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ISPANIJOS LIKIMAS

Paskutiniuoju laiku Wa- 
shingtono, Londono ir dau
gelis Madrido diplomatų su- 

. sirūpinę, kad Hitleris gali 
>% pasukti Ispanijon, kai tik 

pasidorys, jog situacija Ru
sijos fronte yra pakankamai 
saugi,

šiems spėliojimams
rimto pagrindo, nes šiuo 
metu Ispanijoje vyriaujan- 
čią vietą užimąs jau nebe 
generolas Franco, bet užsie
nio ministeris Suner, kuris 
yra aiškus provokietis.

Dabartiniu laiku Ispani jo-

Detroite vyksta
I I

plataus masto 
streikas

Gamybos vadai
* "
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DETROITAS, rugpiūčio 20 

esą , d. — Po ilgų pasitarimų 
tarp miesto oficialiųjų žmo
nių ir unijos vadų neprieita 
jokio susitarimo, kad sus
tabdyti AFL iššauktą strei
ką, kuris Detroite visiškai 
sulaikė gatvėkarių ir busų 
susisiekimą. Tuo pačiu lai-
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je vokiečių karininkai pa-! ku unijos vadai įspėjo, kad 
lengvą imą perimti vadoyv- šis nesusitarimas gali išsi- 
bę kariuomenėje ir kelių, til- Ples.tl,ir plačiau.
tų ir kitokių susisiekimo be

bo 11,000 darbininkų vieno
je automobilių dirbtuvėje, 
sutrukdė darbą milijonams 
apsaugos reikmenų užsaky
mų ir sudarė nepatogumų 
šimtams tūkstančių darbi
ninkų.

-^priemonių tvarkyme.

SLOVAKIJOS
KARIUOMENE

Pseudoautonominė Slova
kija pačioje vokiečių rusų 
karo pradžioje paskelbė, 
jog slovakų kariuomenė sek 
mingai kovojanti prieš ru
sus. Apie tai oficialiai pra
nešdavo Slovakijos spauda.

Tačiau staiga pasklido 
gandai, jog fronte slovakų 
kariuomenei padaryta mil
žiniški nuostoliai. ^.Norėda
mas padėtį išgelbėti, karo 
ministeris Catlos paskelbė, 
jog Slovakijos kariuomenė 
nespėjusi žygiuoti kartu su 
vokiečiais ir ji su raudonąja 
armija dar net nesusitikusi.

NESUSIPRATIMAS
Pagarsėjęs aršus nacių 

rašytojas Ernst Juenger pa 
rašė naują knygą, kurios 
tuojau pasiskubinta išpar
duoti apie 30,000 kopijų. Ta 
čiau propagandos ministeri
ja staiga apsižiūrėjo, jog 
buvęs artimiausias trečiojo 
Reicho draugas savo knygo
je netiesioginai pasisakė 
prieš Goeringą ir Gestapo.

Juengerio likimas nežino
mas, bet aišku kas jo lau
kia. Tačiau ne tai šiandie 
ir svarbu.' Svarbiausia, jog
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Rusai pravedę visą eilę 
kontratakų prieš vokiečius

Budenny pulkai pakrikę. Suimta daug 
karo medžiagos. Rusai pasitraukę prie 
Leningrado

jo
- MASKVA, rugpiūčio 20 j BERLYNAS, rugpiūčio 20 

Raudonosios armijos d. — Berlyno kariniai sluo-
laikraštis Raudonojo Zvaigž 
dė rašo, jog rusų kariuome
nė pradėjo naujas ir aštrias 
kontratakas prieš vokiečius 
centrinėj fronto daly j.

Anglai sugriovė 
Hamburgą

LONDONAS, rugpiūčio 20 
d. — Neutralus diplomatas 
šiandie pareiškęs, jog didy-

Anglijos karinės gamybos viršininkas lordas Beaverbrook (kairėj) ir Amerikos ka-| sis Vokietijos uostas Ham- 
rinės gamybos viršininkas Knudsen. Washingtone jiedu turėjo pasitarimą. burgąs, iš kurio jis ką tik

Atmetė pasiūlymą

Pasitarimuose dalyvavo ir 
Detroito majotas, kuris da
vė konkretų pasiūlymą su
grąžinti darbininkus tuojau 
darban ir paskui derėtis tik 
su nijų vadovybe. Pasiūly
mas atmesta.

Toliau majoras buvo pa
siūlęs, kad nesutarimas bū
tų pavestas arbitracinei ko
misijai, arba, kad būtų pra
vesti balsavimai nustatyti 
proporcinį atstovavimą.

Nustatyta laikina
Mandžiurijos siena

TOKIJO, rugpiūčio 20 d.
— Oficialiai pranešama, jog 
bendroji Mongolijos-Manchu 
ko, komisija nustatė demar
kacijos liniją Manchuko pa- , BERLYNAS. — Vokiečiai 
sienyje, kur 1939 metais praneša, jog Odesos uostas

Pasauly
PEIPINGAS. — Patikimi 

pranešimai iš Tientsįno sa
ko, jog laikinai japonai už
draudė svetimšaliams ke
liauti vandens keliais į 
Shanghajų.

