So. Emer
ald Avė., įstojo į Našlikių 
Kontestą, kuris įvyks per 
Šaltimiero Lietuvių Dienas 
rugp. 31 ir rūgs. 1 d. — 
Labor Day, gražiame Oaks 
Darže, prie 119-tos ir Ar
cher Avė.

Viena iš kontestininkių 
bus apvainikuota Našlikių 
Karalienė, ir dvi jos gar
bės palydovės; taipgi dova
nos $100.00 ir dvi po $50.00 
vertės rūbų eilėmis bus 
įteiktos nuo Morris B. 
Sachs.

Valio Našlikės!!! Iki Lie
tuvių Dienos!!!

Ponia Beatriče Guntis, 
gyvena Bridgeporto lietuvių

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

PASKOLŲ IB T ALPIMO REIKALAIS KREIPK IT ES PRIE

St. flnthony's Building & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH P. GRIBAUSKAS, Secretary

VAL.: Pirm., Ketvir.. ftežtad, 9 Ud 8 ▼. t.; Antr., Trečiad., * Iki S p. p.

DABAR
MOKAME 31 & ANT PADĖTŲ 

a PINIGŲ

» Žiūrėk kur eini. Eik kur 
žiūri. Saugokis nelaimės.

Kiekvieno Taupytojo Tauplnlal yra Apdrausti Iki >5,000.00, 
Per Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washlngton, D. C.
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Lietuvių katalikų diearaSClo ••Draugo” rSmSJama ir įkaityto jama
■tuodu sveikinimui Ir gvriauaiui linkfijimusl

Jūsų dienraitu ne vien tik patarnauja .skaitytojams, Informuodamas
apie Jvalrlus katalikam* Įdėmius dalykus. bet nurodo tikėjimo tie. 
■as, gina Ir saugo jas nuo imtinojo išganymo prleftų.

Daugeriopai tapadaugSJa JOsų k s tai t Iri Ik o dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* MILETO GiOVAMNI OIOOGMAN1, 
Loodicea Arklvyskapas,
Apaštališkas Delegatas

Kas toliau?
Jau vakar mes trumpai rašėm apie įvykusias konfe

rencijas, kur nors Atlante, tarp Prezidento Roosevelto 
ir Anglijos premjero Churchill. Galutinų šių konferen
cijų pasėkų ir deklaracijos tikslingumą šiandie sunku 
atspėti. Tačiau netenka abejoti, kad tai turės didelės 
įtakos tarptautinėj politikoj.

Dėl šių pasitarimų svarbos ir pasaulinės reikšmės 
pasisakė ne tik visi Amerikos ir Londono laikraščiai, 
bet ir viso pasaulio.

Amerikos spauda ne visa vienodai sutiko šiuos pa
sitarimus.

Sąryšyj su paskelbtaisiais deklaracijos aštuoniais 
nuostatais “Boston Globė” įrašo:

“Siuose astuoniuose nuostatuose, kaip ir 14 (Wil- 
sono) yra pasižadėjimas nepamiršti nugalėtų — kaip 
ir nugalėtojų. Prieš dvidešimtį metų nugalėtojai su
laužė savo pažadą ir užmigo. Šiuo kartu, jei ašis bus 
nugalėta, nugalėtojai turėtų ne tik Laikytis savo žo
džio, bet ir nešiotis revolverį, kol ateities saugumas 
nebus tikras”...

Beveik panašų pareiškimą padarė ir “New York Times” 
pažymėdamas, jog:

...“du didelės svarbos nutarimai galima įžiūrėti dek
laracijoje. Pirmasis surištas su vokiečių tautos atei
timi. Jai jau mesti burtai prieš “suskaldymą” — me
todą palaikyti taiką. Vokietijos žmonės užtikrinti.„ 
kartu su šiuo pažadu eina ir kitas, dar platesnis sa
vo implikacijomis. Tai užtikrinimas iškankintiems ir 
karo nuvargintiems žmonėms visuose pasaulio kam
puose, jog Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Valsty
bių jėgos bus suburtos pokarinio atstatymo darbui-”...

Dėl suminėtų deklaracijoje laisvių “New York Daily 
News” pastebi:

...“Atrodo... jog Mr. Rooseveltas, kuris sumanęs su
sitikimą, įkalbėjo Mr. Churchillą “keturias laisves” 
— bet su aiškiu praleidimu. Nieko nesakoma apie 
religijos laisvę.... Šis pamiršimas pasisakyti apie re
ligijos laisvę, mūsų -manymu, greičiausia padaryta 
sąryšyj su mūsų nauju sąjungininku Juozu Stalinu”...

Europoje, kaip ir buvo galima tikėtis, Londonas pa
reiškė pasitenkinimo ir džiaugsmo konferencijom, Ber
lynas ir Roma nuduoda, jog šios konferencijos netu
rinčios reikšmės ir išviso įvykusios tik politiniais pro
pagandos sumetimais. Japonijos spauda pareiškia, jog 
po šdų konferencijų esą galima netrukus laukti suben
drintų Amerikos it Anglijos žygių prieš Japoniją.

Amerikos lietuvių spauda, išskyrus komunistinę, kon

ferenciją sutiko šaltai, be bereikalingo nugąstavimo. 
Komunistai, kurie taip neseniai buvo karšti karo prie
šininkai, deklaracija apsidžiaugė ypač todėl, kad jie 
tiki, kad tai padės Sovietų Rusijai.

Britu troškimas !
Washingtonc skleidžiami gandai, jog Anglija daran

ti į Prezidentą Rooseveltą didelį spaudimą, kad Ameri
ka paskelbtų karą. Sakoma, jog Anglija net pagrąsi-

nusi sudaryti su Vokietija taiką, jei Amerika neįsto
sianti į karą į trisdešimt dienų.

Kiek tie gandai teisingi, sunku pasakyti. Tačiau la
bai abejotina, kad Anglija galvotų dabar apie taikoe 
sudarymą, kai ji jau pradeda namų fronte viršyti Vo
kietiją aviacijoje, kai jos vandenyno frontas pasidaro 
palyginamai saugus. Sudarymas su naciais taikos da
bar būtų lygu Vokietijos laimėjimui.

Bet labai galima, kad kai kurie aukštieji Anglijos 
sluogsniai aiškiai pradeda* abejoti Rusijos laimėjimu. 
Vokiečių laimėjimai į sekamas dvi ar tris savaites pa
statytų Angliją į labai keblią padėtį, ypač Turkijoje, 
Persijoje, Siame ir kitur. Maskvos pralaimėjimas gali 
labai skaudžiai paliesti ir priešfašistinio pasaulio mo
ralę.

Visa tai atitaisyti ir išlyginti galėtų Amerikos pa
skelbimas karo. Todėl labai galima, kad tuo reikalu 
anglai ir daro spaudimą Washingtone. Anglams ka
riuomenės nereikia, bet jiems reikia aiškios moralės 
paramos.

f,
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Sūneiiai-paklydeliai
Kalbėdama apie nuomonės bendrumą ir reikalą gel

bėt Lietuvą ir šelpti jos žmones "Tėvynė” rašo:

...“Tačiau bendrumo nuomonės nesimato įš komu
nistų ir jų veikėjų, kuriuos šiandien geriausia tinka 
pavadinti sūneliais-paklydėliais. Tie sūneliai pakly
dėliai vis dar gieda tą pačią komunizmo giesmelę ir 
meldžiasi į Staliną, kuris per metus laiko alino Lie
tuvą ir kankino jos žmones, ir jie laukia jo sugrį
žimo “išgelbėti” Lietuvą. Kaip Stalinas “gelbėjo” bei 
“globojo” Lietuvą su jos žmonėmis J— jau gerai visi 
žinome. O kokį “gelbėjimą” jis pravestų, jei pavyktų 
jam dar kartą į Lietuvą sugrįsti — nesunku atsi- 
vaizduoti.

“Aiškus dalykas, kad Stalino sugrįžimo pasėkas 
gerai atsi vaizduoja ir tie sūneiiai-paklydeliai. Bet 
jie vis viena užsimerkia ir nežmoniškai kolioja visus 
tuos žmones, kurie dabar rūpinasi Lietuvos visiška 
nepriklausomybe ir gyventojų likimu. Jie hitlerinin
ku, kaipo kokia pabaisa, ir visokiu-kitokiu išvadina 
kežną, kuris kitaip galvoja, negu jie patys”...

• I« fr

...“Norėtųsi su tais sūneliais-paklydėliais pasigin
čyti, bet tai būtų beviltis laiko eikvojimas ir vietos 
laikrašty užėmimas, nes jie prisiekę tarnauti Stalinui 
ir tarnaus, nepaisant to fakto, kas su Lietuva ir jos 
santvarka bei žmonėmis atsitiks”...

Lietuvos likimas
Pagaliau Lietuvos likimas pradeda aiškėti. Vokiečiai, 

ko, ir buvo galima labai tikėtis, nemano pavesti Lietu
vos reikalų tvarkymą lietuviams.

Dėl to mums tenka ir liūdėti ir džiaugtis.

