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Naciams pakliuvo 8 sovietu karo laivai
KEIČIASI

Dar taip nesenai visur 
plačiai buvo kalbama, jog 
Rusija • perkamąsias Ameri
koje prekes, ypač gumą ir 
kitokią žaliavą, per Japoni
ją ir Sibirą gabena Vokieti
jon. Tada Anglija kreipės j 
Ameriką, kad bet koks eks
portas Rusijon būtų sulai
kytas.

Tačiau laikai pasikeitė, 
šiandie jau Anglija pati pa
žadėjo Rusijai eksportuoti 
gumos ir kitokių reikmenų.
Jei šiandie Rusijoj jaučia
ma bet kokių reikmenų tru 
kūmas, tai yra pačios Mas
kvos vyriausybės ponų krei 
vos politikos ir ateities^ ne- 
pramatymo kaltė.

JAPONIJA 
PROTESTUOJA

Pasaulyj dažniausį trukš- 
rpą, kad juos kiti rengiasi 
skriausti sukelia tie, kurie 
patys rodo aiškias tendenci
jas ir užsimojimus silpnes
niuosius pavergti. Kitaip 
tariant, jie patys muša ir 
patys rėkia.

Štai, pavyzdžiui, Japoni
ja, kuri visados vedė gink
lu paremtą agresijos politi- riuomenei vadovavimą is 
ką, šiandie imasi išmėtinėti Į bolševikų išlaisvinti Sortav£ 
Amerikai, būk, ši norinti su- j Ladogo Karelijos sosti-
ktršinti Rusiją su Japonija. * kurią suomiai paėmė

Vadinas, Japonija pasiju- praeitą penktadienį, 
to esanti teisi protestuoti Suomijos prezidentas Ris-

NUGALĖTI HITLERĮ GAL 
REIKĖS ĮSIVERŽTI EUROPON

WASHINGTON, rugp. 19. užtektinai pajėgų grumtis
— Iš prezidento Roovevelto su naciais. Dėl to ir sovie- 
pasitarimų su kongreso at- ,tai visomis priemonėmis tu 
stovų vadais paaiški keletas rėš būti remdami, 
svarbių dalykų. Sakoma, kitko identaa iskė
prezidentas vadams pasako aikžtgn kad
jęs, kad Hitlerį nugalėti ne 
galima be įsiveržimo Euro
pos žemynan. Apie tai pre
zidentas plačiai taręsis su 
Churchilliu. Kldangi tiesio
ginis iš Anglijos įsiverži
mas negalimas, sakoma, bus 
bandoma tai atlikti iš Afri
kos, arba Azijos. Įsiverži
mas reikalingas nuodugnaus

iš Amerikos nauji bombone 
šiai bus siunčiami dar į 
vak. Afriką. Tenai Amerika 
turės įsigyti bazę. Iš tos 
bazės Afrikoje bombonešiai 
bus siunčiami į Mažąją Azi
ją britams ir gal dar sov. 
Rusijai.

Anglija ir sov. Rusija
pasiruošimo. Bet tas turi bū šiandie daugiausia reikalin- 
ti atlikta ne vėliau, kaip gos bombonešių ir tankų, 
ateinančiais metais, jei iki 1 Amerikos demokratinis arse 
to laiko sov. Rusija turės , nalas tai parūpins.

Suomiai pagerbia
savo didvyrius

HELSINKIS, rugp. 19. — 
Mannerheimo ordeno vyčio 
titulas pripažintas pulkinin
kui Antero Johannes Sven- 
sson už jo sumaningą ka-

Popiežiaus
autografas
kareiviams

19.
Pi-

Didelis gaisras....

prieš tai, kad Jungtinės 
Valstybės susirūpino paga
liau savuoju likimu. Be to, 
Amerikai kiršinti Japoniją 
su Rusija nėra jokio išskai 
čiavimo...

DAKARO KLAUSIMAS
Iki šiol plačiai skleidžia

mi gandai apie Amerikos už 
simojimą okupuoti Dakarą, 
Prancūzijos Afrikoje.

Greičiausiai tai yra tik 
pronacinė propaganda, kad 
nustatytų prieš Ameriką 
Prancūziją, ar tik spėlioji
mai, nes oficialieji žmonės 
aiškiai pabrėžia, kad Daka
ro okupacija pareikalautų 
daug išlaidų ir milžiniškos 
ekspedicinės kariuomenės. 
Tai esą neprasminga.

Jei tikrai atsirastų reika
las Amerikos bazėms Afri
kos žemyne, Jungtinės Val
stybės bet kuriuo momentu 
gali pasinaudoti Anglijos ko 
lonijomis, pavyzdžiui, Gam- 
bija, kuri yra tik apie 100 
mylių nuo Dakaro.

Didieji karo laivai galėtų 
operuoti iš Anglijos uosto 
Freetown, apie 400 mylių į 
pietus nuo Dakaro. Ir tuo 
būdu bet kokie ašies veiks
mai iš Dakaro galėtų būti 
lengvai sulaikyti.

•
VOKIETIJOS SITUACIJA

Nors šiandie Vokietijos 
laimėjimai Rusijos kane yra 
neginčijami, nors bet koks 
Maskvos laimėjimas prieš 
nacius yra labai abejotinas, 
bet negalima abejoti esa
mais pačioje Vokietijoje ne 
ramumais.

Gyventojų nervingumas, 
aišku, labai padidėjo kai 
anglai, pasijutę saugesni,

to Ryti, sveikindamas mar
šalą Mannerheimą dėl to 
laimėjimo, pareiškė:

“Per šiuos pasisekimus 
mes atlikome didelį žingsnį

VATIKANAS, rugp 
— Viešoje popiežiaus 
jaus XII audiencijoje tarp 
tikinčiųjų buvo ir vokiečių 
kareivių. Turįs popiežiaus 
nuotrauką vienas kareivis 
meldė Šventojo Tėvo padėti 
ant nuotraukos savo auto
grafą (parašą).

Kai Jo Šventenybė tą ne
paprastą kareivio meldimą 
patenkino, tuojau kiti karei 
viai susitelkė melždami au
tografo. Tačiau ne visus po

GAISRAS IIEW YORKO UOSTE. — New Yorko uoste įvyko 
milžiniškas gaiš 'as, kuris sunaikino Kubos krovinių laivą Panuco 

‘ir net palietė šilimus dokus.

VOKIEČIAI TIKISI GREIT 
PAIMTI ODESĄ

Londone 
bolševikai

pripažįstama, kad 
visam karo fronte 

netenka reikiamo pagrindo
BERLYNAS, rugp. 19. — BERLYNAS, rugp. 19. — 

Vokiečių ir rumunų armi- Specialiniu komunikatu vo-
jos apsiaučia Odesą ir vis 
smarkiau žnybia tą svarbų 
ties Juodąja jūra Ukrainos

kiečių karo vadovybė prane 
šė, kad Nikolajeve, ties Bu
go upe, vokiečiams pakliuvo

miestą. Vokiečių lakūnai ten bolševikų statomi kili
daužo Odesos prieplauką ir 
joje esančius bolševikų lai
vus, kad sukoneveikti bolše 
vikų kariuomenei paspruki
mą. Nardantieji bomhone- 
šiai smarkiai veikia ir visu 
Dniepro paupiu, kad neleis
ti bolševikų armijų lieka
noms per upę persimesti ir 
pabėgti.

Anot vokiečių oficialaus
pranešimo, Odesos prieplau 'rumunai daug padeda, 
koje vokiečiai nuskandino, • Karo vadovybė tvirtina, 
arba sugadino iki 15,000 to- kad vokiečiai jau turi užė- 
nažo bolševikų transporti- mę visus vakarinės Ukrai-

karo laivai, būtent, vienas 
35,000 tonų kovinis laivas, 
10,000 tonų kruizeris, 4 nai
kintuvai ir 2 submarinai. 
Kai kurie šių laivų buvo bai 
giami statyti. Bolševikai ne 
suspėjo jų sunaikinti.

Be to, pranešta, kad tiki
masi greit paimti Odesą, di
dįjį Juodosios jūros bolševi
kų uostą. Vokiečiams ten

T-

KOMUNISTAI 
IŠVYSTO PROPAGANDĄ

į taiką . i pįežius galėjo patenkinti
Be to du suomių lakūnai

ordenais atžymėti.

NEWYORK, rugp. 19. — 
Prieš nacių bolševikų karą 
Amerikos komunistai atsar 
giai vykdė savo raudonąją

can Youth Congress, kurios 
priešakyje yra komunistai. 

Daug kas sako, kad ko-

Negali suprasti 
8 posmų

LONDONAS, rugp. 19. — 
Anglų laikraščiai visas lai-

Ang lijos darbas 
prieš komunistus

propagandą, nes ji nebuvo knistų atvira veikla šioj
palanki šalies vyriausybei.; s“kels Pavoj>ngą situa- 

ciją. Nes raudonieji propa
gandistai visur ir visados 
vertins sov. Rusijoje gyvuo
jantį “rojų” ir aukštąją so
vietų “kultūrą”.

nių laivų, vieną kruizerį ir 
torpedinį laivą. Be to, jūro- 

..vPnot»» | SUga(jįno keletą sovietų 
prekybos laivų. Anot vokie
čių, Odesoje uždaromas gau 
singas sovietų garnizonas ir 
tenai suplūdę kiti—sovietų 
armijų daliniai. Iš oro bom
barduojamas ir Dniepropet- 
rovsko miestas už 80 mailių 
į šiaurrytus nuo Krivoi Rog. 
Vienur ir kitur visuose Uk
rainos plotuose vokiečiams 
tenka daug sovietų karo me 
džiagos ir sunkvežimių.

Tais laikais komunistai sie
lojosi prieš Amerikos įsivė
limą karan. Nes įsivėlimas 
galėjo pakenkti bolševikų su 

LONDONAS, rugp. 19. — naciais sėbravimui. Bet kai
Nepaisant Anglijos vyriau- Hitleris susimetė prieš Sta- 
sybės susibičiuliavimo su liną, Amerikos komunistai 

, . ... „ sov. Rusija, organizuotas staiga susimetė agituoti,
kas perkratineja prez. Roo- darbas yra griežtai priešin-Įkad Amerika kuo veikiau 
sevelto ir ministro pirminm gas dėti8 gu komunistų par- pakiltų prieš nacius ir įsi-

tija ir kovoja prieš komunis veltų karan Maskvos pusėje, 
tų vykdomą darbininkų tar- i 

■

ko Churchillio ąštuonių pos 
mų (principų) karo tiks
lus ir nieku būdu negali 
išgalvoti, kaip ta programa 
galės būti vykdoma. Iškelia 
ma aikštėn įvairiausių kliū
čių tų posmų įgyvendinirtfci.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Pasauly

nos plotus iki Dniepro upės, 
išėmus Kijevą, kurs yra va
kariniam Dniepro upės šone.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Londono kariniai sluoksniai 
gavo žinių iš Maskvos. Pra 
nešama, kad Sovietai visam 
karo fronte laipsniškai ne
tenka po kojomis pagrindo 
ir raudonosios kariuomenės 
ištvermė visur tirpsta. Pet
rapiliui, anot žinių, yra jau 
tikrasis pavojus ir jo apgi- 
nimas neįmanomas.

Jei vokiečiams bus lemta 
greitai persikelti per Dniep
ro upę į rytinį šoną ir t. 
maršalo Budennyo armiją 
liekanos negaus reikalingos 
paramos, vokiečių daliniai 
srtiogs stačiai į Dono upės 
pakrantes. Tarp Dniepro ir 
Dono upių visame plote bol
ševikai neįsistiprinę.

Londono sovietų
nuomonė

LONDONAS, rugp. 19. — 
Vietos sovietų sluoksniuose 
nuoųioniaujama, kad Vokie 
tija į Ukrainą pasiųsiantį 
daugiau kaip vieną milijoną

Anot vokiečių, sovietų la
kūnai dažnai puola Rumuni
jos uostą Konstanta. Bet jie 
ten daugiausia ir pralaimi. 
Daug sovietų lėktuvų numu 
šama.

Viskas sovietų 
Rusijai

LONDONAS, rugp. 19. — 
Pasirašius naują prekybos 
sutartį su Maskva, Anglija

WASHINGTON. — Eina 
gandai, kad prez. Roose vel-

. šiandie nepaprastai daug, .
„. (veiklumo reiškiasi New Yor™g1"a F^eral Sh'Pb"11- nusprendė sov. Rusijai pris 

Edinburghe rugsėjo pir-. ko komunjstų organizacijo-| d"ig and Dry Do<,k Co” tatyti viską, kas tik jai rei
Tra'd^tJnion'rm^reaa ™tilie' K“ Pirmiau buvo dirba Keanle5r’ N- ’» kalinga. Bua siunčiamos ir
Trade Union Congrees meti- ma tik jj patolo, šiandie tas streikuojančiais CIO darbi- t08 prekga kurios pirmiau

pe propagandą.

nia suvažiavimas. Iš anksto daroma ja,u atvirai. Atvi- 
unistai tariasi atmesti k°-'ron propagandon komunis- 
munistų piršimosi.

Bolševikai padavėbombanešių atakas Vokieti
jos teritorijose.

Tas nuolatinis nervų įtem Vokiečiams miestų 
pimas, nuolatinis netikru-1
mas dėl rytojaus ir įvairiau s„MA,SKV^, 19.
si suvaržymai negalėjo ne- So™ta. oficialiai paskelbė,suvaržymai negalėjo 
paliesti vokiečių tautos mo- kad raudonoji armija Petrą
SėŠ°“šiindie''maž"a?težrDo. P.ilio f™nte. Padav® vokie- 
ma anie Vokietiios tikraii člama Kin«isePP miestą už

? . .. J... 5L 75 mailių nuo Petrapilio,
gyventojų nusiteikimą, betl 4 F ’
labai galima, tikėti, kada1 Baltijos jūroje sovietai sa 
nors tas didysis įtempimas kosi nuskandinę vokiečių 
sunaikins vokiečių patvaru- submariną ir du transpor- ! 
mą ir tada teks išvysti da-'tus.
bartinių valdovų greitą I
smukimą. , SYRACUSE, N. Y. —

Tačiau to paties taip pat Am. Darbo federacijos pre- 
labai galima tikėtis ir Rusi zidentas W. Green pareiš- 
joje, juo labiau, jei vokie- kia„ kad prez. Roosevelto ir

’tus pastūmėjo prez. Roose- 
• velto ir Anglijos ministro 
pirmininko Churchillio suta 
rimas visomis galimomis 
priemonėmis remti sov. Ru
siją kare su Vokietija. Ka
dangi Amerika nusprendė 
kooperuoti su Maskva, ko
munistai taip pat išjunda 
“padėti” Amerikos vyriausy 
bei jos žygiuose prieš “di
džiausią žmonijos priešą 
Hitlerį”.