SOFIJA, Bulgarija. — Po 
licija šiandie pranešė, jog su 
sekta priešvokiška šnipų ir 
sabotažo org)uiizacija, vei
kianti Juodosios jūros regi- 
jone. Policijos pranešimu tai 
esanti jau ketvirtoji špiona
žo grupe.

Admirolas Byrd įspėja
amerikiečius prieš pavojų

NEW YORKAS, rugpiūčio, las turi būti nugalėti dikta- 
20 d. — Aukščiausiojo teis- turas ir admirolas Richard

gsniai pareiškia, jog Ukrai
noje Vokietijos kariuomenė 
suėmusi 300,000 rusų karei
vių ir milžinišką kiekį gink 
lų, amunicijos ir kitokių ka 
ro reikmenų.

Paimta 2,500 tankų
Vokiečių komunikatai pa

reiškia, jog suimta 2,500 
tankų ir 3,700 įvairaus dy
džio ginklų.

Džiaugdamies šiuo laimė
jimų nacių kariniai sluogs- 
niai pažymi, jog “šios kovos 
įrodo, kad karo laimėti ne 
galima vien tik ginklais, b. 
tik turint vyrus, kurie šiuo? 
ginklus gali tinkamai var
toti”.

išvyko, taip smarkiai esąs 
subombarduotas, kad mies
to gyventojai save raminą 
pareikšdami, jog jiems nesą 
taip bloga kaip Bremeno
gyventojams nes Bremenas Atmušė kontratakas 
esąs daug labiau nukentė-;

mo teisėjas Owen J. Roberts 
•pareiškė Amerikos žmo
nėms, jog jų bendrasis tiks-

Prancūzai neduos
naciams laivyno
WASHINGTONAS, rugpiū

čio 20 d. — Prancūzijos am 
basadorius Henri-Haye šian 
die pakartotinai užtikrino 
valstybės sekretorių Cordell 
Hull, jog Prancūzija nema
nanti perleisti savo laivyno 
ar bazių kolonijose Vokieti-

jęs.
_ Hamburge, pasak, šio di-

.y™ pabrėžė, jog Jung- piomato, ištisos gatvės esan 
tinių Valstybių likimas dau gįoa paverstos griuvėsiais 
pausia priklausys nuo to,lir jomis ne8ą jokio suaisie. 
kaip žmones apsispręs į; kimo
sekančius aštuonis mėne-1 
sius.
Likimas pavojuj

Admirolas Byrd pareiškė, 
jog valstybės likimas bus 
išspręstas į sekančius aštuo 
nis mėnesius ir pabrėžė, jog 
“mes turime arba tapti lai
svės tvirtove arba mes su
naikinsime

Britų reikalavimas
Persijos valdžiai

LONDONAS, rugpiūčio 20 
d. — Autoritetingi sluogs- 
niai šiandie pareiškia, jog 
Anglija davusi Iranui (Per
sijai) vieną savaitę laiko at-

Kiek anksčiau vokiečiai 
buvo pranešę, jog Ukrainoj 
rusai bandę pravesti kontra 
takas, kurios tačiau buvu
sios sulaikytos ir vokiečiai 
sparčiai žygiuoją Dniepro 
linkui.

Šiauriniam fronte vokie
čiai pasistūmėję arčiau Le
ningrado, kurį jau apšau- 
danti Vokietijos artilerija. 
Tačiau patys vokiečiai su
tinka, jog Leningrado paė
mimas bus sunkus.

įvyko Rusi jos-Japonijos ka
riuomenių susirėmimai.

Panašus pareiškimas pas
kelbta ir Maskvoje.

Tokijo sluogsniai taip pat 
pareiškia, jog rugsėjo 22 
dieną, Harbine susitiks sov. 
Rusijos, Japonijos, Mongoli- 

. , , . . ... ,jos ir Manchukuo atstovai,
pasu-odo, kad ,r art‘™e;|kad nustatytų galutinas vie 

nas ir pasirašytų sutartį.

esąs užgrūstas sunaikintais 
laivais ir prideda, jog besi
traukiančiai raudonajai ar
mijai gresia katastrofa.

nacionalsocializmo 
draugams jau pradeda ne 
tik nusibosti esamoji san
tvarka Vokietijoje, bet jie 
jau imasi prieš ją tam tik
rų žygių.

siems

Kai kurie stebėtojai pa
žymi, jog dėl demarkacijos 
inijos nustatymo esą gali

ma laukti Japonijos-Rusijos 
santykių pagerėjimo.