Mums skaudu, kad Lietuvos sūnų tūkstančiai žuvo 
kovose prieš komunistinę okupaciją tik tam, kad vėl 
patektų į kitą okupaciją. Tačiau mums džiugu, kad 
vokiečiai lietuviais nepasitiki, nes tai išsklaido, bet 
kokius abejojimus, kad sukilėliai galėjo būti prona- 
eiai, tai išsklaido bet kokias insinuacijas, kad laikinoji 
Lietuvos vyriausybė pataikavo naciams ir buvo anti
demokratinė.

Švedijos spauda praneša, jog laikinoji vyriausybė, 
kurios priekyje buvo dr. Ambrozevičius, esanti paleista.

Tad, su laikinosios vyriausybės paleidimu užgęso ir 
paskutinieji pseudoautemominiai Lietuvos valstybės vo
kiečių “globoje” spindulėliai.

.Rusai paėmė Jablonica..,. 

Po ilgų mūšių rusai paėmė 
Jablonica perėjimą Karpa
tuose... Tai svarbiausias pe
rėjimas Karpatuose j Ven
grijos lygumas.... Aplink 
Zlotą Lipą upę seka kruvi
niausi mūšiai...

•
Kaizeris rusų fronte... Vo

kietijos kaizeris, sugrįžęs 
iš Somnę fronto, Prancūzi
joje, tuojau išvyko rusų 
frontan....

Aplankė karo frontą... Tik 
dabar sužinota, kad Angli
jos karalius paslapčia ap
lankęs karo lauką Prancū
zijoje, kur susiėjęs su vy
riausiais savo armijų va
dais...

Sukilimai Petrograde... Iš 
Stockholmo pranešama, kad 
liepos 30 Petrograde badau
jančių minia užpuolė dau
žyti valgių krautuves ir jų 
daugybę išplėšė... Į sukilu
sią minią paleista būrys ka
reivių su nagaikomis...

•
Popiežius sustabdė armė

nų. skerdynes... 1916 m. rug
piūčio m. Popiežius Benedik
tas XV pasiuntė Turkijon 
savo delegatą monsighorą 
Dolcį, kad užtartų skriau
džiamus armėnus... Turkų 
sultanas popiežiaus paklau
sė ir išleido įsakymą armė
nų nebepersekioti...

čigonės pavogė 190 dole
rių... Juozapas Vasilevskis 
šiomis dienomis apsilankė 
pas burtininkes čigones, no
rėdamas sužinoti, kuomet 
jis apsives.„ Beburiant “ge
radarė” nuo Vasilevskio su
gebėjo vikriai pavogti 190 
dolerių...

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

Kiekviena valanda mums 

neša ir dangų ir pragarą: 

— mes laisvai pasirenkam 

vieną Iš dviejų.

Po svietą pasidairius
EKSTRA! NAUJIENA! 
GKOMATA NUO PATIES 
STALINO!

I drūtą envelopą įdėtą, 
dešimčia antspaudų užpe- 
čėtytą vakar gavau nuo bal- 
savikų tėvo, mokytojo sau
lės, konstitucijos ir caro 
Stalino gromatą, pilną kar
tumų ir nusivylimų.

Dorogoi TovarišC prof. 
Kampinik! (Brangus Ta- 
vorščiau prof. Kampinin
ke!)

Desperacijos apimtas ir 
nežinodamas, kur dingo visi 
Amerikos balševikai siunčiu 
gromatą tau, prašydamas 
padėti ją ant savo delno, 
kad mano ditia (vaikeliai) 
galėtų perskaityti, gal būt, 
jau paskutinę.

Tavorščiai! Niekuomet
nesitikėjau iš jūsų patirti 
tokį nedėkingumą. Kai jū
sų krizės , valandose aš 
siunčiau jums riebius send-‘ 
vičius, tai visuomet tikė
jaus iš jūs ką nors gera. 
Dabar pamačiau. Kai na- 
zių kaizeris paėmė mane, 
jūsų tėvą, įūsų konstituci
ją, kulti, jūsų mokytoją mo
kyti, jūsų saulę temdinti, 
tai jūs, užuot bėgę ginti, 
kaip žvirbliai, į žagarus su- 
lindote!

Anais, metais jus organi- 
zavot “Linkolno brigadas’' 
ir siuntėt Spanijon gynimui 
demokartijos, o dabar nesu- 
organizuojat nei kripelių 
brigados gynimui paties de- 
mokartijos tėvo! Tai tokia 
meilė jūsų tėvui?

Rinkote aukas Spanijos 
lojalistams, kurie vienok tų 
pinigų nematė. Kur jie 
dingo? Patys suėdėtė! Ar 
tai gražu? O kai reikia tė
vui paelpyti, tai, vietoj do
lerinių numalevotas špygas 
aukojate! Tai šitoks jūsų 
dėkingumas!

Žinau, Čikagoj, Bruklyne, 
Detroite yra daktarų, kurie 
šnekose už mane taip stori

na, kad rods pagatavi ne tik 
veidą, ale ir . . . išbučiouti, 
o kur jų medikalė pamačė 
kurios man taip reikia?

Girdėjau Čikagoj, Bruk
lyne esant gerų barabanči- 
kų, kurie per savo gazieta3 
moka puikiai pabarabanyti 
apie didelius raudonosios 
armijos laimėjimus, keikia 
fašistus ir mitingus šaukia. 
Bulvių skusti tokie bara- 
bančikai! Melu, keiksmu, 
mitingais Hitlerio nenuga
lėsimi Koman į frontą!

Girdžiu, šaukiate, kad ka
pitalistai turi mane elpyti 
nuo Hitlerio. Durneliai! 
Argi jus nežinote, kad ka
pitalizmas, kol jis nepa
grobtas balšavizmo, ir bal- 
šavizmas, tai kaip ugnis ir 
vanduo. Kapitalistai žino, 
kad, jei, su jų paelpinimu, 
aš Hitlerį pakarsiu, tai vė
liau karsiu ir juos pačius! 
Vietoj iškimštų maišų, ku
riuos raudonarmiečiai kabi
na praktikoms, kaip varto
ti štikus, bus kabinami visi 
kapitalistai, kaip buvo pa
rodyta prieš porą metų ga
zietoj “Literary Digiest” 
Taigi, kapitalistų žadama 
pamače negaliu pasitikėti. 
Hitleris jau netoli Maskvos, 
o iš kapitalistų dar negavau 
nei medinės tankos.

Tavorščiai, aš nenorių sa
vo neprietelių pamačės! Aš 
noriu, kad jus, visi dakta
rai, kurie gydo ir kurie tarp 
durų stovi, visi gazietų ba
rabanščikai, visi kurie iki 
šiol liežuviais gyrėt mane 
ir mano rojų, sudarytumei 
brigadą ir kuogreičiausiai 
atvyktumėt į frontą.

Tai mano paskutinė opc- 
liacija.

Jei to nepadarysit, gud 
bai, tavorščiai, jūsų tėvui, 
jūsų konstitucijai, jūsų sau
lei!

j

Pasirašo
Josif Visarionovič Stafin,

balšavikų tėvas, mokytojas, 
saulė ir konstitucija.

Savo pranešimuose apie karą Maskva seniau skelb
davo vietas, kuriose vyksta aršios kovos, bet paskuti
nieji Maskvos pranešimai tepažymi, jog vokiečiai vi
sam fronte sulaikyti ir vykstančios kovos, bet vieto
vardžių jau nemini. Iš to lyg ir atrodytų, jog vokiečių 
veržimasis Rusijon kas kart stiprėja ir norėdami pa
laikyti savo žmonių moralę bolševikai vietovardžių 
nebeskelbia.

Tuo tarpu nacių pranešimai kaip tik priešingai pra

dėjo plačiau skelbti vietovardžius ir net žemėlapius 
patiekia.

Neabejotinai šiomis dienomis vystosi sprendžiamieji 
mementai rusų-vokiečių fronte ir galima tikėtis, kad 
netrukus karas aiškiai pakryps vienon ar kiton pusėn.

Prezidento Roosevelto sekretorius Stephen Early (sėdi prie stalo) laikraščių repor
teriams praneša apie Roosevelto ir Church illo konferenciją Atlantike, kur nutarta ko
voti prieš Hitlerį ir teikti paramą Stalinui.

V- ' - š . J? a ė
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Alis Raetanaimi

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant Pauliukonis

H. TOMAS 

(Tęsinys) x

A. L. R. Katalikų Federacijos
I

Kongreso Rezoliucijos
Katalikų Federacijos Kongresas, įvykęs rugpiūčio 

7, 1941, Marianapolio Kolegijoje, Thompson, Conn., prie-

RIMTIES VALANDĖLEI
Vėlai Jonas grįžo iš te-i 

atro. Rodos, akių nespėjo 
sudėti, kaip motina jj žadi-

mė rezoliucijas aktualiais mūsų tautos ir Amerikos lietu- na: “Vaikeli, greičiau kel

.b

vių katalikų visuomenės reikalais, 
pateikiame.