New Yorko komunistų or 
ganizacija, kaip patirta, pla 
nuoja savo veiklą praplėsti 
ne vien tarp darbininkų, bet 
dar nori bandyti įsiveržti į 
kariuomenės stovyklas ir 
kareiviams pasakyti, kad

ninkais. Jei tas nepasiseks, buvo embarguotoe. 
vyriausybė užims fabrikus.

LONDONAS.NEW YORK. — Brookly
no krantinių gaisre 7 asme
nys žuvo ir apie 40 asmenų 
nerandama, išėmus 55 sužei 
stuosk&s. Medžiaginių nuos-| BUDAPEŠTAS. — Veng- 
tolių yra iki pusantro mili-, rų nuostoliai kare su sovie-

čionai . . _ ... ,. „ ... _ i kariuomenes tikslu ten nu-
atvyko prez. Roosevelto su- galgti įveržti
nūs, kap. Elliot Roosevelt Kryman, o iš tenai smogti 

į Kaukazo aliejaus šaltinius.

tais iki rugpiūčio 10 d. bu
vo: 313 nukautųjų ir 941 

TOKIJO. — Japonų ka- sužeistųjų
riuomenės laikraštis įspėja
sovietų Rusiją, kad ji nesi- SAO PAULO, Brazilija.

— Netoli čia kalnuose ras
tas nukritęs ir sulūžęs kelei

jono dolerių.

kensintų prieš Japoniją ir 
1 jos interesus.

Bet bolševikai pareiškia, 
kad vokiečiai turėsią didelių 
sunkumų persimesti per pla 
čią ją Ukrainoje Dniepro 
upę.

Suomiai paėmė 
Kurkijoki

HELSINKIS, rugp. 19. — 
Suomių karo vadovybė iŠ 
bolševikų paėmė Kurkijoki 
miestą Ladogo ežero vakari 
nese pakrantėse, už 95 mai

vinis Panair do Brazil lėktų 
vas. Visi 13 asmenų sužeis
ta. Tarp jų yra ir amerikie
čių.

LONDONAS. — Britų la
kūnai vakar dienos metu 
atakavo vokiečių centrus 
Prancūzijoje. Numušta 8 na 
eių lėktuvai. Britai neteko 6 
lėktuvų.

LONDONAS. — Anglijos 
ministras pirmininkas Chur

ties klausimai, kurie netru- posmo. Sako, darbininkai tuJ Komunistams talkon eina chillis ateinantį sekmadienį

čiams dar labiau vyktų ko- min. pirmininko Churchillio ^ie pasiruošę ginti sa-
vos Rusijoje. 18 posmų pokarinis planas lvo *>» nuo nac"» IB-veržimo

Tačiau čia yra dar atei- yra reikalingas dar Ir darbo ^PavoJaUfl-

pradėjo platesnio masto1 kus turės paaiškėti. Į ri būt apdrausti. žinoma organizacija Ameri- kalbės per radiją.

WASHINGTON. — Karo 
departamentas paskelbė, 
kad gruodžio mėnesį IS karo 1”) nuo PetraP,ho 
tarnybos hus paleista apie 
200,000 draftininkų — ve
dusiųjų ir senesniųjų amžių 
mi.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie numatoma 
giedra ir vėsu.
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Amerikos lietuvių gyvenimas •« ir veikimas
{vairu, įdomu iš mūs 
miestelio ir apylinkės

Spring Valley, III. — Rug
piūčio 31 d. Šv. Onos para
pijos svetainės kieme bus 
metinis piknikas (Annual 
Homecomiiig). Bus “refresh 
ments, games, dancing”. Pra 
sidės 12 vai. dieną ir tęsis 
iki vėlumos. Pelnas Šv. O- 
nos parapijos bažnyčiai.

Užprašoma visi lietuviai 
iš Spring Valley, Oglesby, 
La Šalie, Granville, De Pue, 
Seatonville, Ladd ir kitų 
miestelių atsilankyti. O ka
dangi pasitaiko prieš “La 
bor Day”, tai nuoširdžiai 
užprašomi ir Chicago lietu
viai, kurių daugelis yra 
krikštyti šioje bažnytėlėje. 
Ši auka bus labai įvertinta. 
Šioje šalyje bažnyčia užsi
laiko vien iš tikinčiųjų au
kų. Nuoširdžiai užprašo kle
bonas kun. V. KviecinsRas 
ir parapijos komitetas.

ii

Šiuo laiku mūsų mieste, 
Peru, De Pue ir kituose fa
brikai dirba pilną laiką. Dar 
bus gauna tik jauni. WPA
vėl pradėjo dirbti.

1 , ,

Pas mus per ankstyvas 
Mšias šv. mergaičių choras 
gieda angliškai, o varg. (ai
rių kilmės) M. Mahoney, po 
giedotų Mišių šv. ir palai
minimo, Angelas Dievo už
gieda lietuviškai.

Mirė Susivienymo sena 
narė, Ona Račkauskienė. 
Pomirtinės duktė gavo $500. 
Mat, ką reiškia Susivieny
mas.

Praeitas tris savaites oras 
buvo labai karštas: termo
metras rodė 105, 110, 112 
ir t.t. laipsnių. Dabar atvė
so ir palyja. Ūkiuose komai 
gražūs, bet prastesni kaip 
praeitą metą. Grūšių ir o- 
buolių mažai, vynuogių aps
čiai.

Spring Valley ketina ati
daryti Ovverail Factory. Ta
da turėsime dvi dirbtuves.

THAT’S LIFE

AMERIKOS JŪRINI NKAI ISLANDIJOJ šakio laivo ir laikėsi į jį tį, kad jose žmones esan-
^-h.iusųhi *■■■» >'■ ' I ?

-.u-

įsikibęs, kaip kad laiko šuo 
karvę už nosies. Tas ryk
lys paliko dideles dantų žy
mes medyje.

3. Godžiai alkanas ryklys 
(daugelis jų yra beveik vi
suomet alkani, kadangi pas 
juos yra labai didelis hy-

čius pagrobus.

Nesant būrių mėlynžuvių 
ar makrelių ir, negalėdami 
lengvai jūrose sau maisto 
susirasti, išalkę rykliai, ieš
kodami grobio, gali net ir į 
patį jūrų pakraštį atplauk
ti, bet mėgstantieji jūrose

drochlioriškos rūgšties iš- maudytis neprivalėtų dėl 
skyrimas) visuomet puls 
žmogų. Yra pastebėta, kaip 
rykliai griebia už arklių ir 
už laivo kablių; nekartą net 
jie yra mėginę apversti val-

ryklių baimės jūrų maudy
nėmis nesinaudoti, nes ryk
liai dažniausiai laikosi nuo
šaliai nu/' minios maudyto- 

(Tęsinys iš 2 pusi.)
, (."vraugaa” Aciue teiepnuto.

Pirmieji Amerikos jūrininkai išlaipi nami Islandijos uoste Reykjavk.

Kitą metą žada dar vieną 
būdavot.

Būtų labai gerai, kad ki
tų miestų korespondentai 
parašytų apie darbus, kaip 
tai: kokio amžiaus priima 
ir ar galima darbą gauti, 
kokie darbai ir t.t. Dabar 
niekuomet nesimato žinių a- 
pie darbus. Rašoma vien a- 
pie išvažiavimus, pares ir 
kitką. A. P.

200 grosernių
savininkų bėdoj

Rugpiūčio 12 d. “The Phi
ladelphia Inąuirer” stam
biom raidėm ant pirmo pus
lapio paskelbė, kad Phila- 
delphijoj 200 grosernių sa 
vininkų Federal Surplus 
Commodities Corp. agentai 
suėmė ir išvadino: “Food 
Stamp Racket”. Susekė, kad 
kokiom tai netikrom stam- 
pom varomas biznis. Suim
tiesiems pastatyta net 800 
klausimų. Vis dar ieškoma 
ir randama daugiau kalti
ninkų. Teko matyti prie 3- 
čios ir Dickinson St. keli 
“aksteriai” — vežimai su į- 
vairaus daržovių-produktų 
25-tos nuovados sulaikyti iš
tyrimui. K. D.

Galvanizacijos tėvas, žy
miausias elektros srityje iš
radėjas, Galvani, buvo ka
talikas.

Ryklys - nenaudėlis ir užmušėjas!
Nedarbo dienomis, vasa-' kėjai ir hailios žuvys, ku

ras karščiams atėjus, besi
maudydamas pajūryje daž
nai užgirsti žmones besigin
čijant apie ryklius: vieni 
tvirtina, kad rykliai yra la
bai pavojingi žmogaus gy
vybei, o kiti, kad ne. Iš 
dalies abi pusi turi teisy
bės. Ar, iš tikrųjų, besimau
dančius jūrose žmones ga
li rykliai užpulti yra ben
dras klausimas arba sezo
ninis ginčas tarp besimau- 
dančiųjų jūrose žmonių ir 
tarp žuvininkų, plaukiančių 
laiveliais į jūras žvejoti.

Šįmet, neseniai, New Yor
ke žinių perdavėjas iš ra
dio stoties pranešė, kad kū
jagalvis ryklys netoli New 
Yorko, Jonės įtakoje, pa
griebė žuvininką už rankos, 
kuomet šis, sėdėdamas val
telėje, įkišo ją vandenin nu
siplauti, ir įkando. Iš skaus
mo žuvininkas suriko ir 
pradėjo pagalbos šauktis. Į 
jo šauksmą skubiai atvyko 
netoli buvęs motorlaivis, 
kurio vairininkas, pamatęs 
sukandžiotą žuvininko ran
ką, per radio siųstuvą pa
siuntė pagalbos šauksmą ir 
pirmiausiai atvyko netoli 
skrendąs jūreivių lėktuvas, 
kuris sužeistąjį paėmė ir 
kuo skubiausiai nugabeno į 
ligoninę. Gydytojai, peržiū
rėję sudraskytą ir sukan
džiotą ranką, rado, kad 
žaizdos buvo nedidelės ir 
nepąvoj ingos.

Matyt, žuvininko ranka, 
ūmai jam ją trukterėjus, 
paslydo iš ryklio čiuptuvų 
ar lūpų į skustuvo aštrumo 
dantis ir susipiaustė. Ar, iš 
tikrųjų, norėjo ryklys žuvi
ninkui ranką nukąsti yra 
klausmas. Ryklys, laimingai 
ištrūkęs iš žeberklų, kuriais 
sužeistojo žuvininko san- 
draugis jį dūrė, didžiausiu 
išgąsčiu skubiai nuplaukė į 
atviras jūras. Tik viena yra 
aišku, kad įsiutęs kūjagal 
vis ryklys norėjo kartu su 
savim ir žuvininko ranką 
nusinešti.

New Yorke Amerikos Pri
gimties Muziejus žuvų sky
riaus užvaizde dr. E. W. 
Gudger pasakoja, kad labai 
įpykę rykliai yra žiaurūs ir 
baisūs, bet šiaip sau, esan
tieji geroj nuotaikoj, daž
niausiai yra tik maitos rin-

rios žuvininkų paprastai y 
ra laikomos paniekoje.

Kartą Key West, Fla., sa
kė jis, matęs jaunikaičius 
šokančius nuo seno Mallory 
laivo dėnio į vandenį pagau
ti įmestų pinigėlių, kuriuos 
jiems mesdavo keleiviai, o 
tuo tarpu už kokių dviejų 
šimtų mastų vandenyje pdū- 
duravo negyvas arklys, ne- 
■šamas jūros atoslūgio tolyn 
nuo krašto, apie kurį suki
nėjosi — plaukiojo kokie 
keturi ar penki dešimties ir 
daugiau pėdų ilgumo tigri
niai rykliai ir traukė — 
tampė arklį kiekvienas į sa
ve, norėdami jį suplėšyti į 
gabalus, kad galėtų jį sudo-(

2. ĮpyKęs ar sužeistas ryk 
lys griebs ir kąs žmogų. 
Kartą Key West žeberkluo-

•• • *
LAUKIA MIUTARINIO 
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("Draugas" Acme telephoto)

Earl Southard, suspenduotas 
Illinois vadas V.F.W. organiza
cijos, laukia V.F.W. "court mąr- 
tial” teismo dėl jo veiksmo kai
po raštininkas “Citizens Keep 
America Out of War Committee” 
organizacijos.

PIRM N ECH! PTRKSITE
MATYKITE MCS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų pastatyta* ai 
patatsym* — Nieko (mokėti — S 
metai temokėti — Apkainavlmaa 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley I4twtnas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

roti. Išvadą yra aiški: jie 
norėję geriau negyvą arklį 
suėsti, bet ne jaunikaičius.

Tas pats dr. Gudger pa
sakojo, kad jam esant prieš 

, kelis metus kartu su žuvi
ninkais ryklių žvejojime, 
matęs vieną žeberkluotoją 
priekyje laivo pasiruošusį 
šokti į būrį ryklių ir juos 
nuvyti šalin nuo laivo.

• “Nežiūrint jų bailumo”, 
pasakoja dr. Gudger, “ryk
liai, susidėjus tam tikroms 
aplinkybėms, gali visur žmo 
nes užpulti ir net pačiose 
New Yorko pajūrio maudy
nėse : •

1. Jei jis nustebintas, pri
spirtas ar apsuptas. Baimės 
pagautas ryklys, kaip ir iš
gąsdinta žiurkė, be abejo- 

kąs.

tas ryklys tiek įsiuto, kad 
dantimis net griebė už prie-

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

TU vien* pora aklu visam gj- 
veniaauL 8*u*oklt Jaa, leisdami 
Uh’kzamlnuotl jaa modernUklauala 
metodą, kuria regljlmo mokslas 

sali apteikti.
SI METAI PATYRIMO 

pririnkime akinio, kuria pateUan 
via* aki* (tempiu*.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Ttfefonas GANAU OM3 — Cbloacu 

OFISO VALANDOS 
Kasdien *:00 a. m. Iki 8.80 p. m. 

Treč. lr teftt; a. m. Iki
T:SO p. m.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House .

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

•

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3083.

Budriko Radijo Progeramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 8:30 
vak vakare
1VHFC 1450 K. Ketvirtadieniaia 
7 vak vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po -pietų.

'if/.- -y •-*;, -/ •» j,k I < « •

AMER1KOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tek OANal 6122

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v.
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubiic 7868

Res. 6968 So. Talman Ava.
Rea. Tek GROvahill 0617 
Office tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

2423 W. Marąuette Road

GR. STRIKOL’IS
PHYSIOLAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDO8:

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

Office tek YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 1930
TeL YARda 6921.
Rea.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

Ofiso vak nuo 1—3; uuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI

' DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniaia 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 poniet, • 
Telefonas; ClCero 4278

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Ofiao ML OANal 2246
Ofiao Vak: 2—4 ir 7—6

Rea. Tel.: sim
TaL TARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vak: nuo 9 vak ryto iki 8 vak vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefofnas: HEMloek &840

DR. PETER T. BRAZIS
Gydytojas ir chirurgas 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. T Iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir pagal sutartį.
Rea telefonas SEElsy 0434.