REKIJAJVIKAS, Islan
dijai — Vienas vokiečių 
bombanešis pasirodė virš 
Rėki ja vi ko, bet tuojau buvo 
nuvytas. Bombų numesti ne 
suspėjo. Islandija okupavo 
Anglija ir Jungtinės Valsty 
bės.

jai.
™ ris” ^"uCnenoį? karo. bet 

esąs didžiausias karo prieši
ninkas, tačiau Prezidentui 
šiandie yra pareiga ginti šio 
krašto demokratija prieš 
bet kokią agresiją. Jei tai 
būsią galima padaryti be 
karo, Prezidentas tikrai tai

paskutiniąsias sakyti į Anglijos-Rusijos 
laisvės viltis”. prašymą ištremti iš Irano

Savo kalboje admirolas 
pasisakė už Rooseveltą, ku-

TAIKOS AIDAI
Pasaulio sostinėse vėl pa

sklydo gandai apie galimą 
taiką. Tačiau šiuo metu jau 
nekalbama apie vokiečių pa
siūlymus, bet apie Vokieti
jos nugalėjimą ir skubiai 
sudaromą taiką. Anglijoj, 
sakoma, plačiai žmonės kal
bą, jog viso to esą galima 
tikėtis net iki rugsėjo 30 
dienos. 1 TR

Kad kalbamieji įvairiausi 
taikos gandai gali turėti pa
grindo, kad Vokietija mie 
lai norėtų taikintis, netekti 
labai abejoti. Tačiau kategr 
riškai nustatyti bet kokį 
Vokietijos pralaimėjimą ir 
dar visai artimoj ateityj 
neatrodytų labai nuoseklu.

CHAMVAIGN, UI. — Ka
ro sekretorius Stimsonas ir 
kariuomenės viešininkas

stovams pareiškė, jog jis nu 
rodęs sekretoriui Hull kai 
kuriuos Amerikos spaudoje 
tilpusius piešinius, kurie pa
juokia maršalą Petain.

Ambasadorius apgailes
tavęs, kad tokie piešiniai tu 
rį pasirodyti spaudoje. Mar
šalo reputacija esanti tokia 
aukšta, peraukšta, kad ją 
liestų tokie piešiniai.

Reikalauja slaptos 
nacių knygos

padarysiąs.
Dabartinės vyriausybės 

pareiga, pasak admirolo, 
yra apsaugoti visus žmones 
nuo vergijos. Tačiau, jei

Tūkstančiai rusų palaidi
LONDONAS, rugpiūčio 20 

d. — Pasiekę Anglijos vy- 
3,000 vokiečių turistų, tech- riausybę autoritetingi pra- 
nikų, kurie šiuo metu esą nešimai sako, jog maršalas 
krašte 1 Semijonas Budenny, rusų

Anglijos manymu šio nu-! va(^as pietiniam fronte, pa
statyto laiko užtenką. likes tūkstančius savo ka-

Tie patys sluogsniai pa
reiškia, jog Anglija nepa- 
siuntusi Iranui ultimatumo, 
bet yra pranešimų, jog An
glijos ir Rusijos kariuome
nės sutraukta Irano pasie
niuose.
Skubinas ginkluotis

Spaudos pranešimai iš Te-
Hitleris laimėti, bet kokios'herano )?? Persi3a vį;
laisvės svajonės 
turėtų pasibaigti.

pasaulyj

-x- on------------------ --------------- BUENOS Aires, rugpiūčio
LONDONAS, rugpiucio 20 geiL MarshalI netikėtai at- 20 d. — Argentinos komisi-

.. • slu°g®mal' vyko bombonešiu apžiūrėti ja pareikalavo, kad jai bū-
šiandie pabrėžė, jog tota.es chMoet aerodrom% .{ leista p^aa^ti slapta
ni Japonijos žygiai Tolimuo . knygą is Vokie.

| tijos, vokiečių ambasada. 
ME$ICO CITY. — N už u Komisijos nariai pareiškė,

Tonas Siamui nėra davės io- dytojo Trockio naS,S P*1*1* j°g knygO> sutraukta visi
. . ... . . v. ę , i kė, jog Sovietų Sąjunga tu- svarbesnieji žmonės, kuriekių garantiių, kad šios vaisi.’ v.? . . ,.1 , . . • xtybės nepriklausomybė būtų >ri, bfl“ i * P nftCn“

karine nl° kraojo la*°• kad b#t’
6 išgelbėta žmonija nuo bar

barizmo, jei Hitleris laimė
tų.

se Rytuose Anglijoje būtų 
laikomi labai rimtais, nors 
duodama suprasti, kad Lon-

palaikoma Anglijos 
pajėga.

Kongresmonai nori žinoti

Kanados premjeras
atvyko Anglijon

LONDONAS, rugpiūčio 
20 d. — Anglijon, pasitari
mams su ministeriu pirmi
ninku Churchill ir kitais an
glų žymesinaisiais žmonė
mis, atvyko Kanados minis
teris pirmininkas Macken-

ar šis sąrašas sudarytas (zie King. Jis beto, apžiūrė- 
Berlyno Gestapo, kad pas- siąs ir Kanados kariuomenę 
kui naciai galėtų panaudoti1 Anglijoje.
kerštą prieš tuos žmones Pasikalbėjime su spaudos

riuomenės be tvarkos vaka
riniam Dniepro krante.

Pranešimai pažymi, jog 
esą galima, kad maršalui 
Budenny pavykę sunaikinti 
tiltus per Dnieprą ir išgel
bėti dalį kariuomenės.

Rusai priversti pasitraukti 
MASKVA, rugpiūčio 20 d.

— Šiandie patys rusų sluo
gsniai prisipažįsta, jog vo
kiečiai raudonąją armiją pa 
sitraukti Novgorodo linkui. 
Tačiau vokiečiai . esą dar 
apie 40 myliif nuo svarbaus

su tempu skubina pravesti 
ginklavimosi programą. Pa
šaukta kariuomenėn trys at 
sarginių grupės ir šiuo me
tu Persijos kariuomenės 
skaičius pakilęs nuo 120,000 (Maskvos —Leningrado —
iki 200,000 kareivių.