Čia tas rezoliucijas

I. LIETUVOS VADAVIMO UŽDAVINIAI

Rugpjūčio 17 d.
Raudonplaukis studentas Gvozdiovas pasidarė taip 

pat čekistas ir savo universiteto studijas padžiovė ant len
tynos. Jis pareiškė pulk. Orlovo žmonai, kad įsakys su
šaudyti ją pačią ir drauge jos dukterį, jei ji dukters ne
atiduos jam į žmonas. Taip mažutė gražioji Lidočka, kuri 
turi vos tik 17 metų, pasidarė čekisto Gvozdiovo žmona. 
Baisu!

Išklausęs prof. M. Pakšto referato apie Lietuvos va
davimo uždavinius ir pritaręs jame iškeltiems pasiūly
mams, kongresas pavedė Federacijos Centro Vaidybai, 
kiek sąlygos leis, vykdyti juos gyveniman, kviečiant j 
talką ne tik Amerikos lietuvių visuomenę, bet visus pa
saulio lietuvius, su kuriais šiais laikais dar galima susi
siekti. Kongresas kviečia valdybą kreipti ypatingo dė
mesio į siūlymą sušaukti antrąjį Pasaulio Lietuvių Kon
gresą ir sudaryti Vyriausią Lietuvių Tarybą ar Komite
tą, kuris viso pasaulio lietuvių vardu vestų akciją laisvai

Rugpjūčio 18 d. įr nepriklausomai Lietuvos valstybei atstatyti.

kis, nesuspėsi." Jonas išsi
gandęs klausia: “Kas atsi
tiko? Kur dega?” Motina su 
širdies skausmu aiškina, 
“Degsi, vaikeli, kad taip ap
leidi Mišias šventėse”.

Ne tiktai loję vienoje šei
moje vyksta panažis pasi-

Vsrgiai k, n r rasi žmogų, 
kuris, kaip šventas Kazi
mieras, lauktų prie bažny
čios durų, kad būtų pirmu
tinis Dievą pagarbinti. Sia
me pažangos amžyje leng
viau rasti tokių, kurie nori 
būti paskutinieji bažnyčio
je, kad nereikėtų laukt nė 
vienos sekundės daugiau 
kaip reikia.

Sekmadienyje pavargusi

i pasitenkina tuomi, kad ži
no ir mato vaistus? Mišių 
daugelis klauso, bet jų min
tys skrajoja po visą pasau
lį. ABC4.

Žmonėms jėgų netrūksta; 
jiems trūksta valios..

V.

Visi laukia baltųjų. Į juos sudėtos visų viltys. Žmo 
nės jų laukia kaip išganimo.

i Rugpjūčio 19 d.
Nužudytas Petrapilio čekos vedėjas, Urickis. Mes 

esam visi įsitikinę, kad dabar bolševikai griebsis baisių 
represijų. Visi tik laukia naujų masinių areštų ir su
šaudymų.

Rugpjūčio 29 d.
Šiąnakt prie mūsų namų privažiavo automobilis ir su

stojo. Mes niekas nemiegojom, nes bijojom gulti ir dre 
bėjom dėl to Urickio nužudymo. Į vidų įėjo keturi čekis
tai ir pradėjo kratą. Baigę, pareikalavo, kad tėvelis eitų 
su jais drauge. Mama jam išeinant įdavė juodos duonoj’ 
gabalą, nes namuose nieko daugiau nebuvo.

— Tesaugoja jus Dievas! — pasakė jis, čekistų ve
damas.

Tada man į galvą atėjo mintis, kad neatidėliojant rei 
kia kreiptis į Grizeldą. Bet kur ją galima surasti? Kaip 
ją būtų galima pamatyti ir pasišnekėti?

\ « Rugpjūčio 21 d.
Visą dieną lakstėme po įvairias įstaigas, stengdaftnie- 

si kuo nors tėveliui padėti.
Aš mėginau prieiti- prie studento Gvozdiovo, kuris da

bar paskirtas čekos pirmininku, bet, nors kelis kartus 
kreipiausi į jį, jis manęs nepriėmė.

Tačiau Steponas Petrovičius Pugovkinas vis dėlto pa
žadėjo mums išrūpinti “propuską,” kad mes “galėtume 
nors dar kartą jį pamatyti!”

Vadinasi, baltieji paėmė jau Kazanių. Dieve, padėk 
jiems, kad pasisektų, bet kad tik jie greičiau ateitų ir ga
lėtų mus dar išgelbėti! Tačiau skubiai, nes kitaip ras 
tik griuvėsius ir lavonų krūvas!

kalbėjimas, bet ir pavyzdin- J jauna porelė spėjo atvykti 
gose šeimose ne retenybė, Mišioms vidudienyje. Jinai 
kad paskiri nariai vos pri- tėmijo, kaip jos vyrelis ne
siverčia save Mišių šv. iš- įstengia akių atmerkti — 
klausyti sekmadieniais, jau ' miegas kankina. Vieną, ant- 
nekalbant apie ypatingas rą kartą jam bakstelėjo pa

RUGPIŪČIO
MENESIO

IŠPARDAVIMAS
BUDRIKO

KRAUTUVĖJE

Rugpjūčio 22 d.
Steponas Petrovičius Pugovkinas žodį išlaikė — 

mums “propuską” parūpino. Tėvelį laiko uždarytą etapu 
varomų kalinių kalėjime, kuris yra už miesto. Kai mes 
išėjom į plentą, prie mūsų prisidėjo tikra procesija mote
rų ir vaikų, kurie kiekvienas vis ką nors su savimi nešėsi; 
antklodes, pintinėles su maistu, čiužinius, paklodes. Jie 
visi ėjo pamatyti savo tėvų, brolių ir vaikų ir jiems kuo 
nors pasitarnauti, parodyti savo meilę. Mes tėveliui nu
nešėm virtų bulvių, kelias riekeles juodos duonos ir bal
tinių. Pakeliui sutikom beveik visus savo pažįstamus, to
dėl buvo galima manyti, kad paskutinėmis dienomis į 
kalėjimus buvo sukišti visi miesto inteligentai. Pasku
tinėmis naktimis turėjo būti areštuota 150 žmonių. Kol 
patekom į celę, turėjom laukti kažkokiam mažajn kam 
barely. Paskum nuvedė mus į didelį kambarį, kur lac 
kytojams buvo leidžiama su suimtaisiais pasimatyti 
Kambarys buvo dviem gretimai sustatytomis geležinė 
mis grotomis perskirtas į dvi dalis. Tarp jų, tuo siau 
ru viduriu, iš vieno galo į kitą visą laiką vaikščiojo sar
gybiniai kareivaiai; į vieną pusę suvarydavo suimtuo
sius, kiekviną kartą po 10 žmonių, o į kitą įleisdavo jų 
gimines ir pažįstamus, atėjusius jų atlankyti. Taip pro 
dvejas grotas pamatėm ir mes tėvelį, bet vos galėjom 
pažinti — teks jis buvo per paskutines porą naktų pa
sikeitęs. Mama ėmė verkti. Visi tik šaukė, rėkė vie
nas per kitą, todėl beveik nieko nebuvo galima girdėti. 
Šalia tėvelio stovėjo su plikai skustu pakaušiu totorius 
ir visą laiką klykė:

— Paleiskit mane. juk aš nesu joks “politinis.” O 
tik dėl to, kad užmušiau kažin kokį buržujų, negi ga
lima man ką nors daryti!

Iš kitos pusės prie tėvelio stovėjo advokatas By
kovas. Jis buvo su smokingu. Mat, jį suėmė tiesiog 
svečiuose, todėl jis neturėjo kada nė persirengti kitus 
drabužius. Jis į savo jauną žmoną žiūrėjo ašarotomis 
akimis ir šaukė: •

IBua žUufiauJ

II. LIETUVOS ŠELPIMAS

Žiauri vienų metų Sovietų Rusijos okupacija pada
rė Lietuviai daug moralinių ir materialinių skriaudų. Iš
bėgdami okupantai išdegino daug miestų, kaimų ir so
dybų, palikdami dešimtimis tūkstančių žmonių be pasto
gės ir duonos. Lietuvos žemėje susirėmusios milžiniš
kos Sovietų Rusijos ir Vokietijos armijos paliko negreit 
atstatomų griuvėsių. Dešimtys tūkstančių bolševikų iš
tremtų Rusijon lietuvių šeimų, kenčia persekiojimą, skur
dą ir badą. Karo zonoj tebesanti Lietuva pati neturės 
galimumų atsistatyti ir aprūpinti savo žmonių būtiniau
siais gyvenimo reikmenimis, todėl:

A. L. R. K. Federacija. XXVHI-tas Kongresas, atsi
žvelgdamas į susidariusią milžiniško didumo Lietuvos, 
jos tremtinių ir pabėgėlių šelpimo reikalą nutaria kviesti 
visą Amerikos lietuvių visuomenę šiuo kritišku Lietuvos 
gyvenimo momentu stoti jai į pagalbą, teikti gausias au
kas vienu ar kitu būdu karo viesulo paliestiems tautie
čiams šelpti, ir kad tasai šelpimo darbas būtų sėkmin
gesnis ir kad į jį įsitrauktų daugiau veikėjų, nutarta:

7. Lietuvai Gelbėti Fondui tvarkyti ir vajui vesti su
daryti prie A. L. R. K. Federacijos specialę penkių asmenų 
komisiją, kuri veiktų artimame kontakte su Federacijos 
valdyba. t

2. Lietuvai Gelbėti Fondą inkorporuoti atskirai ir 
jį įregistruoti Valstybės Departmente.

3. Jei būtų reikalas Lietuvai Gelbėti Fondo statutą 
pataisyti prisitaikant prie Lietuvos šelpimo ir valstybes 
reikalavimų.