Tek Cicero 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat lr 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

Nu* 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
it pagal autartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tek Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir uuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas FROaped 6727

A

s.

Ofiao tak VTRginia 0036 
Rezidencijos tak: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

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

Trečiadieniaia pagal sutartį
TeL CANaI 0257

Rez. tel.: PROspeet 666.

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

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Ar 
VALANDOS: 11 v. ryte iki S popiet

6 iki 9 vak vakare

Tek TARda 3146
VALANDOS: Nno U iki 12,

' 2 iki 4 ir 7 iki 9
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 CANaI 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155- VVest Cermak Roa' 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 8:30 — 8:30 vakaru 
lr pagal sutartį.

Ofiao Tek: Reali. TeLi
VIRginla IBM PBOspect S6S*>

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien aoo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Bekmad. tik susitartu*

DR. V. L SIEDLINSK,
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Pan ktadian iaia.

4631 So. Ashland Avė. 
TsL TARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais u 
_________ šeštadieniais.__________

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros labo*,)
Tek MIDiray 2880 Ohicago, IR

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 8 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nno 10 ih« 12 vai ryto.

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

Tai. TARds 0994 
Rez. Tek KENwood 4300

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

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliai, kad esame lab 
vės verta tauta.
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Trečiadienis, rugp. 20, 1941

SUSIRŪPINKIME Į SOV. RUSIJĄ 
IŠTREMTAIS LIETUVIAIS

Prieš kelias dienas skai- savo valdžios, kad laisve 
tėme spaudoje, kad, paga- būtų respektuojama ir to
liau, bolševikai amnestavo 
visus Sovietų Rusijos kalė
jimuose ir koncentrapjos 
stovyklose esančius lenkus.
Kiek tų areštuotų ir ištrem
tų lenkų buvo, sunku pasa
kyti, bet kaip lenkai tvirti
na, jų gali susidaryti iki 
pusės milijono. Bolševikai 
tą nuneigdami šį skaičių žy
miai sumažina.

Paskaičius tokią žinią 
tuojau ateina į galvą min
tis — o kaip su lietuviais, 
ar jais nereikia rūpintis ir 
ar nėra kam rūpintis, juk 
pagal apytikrius apskaičia
vimus jų Sovietų Rusijoj y- 
ra apie du šimtu tūkstan
čių. Sakysim, tegu tas skai
čius yra ir perdėtas, bet 
vis tik jei to skačiaus ir 
maža dalelė būtų išgaben
ta, ir tai jau susidaro ke
lios dešimtys tūkstančių ge
riausių Lietuvos sūnų Jų 
tarpe yra net keli buvę Lie
tuvos ministrai pirmininkai, 
nepriklausomybės akte sig
natarai, universiteto profe
soriai, mokytojai ir šiaip 
daugybė visuomenininku bei 
labiau visuomenėje žinomų 
bei prasimušusių lietuvių.
Visi jie pasmerkti baisiau
siam skurdui, badui ir, gal 
būt, mirčiai.

Neseniai viena lietuvė A- 
merikoje gavo nuo savo gi
minaitės, anksčiau gyvenu
sios Kaune, bet bolševikų 
išgabentos į Altajų, Sibirą, 
kuri šaukiasi pagalbos. Ma
tyt, ten yra ir daugiau lie 
tuvių, nes minimi ir keli ki
ti vardai. Giminės šoko tai 
nelaimingajai su vaikais to
limam Sibire padėti, bet, de
ja, neorganizuotai pagalbą 
suteikti veik neįmanoma 
Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius negali nieko padė
ti, nes jam Sovietų Rusijo
je neleidžiama veikti. Siųs
ti pagalbą pinigais nėra 
prasmės, nes už dolerį gauo 
kelis rublius, už kuriuos 
nieko negalima nupirkti.
Būtų galima pasiųsti ryšu
lį konservų, rūbų ir medi
kamentų, bet ant jų bolše
vikai yra uždėję nepakelia
mus mokesčius o pristaty
mas trunka kelis mėnesius.
Vadinas, tokioje padėtie, M ,r ten palaidotaa.

'0ftXFGAg

sąjungininko, kuriam Ame
rika nusistačiusi teikti pa
galbą, bent tiek kiek tai lie
čia mūsų broliu lietuvius. 
Trumpai taria?*, turėtumėm 
daryti viską, kad Amerika 
imtųsi priemonių# užtarti 
mūsų brolius Sovietų Rusi
joje.

Priemonių pagalbai yra 
visokių, bet tik svarbu, kad 
lietuviams tremtiniams bū
tų grąžinta laisvė ir leista 
susisiekti su atitinkamomis 
lietuvių organizacijomis ar 
asmenimis Amerikoje ir kad 
Sovietų Rusijos įstaigos ne
kliudytų lietuviams per sa
vo organizacijų atstovus ar 
ir per Raudonąjį Kryžių

Pyktys nenaudėlis 

ir užmušėjas
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

jų, nes jie nepąkenčia žmo
nių šūkavimų ir jų vandens 
taškenimosi, ir tik žiaurūs 
rykliai, kaip makrelė ir 
žmogėdis arba baltasis ryk
lys, kai kada į pakraštį at
plaukia.”

Rašytojas Gifford Pin- 
chot savo knygoje “Į Pietų 
Jūras” patiekia skaityto
jams labai daug įdomių pa
sakojimų apie ryklius. Jis 
pažymi, kad alkani rykliai, 
kartais, net į jūrų pakraš
čius ir net į upes plaukia 
maisto ieškoti. -

Vienam savo rašinyje, ku
ris tilpo “Field and Stream” 
1930 metais, Pinchot rašo, 
kad liepos 1 dieną, 1916 me
tais, prie Beach Haven, N. 
J., vienas minų žinovas,

teikti pagalbą maistu, rū- Charles E. Van Sant nuėjo

puolė dar vieną beplaukio- 
jantį dvylikos metų berniu
ką, Juozą Dunn, kurį tik 
truputį apdraskęs paleido.

Žmonės, matę tą ryklį pa
sakoja, kad jis galėjo būti 
apie devynias pėdas ilgio.

Kuriam laikui praslinkus, 
keturių mailių tolume nuo 
krašto jūroje ties Long 
Branch, N. J., žuvininkai 
pagavo aštuonių ir pusės 
pėdos ilgio baltąjį ryklį, sve
riantį 389 svarus. Padarius 
skrodimą, viduriuose buvo 
rasta: drabužių liekanų, kas

mėje dėl audringos jūros 
negalėjo pagalbos suteikti. 
Prie pat krašto šešis neti 
ketai užpuolė rykliai ir čia 
pat po visų akių sudraskė, 
o paskutinį septintąjį pa
grobė visai pačiam pakraš
tyje, kur žmonės jau buvo 
ištiesę pagalbos rankas.

New Yorko žuvininkams 
pamatyti jūroje nardantį 
didelį ryklį nėra naujanybė, 
nes ne vieną jau jie yra jų 
sugavę, šiemet daug daž
niau žuvininkai čia įvairaus 
didumo ryklių pagauna, ne-

APSAUGOS
BONAI

Apsaugos bonai

bais, ir medikamentais, ku
rių nugabenimas ir paskirs 
tymas būtų vykdomas tų 
lietuvių organizacijų atsto
vų priežiūroj i.

Juk tiesiog biauru ir pa
galvoti, kai paskaitai lietu
vių bolševikų spaudą, ku
rioje varoma propaganda už 
“Sovietam medikalės pagal
bos teikimą”, o tuo tarpu 
nepriklausomos Lietuvos ša
lininkai apie geriausių Lie
tuvos sūnų, patekusių į iš
trėmimą, gelbėjimą tylime.

Gat būt nuo visokiausių 
karo nelaimių mūsų jaus
mai jau yra atbukę, kad 
mes nebegalime į viską tin
kamai reaguoti, bet lietu
vių gelbėjimas Sovietų Ru
sijoje yra perdaug svarbus 
dalykas, kad į jį pro pirš
tus galėtumėm žiūrėti. At-

jūron pasimaudyti, kur jį 
užpuolė apie devynių pėdų 
ilgio ryklys ir įkando į kai
rią koją, nuo ko jis, nubė
gus per daug kraujo, neuž
ilgo mirė.

Vėliau, už kelių dienų nuo 
šio įvykio prie Spring Lake, 
N. J., vieno viešbučio pa
siuntinį, Charles Bruder, be
simaudantį jūroje užpuolė 
ryklys ir sudraskė.

Tais pačiais metais, lie
pos 12 dieną, už dešimt mai
lių nuo jūros, besimaudantį 
Mattawan upėje, dvylikos 
metų berniuką, Laster Still- 
well, pagriebęs ryklys nusi
traukė į upės dugną, o jo 
draugą, Stasį Fisherį, kuris 
puolė savo draugą gelbėti, 
visai nežinodamas, kad aną 
ryklys nutraukė, įkando į 
koją, nuo ko jis, nutekėjus

siminkime, kad ištremtųjų ^Sy^i kraujo, greitai mi-
tarpe yra daugybė ir kata
likų, ir tautininkų ir socia
listų ir net buvusių sūnų 
palaidūnų — lietuvių komu
nistų simpatikų.

Tegu šis balsas tyruose 
randa atgarsį kur reikia.

’ P. Gulbis
t-

Mirė Telšių vyskupijos 
general-vikaras

Iš Lietuvos gauta žiniai
kad pralotas Pranciškus 
Urbanavičius, Telšių vysku
pijos general-vikaras, 27 d. 
gegužės m. mirė Salantuo-

kaip dabar yra, padėti mū 
sų broliams Sovietų Rusi
joje neįmanoma. Bet tas dar 
nereiškia, kad mes turime 
sėdėti rankas sudėję. Kur 
yra noras, ten paprastai at
siranda ir būdas tikslui pa
siekti, tik reikia pastangų 

Šiandien mes žinome, kad 
Anglija ir Amerika yra už
siangažavusios padėti So
vietų Rusijai, todėl Ameri
kos žodis santykiuose su 
Rusija yra ypatingai sva
rus. Jeigu šiandien demo 
kratijos kariauja už geres
nio pasaulio kūrimą, už ma 
žų tautų ir žmogaus laisvę, 
tai tegu ir mūsų į nelaimę 
patekusiems broliams bus 
duota pajusti tos laisvės 
Niekas šiandien neabejoja 
Amerikos nuoširdumu ko
voje už laisvę, bet šio kraš
to piliečiai galime pravyti

Pažymėtina, kad dvi die
ni iki mirties velionis pra
našavo apie savo mirtį. Tą 
pačią dieną mirė ir praloto 
sesuo.

Pralotas Urbanavičius ė- 
jo mokslus Žemaičių Semi
narijoje. Salantuose jis pa
statė labai gražią bažnyčią. 
Nepaprastai buvo dievotas, 
tiesiog šventas žmogus.

re.
Plaukdamas iš upės atgal 

į jūras tas pats ryklys už-

Gettlng Up Nights
MakesManyFeelOld

Pains. Burnine, aeanty or tra
las? tt ao, remambar that your

__ ______ Titai to your hsalth and that
■a aymptoms may ba dua to non-organle 
I non-aystemle Kldnay and Bladdar traa- 
i—to aaeh caaaa CTĮfl'Bi (a phvvlelan’a 

praaerlptlon* uaually clvaapromp* md Joy- 
ons raliai by halplna tha »d ne y a fluah out 
pnlsnnnua Krečia arlda and vaitai. Tou have 
everythlng to galn and nnthlng to loaa ln 
trying Cyvtaa. An lron-etad gaarantaa 
vrapu-d around aach package aaaurea a ra-

fPu.?Uf s&g-sa?
chances on any Kldnay madlolne that la 
not gnarantaad? Don’t delay. Oat Cyataa

(Blaa-tazi from your ■ VCTOV aruggtot today. Only 
M. - Y a*U#^A Ma. The guarantee

<*•)»■ litu iMaiu protaeta you.

KAS REIKIA ŽINOTI

aiškiausiai įrodė, kas tas gu kuriais kitais metais, 
ryklys buvo žmogėdis ir spė- Daugiausia jų pagauna apie 

Ambrose švyturį, kuris ran-jama, kad ar tik nebus tas 
pats, kuris vienu metu už
puolė net penkis besimau- 
dančiuosius žmones, iš ku
rių keturis jis surijo.

Ilgų metų tyrinėjimai pa
rodo, kad jūrose žmonės 
dažniausiai užpuola tik bal
tieji rykliai; kitų rūšių ryk
liai žmonėms nėra taip la
bai pavojingi.

1919 metais netoli Turtle 
Bogue, Costa Rica’s .pajū
ryje, audringoje jūroje ne
didelis laivas, vežęs trylika 
žmonių, atsimušė į povan
deninę uolą ir sudužo. Žmo
nės sulipo į pagelbinę val
telę, bet ją didelės bangos 
tuojau apvertė, šeši tuoj 
pat čia prigėrė, o likusieji 
septyni pradėjo į krantą 
plaukti, kur stovėjo daug 
žmonių, kurie jiems nelai-

Wiv«s, mother*, sisters— They 're often 
forced to point the woy to hair 
health to their men folkl For women 
know that a healthy head producet 
handsome hairl And that’s why 

women everywhere are pointing to 
Fom-ol. the remarkable foaming oil 
fhompoo which first nourishej the 
•calp, then takes the dūli, parehed 
hair and brings it back to glowing 
health. Fom-ol is so economical; a 
little goes a long way. Ask your
druggist for the regular 50c size. 
Or, write for a generous trial bot
tle. enclosing 10c to cover packing 
and postoge.

fom-ol

dasi apie penkiolika mailių 
nuo Long Island. Čia pa
gaunama Mako, Mackrel, 
Nurse ir Hammerhead rūšių 
rykliai, kurie į New Yorko 
pakraštį, kur randasi mau
dynės, retai kada atklysta, 
nes čia nėra jiems reikalin
go maisto, ir maudytojai 
neprivalėtų jų bijoti ir neiti 
maudytis.

S. K. Lukas

RED — ITCHY- SCALY

EDEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Relievt

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- mokslą.

do diktatoriam^, 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 jo 
vardo?

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

es Torture!
Pirmas užt<‘plnia.s su stebėtinu ' 
ŽEMO—daktaro išrastas—tuojau 
sustabdo nepakenčiamą niežėjimą 
galvos Ir tuojau pradeda suglū
mą Jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 mėtyt Gauna
mas visose vais
tinėse.