Kai kurie spaudos prane
šimai duoda suprasti, jog 
Iranas esąs pasirengęs pasi
priešinti, jėga, jei Anglija 
ir Rusija pavartotų jėga.

Murmansko geležinkelio. 
Kitoje vietoje vokiečiai

įstengę pralaužti rusų fron-
! tą Kijevo apylinkėje.

Šiaurėje rusai turėję pasi 
traukti apie 50 mylių kraš
to gilumon.

Bent šiuo momentu Vo
kietijos pozicija rusų fronte 
neduoda jokio pagrindo ma
nyti, kad nacių legijonams 
gresia staigus pralaimėji- 

*rnaa.

Dalinai debesuota ir gali
ma lietaus. Vėsiau.

laikui atėjus.
Kalbamoji knyga pavadin 

ta ‘ ‘Policijos inveatigacijos 
Saulė teka 6:03 vai., saulė i knyga su vardais ir pavar- 

' leidžias 7:44 vai. dėmis vyrų tarp 19 ir 41”.

CANBERRA, Australija, 
rugpiūčio 20 d. — Australi
jos ministeris pirmininkas j katas šiadie praneša, jog 
Robert G. Menzies šiandie suomių laivyno ir orlaivių 
pareiškė, jog Japonija suda atakose Suomijos įlankoje

HELSINKIS, Suomija, 
rugp. — Suomijos komuni-

atstovais ministeris King ranti Tolimuose Rytuose nuskandinta penki Rusijos
pareiškė negalįs nieko pla
čiau pasakyti apie savo pla
nus, kol dar neįvykę pasita
rimai. j] UI

įtemptą situaciją ir jog £os laivai, prikrauti maisto, au- 
situacijos pablogėjimas ar tomobilių, gąsdino ir k 
pagerėjimas priklausys nuo reikmenų. Laivai vykę į v 
pačios Japonijos. karus nuo Leningrado.

tota.es
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
<------  — ■—----- 's

Everybody ravės about your 
salads, Peg.What’$ the secref?

PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
KRISTUI AUKOTIS SALDU...

Rugpjūčio 12 d. išaušo ir pasiaukoti jo kilniems 
giedri šv. Kitaros diena Die- tikslams. Tada prie alto- 
vo Apvaizdos Kalne Pitts- riaus jos palieka pasauli- 
burghe. Dangaus mėlynėje nius rūbus ir iš kunigo ran- 
švietė auksinė saulė ir žėrė kų priima vienuolišką abi- 
savo spindulius ant žemelės tą, kuris jas paženklina
glamonėdama kiekvieną šv. 
Pranciškaus dukrą, gyve
nančią Šv: Pranciškaus vie-

burgh, Pa.; kun. J. Herde- 
gen iš Vandergrift, Pa. Jų 
tarpe matėsi ir buvęs Ame
rikos ministras Lietuvai — 
Owen Norem ir adv. Gaba- 
liauskas. Dalyvavo taip pat 
seserų giminės bei pažįsta
mi.

Puiki iškilmių diena pa
sibaigė. Saulutė pasislėpė 
už paslaptingų kalnų ir sy
kiu nusinešė tos dienos 
džiaugsmą ir laimę.... bet 
gilus iškilmių įspūdis liks' 
sieloje amžinai ragindamas 
siekti gyvenimo ką nors

Kristaus sužieduotinėm. Ku
nigas Justinas Vaškys, O.
F.M. jautriais žodžiais svei- 

nuolyne. Ir kas to džiaugs-1 kiną jas pasiryžimuose ir
mo priežastis? Priežastis linki juose ištverti iki mir
tai ta, kad tą dieną pasi- į ties. Jų vardai taip pat bū- vertingesnio, ne šio pasau- 
kartoja kilni : meilės auka,1 na pakeičiami, kad tokiu lio nykstančių blizgučių, 
kurią; prieš 700 metų pada- , būdu sutraukus visiškai san Žemaitukė
re vos 16-kos metų mergai
tė šv. Kliara. Ji, pamilusi 
Kristų daugiau nei savo tė
vus^ nei turtus, viską pali
kusi bėga į Pprcijunkulės 
koplytėlę ir čia prieš šv. 
Panelės paveikslą, visiškai 
atiduoda savo širdį Kristui 
ir lieka Jo sužieduotinė. Ji 
suprato, kad pasaulyje nė
ra vertingesnio dalyko, kaip 
aukoti visa save tam, kuris 
pilnai yra tos meilės ver- 