4. Skelbti Lietuvai Gelbėti Fondo vajų, siekiant pri
rašyti bent 10,4300 narių, kurie sumokėtų po vieną dolerį 
metams.

5. Lietuvai Gelbėti Fondo komisija stengiasi įtraukti 
į Lietuvos šelpimo darbą kiek galima daugiau kitataučių, 
iš kurių rūpinasi sudaryti Lietuvos Draugų Sąjungą.

III. NUSISTATYMAS LIETUVOS ATŽVILGIU
A. L. R. K. Federacijos 28-tasis kongresas, užgyręs 

Centro Valdybos padarytus pareiškimus dėl didžiųjų tu
vių tautos sukrėtimų per praėjusius dvejis metus, pakar
toja nepakeičiamą organizuotosios Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenės nusistatymą:

Padėti Lietuvai atsistatyti laisva ir nepriklausoma 
valstybe tokiais pagrindais, kokie buvo pabrėžti Lietuvos 
Nepriklausomybės Paskelbimo Akte 1918 m. Vaeario 16 
d. ir inkorporuoti Steigiamojo Seimo primtoj Valstybės 
Konstitucijoj.

Lietuviu 
Wholesale liąuor 
{staiga Chicagoje

Ir Lietnvttkų
Parduadame 

Tiktai Tavemama. 
Vai.: M Iki 5 Kandim 
Ufcmkvmai UrvelioTarai 

Sekančią Dianą.

L.

šventes, kaip Žolinė. 
Tiesiog stebėtina, iš kur

šonėn, bet tai negelbėjo. A- 
bu džiaugėsi, kad Mišios to-

randasi jaunuoliams energi- Į kios trumpos, po piet va
jos keltis trečią valandą ry- ( žiuos pasižiūrėti “Baseball 
to, kad nuvažiavus į jūrą game”. .
arba ežerą pažvejoti, bet Nors kataliko priedermė 
jiems begalo sunku atsikel- šiaip taip atlikta, bet. koki i 
ti, kad išklausyti Mišių. Juo iš to nauda žmogaus sie 
kingas paaiškinimas — ank- lai? Ar daug pagelbsti žmo- 
sti keliant arba nedamiego- J gui, kad jis nueina vaisti- 
jus sveikatai galima paken- nėn pasižiūrėti įvairių vais
ku, tų jais nesinaudodamas, o

Atsižvelgdamas į dabartinę Lietuvos padėtį, kongre
sas mato būtino reikalo pabrėžti savo giliausią įsitiKini- 
mą, kad 1941 metų birželio 22-24 dienomis įvykęs didy
sis Lietuvos žmonių sukilimas neturėjo sąryšio su bet 
kokia svetima įtaka, bet buvo uždegtas okupantų bolše-* 
vikų kraštui ir jo žmonėms daromomis skriaudomis, per
sekiojimais ir žudymais ir dideliu laisvės ir nepriklau
somybės troškimu. Per 125,000 sukilėlių-partizanų, dalyva 
vusių kovose su raudonarmiečiais, keli tūkstančiai save 
galvas paguldžiusių ir daug tūkstančių savo kraują pra- 
liejusiu, yra geriausias lietuvių tautos laisvės ir nepri
klausomybės siekimo liudymas. Tą faktą mes giliai ver 
tiname ir branginame. Jis dar labai stiprina mūsų nu
sistatymą ir nepalaužiamą ryžtingumą padėti Lietuvai 
išeiti į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, kad Lietuvos 
žmonės ir vėl būtų pikiais savo prakaitu ir krauju aplai
stytos žemės šeimininkais.

(Bus daugiau.)

Milžiniškas tankas
Susitinka du tarybiniai 

piliečiai.
— Ar matei milžinišką 

sovietinį tanką su 41 įgulos 
nariu?

— Ne, kaip jis atrodo?
— Puikiai. 20 įgulos na

rių jį traukia, 20 stumia, o 
vienas sėdi viduje ir keikia
si.

■F

PASIRINKIMAS
DIDELIS

Rakandų - Pečių - 
Šaldytuvų - Skal
biamų Mašinų ir 
Dulkių Valytojų

Prieinamos
Kainos

Lengvais
Išmokėjimais

JOS. F. BUDRIK 
Fumiture House
340911 S. Halsted

Tel. Yarde M68

M. OZIMIDAS
Bcrghoff Alaus Išvežiotojas

FRANK VIZGAJtD, Rav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ. 

TeL REPiAlfe 1538—4
■P RS

Kapitonas John M. Kil
mes, kurs dėl nepavykusios 
meilės pašovė savo oponen 
tą Wilson D. McNary ir po 
to bandė pats nusišauti. Da
bar, kalėjime būdamas, sku
tasi.

Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų į Alines, kitas į- 

staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 

sąžiningą patarnavimą

$1

4138 Archer Avė. Tei. LAFayette 0401
J

PASKOLOS - namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis limokėįimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! 11

TAI 1PV1Č1TP ,8ta1g®le- rftpes-’ I I M 1 tZ tingai globojami lr ligi 15,000 ap-

įrausti per Federal Savinga and Loan Corporation. Mokame
Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSU PASITIKSIMO (R IŠTVERMES REKORDAS

VJeav KN>rt»l
Nei

Keistuto Savinga and Loaa Association yra žymiausia, seniau- 
na ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago, UL
Jos. M. "Mozeris, Sec’y.

«■



BBZDHAB šeštadienis, rugp. 16, 1941

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
LiefuviŲ Diena ir 
Dainų Šventė rytoj

Rugpiūčio 17 d., Foss 
Park, North Chicago, III., 
renkasi visi Waukegano, No. 
Chicago ir visos Lake Coun
ty apylinkės lietuviai: ūki
ninkai, darbininkai, profe
sionalai, jauni ir seni. biz
nieriai, ir niek3 nedirban
tieji; taip pat svečiai iš 
apylinkės kolon jų, kaip 
Chicago, Kenosha Racine 
ir Milwaukec. Mat penktoji 
ia eilės metinė IA? avių Die
na, didžiausia šventė kcJo- 
rijoj.

Lietuva, buvus pavergta I 
priešo, vėl pasiliuosavo. Vi
si šaukia Lietuvai laisvės, 
pilnos laisvės. Mes savo 
skaitlingu atsilankymu į 
Lietuvių Dieną, parodysim, { 
jog pilnai esame prisirišę į 
prie tėvynės, Lietuvos, ir 
jos vardą garsiname visais 
atžvilgiais. Ir tai darysime, 
kol gyvi bfn x..

Ypatingai šiais ncoiito- 
viais laikai? vi ? nyki moa vi
si lietuviai.

I ietuvių diaa u programa
Paradas 1 valandą po pie

tų nuo Lietu/ių auditui ijos. Į 
Dalyvauja \merican Logion 
Junior bena3, draugijų at
stovai, draugijų nariai ir 
visi, kas gali automobiliais.

2:15 vai. indoor bolės lo
šimas tarp vedusių ir neve
dusių ir antras tarp Fran- 
kie ir Johnnies ir Buksas 
ir Ryan tymų.

4:30 vai. įvairios lenkty
nės: vaikų, vyrų, moterų. 
Laimėjusiems bus duodamos 
dovanos.

6 valandą dainų šventė: 
Šv. Baltramiejaus choras, 
Šv. Petro choras iš Keno
sha, Wis., solistai, solistės.
. 7 valandą lietuvių šokikų 
demonstracija tautiškų šo
kių. Dalyvauja: H. Jonai
tis, J. Burba, J. Aleksonis, 
J. Shimulynas, N. Bakshis, 
H. Urbonas, G. Baron ir 
T. Liulis. Muzika S. Vaiš
noros ir A. Bakšio. Solistė 
programoj, kiek sužinota, 
bus Alena Vaitekūnaitė.

9 valandą vainikavimas 
populeriausios lietuvaitės 
Waukegane. Pirmenybę iki 
šiol turi Helen Rumšą, Do
rothy Žigas, Joan Rutell, 
Margie Ašmis ir Marion Jo
naitis.

10 valandą traukimas do
vanų: 1) Mixmaster, 2)
Nesco Roaster, 3) Radio, 
4) Toastmaster.

Draugijos, kurios rengė 
Lietuvių Dieną ir Dainų 
Šventę, yra šios: Šv. Juo
zapo, Šv. Baltramiejaus, Šv. 
Antano, Šv. Onos, Nek. P. 
Panelės Šv., Šv. Baltramie
jaus choras, Šv. Vardo, SL 
RK kp., Apaštalystės Mal
dos, Gyvojo Ražančiaus ir 
kitos.

Trokas iš svetainės
Neturintieji automobilių, 

į Lietuvių Dieną iš Lietuvių 
auditorijos bus vežami tro
kais kas valandą. Nuveš ir 
parveš.

Bus šokiai

Ant specialiai paruoštos 
šokiams platformos bus šo
kiai. Grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. 