■ F žemio

Naudokitės pilnesniu 

"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
Ai* norit registruoti lalssą, 
įpirkti “Money Order”, ad- 
urausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!

Ar reik notaro parašo an 
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 Avė., Chica 
go, UI, Canal 8010

Did “Diamond Jim” Have 
Stomach or Ulcer Pains?
Jt to hardly likely that Diamond Jim 
Brady could have eaten so vora- 
oiously if he suffered after-eatlng 
pains. Sufferera who have to pay 
the penalty of stomach or ulcer 
pains, indlgestion, gas pains, heart- 
burn, burning sensation, bloat and 
other conditlons caused by excess 
acid shouid try a 25c box of Udga 
Tablets. They mušt help or money 
refunded.

• Lbfeit to #
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nais geraisiais laikais, būtent 1929 metais birželio mė
nesyje dirbančiųjų skaičius penkiais milijonais darbi
ninkų buvo mažesnis. Dėl to, žinoma, reiktų nuošir
džiai džiaugtis. Tačiau, žinodami, kad pramonė yra 
išjudinta ne normaliu būdra, bet dėl karo priežasties, 
tas džiaugsmas žymiai sumažėja. Kiekvienas žmogus, 
kuris galvoja, stato sau klausimą, kas bus toliau, po 
karo? Apie tai parašysime kita proga.

Karo eiga

>♦ \

Lietuvių katalikų dlenraAClo “Draugo" rSmtjim* ir skaitytojam* 
Munfilu sveikinimu* ir guriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodama* 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina Ir saugo Jas nuo amllnojo Išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugšja JOsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai- 
aQll

* OMLETO OIOVANN1 CICOGMANI. 
Inodloea Arkivyskupas,

1 A pailsimas Delegatas

Šių dienų reikalai

Daug kas manė, kad dabartinis karas nesitęs ilgai. 
Naujieji karo pabūklai, nauja strategika su “blitzkrie- 
gais” savo laiku jau beveik buvo įtikinę, kad kruvi
nasis konfliktas turės greit baigtis. Tačiau nesibaigė 
ir galo dar nesimato. Didėja karo frontas, auga ka
riaujančių skaičius. Jėgos pasidalina taip, kad daug 
kraujo bus pralieta, daug turto sunaikinta, kol pergalė 
aiškiai pakryps į vieną, ar kitą pusę. Bent dabar taip 
išrodo.

Tiesa, daug kas mano, kad Sovietų Rusija bus nu
galėta. Bet ir su jos nugalėjimu karas nesibaigs. Di
džioji Britanija, turėdama taip stiprią Jungtinių Ame
rikos Valstybių pagalbą, kariaus toliau. Tada ir Vo
kietija bus pajėgingesnė, nes turės priėjimą prie Ru
sijos turtų ir daug ilgiau galės kariauti. Tad, neišrado, 
Tcad karas greit baigsis. Nei bent įvyktų kokių neti
kėtumų, kurie šiandien dar nėra numatomi.

(“Draugas”, 1916 m. rug- 

piūėo 20 d.)

Dideli mūšiai Balkanuo- 

se... Gausingos armijos da
lyvauja kruvinuose susirė
mimuose. Bulgarai užėmė 
graikų uostą ir miestą Ka- 
vala. Anglai atmušė bulga
rų ataką prie Doiran ežero, 
o prancūzai sulaikė bulgarų 
briovimąsi vakaruose nuo 
Struma.

Gyvename begalo svarbų laikotarpį. Vargu rasi žmo
gų, kuris jo savotiškai neįvertintų. Ypač jį įvertina tie, 
kurie vienu ar kitu būdu dar yra surišti su “senuoju 
pasauliu”, su Europa.

Ir mes, lietuviai, negalime nevertinti šių laikų bega
linės reikšmės. Kodėl — sakyti nereikia.

Mums visiems rūpi ir Lietuvos likimas ir Jungtinių 
Valstybių gynimo reikalai. Rūpi Lietuva, nes iš ten 
esame kilę, rūpi Amerika, nes čia. gyvename.

Rugpiūčio 7 d. įvykusio A. L. R. K. Federacijos kon
greso nutarimai, kurie mūsų dienraštyje jau buvo pa
skelbti, tai geriausias liūdymas Amerikos lietuvių ka
talikų susirūpinimo ir Lietuvos ir šio krašto reikalais. 
Tuose nutarimuose, lyg veidrodyje, atspindi gili tėvy
nės meilė ir didelis ryžtingumas visomis galimomis 
priemonėmis padėti Lietuvai atsistatyti laisva ir ne
priklausoma valstybę.

Federacijos kongresas, kaip ir buvo galima laukti, 
priėmė rezoliuciją, kurioj labai aiškiai ir griežtai pa
brėžia savo nusistatymą dėl Lietuvos ateities. Tasai 
nusistatymas — visiškai laisva ir nepriklausoma Lie
tuvos valstybė, atstatyta tais pagrindais, kurie buvo 
pabrėžti Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo Akte 
(1918 m. vasario 16 d?) ir Steigiamojo Seimo priimtoj 
Valstybės Konstitucijoj.

Į šią rezoliuciją, kaip į kokią uolą, atsimuša visokie 
komunistų priekaištai ir šmeižtai, būk mūsų patrio
tiškoji visuomenė stovinti už diktatūrą ir už kažkokią 
naują tvarką Europoje, kurioje nė viena tauta Euro
poj neturės pilnos nepriklausomybės. Toji rezoliucija 
pakartoja Amerikos lietuvių katalikų nesikeičiantį nu
sistatymą griežtai stovėti už visišką Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę ir padėti Lietuvos liaudžiai kovoti 
su okupacija, nežiūrint ar jis bus iš Rytų ar iš Var 
karų.

Kongreso nutarimų tarpe matome, kad lietuviai ka
talikai yra pasiryžę dirbti tautos darbą padidintu tem- 
bo; begalo reikšmingas yra įsteigimas Lietuvių Kul- 
bas; begalo reikšmingas yra įsteigimas Lietuvių Kul
tūrinio Instituto; džiuginantis užsimojimas susirūpinti 
lietuviškąją knyga, mokyklomis ir stipresniu susior- 
ganizavimu. Didelės svarbos turi kongrese priimtas 
pareiškimas Jungtinių Valstybių Prezidentui F. D. 
Rooseveltui ir pasiųsti prašymai Amerikos Raudona
jam Kryžiui ir buvusiam prezidentui Herbertui Hoo- 
veriui, kuris rūpinasi nuo karo nukentėjusių šelpimu.

Reikia manyti, kad Amerikos lietuvių plačioji vi
suomenė ir nuoširdžiai ir gausiai rems gražius ir iš
ganingus mūsų veikimo centro — Federacijos užsi
mojimus, rems juos savo intensyviu darbu ir aukomis. 
Federacijos centrui linkime įgyvendinti visą tą, ką 
nutarė įgyvendinti ir kas šiandien yra reikalinga įgy
vendinti.

Gal ir taip...
“N-nos” rašo apie Jungtinių Valstybių vyriausybės 

statomus reikalavimus Sovietų Rusijai, pažymėdamos, 
kad:

-r
“Iki šiol Maskva nė iš tolo neprileidžia prie fron

to nei užsienių korespondentų, nei karo žinovų. Nors 
Anglija- pasirašė su bolševikais karo sąjungą, bet 
Stalinas nuo jos slepia karo paslaptis taip pat, kaip 
ir nuo vokiečių. Iš tiesų, tai nuo vokiečių daug ką 
paslėpti jisai negali, nes kuomet jisai per 22 mė
nesiu kooperavo su Berlynu, naciai turėjo progą pa
tirti daugelį sovietų sekretų, ir dabar Rusijoje yra, 
be abejonės, palikę daug Hitlerio šnipų. O Anglija 

artimų ryšių su Rusija-niekuomet neturėjo. Ameri
ka taip pat

<
“Manoma, kad vienas svarbiausiųjų tikslų būsi

mos trijų valstybių konferencijos Maskvoje bus pri
versti sovietų valdžią “padėti ant stalo visas savo 
kortas”, kad demokratijos žinotų, kaip toli jos gali 
eiti, kooperuodamos karo veiksmuose su SSSR. Jei
gu Stalinas ir tuomet atsisakys suteikti Anglijos ir 
Amerikos valdžioms pilnas informacijas apie sovietų 
karo jėgas, ekonominę krašto padėtį susisiekimo 
priemonių stovį ir t.t., tai demokratijų bendradar
biavimas su Rusija pasidarys negalimas.”

Vertina
“Amerika” rašo:

“L. K. Federacijos kongresas rugpiūčio 7 d. atliko 
nepaprastai vertingą žygį, pavesdamas centro valdy
bai steigti Lietuvių Kultūrinį Institutą, kurio vedė
ju pakviestas prof. dr. Kazys Pakštas. Iš šios įstai
gos turės plisti kultūrinės, mokslinės žinios apie Lie
tuvą, a-pie lietuvių tautą. Aplink ją spiesis geriau
sios Amerikos lietuvių pajėgos. Prie jos bus trau
kiami lietuvių tautos ir Lietuvos draugai.

Lietuvių Kultūriniam Institutui vadovauti parink
toji asmenybė, Federacijos užsimoti darbai yra gra
žus laidas, kad nebus sustota kryžkelėje ir abejo
nėse. Darbas bus vykdomas visu spartumu ir tiks
lumu. Lietuvių visuomenė, tikime, nuoširdžiai talki
ninkaus.”

Kazokai puola... Iš Petro
grado pranešama, kad prie 
Tobol kaimo eina baisūs 
mūšiai. Vienoj vietoj neto
li Stokhod upės kazokai už
puolė vokiečių-austrų būrį 
ir jų daug išžudė. Ir Ven
grijoj rusai atmušė austrus, 
kurie pasitraukė į aukštu
mas.

•

Revoliucija Albanijoj... Iš 
Romos raportuojama, kad 
visoj Albanijoj gyventojai 
sukėlę revoliuciją prieš aus
trus, vokiečius ir bulgarus. 
Manoma, kad ir Černogori- 
joj netrukus įvyks sukili
mas. V..

Lietuvos stovis didžiojo 
karo metu... “Lietuvių Bal
sas” rašo, kad didžiajam. J '. . I j
Europos karui perėjus Lie
tuvos kraštą, pasilikę jame 
negreit išdildomi pėdsakai. 
Šimtai ūkių virtę griuvė
siais. Sunaikinta amžiais 
plėtoti kultūros ir ekonomi
jos darbai. Tūkstančiai žmo 
nių be pastogės ir duonos.

•
Priverstinas kareiviavi

mas... Vašingtone rimtai 
kalbama įvesti priverstiną 
kareiviavimą Jungtinėse 
Valstybėse. Už tai stovi ir 
karo sekretorius Baker.

•
Pilnoji blaivybė.... Norve

gijos parlamentas priėmė į- 
statymą, kuriuo , visame 
krašte įvedama pilnoji blai
vybė.

•
Nuo birželio 30 d. 1915 

m. iki birželio 30 d. 1916 m. 
(per vienus metus) į Jung- 
tinęs Valstybes atkeliavo 
298,826 ateiviai. Jų tarpe 
559 lietuviai.

Po svietą pasidairius.

Kai tik raudonieji mongo
lai Lietuvai atnešė “lais
vę,” atsimenanti, tavorš
čiai, kad iš Rusijos pradėjo 
atvažiuoti stachanoviečiai 
ir mokinti lietuvius, kaip 
reikia proletariškai dirbti, 
tai yra, kad kiekvienam už
siėmime būtų pakelta dar
bo norma iki 1000 nuošim
čių. Vadinasi, jei darbinin
kė, vergaudama kapitalis
tui, priklodui, per 8 valan
das suvynioja į poperukus 
5,250 “Birutės” kendžių, 
tai paliuosuota iš kapitalis
tų nevalios didėliu “džiaug
smu ir entuziazmu” jau pir
mą dieną per 8 vai. pajėgė 
įvynioti 8,544 saldainius, o 
vėliau dar daugiau. Jei ka
pitalistų vergijoj plytų ne
šėjas per dieną galėjo pa
duoti mūrininkui 1000 ply
tų, tai paliuosavę iš tos ver
gijos stachanoviečiai paro
dė, kad jis, -nori-nenori, gali 
per dieną ant savo kupros 
užnešti 3000 plytų. Ir laip 

visur. Buvo dar ir lenkty
nių. Sakysim “Maisto” žar
nų darinėjimo skyriuje kuri 
darbininkė daugiau žarnų 
išdarinėdavo, toji būdavo 
Lenino medaliu apdekoruo- 
jama. Visokia statyba, ga
myba ir dirbiba ėjo pagal 
užvesto balšavikijoj pa- 
rėdko: viskas turi eiti sta- 
chanoviškai — 1000 nuo
šimčių didesniu spydu, ne
gu pas kapitalistus.

Kai nazių fureris Stali
nui metė pirštinę, tai dau
geliui paskutinės blusos nu
mirė. Baimės buvo, ištik
rųjų, mažos. Sov. Rusija 
“Tarybų Lietuvoj” buvo gar 
si narnoj i tėvynė.” Manyta, 
kad stachanovietiškai pris
tatę laivų, prisidirbę tankų, 
aroplanų, armotų balšavikai 
taippat stachnavietiškai 
kad jau duos Hitleriui, tai 
tas nespės atsiminti nei ka
da gimė. Na, ir pamatėm. 
Dar tik septynios savaitės 
kaip vainoj, o Stalinas jau 
— gavalt! Kapitalistai, gel-

bėkit! Kitaip baisa vizmui, 
vakarykščiam jūsų bandi
tui, bus amen. Pasirodė, 
kad stachanoviškas judėji
mas pas balšavikus prasi
deda ir baigiasi su . . . žar
nų darinėjimu.

Visas balšavizmas, tavor
ščiai, remiasi ant didžiausio 
bliofo. Didesnių bliofenų 
už bolšavikus svietas nėra 
matęs.

Spicpirvirvio Dumkos
Ar matėsi Rooseveltas su 

Churchillu? Čia prisimena 
lietuvių dainelė: Buvo dūda 
Vilniuje, buvo dūda Vilniu
je, kad ir buvo nedudavo.

O gal ir dūdavo?

Anglai ir rusai spiria per
sus iraniečius išvyti vokie
čius “svečius,” bet iranie
čiai sako: “gaila svečio, gai
la varškės.”

•rr
Stalinas pasidarė visos 

rusų armijos generolu. Gu
drus žaltys! Jei laimės, tai 
visi medaliai jam teks; jei 
reiks bėgti, tai generolai 
juk bėga pirmieji. Ir šiaip, 
ir taip kailis sveikas.