i tas į., į ., ,;i. ; .
:'a Kaip v tada tryliktame 
šimtmetyje, taip .ir XX-ta- 
me dorybių ir nuodėmių 
kratinio amžiuje atsiranda 
karžygiškų sielų, kurios 
nors viliojamos -šiOs žemės 
patogumų ir malonumų drįs 
ta pažiūrėti rimtai į kitą 
gyvenimą ir skinti sau ta
kus ten aukštyn.... prie gė
rio ir grožio idealo, štai, į 
rugpiūčio 12 d. penkios lie
tuvių šeimų dukros: Adelė 
Mikėnaitė iš Šv. Jurgio pa
rapijos, Brooklyn, N. Y.; 
Marytė Tuzikaitė iš šv. Ka
zimiero parapijos, Vander- 
grift, Pa.; Albina Jankaus
kaitė iš Šv. Petro ir Povi
lo parapijos, Eliząbeth, N. 
J.; Onutė Kanoporiūtė iš 
Šv. Jurgio parapijos, Brook
lyn, N. Y.; Albina Butkiūtė 
iš šv. Petro ir Povilo pa
rapijos, Eliząbeth, N. J., pa
siryžta eiti šv. Kliaros pė
domis. Nuotakos baltai spin
dinčiais rūbais artinasi prie 
altoriaus ir Kristaus vieti
ninkui čia žemėje — gerb. 
kun. prel. Ambotui pareiš
kia savo norą likti Šv. Pran
ciškaus vienuolyno narėmis

tykius su pasauliu ir pasi
švęsti vien Kristaus garbei. 
Sekanti vardai buvo įteikti 
penkiom įvilktom: Adelė 
Mikėnaitė iš Šv. Jurgio pa 
rapijos, Brooklyn, N. Y., 
vienuolyne vadinsis Sesuo 
Marija Immaculata; Mary
tė Tuzikaitė iš Šv. Kazimie
ro parapijos, Vandergrift, 
Pa., vienuolyne vadinsis Se
suo Marija Concepta; Albi
na Jankauskaitė iš Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos, Eli- 
zabeth, N. J., vienuolyne va
dinsis Sesuo Marija Consi- 
lia; Onutė Kanaporiūtė iš 
Šv. Jurgio parapijos, Brook
lyn, N. Y., vienuolyne va
dinsis Sesuo Marija Perpe- 
tua; Albina Butkiūtė iš šv. 
Petro ir Povilo parapijos, 
Eliząbeth, N. J., vienuolyne 
vadinsis Sesuo Marija Do-' 
lorita.

Jų kilnių pasiryžimų liu
dytojai buvo didelis skai
čius kunigų: kun. J. Skrip
kus, vienuolyno kapelionas; 
kun. Paulionis iš Brooklyn, 
N. Y.; kun. J. Ragažinskas 
iš Sao Paulo, Brazil; kun. 
Terence, O.F.M. iš HayB, 
Kansas; kun. J. Dambraus
kas, M.I.C., iš Chioago, III.; 
kun. E. Naudžiūnas, M.I.C., 
iš Thompson, Conn.; kun. J. 
Serais iš Jersey City, N. J.; 
kun. J. Kripas iš Hartford, 
Conn.; kun. M. Urbonas iš 
Du Bois, Pa.; kun. M. Ka
zėnas iš Pittsburgh, Pa.; 
kun. J. Misius iš Pittsburgh, 
Pa.; kun. A. Jurgutis iš 
Pittsburgh, Pa.; kun. A. Ka- 
ružiškis iš Pittsburgh, Pa.; 
kun. E. Vasiliauskas iš Pitts

Wesl End
Rugpiūčio 12 d. prasidė

jo Vyčių 29 seimas šv. Mi
šiomis ir pamokslu. Mišias 
šv. laikė kun. J. Misius. Di
akonu buvo kun. J. Jurgu
tis, subdiakonu — kun. J. 
Pikutis ir apeigorium kun. 
A. Karužiškis. Pamokslą 
pritaikintą pasakė kun. J. 
Kripas. Mišiose ir seimo 
pradžioje žadėjo dalyvauti 
vietos vyskupas, bet, dėl 
svarbios priežasties prisiun
tė pasveikinimo laišką karš
tai prašydamas ir raginda
mas jaunimą visomis savo 
jėgomis darbuotis Bažny
čios ir nuolatos Lietuvos 
reikalais.

Seimo pradžioje Pitts
burgh majoras C. Scully pa
sveikino atstovus, taipgi ir 
teisėjai — J. Egan ir Mus- 
mano ragino jaunimą būti 
gerais Amerikos piliečiais, 
nepamiršti savo tėvelių gim
tosios šalelės ir visomis jė
gomis užjausti ir reikale 
teikti pagalbą.

Vakare atstovai busais 
vežami pamatė svarbesnes 
Pittsburgh dalis.

Antra seimo diena prasi
dėjo šv. Mišiomis už miru
sius Vyčių narius. Vakare 
buvo suruoštas bankietas 
Fort Pitt viešbutyje. Ban
kiete dalyvavo virš poros 
šimtų žmonių. Kunigų da
lyvavo apie dvidešimts. 
Bankietas buvo tinkamai 
suruoštas. Kalbų buvo daug, 
bet trumpos ir užimančios, 
tat nevargino dalyvių. Mu-

zikalę dalį išpildė daininin-^ 
kė iš Chicagos. Taipgi pa-, 
dainavo Šv. Vincento para-Į 
pi j os varg. Aleksandras Sa
dauskas keletą dainelių. Po 
bankieto jaunimas smagiai I 
trepsėjo iki vėlybo laiko.