Kugelio, o kugelio

Lietuviško kugelio tikrai 
bus ganėtinai, nes šeiminin
kės pakviestos šaunios.

Po visam — labą naktį!
Enrikas

APSAUGOS
BONAI KAS REIKIA ŽINOTI

Apsaugos bonai
Kl. Ar vaikai gali pirktis 

Apsaugos Taupymo Stam- 
pių?

At. Taip. Šimtai tūks
tančių Amerikos vaikų per
ka tokias stampes regule- 
riai.

Kl. Kodėl reikia vaikus 
paraginti pirktis Taupymo 
Stampių?

At. Dėlto, kad jie įrašo 
savo vardus į Roll of Honor 
tų amerikiečių, kurie paro

do diktatoriams, kad Ame
rika yra vieninga ir kad ji 
nesvyruoja savo laisvės iš 
laikyme.

Kl. Kai vaikas priperka 
stampių tiek, kad jas gali 
išmainyti į boną, tai ar jo 
boną galima išrašyti ant ju 
vardo?

At. Taip. Nepilname 
čiai gali turėti boną. Dau 
gelis tėvų savo bonus užra
šo ant vaikų vardų, kad jio 
vėliau turėtų kuo tęsti savo 
mokslą. •

vra prasimanymai. Tada jie 
iš miškų atsikviesdavo bū 

Turbūt Kalėdos jau arti- ,rius besislapstančių. Gyve
nasi, nes Chicagos mayora3 nimas tvarkosi ir maisto y 
Kelly apie tai jau užsiminė? ra pakankamai.

Chicagos mayoras Kelly 
paskelbė kalėdinį parengimą 
biednuomenės naudai. Tas 
parengimas , — Night of 
Stars — žvaigždžių naktis 
įvyks Chicagos Stadione 
gruodžio 17 d. Be to lapkri
čio 29 d. Soldiers’ Fielde 
įvyks high schoolių “foot
ball title game.” Pernai per 
panašius parengimus buvo 
surinkta $412,777. Iš tos 
sumos drabužių ir avalų ga
vo 81,169 vaikai.

Kalėdos jau netoli

Radio
RADIO WCFL, 1000 K.

Nedėlios vakare 5:30, lie
tuvių liaudies melodijas iš
pildys koncertinė Budriko 
orkestrą. Solistė Ona Juo
zaitienė dainuos pritariant 
orkestrai, Spaudos Baliaus 
Valcą, Visur Tyla — Gruo
džio, Habanero iš Carmen 
ir Mano Karžygis iš opere
tės Cukrinis Kareivis.

Budriko Rakandų ir Ra
dio Krautuvė, 3409 So. Hals
ted St., leidėjai. B.

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

PADEKONE

A. T A.

Domininkas Balis
kuris mirė rugpiučio 10 d., ir tano palaidotas rug
piūčio 13 d., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalini
mą iš mūsų tarpo dėkojame mūsų dvasiškiems 
tėveliams, gerb. kun. F. Lukošiui, A. Martinkui, 
B. Grinui, P. Waitkui ir J. Prunskiui, kurie atlai
kė įspūdingas pamaldas už jo sielą ir pasakė pri
taikintus pamokslus.

Dėkojame šv. Mišių aukotojams, vargoninin
kams ir gėlių aukotojams.

Dėkojame graboriui S. P. Mažeikai, kuris sa
vo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai' jiu- 
lydėjo jį į amžina8tį, o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir 
visiems, kurie paguodė mus mūsų nuliūdimo va
landoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau mylimas vyre 
ir tėveli, lai Viešpats Dievas suteikia amžiną ra
mybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: MOTERIS IR SŪNŪS.

Pranešimas
Marųuette Park. — Ma

rijonų Bendradarbių 5 sky-į 
rius laikys mėnesinį susi- j 
rinkimą sekmadienį, rugp. J 
17 d., 2 valandą po pietų, I 
parapijos svetainėje. Nariai 
malonėkite skaitlingai atsi-i 
lankyti į susirinkimą. Pik- ! 
niko komisijos išduos rapor-1 
tus iš piknikų. Bus ką nors', 
išgirsti iš skyriaus darbuo
tės. Valdyba Į

s

Apart Apsaugos, Turime frftfl AAA AA
ATSARGOS FONDĄ Viri JJuU.UUU.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien — 0 vai. iki 4 vai. p. p.

Trečiadieniais <— 9 vai. iki 12 vai. 
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

fEDJ

Kriokialaukis (Simno vai )
Sugriuvus bolševikų reži
mui, tuoj susikūrė vietinės 
apsaugos komitetas. Pradė
ta valyti apylinkę nuo besi
slapstančių atvykusių ir 
vietinių komunistų. Dauge 
lis patys pasiduodavo į ne 
laisvę. Kitus tekdavo įti
kinti, kad pasako apie pa
imtų į nelaisvę kankinimą

PADEKONE

A. + A.

PRANCIŠKUS VĖLUS
kuris mirė rugpiūčio 5 d.. Ir 
tapo palaidotai! rugpiūčio 8 
d.. o dabar ilsis Šv. Kazimie
ro kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė Jam paskutini 
puturnavimg ir palydėjo Ji J 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

‘Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mū
sų karpo dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. Kagažins- 
kui, . kuris atlaikė Įspūdingas 
pamaldas už Jo sielą ir pasa
kė pritaikintą pamoksią.

Dėkojame šv. Mišių auko
tojams lr gėlių aukotojams.

Dėkojame graboriui S. P. 
Mažeikai, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo J) i amžinan
ti, o mums palengvino per- 
kęstl nuliūdimą lr rūpesčius. 
Dėkojame grabnešiams Ir vi
siems, kurie pąąuodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pa
galios, dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mylimas vyre ir 
tėveli, lai Viešpats Dievas su
telkia amžiną ramybę v 
atilsi.

Nuliūdę lieka: Moteris ir 
Vaikučiai.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS 

Ši firma virš 50 m. tos pačios 
Šeimynos rankose!

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. VVashington Bivd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

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

IUAPCLTU
RADIO LAIKRAŠČIO 30-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS lr APYLINKES UETUVUA

Vienlntėlia Vakarinis Lietuvių 
Programaa Amerikoje —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. lr &ESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehill 2242

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus ,

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

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

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4th Class Mali” šiuo 
adresu:

MARIAN MISSION CLUB 
Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

Viso dorovinio lavinimo 
ir viso blogo žmoguje pa
taisymo pagrindas — gerb 
fci save. — Foerster.

aND THANKS" - 
, uuUOM

m—
miilion 

Iteliing me 
J — * *

ABOUHTELllN^ -

JL lovesiti

LOAN ASSOOAJlONof Okafa 
JUSTIN MACKIEVVICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VlRginia llll

J

v

«AiT, OT). LAIDOTUVIŲ DIKBKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
OarlanalM Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviii Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadlenio rytais, 
ii 8totiea WHIP (1620), au P. ftaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

LACHAVVICZ IR SŪNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CĄNal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

V l

L J. ZOLP
1646 VVest 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenue 

Tel. YARds 4908
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LABAI, LABAI, SKANIAI VALGYSIME PER 
"DRAUGO" LABOR DAY PIKNIKAI

Brighton Parkietės šeimininkaus Vytauto 

Parko valgykloje.
Taip, nuvažiavę į “Drau

go" Labor Day pikniką, rug 
sėjo 1 d., Vytauto parkan, 
tikrai skaniai valgysime, 
nes Brighton Park ARD 
skyriaus veikėjos apsiėmė 
pavaišinti visus piknikie- 
rius. Kas tik yra lietuviška 
ir kas tik yra skaniausia, 
bus duodama “Draugo" 
prieteliams piknike. Tad at
vykite į pikniką nevalgę ir 
negėrę ir būkit pasiruošę 
beveik persivalgyti,nes ska
numynams nebus galo. Ku
gelis, kopūstai, kitų skanu
mynų lietuviškų bus duoda
mos pilniausios lėkštės. 
Nepaprastos šeimininkės!

Brighton Parke ARD sky 
rius turi' nepaprastą rekor
dą ir visuomet pasižymi sa
vo parapijos veikime. Tai 
tikrai uoli šeimininkių gru
pė. Sale šios grupės, pačio
je valgykloje, darbuosis 
Brighton Park sodalitės 
kaipo “veiterkos.”

Štai sąrašas šeimininkių, 
kurios pasidarbuos Vytau
to Parko valgykloje per 
“Draugo” pikniką:

Morta Anužienė, Elzb. 
Paulięnė, Ona Rudokienė, 
Bar. Lindžienė, Jieva Ru- 

~ dienė, Bar. Vilimienė, Ane
lė Graibienė, Mare. Mikšie
nė, Mare.' Pakeltienė, Bar. 
Rimkienė, Dom. Dovidaus- 
kienė, Marijona Petkienėj 1

monavičienė, M. Krencaitė, 
Marčijona Navickienė, Joa
na Rimeikienė, Ona šakū
nienė, Ona Norvilienė, Zof. 
Jonikienė, Ona Girdžienė, 
Teklė Norbutienė, M. Ra- 
mašauskienė, M. Pratapie- 
nė, Ona Aleknienė, Elena 
Čepienė, Ver. Keršiulienė, 
Pr. Vertelkienė, Marijona 
Mikšienė.