Clevelande, sakoma, ko
munistė M. landžioja po sa- 
liunus ir girtiems pardavinė 
jo balšavikų pikniko ti
kietus.

Gudri bobelė: žino, kad 
šiandien tik girti tokius ti
kietus ir pirks.

* !

Tėvas: — Marytė negali 
už tavęs tekėti . . .,
.. Sūnus: — Kodėl?

Tėvas: — Todėl, kad ji / 

tavo puseserė . . .
Sūnus: — Kur teisybė!

Tėtė vedė mamą, dėdė — te
tą, o aš negaliu vesti pusse- 
rės? ‘

Migdolai
Bloga žmona priims bile 

yra pavojinga.

Mušk žmoną ir jos meilė 
tau lauk išskris.

m* ks-

; ha

MO
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Nedarbas mažėja
Pastaruoju laiku nedarbas Jungtinėse Amerikos Val

stybėse žymiai sumažėjo. Šiomis dienomis nacionalinė 
industrinė konferencija pranešė, kad praėjusio birže
lio mėnesyje dirbo 58,120,000 darbininkų. Tai esąs re
kordinis skaičius. Per metus dirbančiųjų darbininkų 
skaičius paaugęs šešiais milijonais darbininkų. Net a-

“Garsas” praneša, kad Kunigų Vienybės seimas, ku
ris įvyko rugpiūčio mėn. 6 d. Marianapolio kolegijos 
patalpose, Thompson, Conn., speciale rezoliucija užak
centavo troškimą išugdyti LRKSA į galingiausią tvir
tovę. Kreipėsi į dvasiškiją, kad šioji ir toliau teiktų 
ypatingą pagalbą vajaus metu prirašinėjant naujus 
narius.

šio mėnesio “Muzikos žinių” laidoje dedamas Var
gonininkų Sąjungos seimo protokolas ir daug žinių iš 
tos sąjungos ir chorų gyvenimo.
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(“Draugas" Acme teiephoto)
GESINA NEW YORKO UOSTO GAISRĄ. — Velkamas ii uosto užsidegusi Kubos kroviniu laivą, 

kuriame įvyko keletas sprogimų ir liepsnos gręsė tolimais stovėjusiems laivams.

_________
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Paallukonin 

n. TOMAS
(Tęsinys)

1918 m. rugsėjo 2* d. 
Rugpjūčio 28 d. socijalistė Kaplann norėjo padaryt’’ 

prieš Leniną atentatą. Dabar vėl visas miestas apimtas 
panikos, nes laukiama naujų žiaurių represijų. Šiąnakt
turi būti padaryti masiniai areštai.

šiandien tėvelis pirmą sykį papasakojo, kas tą bai
siąją naktį darėsi, žmones šaudė be pertraukos, išves
davo vienus paskui kitus, ir taip visą laiką. Kiekvieną 
kartą į vidų įeidavo kareiviai, įšaukdavo pavardę ir su 
rikdavo:

— Išeiti, su daiktais! *
Tačiau iššauktieji taip nenorėdavo eiti, krisdavo ant 

grindų, imdavo baisiausiai spiegti ir verkti. Bet juos ka
reiviai išsivesdavo negaikomis ir uždarydavo į gretimą 
kamerą. Iš ten po kiek laiko pro. mūro sienas pasi
girsdavo nežmoniškas klyksmas ir dejavimai, paskum 
vėl viskas nutildavo, įsiviešpataudavo gūdi tyla. Matyti, 
ben juos šaudydavo visai sąmoningai, tyčia norėdami 
vargšėms aukoms įvaryti kuo daugiausia baimės. O kar
tais paimdavo betkurį iš įkaitų ir taip pat nuvesdavo į 
tą kamerą, kad jis galėtų pamatyti viską pats savo aki
mis, ir paskum parvesdavo atgal. Prieš sušaudant varg
šai žmonės būdavo dar baisiausiais būdais kankinami.

DRAUGAS

VYRAI MILITARĖJ TARNYBOJE 
GALI ATIDĖTI SKOLAS

(Kareivių ir Jūrininkų Civilės Pašalpos Aktas
(Civil Relief Act) laikinai atideda
kai kurias obligacijas iki tarnybos galo)
Pagal parūpinimų karei

vių ir jūrininkų Civilės Pa
šalpos Akto iš 1940 m., as
menys, kurie yra militarėj 
tarnyboj Jung. Valstijų, ku
rie buvo išrinkti pagal Rink
tinės Tarnybos Aktą, arba 
kurie įstojo laisvu noru, ga
li atidėti kai kurias civilės
obligacijas per laikotarpį tarnyboj. Šis yra padaryta 
aktyvios tarnybos. apsaugai tų, kurie aktyviai

šis Pašalpos Aktas (Ci-, tarnauja, kad prieš juos ne- 
vil Relief Act), kuris veiks būtų padarytas judgemen- 

tas pakol jie negaus pro
gos prašyti įstatymo apsau
gos.

Pagal antrą punktą — 
Negalima išmesti iš na

mo žmonos, nei vaikų, arba
„ . kitų jo užlaikytų asmenų
cius, taksus ir apdraudos į. ... , .r kol jis yra aktyvej milita-
mokescius. įstatymas nepa- ,* * r re j tarnyboj, jeigu nuoma
naikina šių obligacijų, bet ne daugiau Teįs
tiktai atideda iki tarnybos,^ galį sulaikytį išmetimo 

beąileidžiančiame šlaite įsi galo, kada jos tun būti ap-1 procedūrą 3 mėnesiams ar- 
□kėtos. ba ilgiau. Tas priklauso nuo
Visi sprendimai atidėti Į padėties.

Soldiers’ Field statomas altorius, prie kurio rugsėjo 14 dieną bus laikoma šventoji Valanda, ' įkį gegužės 14 d., 1945 m., 
Šventojo Vardo draugijos suvažiavime. , ... . . _
______________ _______ _____________ ____________________________ arba ilgiai, jeigu saus bu
si n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Priversta kariauti, lei-Sanai, Panemunes, Aukštos Fredos ir Aleksoto žeme Lie- ' *«»«*«-

<-• r « cius, kaip nuomą (randą),
flIVAC harAIIIC įmokė jimų kontraktus (in-
IIIV U) InTVVjUE* stallment contracts), morgi

/ l » , v

Nuo skauto iki universiteto profesoriaus gynė visa, ką
"darbo" žmonių gyvuliška valdžia bandė sunaikinti.

— “I Laisvę” rašo: tvermingomis, nors palauž-
“Iki birželio 27 d. užregi- tomis, herojų šeimomis. Nu- 

Jiems lupdavo nuo kūno odą, svilindavo įkaitintomis ge- struotų žuvusių partizanų stebino senutė motina, kuri 
ležimis, buv. karininkams su tam tikromis ilgomis vini-, sakičius tik Kaune toli pra- sužinojus, kad žuvo sūnus, 
mis įkaldavo į kūną antpečius, o kai kuriuos už kojų pa- šoka šimtą. Kritusiųjų są- nelaužė sau rankų, o susi
kabindavo galva žemyn, ir taip jie turėdavo iškaboti, kol raae turime 110 pavardžių, kaupė ir, giliu žvilgsniu, ta- 
galutinai nusikankindavo. Visur kambariuose ir prie ° kur dar visi tie, apie ku-rė: “Tokį sūnų paaukojau, 
durų buvo iškabinti plakatai su šūkiais: riuos nepavyko gauti žinių. , nė gaila, per daug žmog-

' *, Mirtis buržujams! Mirtis kapitalizmui!
Už vieno mūsiškio mirtį bus jums atkeršinta jūsiš

kių tūkstančiais!

i ’V

Daugybė šeimų dar vis ieš- žudžiai jie mus 
ko dingusių sūnų, vyrų, išžudė . . .”
brolių. 70 kapų išdygo 
Kauno kapinėse. Kiti palai

įstatymo teikia 7 svarbius 
punktus, pagal kuriuds ga
lima reikalauti įstatymo 
protekcijos.

Pagal pirmą punktą — 
Asmuo, norintis teismo 

sprendimo, turi išpildyti a- 
fideivitą, kuriame turi pa
sakyti, ar jis yra militarėj

kūrę, pradeda tilto ir į jį 
vedančių gatvių apšaudy
mą.

Šaudymas labai sėkmin
gas. Ltn. Dženkaičio par
tizanų būrelį tesudaro apie 
20-30 žmonių, tačiau jo au
tomatinių ginklų ir šautuvų 
ugnis tokia stipri, kad Vei
verių gatvę, Nemuno pa
krante einačias gatves, iš
ilgai tilto kitoj Nemuno 

Dženkaitis., ,*Tai buvo hero- j_pusėj.priešais esančias gat- 
jiškos partizanų kautynes ygg partizanų ugnis šluote

iškankino,

Lietuvių partizanų kovo
se Kaune prie Aleksoto til-

Rugsėjo 3 d. Šančiuose, Panemunėje, I to žuvo lakūiias leitenantas
Mano gražiausios valandos yra tos, kurias galiu pra- Aukštojoje .Fredoje, Alek

leisti drauge su Vadimū. Vakaro lygiai aštuntą valan
dą atsidaro bibliotekos durys ir pasirodo jo aukšta figū
ra. Papratsai tuo laiku aš jau būnu apsirbusi, jis pa
deda man apsivilkti, ir mes išeiname. Vakarais sėdi jis 
su mumis kambaryje ir man ką nors skaito. Kartais už
traukia ir vieną kitą dainelę.

Rugsėjo 4 d.
Šiandien bibliotekoj visą dieną praleidau su vaikais. 

Mažieji yra stačiai mano silpnybė. Tik su jais aš jau
čiuosi visai saugi ir smagi. Vaikai į biblioteką beveik 
visi ateina nuskurę, apiplyšę, murzini. Daugelis iš jų 
visai neturi nei tėvo, nei motinos. Su jais dažnai ateina 
ir šešetas inžinieriaus Abrikosovo, kurį drauge su žmona 
sušaudė kaip įkaltus. Vaikus prie savęs paėmė pažįsta- 
tami, pasidalindami po vieną. Bet kas jais toliau rū

sote.

Į herojų eiles įstojo ge
riausieji, atspariausieji lie
tuviai — buvę šauliai, sa
vanoriai, skautai, politiniai 
kaliniai: studentai, mokslei
viai, darbininkai, įvairūs 
tarnautojai. Iš ligšiol su
rinktų žinių žuvusiųjų par
tizanų skaičiuje turime du 
inžinierius — universiteto 
lektorių Juozą Milvydą ir 
Kazį Matulį, studentus — 
Antaną Norkūną, Povilą 
Vaškelį, Andrių Radvilą, 
Antaną Gurevičių (tris pas-

pinsis? Vyrai turi eiti į tarnybą, moterys lakstyti -po I kutiniuosius žiaurįai raudo-
kaimus, kol gaus nors kokį valgomąjį daiktelį nustverti, 
o tuo tarpu vaikai pasilieka vieni be jokios priežiūros: 
kadangi mūsų bibliotekoj yra vaikų skaitykla, tai jie čia 
ir susirenka būriais. O aš jais kaip mokėdama rūpinuo
si: nuprausiu, pavalgydinu kuo turiu, pasaką papasako
ju. Užtat mane vadina “visų motina.” Ir aš jau iš dau
gelio tėvų gavau padėkas. žinoma, nuo to darbo dau-

nųjų subadytus), eilę gim
nazistų, bet visų didžiausią
ją kritusiųjų dalį sudaro 
mūsų darbininkai. Jie sau
gojo sandėlius, geležinke
lius,, gynė visa, ką tik 
“darbo” žmonių valdžios

giausia ir pati pavargstu. O kad mane tiek daug žmo- &vuliSką kariuomenė bali
nių pamilo, tuo, žinoma, reikia tik pasidžiaugti j įdė sunaikintL Tai ir yra '

Rugsėjo 5 d.
šiandien buvau nuėjusi net 5 verstus, į Negorieloją 

pirkti pieno. Pinigus ūkininkai dabar ima labai rauky- 
damiesi; jie nori tik brangių daiktų ir šiaip vertybių.
Mat, jie nepaprastai išlepo. Izboje (trobelė), kurioj po 
ilgo ieškojimo galų gale užtikau pieno, savininkas turėjo | apaivylę> pirmieji
pasistatęs pianiną. Jį buvo išsimainęs nė dešimtį pūdų gavo gajva8 padgjo 
miltų. Turėjo taip pat gramofoną ir visą seriją geriau
sių parceliano indų. O ūkininkė vilkėjo brangiais akso
miniais drabužiais, kuriuos pati pasisiuvo pagal savo 
skonį. Už porą labai gražių rankomis išsiuvinėtų skare
lių po ilgų derybų man šiaip taip pavyko išsikaulinti 
nors 3 ir pusę li terio. O po ilgų prašymų už mamos šil
kinę bliūzę dar pridėjo svarą sviesto. Į kiekvieną mane 
žodį man vis atkirsdavo:

— Bet ir mes patys nežinome, kur netrukus reikės ,15 iki 40 metų amžiaus, di- 
vi8us tuos daiktus bepadėti. džiausią dalis — nuo 18 iki

Tokį lakstymą po kaimus, beieškant maisto produk
tų, dabar vadina “miešoničanije.”

dėl to tilto ir didvyriška 
lak. ltn. Dženkaičio mirtis.

Pirmadienį (birželio 23 
d.) dar gerokai prieš piet, 
išsprogdinus geležinkelio tii 
tą .sumuštos raudonosios 
armijos gana stambūs dali
niai visą dieną traukėsi 
Aleksoto ir Panemunės til
tais pro Kauną rytų link. 
Tuo.du abu tiltu saugojo 
stiprios • šarvuočių ir pėsti
ninkų sargybos. Buvo aiš
ku, kad užminuoti tiltai, kai 
tik stambiosios rauodnosios 
jėgos juos pereis, tuč tuo
jau bus išsprogdinti. Todėl 
kilo būtinas reikalas vieną 
iš tiltų per Nemuną, žūt 
būt, apsaugoti nuo išsprog
dinimo.