Trečia seimo diena pra
sidėjo šv. Mišiomis. Tą die
ną be kitų svarstymų, iš
rinkta valdyba. Vakare 
North Park buvo suruošti 
jaunimui šokiai, bet vieta 
nelabai buvo žinoma ir vie
tiniams, tad atstovai turėjo 
ilgai klaidžioti.

Vyčių 29 seimas gerai 
pavyko. Dalyvavo daug ku
nigų, kurie prigelbĄo jau
nimui gvildenti svarbius 
Bažnyčios ir Tautos reika
lus.

tinas Vaškys, jį visi gaudo, 
kviečia su misijomis, nove- 
nomis ir rekolekcijomis, taip 
kad jiB neturi laiko nei at
sikvėpti, nei pas mus North 
Side pasirodyti. Daromos 
pastangos greitu laiku dau
giau Pranciškonų — pabė
gėlių atitraukti čia Ameri
kon. Tas atitraukimas iš Eu
ropos šiandieną nėra leng
vas, yra surištas su didelė
mis kliūtimis ir išlaidomis.

Mrs. S. Gasper Šv. Jono 
ligoninėje susilaukė sūnaus. 
Motina sveiksta, o laimin
gas tėvas dalina pažįsta- , 
miems cigarus.
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Rugpiūčio 17 d. sodalie- 
tės ėjo bendrai prie šv. Ko
munijos. Vietinis

North Side

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIU GYDYTOJAS 

SPECIALISTAS

Rugpiūčio 16 d. moterys
tės luoman įstojo Vincent 
Tamalūnas iš Esplen su Ma
ry Willis iš North Side. Pa
broliais buvo Albert Šim
kus ir Frances Auton. Daug 
laimės jaunai porelei. Vin
cas Tamalūnas yra nariu 
Espleno choro, taigi Šv. Vin 
cento parapijos choristai su 
savo vargonininku A. Sa
dausku atvyko giedoti šv. 
Mišių, kas pagražino iškil
mes ir pradžiugino rtorth-1 
saidieČius. Mažum ateis tas ' 
laikas, kad ir mūsų bažny- 

' čioj susilauksime gražaus 
i giedojimo. Reikia tik dau- 
' giau pasitikėti savo klebo- 
! nu, jis pataikys išvairuoti 
parapiją iš visokių klampy- 

| nių. Tik truputį kantrybės, 
o visi greitai pamatysime,

, kas parapijai vėlina gero,
Į o- kas linki jai pražūties.
| Tokie dalykai paprastai iš
plaukia viršun.

Northsaidiečiai su nekant 
ramu laukia pasirodant tė
vų Pranciškonų mūsų pa
rapijoj ir jfems namelį tu
ri pusiau jau įrengę. Aukos 
pamažu plaukia. Penkinę 
tam tikslui įteikė Mrs. Mar
tinaitienė. Visokių rakandų 
skaičius ir didėja. Visiems 
nuoširdžiai ačiū.' Tuo tarpu 
Pranciškonų iš Lietuvos tė
ra čia tik vienas, tėvas Jus-

PIRM NEGU PIRKSITE

MATYKITE MUS!

PIRMAUSIĄ* PASIRINKIMAS 

LENTŲ,'MEDŽIO REIKMENŲ 
’ STATYBAI,

MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatymų at 

pataisymų — Nieko Imokfitl — 1 

metai ifimokėtl — Apkainavlmas 

dykaL

IJetnvta Pardavėjas

Stanley Lltwinaa — Vedėjau

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Suvirš 20 metų praktikavimo aklų 

taisyme ir gydyme 
GERAI I’RĮTAIKINTI AKINIAI 

patalkys kreivas akis, trumparegyste 
ir tollregystę;
palengvins akių {tempimų, prafialiae 
galvos skaudėjimų, svaigimų lr aklų 
karšti.

MODEKNISKIAUSI, TOBULIAUSI 

EGZAMINAVIMO BCDAI 

Speclalfi .atyda atkreipiama | valkų 

akis.

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 
VALANDOS:

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

4712 So. Ashland Avė.
Tet YARDS 1373

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik vien* pora aklų visam gy

venimui. Saugokit jaa leisdami 

Ukktamlnuotl Jas moderniškiausia 

metodą, kurta regfijlmo mokslas 

gali sutelkti.

82 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie pašalins 

visų akių Įtempimų.
Dr, John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr,

OPTOM ETRI ŠTAI

1801 So. Ashland Avenne 
" Kampas lfi-tos

Telefonas CANAL O52S— Chicago 

OFISO VALANDOS 

Kasdien »:00 a. m. iki (.30 p. m. 

Trefi. Ir Seit: fi:00 a. m. Iki

ttfifi Ui 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 3088.

Budrlko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

MIRACLE WHIP! 
*** 1 Its ' 'different” flavor

always makes a hit.

MILLIONS AOUII—Miracle Whip does work u’onders 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America's favorite saled dressing.
******* * ***********

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
&m. 6968 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehiU 0617 
Oflica tel. HEMIock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1930

TcL YARda 8921.
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo l-y3; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

TsL OANal 6122

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

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

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonai REPublie 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Reaideucijoe tol: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. CAN&l 0257
Res. tel.: PROapect 666.