Veiterkos bus sekančios: 
M. Stankaitė, Elena Pau

liūtė, Julė Rudytė, Teofilė 
Vilimaitė, Elena ir Pronč* 
Petkiūtės, Mildred Rodokaf- 
tė ir kitos.

Kot. Simonavičienė, V. Si-

TIKIETAI VIS GRISIAI
Artąja/ įr artėja dideflč 

diena, kai visas pasaulis su
žinos laimingojo Amerikos 
lietuvio vardą, kuris links
mai parvažiuos su nauju 
‘Draugo” leidžiamu laimėji
mui atitomobiliu. Taip, 1941 
Buick Special teks vienam 
Amerikos lietuviui ir tie 
reikšmingi tikietėliai kaip 
tik šiomis dienomis grįžta 
pilnu spartumu. Vis nori 
būti tarp laimingųjų, kurie 
galėtų džiaugtis žavingu 
prizu.

^Draugo" administracija 
yra labai dėkinga tiems, ku
rie prieš pikniką grąžina 
tikietelius su pinigais.

Sekantieji sugrąžino po 
knygutę:

A. Pc<celtis iš Chicago.

J. Rudis iš Chicago.
K. Matulaitis iš W. Frank 

fort, III.
A. Stuglis iš Chicago..
B. Jakavičienė iš Cambri- 

dge, Mass.
A. Shukis iš Naugatuck, 

Conn.
V. Saunoris iš Chicago. 
R. Lucier iš Putman, Con

necticut.
A. Martinavičius iš Chi

cago.
K. Jaukša iš Cicero.
M. Skricka iš Cicero.
M. Gražėnas iš Roches

ter, N. Y.
Rose Dūkas iš New Bri

tain, Conn.
V. Svinkūnas iš W. Frank 

fort, III.
M. Krancevičienė iš Lavv

rence, Mass.
J. Eidentienė iš Nevv Bri

tain, Conn.
B. Miciūnienė is Nevv Bri

tain, Conn.
P. J. Kpyževičius iš Chi

cago.
R. Mazeliauskienė iš Chi

cago.
M. Saržickas iš Chicago.

Politikos klūbo 
piknikas

North Side. — Vietinis 
politikos klubas rytoj, rugp. 
17 d., rengia linksmą pik
niką parapijos darže ir kvie
čia visus northsaidiečius at
silankyti. Komisija pašven
tė labai daug laiko šiam 
piknikui prirengti, todėl vi
siems atsilankiusiems tikrai 
užtikrina malonų laiką. Iš
važiavimas prasidės tuojau 
po pietų ir tęsis iki vėli 
mos. Įžangos nebus.

Roselando žinutės
Karnivalas
Šeštadienį, rugp. 16 d., 

prasideda Visų Šventųjų pa
rapijos karnivalas, parapi
jos kieme, prie 108 gat. ir 
Wabash Avė. Kadangi kleb. 
kun. J. Paškauskas atosto
gauja, todėl vikaras kun. B. 
Grinius vadovauja šiam dar
but Jam pagelbsti parapijos 
komitetas ir kiti darbuoto
jai. Bus daug naujų būdų 
ir atsilankiusieji turės pro
gos laimėti gražių dovanų.

Demokratų piknikas 
pavyko

9-to Wardo Lietuvių De
mokratų Klūbo piknikas 
praeitą sekmadienį Ryan’s 
miškuose sutraukė daug 
publikos. Visi linksminosi 
iki vėlumos.

>

Holy Name vyrai veikia
Vasaros karščiai nenuslo

pina Holy Name draugijos 
vyrų. Draugijos Kittenball 
tymas praeitą savaitę lai
mėjo abu žaidimus. Ir šio 
mėnesio susirinkimas buvo 
skaitlingas. Po susirinkimo 
kun. Deksnis parodė na
riams jo nutrauktas filmas 
nuo parapijos pikniko, pa
rapijos jubiliejaus, kitus 
parapijos veikimus ir apie 
savo kelionę per Šveicariją. 
Buvo labai įdomūs ir nariai 
visi dėkingi kun. Deksniui.

Rap.

Važiuojam j 
Labdarių ūkį

Brighton Park. — Drau
gystė Gvard. Pirma Div. šv. I 
Kazimiero Karalaičio rengia 
išvažiavimą sekmadienį, 
rugpiūčio 17 d. Labdarių ū- 
kio miške. Bus 3 dovanų 
laimėjimai ir daug visokių 
įvairumų, taipgi visokiausio 
gėrimo ir skaniausio užkan
džio.

Jr

TURIME DIDELIŲ BARGENŲ
Mažų ir didelių namų ir visokių biznių 
Skaityk! Žiūrėk! ir Nepraleisk!

BRIGHTON PARKE:
1. 2 fletų po 6 kambarius medinis namas sa “•onerete” pa

matu. Rendos gaunama $52.Q0 į mėnesį. Kaina tiktai $3500. 
EXTRA SPECIAL BARGENAS!

2. 2 fletų po 5 kambarius mūrinis namas. Kaina $7900.00. 
Vienas Metas su karšto vandens šiluma. Lotas 40 pėdų.

S. Bisnio propertė. Storas ir 4 kambariai užpakalyje, ant 
viršaus 6 gyvenamieji kambariai. Karšto vandens šilnma. 2 
karų garadflns. Kaina $8,000.

Kampinis mūro namas. 2 fletų 6 kambarių. Apačioje 
Kai

Žuvo motorciklistas
Robert Campbell, 842 No. 

Lincoln avė., važiavo motor- 
eikliu ir atsimušė į automo
bilių. Motorciklistas ant vie
tos galą gavo.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis 1Y Hotlyvrood 
Avlesoinia. Įburbus 
Garantuotas.

mažas biznis ir 4 kambariai. S karų garadžius. 
dens šiluma. . .

ršto van-

3. 2 fletų po 9 kambarius mariais namas. “Fnrnace** 
šilnma viename flete. 2 karų garadžius. Kaina $6,000.

6. 2 fletų pe 6 kambarius medinis namas, 
džius. Kaina $4,900.
BRIDGEPORTE:

2 karų gara-

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

Rez.: - ENGIewood 5849

CLASSIFIED
Pirkite namus dabar — 

Laimėsite!
2 fl. po S kamb. su trims mle- 

Ir su 2 karšto 
boileriais. Rau

dasi ' arti lietuvių bažnyčios, Mar
ųuette Parke. Kaina tik 18950. <

2 fl. po ti kamb. 2 atskiri kara
to vandenio šilumos boileriai ir ki
ti moderniški įrengimui. Randasi 
arti 7 0th St. ir Maplevvood Avė. 
Kaina šiandien tik >9400.

6 kamb. moderniška “bungulovv," 
garudžius ir lotas 30x125, Mar
ąuette Parke, arti 7 lat St. Kaliui 
*0450.

4 11. apartmentas su visais mo
derniškais įrengimais. Randasi Mar
ųuette Manor, arti 6 3rd St. Kaina
*14.300.

Storas su pilnai įrengtu groaernę 
Taigi, visi nariai, draugai1.lr 6 kamb. gyvenimui užpakalyje 

ir pažįstami nuoširdžiai
kviečiami atsilankyt ir links 
mai laiką praleisti gražia 
me Labdarių ūkio miške.

Kviečia Komitetas ir vai 
dyba.

Staiga mirė 
balsaimiotojas

Elmer A. Klein, 46 metų 
amžiaus, staiga mirė šir
dies liga bebalsamuodamas 
lavoną Palmer and Louer 
laidojimo įstaigoj, 4225 W. 
Roosevelt Rd.

Storo. Mūro namas. Randasi We»t 
Side arti Western Avė. Pigiu! par
duosime arba mainysime už namą.

Mes parūpiname mortgečius pir
kėjams. Taipgi mes turime apąrt- 
mentinių namų po visą Chicagos 
miestą, kuriuos parduodame uz pu
sę originalės kainos.

Kreipkitės pas įgaliotinį:
K. J. Mackc-.Mačiukas 

2316 W. «»U> St., 2-ros lubos 
_________Tel. l*roK|w<t 3140

Parsiduoda namas 
Marųuette Parke

PARSIDUODA MARUI ETTE 
PARKE

Parsiduoda pigiai 2 fletų po 4 
kambarius mūrinis namas. Karšto 
vandens šiluma visam name. Ran
dasi ant ltockwell 8t.. tarpe 70th 
lr 7 lst. Kreipkitės prie — L. V. 
Sirus, 3553 So. Halsted St. Tele
fonas- Y.VIUls 5118.

MAKOETTE PARK IK APYLINKEI 
KAS KĄ TURITE MAINYTI ARBA 

NORIT PIGIAI PIRKTI:
68th ir 8. Campbell Avė. 5 kam

barių mūrinis cottage kaina *3,500, 
įmokėti *500.

Ant Kockwell St. lr 64th 6 kam
barių mūrinis bungulovv, 2 karų 
mūrinis garadžius, Rama *5,350.

6 kambarių medinis cottage — 
reikia pataisyti, kulną *1,2 50.