Dar gerokai prieš piet. 
lak. ltn. Dženkaitis, vieno 
mūsų aviacijos karininko 
padedamas, Aleksoto kal
ne, Linksmadvaryje, prade-

šluoja. Sovietų susisieki-

IBus SsugUoJ

charakteringas, visų vertin
giausias istorinis dokumen- 
tas. Net tie, spie kuriuos Surcnkama apie 15.20 žme-

obligacijas darant per teis
mą (court) ir teismas, savo 
nuožiūra, gali nesuteikti 
apsaugą šio įstatymo tiems, 
kurie finansiniai gerai sto
vi ir gali savo obligacijas 
apmokėti. Parūpinimai šio

pradeda šlaite esančių par
tizanų apšaudymą. Per de
šimt partizanų vietoje nu
kaunama, o pats ltn. Džen
kaitis peršaunamas į dėsi

mas tiltu nutraukiama?, nįjį plautį ir kairiąją ranką. 
Nuotaika pakili. Žemai IKairtėnėms su užpuolikais 
esančiose Senamiesčio ir tebevykstant, sunkiai sužei- 
Naujamiesčio rajonuose vyk stas lakūnas nutraukiamas 
stąs intensyvas kulkosvai- į apačią, vienos gailestingo- 
džių šaudymas partiza- sios sesutės perrišamas ir 
nams, tilto polėjams, įkve tik antradienio rytą perke- 
pia dar didesnės drąsos, liamas per Nemuną laiveliu 
Jau, regis, nebedaug, terei-Įir paguldomas Senamiesčio

Trečias punktas. —
Liečia ant išmokesčių nu

pirkimus (installment pur- 
chases) asmeninio ir neju- 
domo turto. Asmuo tarny
boje, įvykdęs pirkimą tur
to prieš spalių mėnesio 9 d., 
1940 m., ir įmokėjęs pirmą 
įmokė j imą (installment) ar
ba depozitą prieš įstojimą 
pęūlitarinėn tarnybon, jei ne
galėtų gauti prailginti at- 
mokėjimo laiko nuo savo 
kreditoriaus, tai teismas į- 
galiotas suspenduoti veiks
mus (proceedings) ligi 60 
dienų po užbaigimo milita- 

{Tęsinys 6 pusi.)

kia, kad tiltas būtų išlaiky
tas ir nuo Veiverių gatvės 
pusės sovietų puolimas su 
stabdytas. Bet apie 17-18 
vai. iš užpakalio ltn. Džęn- 
kaičio partizanų būrį puola 
tanketėmis ir šarvuočiais 
ginkluoti sovietai, numuša 
paliktas užpakalio apsaugai 
nedideles sargybas, dides
nių sargybų dėl žmonių sto
kos nebuvo galima pastaty
ti. Po to, išlipę iš šarvuo
čių, automatiniais ginklais

ligoninėje, kur trečiadienį 
po piet ir miršta.

Likusieji partizanai, so
vietų smarkiai apšaudomi, 
priversti Linksmakalnio šiai 
tais trauktis. Traukiantis 

.vėl žūva keli partizanai O 
vakare, lygiai vienuoliktą 
valandą, sovietai, bijodami 
naujo partizanų puolimo, 
tiltą išsprogdina, nors tuo 
metu tiltu žygiavo pačių so
vietų pėstininkai, kurie visi 
sykiu su tiltu žuvo.

RUGPIŪČIO
MĖNESIO

IŠPARDAVIMAS
BUDRIKO

KRAUTUVĖJE

da organizuoti partizanų 
būrį Aleksoto tiltui užimt:. | PASKOLOS — namams statyti, remontuoti at 

pirkti, ilgametis limokėjlmo Planas

PASIRINKIMAS
DIDELIS

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

per metus buvo daugiausia • njų nJra
kalbama ir kuriems buvo

Tuo
metu Linksmakalnyje so- 

daugiausia žadama, skau- padegtaa ginklų

sandėlis. Pasibaigus dide
liems ginklų sandėlio spro
gimams, ltn. Dženkaičio par 
tizanų būrys į si bri auna į iš
likusias nesunaikintas ’pa-

Daugiausia partizanų žu
vo Aleksote ir Šančiuose.
Vieni sušaudyti, kiti su
badyti durtuvais, peiliais. ; 
Aukų aukos dėl tėvynės, dėl 
kultūros. Vis tai mūsų 
gražiausias jaunimas — nuo

25 metų. Liko jaunos Žmo
nos, maži vaikai, senos mo

talpas ir apsirūpina gink
lais bei šaudmenimis. Tado 
ltn. Dženkaitis pradedi. 
Aleksoto tilto puolimą, ne
žiūrint to, kad juo trau • į 
kia labai stambios sovietų I 
jėgos. Prisidengdami Link 
smakalnio šlaito medžiai?

tinos. Susiduriame su tra-' partizaną! pamažu prislcn* j 
giškiausia laisvės kovų pu- ka prie Fizikos Chemijos * 
se, tačiau tenka stebėtis iŠ-' Instituto patalpų ir nuo jų i

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI 1PYI/ITP nUBų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpės 
I z\vJl T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

įmušti per Federal rtavings and Loan Corporation Mokam* 
Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

tlCSt PASITIKSIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

15 Metai .Sėkmingu Pataraavimo, Nenunkrtaudilaat Nei 
Vtoao KHJeatol

neialuto Savings and Loau AanociatlOb yra tymiausia, seniau- 
«ia ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

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

ESS^

Prieinamos

Kainos

Lengvais
Išmokėjimais

JOS. F. BUDRIK 
Furniture House
3409-11 S. Halsted

Tel. Yards 3088
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Vyrai militarinėj 
tarnyboj

(Tęsinys iš 5 pusi.)

rėš tarnybos. Jeigu jis ne
galėtų atvykti teisman, tai 
bile asmuo, kuris jį atsto
vaus, įgaliotas gauti spren
dimą 'suspenduoti veiksmus 
(proceedings), kreditorius 
negali terminuoti kontrakto 
arba atsiimti turto (viena 
išimtis, kur už automobilių 
įmokėta mažiau negu 50 
nuoš. nupirkimo prekės) be 
teismo. Asmuo baigęs tar
nybą turi užmokėti procen
tus už nemokėjimo laikotar
pi-

Ketvirtas punktas —
Liečia asmeninio ir neju- 

domo turto morgičius, ku
rie buvo duoti prieš spalių 
17 d., 1940 m. Turto asmens 
militarėj tarnyboj negalima 
išparduoti “foreclosure iš
pardavimu” be teismo įsa
kymo. Teismas gali sulaiky
ti “foreclosure” išpardavi
mą ligi 3 mėnesių po mili- 
tarės tarnybos.

Penktas punktas —

Sudarytas apsaugojimui 
tų asmenų, kurie turi ap- 
draudos polisus (polįcies), 
kurių gali netekti dėl nesu- 
mokėjimo nuošimčių. Čia y- 
ra kai kurie apribavimai.

Pirma —
Padengia polisus (poli- 

cies) ligi $5,000.
Antra —
Polise (policy) turėjo bū

ti išduota ir visi nuošim
čiai (premiums) sumokėki 
prieš spalių 17 d., 1940 n, 
arba ne mažiau kaip 30 dic 
nų prieš įstojimą į mili*arę 
tarnybą.

Trečia —
Polisui (policies), už ku

riuos nepadaryta mokesčių 
per metus laiko prieš pra
šymą (application) ir tie 
polisai, kurie turi 50 nuoš. 
skolos, negali bū£i priimti 
svarstymui.

Ketvirta —
Polisui turi būti išduoti 

kompanijų, kurios turi ata
tinkamą rezervą, arba, ku
rios turi padarę pro viziją 
dėl specialių karo rizikos 
mokesčių, asmenim milita
rėj tarnyboje.

Penkta —
Šios provizijos neliečia 

polisų, kurie dėl militarės
tarnybos gali būti panaikin- Arthur Purvis, Anglijos 
tos arba likviduotos, arba pirkimo komisijos pirminiu 
tų, kurių vertė (face value) Įkas, kurs žuvo bombonešio 
sumažėja, ir tų, kurie rei- j katastrofoj, 
kalauja įmokėti ekstra (ad-

i ši obligacija turi būti pe- 
| rimta asmens, atsilikę mo- 
: kesčiai sumokėti ir norma
lūs mokėjimai vėl pradėti. 
Kitaip polisas gali būti lik
viduotas.

šeštas punktas —
Liečia tokius taksus ir 

asesmentus, kuriė sukanka 
(fall due) per periodą as
mens pilitarės tarnybos. Jei
gu asmuo militarėj tarny
boje išpildys afideivitą pas 
taksų kolektorių ir įrodys, 
jog negali mokėti todėl, kad 
priimtas tarnybon, kolekto
rius negali laikyti taksų iš
pardavimą be teismo suti
kimo. Teismas negali sulai
kyti sutikimą ilgiau negu 
šešis mėnesius po tarnybos. 
Pabaudą dėl nemokėjimo 
šių taksų uždrausta, ir nuo
šimčiai negali viršyti 6 pro
centą. Federaliai įeigų tak 
sai gali būti atidėti laike 
tarnybos ir 6 mėnesius po 
tarnybos ir nuošimčių arba 
pabaudos nereikia mokėti. 
Bet tarnyboje asmuo turi 
pasiųsti įeigų taksų blanką 
ir paduoti prašymą kolek
toriui Internal Revenue ta
me distrikte, kuriame gy 
vena, prašydamas atidėji
mo mokesčių ir faktais įro
dyti, kodėl taip daroma. Dėl 
sutvarkymo State įeigų tak
sų, reikia kreiptis prie val- 
stiškų taksų biurų.

Septintas punktas — 
Diodą tam tikrus kredi

tus asmenui militarėj tar
nyboje, kurie padavė pra
šymus dėl “hoiųestead en- 
try”, “desert land entry” 
arba turi kasyklas (mining 
locations) leidimu arba nuo
mavimu viešų žemių.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Gaisras dideliame 
name

daug svarbių dalykų apta
rimui. A. F. Pocius, pirm.

Nežinia iš kokios priežas-
Lietuvių Demokratų Klu

bas 15 Wardo kviečia visus
ties buvo užsidegęs didelis • lietuvius, gyv. tam warde į 
dvylikos šeimynų namas, I susirinkimą 21 d. rugpiūčio,
1660 So. Christiana st. Ug
niagesių komandos viršinin
kas sako, kad ugnis prasi
dėjo tame flate, kur gyvena 
S .Nemiskis. Sujudimas bu-' 
vo didelis, visos šeimynos 
išgąstyje bėgo iš užsidegu
sio namo, bet galų gale gai
sras baigėsi tuo, kad nuo
stolių tepadarė už $400.

7:30 vai. vak., adresu 2710 
W. 59th St. Visi nauji na
riai bus nuoširdžiai priimti 
ir pavaišinti.

poresp. A. Jonaitis

Padėka

Iškuls devynis langus

Lietuviškas priežodis sa
ko: “Geriau vėliau, negu 
niekad”. Norime tarti nuo
širdžiai ačiū visiems, kurie 
dalyvavo Šv. Teresėlės, So- 
dalicijos piknike. Pelnas 
džiuginantis. Ačiū A. Ale- 
šauskui, už skirtą dovaną,

Edward Gilligan, 74 metų 
amžiaus, Balbo gatvėje iš
kūlė devynis langus. Teisė
jui sakė, kad jis tą darė ieš-; P. šaltimierui ir jo štabui
kodamas toileto. Teisėjas už dalyvavimą, rbselandie- 
nuteisė jį uždaryti kalėji- čiams, brightonparkiečiams,
man 20 dienų.

a
Rado skenduolį

svečiams, parapijonams, do
vanų aukotojams ir visiems, 
kas tik kokiu būdu prisidė
jo, taip pat darbininkams — 
Šv. Vardo dr-jos nariams ir 
mūsų nenuilstančiam kleb.

Ežero bangos išmetė la
voną prie Ohio st. Žmogaus 
būta 35 metų amžiaus. Jis! kun. V. Černauskui, kuris 
yra išbuvęs vandenyje apie Į begalo daug širdies įdėjo, 
5 dienas. Vienintelis ant 'kad piknikas pavyktų, 
marškinių ženklas besąs tik

Šia proga noriu išreikšti 
savo dėkingumą visiems 
mano draugams, kurie at
minė mane ligoje.

Pirmiausiai dėkoju dr. 
Lester Frankenthal, Jr., dr.

Cicero. — šv. Antano Pa-1 Ralph Bettman ir dr. Wm.

“J. B. 21.” Vien iš to nebu
vo galima susekti, kas jis.

Susirinkimai
rap. Namų Savininkų Kiū
to mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 20 d., 8 vai. 
vak., 8-tam mokyklos kam

Tannenbaum, Michael Ruse 
ligoninės štabo nariams, už 
sėkmingą operaciją; kun. M. 
Urbonavičiui už atlankymą,

Stumbrienei, Rakauskams, 
Zulanams, Brazaičiui, ir 
mano darbo draugėms, ku
rios mane atlankė.

Ačiū Dievui dabar gerai 
jaučiuosi, o jūsų lankymas 
suteikė man daug malonu
mo. Pranciška Brazauskienė

Dabartinės patologijos 
(mokslo apie ligas) įsteigė
jas, Morgagni, — buvo ka 
talikas.

z- IF you suiter monthly -s

i
Nervous
Blue—

ag
Ptnlcham'a Vegetable Compound 
at once. It'a one medlclne made 
especially for women that helps re
lieve headache, backache, eramps, 
weakness, nervousness—due to 
functlonal monthly dlsturbances— 
lt's helped hundreds of thousands 
of women to go “amlllng thru** dls- 
tress of such dlfflcult days.

Taken regularly-Lydla Plnk- 
ham's Compound helps bulld up 
resistanee agalnst such tlred, 
eranky feellngs. Try it t

Apart Apsaugos, Turime (rAA AAA AA 
ATSARGOS FONDAViH )jUU,UUv.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.

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

-1

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suflered from the torturing 
paira of rheumatism, scistica. lumbago, neu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a ųuiclc-acting formuia which speedily 
relieves those ezhausting muscular aclies and 
paira. NURITO is trustworthy and dependable 
—contams no opintes. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and aleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very first three doees do not relieve that erueį 
pain to your satisfaction—your money will be 
refundea. Doo't suffer. Ask your dmggist today 
far NURITO on this guarantee. (T.N.C.)

t

LOAN ASSOCMTlONof
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginia liti

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
(Mikailas Patarnavimas — 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. Western Avė. Tel. See. 6103

baryje. Kviečiami nariai1 Masiliūnams, Zupkams, Zau- 
skaitlingai dalyvauti. Yra' rienei ir dukterei Bronei,

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

j Ši firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose!

KREIPKITĖS Į
LIETUVĮ VICEPREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT

CO.

a. a a
VERA KALAFUT
(po tėvais Maslauskaitė)

Gyveno 442 3 So. Wood St.
Mirė Rugpiūčio 18 d., 1941 

m., 4:35 vai. ryte,. sulaukus 
23 metų amžiaus.

Gimė Philadelphia, Pa.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Joseph A. Kalafut; sū
nų Gerald; motinėlę Veroni
ką Maslausklenę Ir tėveli Po
vilą Maslauskį; tris seseres, 
Julia, Valeria Ir Mikalina; 
broli Antanų. Jo moterj Lu- 
cllle Ir Jų Seimų, Ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažį
stamų..