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

Reaidencija: 6600 So. Artesian An 
VALANDOS: 11 t. ryto iki 3 popi« 

6 iki 2 vaL vakaro.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas- CICero 4276

TeL YARda 3146
VALANDO8: Nuo ii iki 32.

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS DEL CHIRURGAS 

Taijigi akinius pritaikau. 
3343 So. Halsted Street

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

OflM toL OAVal 8346 
Ofiso Valu 2—4 ir 7—8 
Trečiadieniais pagal sutarų,

„ Rea. Tek: HEMIock (JM

Tat YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Strset

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

Telefofnas: HEMIock BS4V

DR. PHER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-8

ir pagal sutartį.
Rea toletonaa SEEley 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 8 

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvią)

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagaj_ sutartį.
OflM keiefouai

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roa ‘ 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6d9 — 8^0 vakarų 
U P*wl Mtartį.

OflM TeLi BmU. TeLi
VIRginia 1M6 FBOipert UM

DR. RAČKUS
GYDYTOJA8 IR 0H3RURGA8 

1853 W«rt 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekmad. tik, ■ųsltariuą.

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TsL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais,

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

(2-tro« lubos)
TeL MIDiray 2880 Chicago, HL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vab ryto.

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

Tai. YARds 0994 
Rez. Tel. KKNuood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vsk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 yal. dien3

Kautynėm per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasanliul, kad esame lals 
vės verta tauta.
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KAREIVIO MIRTIS

(Karo vaizdelis)

Rene Bazin žiūrėjo jis sužeisto brolio į kibiro. Petras kalbėjo su 
veidan, kuriame vis aiškiau pertraukomis, jau nepakel-

i

Paskui Petras tokiu tonu, 
lyg kalbėtų kur su savo va
du, paklausė brolio:

— Pasakysiu tau visas

reiškėsi artėjanti mirtis. 
Kartais tik kai siaučianti 
lauke audra imdavo smar
kiau ūžti, judindama iš pa
matų silpną ligoninės bara
ką, o lietus labiau imdavo 
plauti langų stiklus, nuo ko

savo nuodėmes, mylimas A- nakties lempelės ugnis la-
^ane— biau mirksėjo, Alanas ma-

Aš pats to noriu ir dary
siu viską, ką man daryti1 
liepsi...

Gerai darai, kad neslepi 
nuo manęs teisybės...

Kiek tylėjęs dar pridūrė: 
— Žmogus yra ilgiau mi
ręs, negu gyvas... Ir sukal
tam ant greitųjų iš lentų, 
drebančiam nuo smarkaus 
vėjo, lauko ligoninės bara
ke kunigas Alanas išklausė 
paskutinę. Abu verkė. Ir 
tas, kurs mušės iš gailesčio

Kunigas Alanas, X pulko 
kapelionas, atidarė duris ir 
žvilgterėjo į sužeistąjį to 
pat pulko eilinį kareivį. Pa
silenkė prie jo su tokia mei
le ir gailesčiu, kad iš susi
jaudinimo nežinojo ką kal
ba.

— Broleli! Kas gi tau?
Ar pažįsti mane, tavo seną 
Alaną, kurs dabar kapelio
nu jūsų pulke. Esu tavo 
brolis. Tas, kuris mokino 
tave žuvauti... Aha, dabar 
jau atsimenu...

— Pažiūrėk į mane, pra
šau! Dabar esi lyg tarp sa
vųjų, nes aš tavo brolis, esu 
prie tavęs.

Po to kunigas atsigrįžo į
sanitarą ir paprašė, kad tas į krūtinę; ir tas, kurs davė 
paliktų juos vienus. nuodėmių atleidimą. Buvo

— Gali tamsta eit gult.
Prie ligonio aš būsiu.

Nesijaudindamas gulėjo 
Petras, išsitiesęs kiek ilgas 
po pilna ligoninės antklode.

Jis tik dalinai suprato 
brolio žodžius. Skausmai plė 
šė iš jo krūtinės gyvybę, 
kuri silpnai laikėsi išvar
gintoje širdyje. Pagalios jis 
pažino brolį. Tam gelbėjo 
tie vaikystės dienų atsimi
nimai, kuriuos minėjo Ala
nas. Petras nusijuokė lyg 
kūdikis ir jo akyse sužibo 
dėkingumas.

— Tai ką, jau bundi, bro
leli!? Kaip jautiesi?

— Labai blogai... Links
ma man, kad tu atėjai... Gal 
esi alkanas... čia yra duo
nos...

1

Sužeistasis mėgino pasa
koti broliui, kaip buvo žval
gyboj pas priešą ir grįžda
mas liko sužeistas, nes gra
nata sprogo visai arti. Bet, 
nebaigęs pasakoti, sužeista
sis nustojo jėgų. Nusigrįžo 
nuo brolio, kad tas nema
tytų, kiek jis kenčia, ir kaip 
sunkiai jam vyksta slopinti 
veržiančius iš krūtinės de
javimus. Neužilgo skausmų 
banga perėjo ir sužeistasis 
mėgino nusišypsoti broliui 
ir tyliai prašnibždėjo:
S — Matai, — tai niekis!.. 
Jau perėjo...