4 fletų kampinis mūrinis namas 
po 4 kambarius, kaina *12,500.

2 fletų po 6 kambarius — 2 boi
leriai — bungulovv stogas, kaina 
*8,500. 4 fletų mūrinis namas po 
5 kambarius, ant 2 lotų pastatytas, 
įmokėti *l,«00.

Bizniavus namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno ir lunch 
biznis — 5 gyvenamieji kambariai. 
Kaina *4,500. Savininkas priims į 
mainus lotus arba didesnį numą— 
prldčs pinigais.

Taipgi turime didelį pasirinkimą 
visokių namų po visą Chicagą: prl- 
vatiškų ir bisniavų, farmų mažų lr 
didelių, galima pigiai plrktl arba 
mainyti.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile ką 
jūs turite, kreipkitės pas;
CHARLES P. SI KOMSKIS & CO., 

6921 S. Uotsni Avė.
Tek ltep. 3713 — Vak. Prus. 1111

REIKALINGAS ŪARBEN1NKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu- 
| ves darbininkas. Pastovus darbaa

KrelpkltSs;
2334 So. Oakley Avė. Chicago. UL

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

Liūdnas prisiminimas
Bridgeport. — šv. Jurgio 1 

bažnyčioj užprašytos šv. Mi- 
»šios už ą. a-. Kazimiero Pej* 
pero sielą. Mišios šv. bus! 
atlaikytos 18 d. rugpiūčio. J 
8 valandą ryto. 11

Šiandien sueina lygiai pen' 

keri metaif^kaip apleido šį 
pasaulį, palikdamas mums 
neužgydomą žaizdą.

Brangus mano sūneli, kas
dieną maldauju, kad gerasis
Dievas būtų meilingas tavo
sielai. . MotinaJ------ ------- <------

VVOLK 5HID1O
I94f> W»-5t 35'” Street

Ain \N( t.n "iKiriK •• u 

I-OUEST POSSIIII.E l*KI< K>

l,HO\F i AFAV t IT U

FINANCE ANU LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokėjimais
Mutual Federal 

Savings
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Rd.

EEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 
Turtas virš $1,000,000.00

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ 

BLIUSKELIŲ 
PIRATINIŲ 

KOJINIŲ
POGKET’ROOKŲ

KORSETŲ
KfDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

PARSIDUODA DUONOS 
KEPYKLA

Parsiduoda duonos kepykla. Su na
mu arba vien biznis su rendos lyau, 
terminui kaip ilgai* norėtų. 34 me
tus dariau sėkmingą biznį, dabar 
pasenau, noriu poilsio. Kas norės 
išmokysiu ir pripratinsiu prie to 
amato. Norint pirkti ar runuuot 
kreipkitės prie guvininko:

• LLDU1K GOTOWTr,
2303 So. Emerald Avė.,

Chicago, Ul.
Telefonas: CALomet 4950

M. KANTER, Sav.

ISvežiojame 
im visą 
Chicago

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tel. BOULEVARD —14

<!r

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

MOTERIS PAIEŠKO
NAMINIO DARBO

Pavieni moteris, vidutinio am
žiaus, paieško darbo, prie namų 
arba prie prižiūrėjimo mažų vai
kučių. Y ra gerai patyrusi ir turi 
gerus rekotneiFacijos liūdymus. 
Nori apsibūti ant vietos prie dar
bo. Rašykite po adresu —

4714 So. Tripp Avet

Tėvas dabartinės chemi
jos, Lavoisei, Duvo katali
kas. /'

Didžiausias pasaulyj gam 
tos mokslų žinovas Fabre, 
— buvo katalikas.

DINING ROOM 8EU8 — PAK
LOK SETS — BEJžROOM SETS 
— RUGS — RADIOS — HE- 
FR1GEKAIORS — W ASHERS — 

MANGKLS — STOVĖS.
*11 Nationally

AIIX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

7. 3 fletų po 6 kamb. mūrinis namas. 2 karų garadžius. 
Rendos atneša $53.90 į menes}. GERAS BARGENAS. Kaina 
$3,000.

8. 3 fletų po 6 kamb. mūrinis namas su karšto vandens 
šiluma. Lotas 50 pėdų. Arti 32nd ir Union Avė. Rendos atneša 
$154.00. Kaiaa $11,500.

z 9. 153rd St.. Harvey, III. — 19 kambarių “moming house". 
3 karų garadžius. Namas labai geras. “Furnaee“ šiluma. Visi 
kambariai moderniškai ištaisyti. Rendos atneša $252.00 į mėnesį. 
GaJima pirkti lengvais išmokėjimais arba priims į mainus.

M>. COAL VARO: Randasi labai geroj vietoj, prie Archer 
Avenne i vakarus nno Cicero Avė. Yra geležinkelio trekės, du 
trokai, namas gyvenimui ir visi kiti patogumai. Biznis išdirb
tas. Pae žavimo priežastis — senatvė. Parduos ui “cash” arba 
apsiima į mainus.

ĮL Htakštų gėrimų dirbtuvė ir alaus “dlstributor“ bimis. 
Du trokai. Išdirbtas rautas. Biznis plačiai varomas. labai 
gražus namas ir pagy venimui. Viskas parsiduoda arba apsttms 
j mainua Pardavimo priežastis — liga

12. BRIGHTON PARK DUONKEFYKLA —
Labai geras biznis daromas ant vietos. Pardavimui ar mainais.

18. MABOUKTTK PARK KEPYKLA —
Didelį biznį daro. $1,500 į savaitę. 3 trokai. Pagyvenimas ant 
vietos. Parduos ar mainys.

KRKIFKITfiS PRIE: —

PAUL M. SMITH 8C CO.
REAL ESTATE

4631 So. Ashland Avė. - Ant 2-ro Fleto

DĖMESIO! 
Šeštad., Rugp.-Aug. 16 d., 1941

DIDELIS GRAND OPENING
ARCHER STOKER SALES
šiuomi nuoširdžiai kviečiu visus savo prietelius ir pažįsta

mus atsilankyti į naują ARCHER STOKER SALES KRAU
TUVĘ! Laike ‘'GRAND OPENING” kiekvienas pirkėjas FREE
MAN STOKERIO gaus veltui Stewart Wamer Radio. Tai at
vykite ir aplankykite mūsų krautuvę.

įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai. 
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą, 
šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių 
išdlrbysčių stokerlus.

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius 

Radios
Plumbing Įrengimus 

Aliejinius Pečius 
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH BAGDON
—* Savininkas —

4704-06 So. Western Avė., Chicago, III.
TeL: LAFayette 3138TELEFONAS — YARDS 1001 

(Po 6-tos vai. vakare šaukite — IVRGINIA 1662)
£

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

Rez. Tel. VICTORY 2499DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
MUSŲ

NAUJAM VARTOTŲ 
KARŲ SKYRIUJE

Jonas Rodii
Jonas Jasinskas 

Ant. Labanauskas 
H. Rajewskl 

“Shorty”
935 West 35th Street 

Chicago, Ul.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

* * * w ‘ •
Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



Bisnvii Šeštadienis, rugp. 16, 1941

Švento Kryžiaus Parapijos Town Lake
GERA MUZIKA 

-ŠOKI AI- 

Gražus Programas

SEKMADIENĮ, 
AUGUST 17,1941

VAS A BI HIS PIKNIKAS
♦ •

Visi kviečiami atvažiuoti ir kartu su mumis praleisti vieną tikrai Lietuviškų link
smybės dienų. KUN. A. LINKUS IR KOMITETAI

LAIMĖJIMAI 
-ŽAIDIM AI- 

Įvairlos Linksmybės

VYTAUTO
PARKE

"Draugo’’ Buickas 
"Kubaičių Dienoje’’
Joks metinis įvykis nesu

kelia tiek entuziazmo, kiek 
metinis dienraščio “Drau
go” piknikas, kuris šįmet 
tuo labiau svarbesnis, kad 
sukanka jubiliejiniai “Drau
go” metai. Šiais metais 
“Draugas” duoda išlaimėji
mui didelį, gražų, brangų 
Buick automobilių.

šį gražų Buicką Chicagos 
lietuviai turės progos iš
anksto pamatyti ir pasigro
žėti atvažiavę į “Kubaičių 
Dienos” pikniką šį sekma
dienį, rugp. 17 d., Sunset 
parke.

Šį pikniką surengė savo 
skaitlingiems kostumeriams, 
draugams ir pažįstamiems 
Vincentas ir Ona Kūbaičiai 
Sunset parko savininkai ir 
Eduardas ir Frances Kuba.-

1942 Metų Mados

RADIO PARODA

IŠPARDAVIMAS
PEOPLES KRAUTUVĖJE

<«>

čiai, “Fran and Eddie’s” tiv 
verno savininkai, 8200 Koan 
Ave., Willow Springs, III.

Kaip tėvai, taip ir sūnus 
ir duktė, visi būdami bizny
je, yra išdirbę plačią pažiti 
ti Chicagos ir apylinkių lie- 
tuvių ir svetimtaučių tarpe, 
todėl ir tikimasi didelio jų 
suvažiavimo Sunset parkan 
šį sekmadienį.