Kūnas pafiarvotas J. F. Eu- 
deiklo koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės Jvyks ketvirta
dieni, rugpiūčio 21 d. 1S kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta Į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčių. kurioje (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines. .

NuoSirdžtal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges sr pa
žįstam us-as dalyvauti siose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus. Mo
tina. Tėvas. Seserys, Brolis Ir 
šeima. Giminės.

laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikls. Telefonas YARds 
1741.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS
IV t .-i ;

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnvitj Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir llefttadlento rytais, 
18 Stoties WHIP (1520), su P. Saltlmieru.

ditional) nuošimčių (pre
miums). 

šešta —
Provizijos protekcija lie

čia tiktai apdraudą asmenų, 
kurie yra militarėj tarny
boje, bet ne jų šeimas, ši 
sekcija pašalpos akto (re
lief act) reiškia, jog išsky
rus šių apribavimų valdžia j ris neša misijoms didelės

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro miaijonieriško darbo5. 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku-

per Veteranų Administraci naudos, o bendradarbiams 
ją sutinka sumokėti nuo-• gausių nuopelnų, 
šimčius asmenų militarėj Į Šioj srity daugiausia ga-
tarnyboje, kurie negali pa
tys užsimokėti, per Laiko-

li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose.

tarpį tarnybos ir per metą ofisuose ir panašiose vietn- 
tarnybai užsibaigus. Prašy- Į sc, kur kasdien pereina
mai turi būti paduoti Vete
ranų Administracijai dėl 
šios pašalpos. Užbaigus tar 
nybą, per vienerius metus

daug pašto.
MARIAN MISSION CLUB 

Marian Hills Semi nary, 
Hinsdale, Illinois.

OFISAS IR PARODA:
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v vak.; šeštad. ir Sekm. 9iki6vai.
z?

DARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES UETUVUĄ

Vienlntčlls Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western AvenSe 

Phone: GROvehilI 2242

VISOSE MIESTO DALYSE

KOPLYČIOS DYKAI | AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. i. 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

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

LĄCHAVVICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
__________________ ________ z__________________________

S. P. MAŽEIKA 
3319 Litnanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 Litnanica Avenue 

Tel. YARda 4908
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Sv. Kazimiero
vienuolyno
misijonierės

So. Chicago žinutės

tės vyksta Argentinon, kad 
joms reikalinga padėti su
dėt kelionei lėšų, kad jos 
jau išplauks rugsėjo 13 d. 
— turbūt, didžiuma chica- 
giečių jau žino.

Rugp. 24 d., Sv. Vardo 
dr-ja rengia šaunų piknikė- 
lį parapijos darže, 88th ir

Kad Seserys Kazimierie- Avė. Pelnas aki-
riamas parapijos naudai. 
Visi parapijonai, svečiai ir 
draugai kviečiami dalyvau
ti. Bus užkandžio, gėrimė
lio ir daug pasilinksminimo. 
Šokiams grieš smagi orkes
trą. Vaikučiai taipgi'turės

Vyksta seserys: M. Ado- daug smagumo, nes jiems 
rata, M. Estera ir M. Rosa- į rengiama kas nors nepapras 
na. Tai trys pirmosios kregž to. IPradžia 3 vai. po pietų 
dutės Kazimieriečių, Argen
tinon.

Bet Kazimieriečių misijo- 
nierių jau turime nuo kelių 
metų, tik jos iš kuklumo ir 
nusižeminimo savo nuopel
nų bei darbų neskelbia.

Roswell, New Mexico, Ka
zimierietės veda net dvi mo
kyklas, iš kurių jokio at
lyginimo negauna. Jos šel
piamos, kaipo misijonięrės, 
motiniško
Ate.
•py

Sočikagiečiai rengiasi da
lyvauti dienraščio “Drau
go” Labor Day piknike, ku
ris įvyks rugsėjo 1 d., Vy
tauto parke. Vienintelį ka
talikišką dienraštį, kuris 
per metus skelbia mūsų vei
kimą, mūsų piknikus ir t.t., 
reikia paremti atsilankymu, i 
į jo metinį parengimą. Va- 
lię>, sočikagiečiai! Visi trauk 
4į$nę į (Mėnraščio -Draugo”. •* * "s

Share W. W.G. A. Medai Honors

Mrs. Ruasell Mann of Omaha (left) and national intercollc- 
giate Champion, Eleanor Dudley of Chicago, shared medal honors 
in qualify/ng round of Women’s Weatem Amateur golf tourney, 
Chicago, with par aqualing rounda of 76. [Acme Telephoto.]

Metinis "Margučio 
suvažiavimas 
Augusi 24 d. 
Riverview Parke

I Kaip ir kiekvienais 
tais, taip ir šiais “Margu
tis” rengia savo metinį su- 

j važiavimą Riverview Parke. 
Suvažiavimas įvyksta šį sek 

1 madienį, rugpiūčio mėn. 24 
d.

Tėvu Marijonu
Bendradarbiu
susirinkimas

CLASSIFIED

j Sį vakarą, 7:30 vai. vak., 
Aušros Vartų parapijos ša

me- įėję bus Tėvų Marijonų Ben
dradarbių Chicago apskri
ties mėnesinis susirinkimas. 
Valdyba nuoširdžiai kviečia 
visų kolonijų atstovus daly
vauti. Valdyba

i Kadangi paskutiniais me
tais mūsų senoji tėvynė Lie.-

. tuva, turėjo pergyventi į- 
vairių sunkumų, tai šiais 
metais “Margutis” rengda-

taučiai minimo fondo daly
viai ir rėmėjai.

Šiais metais kaip ir perei
tus metus vakare bus su
ruoštas vaidinimas, specia-

mas savo metinį suvažiavi- Į£aj pastatytoj scenoje. Sia
mą, kartu rengia ir paminė- me vasariškam suvažiavi-

MARQETTE I’ARK IR APYLINKEI 
KAS KJ TURITE MAINYTI ARBA 

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

barių mūrinis cottage kaina $3,500, 
Įmokėti $500.

Ant Rockwell St. Ir 64th 8 kam
barių mūrinis bungulow. 2 karų 
mūrinis garadžius, kaita $5,850.

6 kambarių medinis cottage — 
reikia pataisyti, kaina $'.2 50.

4 fletų kampinis mūri >iis namas 
po 4 kambarius, kaina $ '2,600.

2 fletų po $ kambarius — 2 boi
leriai — bungalow stogi s, kaina 
$8,600. 4 fletų mūrinis <amaa po 
6 kambarius, ant 2 lotų j astatytas, 
Įmokėti $1,800.

Bizniavus namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno ir lunch 
biznis — 5 gyvenamieji kambariai. 
Kaina $4,600. Savininkas priims ] 
mainus lotus arba didesni namą— 
pridės pinigais.

Taipgi turime dideli pasirinkimą 
visokių namų po visą Chicagą: pri- 
vatiškų lr bizniavų, farmų mažų lr 
didelių, galima pigiai pirkti arba 
mainyti.

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

0021 S. ttislcni A V C.
Tel. Rcp. 3713 — Vak. Pros. 1111

jimą, kur bus aptarti visi 
Lietuvos vargai ir bus ieš
koma būdų kaip pagelbėti 
Lietuvos žmonėms.

me “Margutis” pasistengs 
patiekti publikai ką nors 
naujo ir įdomesnio. V.

REIKALINGAS darbininkas 
SPAU8TUV£JE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

Kreipkitės;
2334 So. Oakley Avė. Chicago. UI.

.‘įpereitį1 savaitę A? Stabm-

ųozapo parapijos mokyk
is grindis. klebonas jiems 

'deSoja. O^vŠi^uČiAi sijHSę 
į mokyklą džiaugsis, -kad 
viskas gražu ir tvarkoje.

-T-'-

gas Ir nepa
lė “viskH 
ik .*
J ,

Atsargų jokių Sv. Kazi
miero vienuolynas neturi 
nei savo naujosioms misijo- 

^nierėms Argentinon bei jų 
kelionės lėšoms padengti. 
Kelionė gi tolima ir brangi.

Daugelis sočikagiečių sma 
giai atostogavo įvairiosę 
vietose. Sugrįžę vėl imasi 
veikimo parapijoje, draugi
jose? Rašanti šiuos žodžius 
irgi turėjo progos smagiai 
atostogas praleisti, dėlto 
negalėjau teikti žinučių iš 
mūsų apylinkės. Dabar vėl 
stengsiuos, kiek galėsiu, ap
rašyti mūsų kolonijos vei- 

i kimą. Rap.

Susiidomavo farmomis
Aiškiai pastebėta, kad 

miestiečiai šiuo laiku susi- 
indomavo farmomis. Dauge
lis miestiečių perka farmas. 
Tame mato daugeriopą iš- 
rokavimą. Pirmas daiktas 
yra tai tas, kad visokie far- 
raų produktai brangsta. Pa
skui daugelis bijo dolerio 
susmukimo. O farma yra 
geras investmentas.

uanian National Relief 
Fund”, todėl su važia viman 
yra pakviestas ir sutiko da
lyvauti Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona ir kita-

Didžiausias pasaulyje kai 
bų žinovas, Mezzofanti, — 
buvo Katalikų Bažnyčios 
kardinolas.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

MOTERIS PAIEŠKO
NAMINIO DARBO

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

4714 So. Trtpp Avo.

Parapijos komiteto nariai, 
visi veik ir Sv. Vardo dr

Vedimo leidimus gavo:
Bruno Kulikauskas, Ge- 

nevieve Margevich.

John Marzano, 55 metų 
amžiaus, kurs turėjo laik
raščių “standą” ant Oak Savings

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal
M. KANTER. Smt.

Mvciiojnme 
po visą 
Chicago

GERAS DARBAS GERAM 
______ VYRUI

„nsakomingas vyras yra reikalin
gas iškolcktuoti pinigus ir surasti 
naujų vietų dėl jsteigimo phono- 
grafų biznio vietose. Turi būti ge
rai žinomas Ir turi turėti gabumų 
patraukimui biznio. Turi būti ne- 
girtuoklls. teisingas ir atsakomin
gas. Rašydami priduokite pilnus 
faktus apie save pirmame laiške. 
Kreipkitės adresu — “Draugas," 
Box 102, 2334 So. Oakley Avė.

Kreipiami tad prie priete- jQa nariai> ,anko parapijo.
’ lių, kurie susirinks rugp.
24 d., atsisveikint su sese
lėmis ir suteikt joms nors 

-mažą išleistuvių dovanėl 
kelionei apmokėt. X

Žuvo tarp automobilių
Charles Thopmson, 25, 

6147 Woodlawn avė., išlipo 
iš savo automobiliaus ap
žiūrėti užpakalinių tekinių. 
Tai įvyko prie 125-tos g-vės 
ir Halsted. Iš užpakalio at
važiavo kitas automobilius, 
kuriame važiavio Theodore 
Hankus, 18, 12249 Green st. 
Jis nesustojo laiku ir 
Tbompsoną sutraiškė tarp 
dviejų automobilių. Žavu
sis buvo vedęs prieš septy
nias savaites ir jo žmona 
buvo automobliuje.

nų namus, rinkdami aukas, 
dažymui ir pataisymui baž
nyčios vidaus. Iš lauko pu-, 

jau puikiai aptaisyta. 
Visi parapijonai nuoširdžiai 
prašomi prisidėti.

Jaunieji parapijos komi
teto nariai kalba apie nu- 
dažymą parapijos mokyk
los iš lauko pusės. Girtinas 
sumanymas. Vyrai,, stokite 
į darbą! Kur vienybė, ten 
galybė. Parapijos mokykla 
— mūsų, lietuvių, pažiba, 
jaunosios kartos ateitis.

Kalbant • apie mokyklą, 
laikas jau tėvams pagalvo
ti: netrukus atsidarys moks 
lui durys. Kiekvieno kata
liko pareiga savo vaikus 
leisti į parapijinę, kat&likis-

SKAITYKITE “DRAUGI! ką mokyklą.

DALYVAUS SALTIMIERO 
LIETUVIŲ DIENOS PROGRAME

Edmund J. Gorėki, Eilren Park ave„ staiga gavo šir-, ASSOCIATION
Lake.

T. J. McNulty,
Lilevitz.

L. R. Paciunas, Tmoge 
ne Myers.

dies ataka ir mirė prie savo 
Eleanor I ‘ ‘stando.”

?/
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Nustatė algas
TYPEVVRITERS

ADOING MACHINES

REMKITE
SENA

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Rd. 

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

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tol. BOULEVARD 0014

Plytų dirbėjams tapo nu
statytos minimum algoc 
Nuo rugsėjo 1 d. plytų dir
bėjai turės gauti minimum 
34c. valandoj.

— SMAll MONTHIY 8AYMIMT8 —

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•M Btovnn CAMV OMI.VIAR MIRAI
U.CTAD TYPEWRITER 

COMPANY
1 c. eotosukn. »■—».>

IM W. MADISON ST.

CONRAD
Fotografas

Studija jrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Rez.: - ENGIewood 5840

Phone DEARBORN P444

IltTIMATIt— PRIR-DIMOHSTHATIOH I

UOS. K STUDIO
1945 Wes» IS’" Street

ADVANCED PHOTOGKAPHY 

l'IUfcST »,O8S1KI K PH’< L.*
fhonf i šfcmi ?■ 3

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ 

BLIUSKELIŲ 
PIRŠTINIŲ 

KOJINIU
POCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

RANDUOJASI KAMBARIAI
Turim 5 apšldomus kambarius 

dėl išrandavimo. Norim bevaikų 
šeimos kuri apsigyventų juose. 
Kambariai visiškai jrengtl tik rei
kalinga "bedroom" {rengimų. Krelp 
kitės: 7120 SO. RK'HMOND AVĖ. 

Anatomijos tėvas, Vesa-
lius, — buvo katalikas.

l •

DINING ROOM HKTS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- 
FRIG KRATO RS — WASHERS — 

MANGKLS — STOVĖS.
40 4dY«

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634-3 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

Einikiūtė Dvynukės
Gary, Indianos Lietuvaitės žokitės pasižymėjusios 

Baleban-Katz teatro srytyje yra šiomis dienomis pripa
žintos kaipo darbščiausios akrobatiškai išlavintos artis
tės. Dalyvaus pirmoje dalyje Saltimiero Lietuvių Die
noje, Rugpiūčio 31 d. Oaks Darže, prie 119tos, ir Archer 
Avenue. Pamatykite!

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN STOKERIAI

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

JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA 
VIENODA ŠILUMA

GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
NESUGENDAMAS (sutriuškina akmenis be 

sugedimo)
Salia Freeraan įrengiame dar kitų keturių 
išdirbysčių stokerius.