Norėdami prisidėti prie 
svarbaus Lietuvos atstaty
mo darbo, Kubaičiai aukoja 
25 nuoš. savo pikniko pelno 
Lietuvos sušelpimui. Ši au
ka bus įteikta tiesiai Lietu 
vos konsului Chicagoje, ku
rio atstovas bus piknike.

Išlaimėjimui bus šešios 
dovanos, tarp kurių: paršiu
kas, sūris, keli keisai alauii. 
degtinė ir t.t.

Šokiams gros populiari 
Viktoro Ūso orkestrą.

Įžanga ir laimėjimo tikie
tai nemokamai.

Neužmirškite užsukti j 
“Kubaičių Dienos” pikniką 
Šį sekmadienį, rugpiūčio 17 
d., Sunset parke. X X.

Kuo pasirodė 
kostumeriai

' Jauno lietuvio nelaimė

' Į drabužių krautuvę ad
resu 4803 Milwaukee ave 
inėjo trys kostumeriai ir 
pasisakė, kad pirksią po 
siutą. Kostumeriai apsi
žvalgė ir pamatė, kad krau
tuvėj nieko daugiau nėra 
kaip tik savininkas Oscar 
Lipman. Tada kostumeriai 
pasirodė, kas esą — išsi
traukė po revolverį ir krau- 
tuvninkui liepė eiti į kloze
tą. Ten jį surišo ir užda
rė. Plėšikai susikrovė siū
tų ir kitokių gėrybių į au
tomobilius ir nudumė.

Savininkas, apskaičiavęs 
likusį staką, rado, kad dra
bužių pavogta už $5.000, 
bragmenų už $300, o gry
nais $200.

Roseland, III. — Keistutes 
Narbutas, 24 metų amžiaus, 
dirbęs Chicago Bridge and 
lron kompanijai, 1305 W. 
105 st., sutiko nelaimingą 
mirtį. Ant jo užkrito 40 
pėdų sunki geležinė paipa ir 
jį sutriuškino.

Velionis su tėvais gyveno 
1033 W. 103 st. Jinai buvo 
he paprastas darbininkas, o 
Montanos universiteto stu- 
denas. Kaipo gabus sporti
ninkas jis ten buvo gavęs 
stipendiją. Dirbtuvėje dir
bo tik vasaros metu ir ru
denį butų grį?ęs į universi
tetą tęsti mokslus.

Naktį plėšikai įsilaužė į 
restoraną, 6445 So. Halsted 
st. Pavogė registerį vertės 
$450, indų už $100 ir gry
nais $50. Restorano savinin
kas yra Theodore Karkazis.

A4L MAKIS - NIW ... RIBUILT

TYPEVVRITERS
A O O I N G MACHINES

mu

Peoples Krautuvė kviečia Tamstas
) •

atlankyti, pamatyti, išgirsti ir 
sužinoti apie 1942 m. mados radios:

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

Jie yra aukščiausiai pagerinti, gražesni, tobulesni ir 
pigesni

PEOPLES KRAUTUVft Siūlo:

MIDGET RADIOS NUO........... $ 7 59 IKI $59.50

KOMBINACIJOS RADIOS NUO $29.50 1X1 200 00 
CONSOLE RADIOS NUO .... $10.50 IKI 150 00 
Portable Radios nuo ................ $22.50 39.50

Labdariu išvažiavimas
Marąuette Park. — Lab

darių 23 kuopa rengia me
tinį pikniką rugpiūčio 17 d., 
naujam ūky. Vieta visiems 
jau žinoma ir tinkama pik
nikams.

Nuoširdžiai prašomi visi 
vyrai, moterys ir jaunimas 
smagiai laiką praleisti, pa
remti prieglaudos statybos 
fondą. '

Paul Norkaus trokas bus 
j rin bažnyčios 12 valanda 
ir tuoj išvažiuos. Prašome 
visų, norinčių troku važiuo 
ti, atsilankyti laiku, kad :ie 
reikėtų laukti.

i Visų labdarių priedermė 
yra pasidarbuoti, kiek kas 
gali: darbu ar auka. 

į Visi važiuojam rugpiūčio 
J 77 d. į Labdarių pikn’kc. 
Rengėjai lauks.

Pikniko rengėjai

Vienas didžiausių pasau
ly gydytojų, John Murphy, 
— bjjvo katalikas.

—SMALL MONTHLY PĄYMfNTl^- 

AU MAKH
SOLO, RENTED
AND REPAIRED'
MM RIMKIT! (AMT •M(*T(M »TW.IWaaCMI*M MAR ANUI

xCTAD TYPEWRITIR 
company

MWT C. eoUMAn,
IM W. MADffON ST.

[
Phone DEAR3ORN P444

(stimatis-FREI-dimonstsation I

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

OS sai F \TWl'R POSTOmCEORRANK

AMERICA ON GUARD!
Above ia a reproduction of the

Treasury Department’, Defense
Savings Poster, showing an exact 
duplieation of the original “Minute 
Man” statue by famed aculptor 
Daniel Chestei French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post offiee, are a vital part 
of America’s defenae preparationa.

Pirkite “Defense štam
pas” šiandien ir taupykite 
rytojui! Stampos parsiduo
da po 10, 25 ir 50 centus. 
Kiekvienas pirkėjas gauna 
knygutę, kurioje gali tau
pyti “Defense Stamps”.

Sustokite “Draugo” ofi
se ir nusipirkite nors kele
tą ‘‘Defense Stamps”!

Būkite nuoširdūs ameri
konai !

X Kazimieras ir Ona Pi- 
lipauskai minės savo sidab
rines vestuves ateinantį sek
madienį, rugpiūčio 17 d. Jų 
intencija bus atlaikytos šv. 
Mišios Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje. Ban
kietas įvyks Vengeliausko 
svetainėje. Pilipauskai yra 
seni Brighton Park gyven
tojai ir biznieriai ir yra rim- 

! to būdo žmonės.

X Antanas Budrys, vest- 
saidietis, “veselijų” muzi
kantas, sekmadienį, rugpiū
čio 17 d. linksmins šokėjus 
“Rūtos” darže per Altoriaus 
Puošimo draugijos pikifiką.

X Sodalietės Šv. Kryžiaus 
parapijoje nutarė surengti 
pramogą ir pelną paskirti 
naujos salės reikalams. Taip 
pat buv. iždininkės M. šim- 
kaitės (kuri neseniai ište
kėjo) vieton išrinkta H. 
Paukštaitė. Klebono bus

( prašoma kun. S. Jonelį pa
skirti dvasios vadu.

X Antanas Budrys, sūnus 
West Side muzikanto An
tano Budrio, ir Jonas Valo- 
nis, įstojo Dėdės Šamo ka
riuomenėn lLuosnoriai. Tar-I
naus tris metus.

X Liepai, gyveną Mar
ąuette Park, ruošia šaunias 
vestuves savo dukrelei Ma
ry, kuri apsives su jaunuo
liu B. Baranausku iš Brigh
ton Park. šliūbas bus 16 d. 
rugpiūčio, 4 vai. po pietų 
Gimimo Panelės Šv. bažny
čioj, o svečių priėmimo puo
ta Hollywood Hali, 2417 W. 
43rd St.

X Pranui ir jo žmonai 
Bujanauskams pagerbti 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga, Waukega- 
ne, Lietuvių Auditorijoj ren 
giama puota rugpiūčio 23 
d. P. Bujanauskas yra pla
čiai žinomas Waukegan lie
tuvių veikėjas ir dabar ei
na vargonininko pareigas- 
Šv. Petro lietuvių- parap. 
bažnyčioj, Kenosha, Wis. 
Bankiete vietas rezervuoti 
reikia šiuo adresu: 543 S. 
Lincoln Ave.

Parduodam Lengvais Išmokėjimais
IMAME SENUS RADIOS Į MAINUS

Duodame Didelę Nuolaidg

FURNITURE
4 AN U FAC T U R I NO C O M P A. M >

4183 Archer Ave. Prie Richmond Gatvės
Prie Richmond St.

PAMOKOS
t

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos

Knygvedystės
Stenografijos

Mašinėle Rašymo 
Aritmetikos

Pilietybės
r •

MOKSLO LAIKAS♦
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 33rd Place, 
Chicago, Dl.

MARGUTIS

Visi Nuoširdžiai Kviečiami Į

"KUBAIČIŲ DIENOS" PIKNIKĄ
Sekmadienį, Rugp. (August) 17 d., 1941 m.

SUNSET PARKE
13fith IR ARCIIER AVE.................................................... LEMONT, ILLINOIS
Šokiams gros Viktoro Ūso Orkestrą— ŠEŠIOS DOVANOS IŠLAIM® JIMUI 

/ 25% Šio Pikniko Pelno Skiriamas Lietuvos Sušelpimui
Įžanga ir Laimėjimo Tikietai Nemokamai 

Tikimės susitikti su visais savo draugais per šį pikniką
VINCENTAS IR ONA KUBAIČIAI EDUARDAS IR FRANCES KURAIČIAI
Sunset Park Savininkai “Fran and Eddie” Taverno Savininkai

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERĮ

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!

Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams 
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANaI 8010