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratoriu8 

Radžos
Plumbing įrengimus 

Aliejinius Pečius 
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH BAGDON
— Savininkas —

47044)6 So. Western Avė., Chicago, III.
Tel.: LAFayette 3138

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rodinas 
Jonas Jasinskas 

Ant. Labanauskas 
H. Rajevvskl 

“8horty”

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 YVest 35th Street 
Chicago, DI.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



draugas Trečiadienis, rugp. 20, 1941

LABOR DAY PIKNIKAS BUS PRADŽIA 
IŠKILMINGO "DRAUGO" DIENRAŠČIO 
JUBILIEJAUS PAMINĖJIMO

Rodoma dovana žavi kiekvieną
Kovo 31 d., 1941, “Drau-] 

gui” suėjo 25 m., kai jis 
tarnauja Amerikos lietuvių 
visuomenei kaipo dienraš
čiu.

Per 25 metus “Draugas” 
budėjo Tiesos ir Gėrio tar
nyboje, budės jis ir toliau! 
Dienraštis “Draugas” yra 
pasiryžęs dirbti dar uoliau 
už Amerikos lietuvio gero
vę laisvoje ir demokratiš
koje Amerikoje, kovoti už 
lietuvio teises tėvų krašte 
ir nuoširdžiai trūsti už krikš 
čioniškąjį socialinį teisingu
mą. “Draugas” nešė ir neš 
žvaigždėtąją Amerikos lais
vės vėliavą, buvo ir bus A- 
merikos lietuvio nuoširdus 
bičiulis ir toliau talkinin
kaus didžiajame sąjūdyje 
atstatyti Lietuvos trispal
vę Gedimino kalne.

Iškilmingas sidabrinio ju
biliejaus atšventimas įvyks 
per Kristaus Karaliaus šven 
tę, bet pirma bus visa eilė, 
parengimų, kurių vienas bus 
didelis ir šaunus Labor Day 
piknikas, Vytauto darže. 
Pikniko metu “Draugas” 
leidžia dovanomis puikų 
1941 Buick Special — $1,- 
200.00 vertės. Visas pelnas 
šiais metais, kaip praeitais 
metais, eis Mašinų Fondui. 
Tas Mašinų Fondas gerokai 
pagerino dabartinį “Drau
gą” ir tikimės, kad ir to
liau padės laikraščio tobu
lėjimą. Tad, kviečiame Ta- 
mistas prisidėti prie šio 
fondo pakėlimo, nes praei
tais metais Mašinų Fondas 
dalį kainos atmokėjo ir 
šiais metais reik toliau tęs
ti mašinų apmokėjimą.

“Administracija”
džiūgauja!

Kiekvieną dieną “Drau
go” ofisas gauna daugiau 
ir daugiau grąžinamų tikie- 
tėlių ir matosi, kad pkaity- 
tojai labai nuoširdžiai remia 
“Draugą” ir jo sumanymus. 
Dabar, šiomis dienomis, pa
sirodo daugiau ir daugiau, 
kur tikrieji katalikiškos 
spaudos prieteliai randasi.

“Draugo” administracija 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie grąžina knygutes, už 
gražią paramą, suteiktą mū

sų laikraščiui ir giliai įver
tina pasiaukojimą katalikiš
kos spaudos naudai.

Tariame nuoširdų ačiū už 
prisidėjimą prie Mašinų Fon 
do ir linkime visiems viso 
gero.

Sekantieji grąžino po kny
gutę:

P. Radzevičius iš Chicago.
J. Radavičia iš Chicago.
J. V. Navickas iš Thomp

son, Conn.
M? Mockapetris iš Dor

chester, Mass.
Eidentas iš Thompson, 

Conn.
L. Pavilonis iš Hartford, 

Conn.
T. Kassales iš Long 

Beach, Cal.
M. Yarnish iš Camden, 

N. J.
T. Misiūnaitė iš Philadel-l

phia, Pa.
V. Bukauskas iš Cicero, 

III.
V. Bagdienė iš N. Arling- 

ton, N. J.
M. Kuprevičienė i, Provi

dence, R. I.
K. Grigonienė iš Chicago.
M. čėsna i, Chicago.
M. Janavičius iš Chicago.
P. Narbutas iš Chicago.
J. Bubnienė iš Kearney, 

N. J.
J. Wilson iš Bayonne, N. 

J.
Mrs. B. Pužauskas iš Chi

cago.
K. Talžūnas iš Cicero.
El. Rudytė iš Cicero.
A. Metelinas iš Cicero.
J. Jankauskas iš Chicago.
G. Stradum iš Chicago.
S. D. Lachawicz iš Chica-

go.
J. Stumbris iš Chicago.

Per pusę valandos
Chicagos So. Sidėj du 

plėšikai taip apsukriai vei
kė, kad per pusę valandos 
padarė tris “hold upus.” Vi
si ’ plėšimai padaryti gazo
lino stotyse. Tą atliko va
žinėdami pavogtu automo 
biliumi. Iš viso 'jie gavo 
$72. Pirmas užpuolimas 
buvo adresu 7640 So. Vin 
cennes, antras — 7559 So. 
Halsted st. ir trečias 2401 
W. Marąuette Rd.

ZMWy DRAMAS

X,

("Drauraa" Acm* teiepnoto •
Vienos “kumštynės,” kurių Joe Louis nemėgsta. — Sprendžiama Joe Louis, pasaulinio bokso nuga

lėtojo ir jo žmonos perskyrų byla Chicagos teisme.

Jau nebetoli
Jau nebetoli tas laikas, 

kada j vyks “Draugo” ju- 
bilienis piknikas. Dėlto 
kyla vis didesnis judėji
mas, Visose kolonijose 
“Draugo”’ draugai ir pikni
ko kviesliai judina visuo
menę ir platina Buicko ti
kietus. Žmonių susidoma- 
vimas auga ne dienomis, o 
valandomis. Diskusuojama, 
kuri kolonija laimės Buicką. 
Visų kolonijų kviesliai da
lyką šitaip aiškina: laimė
jimo šansus didina ta kolo- 
ja, kuri didina Buicko tikie
tų platinimą. Tai juk gan 
teisingas išaikinimas. Juo 
daugiau kuri kolonija tikie
tų turės, tuo didesnę viltį ji 
gali turėti laimėti.

Bet daugelis “Draugo” 
pikniku susiindomavę ir dėl 
kitokių priežasčių. Daugelis 
gerai žino, kad ten turės 
“good time.” Vėl daugelis 
žino, kad savo atsilankymu 
parems katalikišką dienraš
tį ir atliks gerą darbą.

Tai mat visi dėl įvairių 
priežasčių darbuojasi “Drau 
go” -pikniko pasisekimui.

Bandė pavogti 
gatvėkarį

Trys jauni vaikezai prie

mamytę, Marijoną Navakie- 
nę iš Mahanoy City, Pa.

X Kun. K. Barauskas, pa
bėgęs iš Lietuvos nuo bol
ševikų, ir vėliau atvykęs į 
Ameriką, užvakar atvyko į 
Chicago. Prieš kiek laiko 
“Drauge” tilpo ištisa eilė jo 

X Broliai: Vladas Cibuls-haį§kų įš kelionės per Vo-

/ mu
kis ir Stasys Montvidas pra
ėjusį sekmadienį minėjo 
reikšmingą jubiliejų — 25 
metų brolystės TT. Marijo
nų Kongregacijoj. Abu yra 
ilgamečiai ir plačiai žinomi 
darbininkai prie dienraščio 
“Draugo”. Jubiliejus pami
nėtas šv. Mišiomis ir kuklia 
puotele. Ilgiausių jubilia
tams metų!

X Pranas Razvadauskas, 
L. Vyčių centro pirm., su 

Prie St. Hedwig bažny-J žmona ir F. Grandelyte, L. 
nučios, 2226 N. "Hoyne ave. Vyčių centro fin. sekretore,

Užmiršo savo vardą

pastebėta klaidžiojanti mo-
77tos g-vės ir Vincennes ; teris. Kai jos pradėta tei-

kietiją, Ispaniją, Portugali
ją ir iš Pietų į šiaurės A- 
meriką.

X Kun. P. Skrodenis, M. 
I.C.; Kenosha, Wis., lietuvių 
parapijos klebonas, varg. 
Bujanauskas, “Draugo” a- 
gentas Mandravickas, buvęs 
varg. Lauraitis, p-lė Beitis 
ir daug kitų veikėjų daly
vaus Chicągo ir apylinkės 
lietuvių išvažiavime — dien. 
“Draugo” Labor Day pik
nike, rūgs. 1 d., Vytauto 
parke.

X P. Snarskis ir Staba- 
lionis, Šv. Juozapo parap., 
So. Chicago, komiteto na
riai daug pasidarbavo ap
link bažnyčią ir mokyklą 
tuo sutaupydami parapijai 
nemaža pinigų.

X P. Martinaitienė su sū
num Albertu ir dukrele Ele
na iš Pittsburgh, Pa., viešė
jo pas Krivickus, Gribaus- 
kus ir Martinkus Marąuette 
Parke. Martinaičiai atvežė 
dvi seseris pranciškietės, ku 
rios vyko mokytojauti į Ke
nosha, Wis. Prieš grįždami 
namo Martinaičiai atlankė 
“Draugą”, užsimokėjo pre
numeratą, nusipirko auto
mobilio tikietų ir pasidali
no įspūdžiais, įgytais Chi
cago. “Draugo” administra
cija džiaugiasi kuomet gali 
asmeniai susitikti su savo 
skaitytojais.

taipgi adv. S. Gabaliauskas 
po L. Vyčių seimo buvo už
sukę į Chicago. Sutvarkę 
spaustuvės reikalus svečiai 
išvyko namo pakeliui susto
dami Detroite ir Cievelande.

X Kun. M. Urbonavičius, 
MIC., grįžęs iš L. Vyčių sei
mo, lanko savo pažįstamus 
Chicagoj ir apylinkėse. Pra
eitą sekmadienį buvo sve
čias bankininkų Brenzų na
muose. Neužilgo grįš į Ma
rianapolio kolegiją.

X Klierikas Vytautas Mi- 
kolaitis prieš pradėdamas 
tęsti mokslą, atostogauja 
pas savo seseris ir švogerį 
A. P. Kilmitzs.

X Dr. P. Atkočiūnas su
grįžo iš atostogų ir pradėjo 
eiti savo profesijos parei
gas. Taipgi sugrįžo ir dak
taro žmona O. Atkočiūnie- 
■nė ir sykiu atsivežė savo

ave., barnių pastebėjo tuš 
čią gatvėkarį. Jie sėdo į jį 
ir pasileido į vakarus. Kaip 
tik pasiekė pirmo persikry- 
žiavimo, tai sustojo ir leido 
si į pievas. Pašaukta poli
cija ėmė daryti medžioklę 
pievose ir vieną iš tų vaikė
zų pagavo. Tas tvirtino, 
kad jis kitų dviejų pavar
džių nežinąs ir nežinąs, kur 
jie gyvena. Jie netyčia su
sitiko ir sutarė turėti “joy- 
ride.” Sugautasis savo pasi
elgimą teisino tuo, kad ne
galėję pavogti nei arklio, 
nei automobiliaus, tai sėdo 
į gatvėkarį.

Teisėjas vaikėzui paskyrė 
$100 bausmės.

■ jf f* .u;

Turbūt dėl nesveikatos
Koronierio teismas nega

lėjo išspręsti staigios mir 
ties pašto klerko WiUiam 
Price, 60. Jis rasta? negy- 
ns namie. Sana jo besąs 
rcvorveris. Nežinia ar jis 
nusišovė ar kas ji nušovė. 
Gyveno adresu 1215 E. 62 
st. Jo pati pripažino, kad 
jis nesveikavo.

rautis, kas ji, tai negalėjo 
atsiminti nei savo vardo, 
nei pavardės, nei adreso. Ji 
buvo nugabenta į miesto li
goninę.-Po keletos dienų at
sišaukė jos vyras ir pasiro
dė, kad ji buvo Abbe Pon- 
tius, 39 metų amžiaus.

Perdaug norėjo
Du plėšikai buvo užpuolę 

Chicagos universiteto stu
dentą Robert Wheeler prie 
5800 Kimbark ave. Tuo ^ar
pu už kokių 100 pėdų pasi
rodė kitas studentas Peter 
Fischer. Vienas plėšikų ta
rė kitam: “Pagaukim ir 
aną.” Bet anasis šaukda
mas: “Help! Help!” įbėgo 
į namą. Plėšikai nusigando 
ir nei vieno neapiplėšę, pa
bėgo.

Cukrinių nendrių augin
tojais pirmaisiais Ameri-* * a

koje, buvo. katalikų * misijo-U 11^
menai.

Sutrukdymo nebus
Chicagos požeminio ge

ležinkelio statyba jau eina 
prie pabaigos, šiomis die
nomis buvo kilę gandų, kad 
tas darbas negalėsiąs būti 
tęsiamas, nes plieno nebusią 
galima gauti. Washingtono 
vyriausybė dabar yra parė- 
džiuai, kad plienas pirmiau
sia turi eiti karo reikalams. 
Tik jei bus atliekamo, tai 
bus galima gauti ir kitiems 
reikalams. Todėl buvo ki
lusi baimė, kad Chicagos 
požeminio geležinkelio sta
tyba turės but pertraukta. 
Bet dabar iŠ vyriausybės 
gauta užtikrinimas, kad to 
geležinkelio statybai plie
no nepritruksią, tik gal lai
ku nebusią galima gauti.

Geležinkelio statybos kon 
traktorius H&rrington sako, 
kad 87 nuoš. darbo jau at
likta. Stočių ir nusileidimo 
darbai nesą taip toli pava
ryti, bet jei žymesnių su
trukdymų nebusią, tai dar
bas bus baigtas birželio 30, 
1942. J

Be reikalo pašaukė 
ugniagesius

Everett James, 26 metų 
amžiaus, •. gyv. 66 W. Van 
Buren st., be reikalo pašau
kė ugniagesius. Jis norėjo 
juos tik “pafulyti.” Už tai 
teisėjas Gorman jam pasky
rė $25 bausmės. Kadangi 
pinigų neturėjo, tai pasiųs
tas kalėjimam, <

PAMOKOS
J , * *
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

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, III.

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
štai duodame tokį paslįilymą 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

Pi l<NOW THAT A 
DEAD-MULE can 

KKK AS HI6H AS 
A LAMP-PoST

T

CoME BACK 
KERE, SillY Y A DEAP MULE

'‘V CAN’T K»CK!

Tėvynės meilė nemari! 
Tai vienintelė laisvai gimu
si idėja, gimusi kartu su 
pasauliu ir išnyksianti kar
tu su juo.*

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 & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

-'-.p