Bet brolio akyse pamatė 
taip daug gailesčio ir nėra 
mumo, kad ir pats nusigan 
do. Valandėlė viešpatavo ty
la.

dešimta valanda vakaro. Su
žeistasis mostelėjo broliui, 
sėdėjusiam prie lovos. Tas 
pasilenkė prie jo veido.

— Tu pamatysi Marę? 
Juk taip?

— Pamatysiu, jei kulkos 
negausiu.

— Ji seniai man rašė ir 
prašė būtinai atvažiuoti pa
simatyti...

— Ką gi jai pasakyti?
Karevusis ilgai mąstė, 

ieškodamas širdyje pasku
tinių žodžių žmonai.

— Pasakyk jai, kad man 

jos gaila.
Norėjo dar ką tai pasa

kyti ir silpnai judino lūpas, 
bet tuo laiku jį apėmė mie
gas, pilnas* skausmų, klajo
nių, neaiškių norų ir kovų. 
Tas miegas jam uždarė, lū
pas.

Kunigas Alanas vis sėdė
jo prie brolio ir pirštais ju
dino ražančiaus karolėlius. 
Nei šaltis, nei alkis jam ne
rūpėjo: jis visas paskendo 
maldoje. Liūdnomis akimis
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ne:

— Dieve, Petras negirdi 
nei mažiausio audros garso, 
o seniau būdavo, niekad ne
galėdavo užmigti audrai 
siaučiant: ėjo laukan įsisiū
bavusios jūros žiūrėti.

Atsimindavo, koks puikus 
jūreivis buvo iš to, dabar 
bejėgio, žmogaus. Ir rodės 
jam, kad jis ir dabar tvir
tas ir linksmas ir visa tai 
yra tik sapnas.

‘ Vidurnaktį Petras pabu
do. Ilgai dejavo, lyg norė
damas pasiliuoauoti iš ko
kio tai slegiančio glėbio, kol 
pravėrė skausmo pilnas a- 
kis.

— Alanai! — tyliai pa
sakė, — savo kareiviškam 
maiše turiu tavo kryžių. 
Tai ne tas, kuriuo mane 
valdžia turės apdovanoti.

Draugas aplankė mane 
čia ir paliko jį, nes, sako 
vertas jo esu...

— Kam gi jį atiduoti?
— Marei!... Turės atmin

tį apie mane.
Nutilo. Jam rodės, kad 

mato pasilenkusį prie jo 
linksmą žmonos veidą.

— Ten pat rasi mano 
plunksnakotį, kurį pats pa
dirbau man«o mažai dukre
lei, kaipo padėką už jos laiš
ką. Atiduosi jai. O mano 
fleitą atiduok sūnui Pranu
kui. Išmokinau jį ja dūduo
ti. Kai jis užaugs, dūduos 
draugams vietoje manęs...

Už lango dejavo audra. 
Gausus lietus pylė, kaip išt

damas blakstienų. Balsas jo 
buvo toks, lyg jis kalba sap
ne.

— Brolau! Ar čia dar esi? 
— Alane? — klausė nusi
gandęs.

Rydamas gailesčio aša
ras, kunigas atsakė:

— Taip.
— Ar esi patenkintas?
— Kuo?
— Kad mirštu mirtim, 

kurią....
Alanas pasilenkė prie 

mirštančio ir pabučiavo jo 
jau šąlantį skruostą.

— Mano vadas... — išta-J 
rė: dar Petras, bet taip ty-1 
liai, kad žodžiai vos, vos 
nuskrido nuo jo stingstan
čių lūpų.

— Supratau. Ką .tu nori 
jam pasakyt? — klausė pa
silenkęs kunigas.

— Atsakymo nebuvo. Tik 
didelė vėjo banga nepapras
ta jėga suūžė prie medinio 
barako ir nuskrido kur tai 
toli, toli garsi, galinga...

Abu atydžiai klausė to 
ūžimo, kaip seniau, vaikys
tėje, ten, gimtinėj, prie jū
ros. Tik kunigas manė, kad 
jo brolis klauso kartu su 
juo. Petras ištarė visai aiš
kiai ir gan garsiai:

— Mano vadas man aiš
kino, kad kas gaus už nar
sumą kryžių, tam linksma 
bus grįžti namo...

Tai buvo 
žodžiai.

jo paskutiniai

Vertė Jaunas Klevelis
APSAUGOS

BONAI KAS REIKIA ŽINOTI

JOHN, y O U R 
HAIR IS A 

FRIGHTfHERE, 
USEMTFOM-OLf

Wive», mothert, titiert— they’re often 
forced io point the woy to hair 
health to their men folkl For women 
know that a healthy head producet 
handtome hair! And that’t why 
women everyvrhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oil 
thampoo which firtt nourithet the 
tcalp, then takes the dūli, parched 
hair and brings it back to glowing 
health. Fom-ol it so economical; a 
little goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c size. 
Or. write for a generous trial bot
tle, endosing 10c to cover packing 
and postage.,

FOM-OL
Mere tfcM <

* •

Viduramžio didžiausias, 
arkitektas, paveikslininaas, 
ir inžinierius, Leonardąq ja 
Vinči, buvo katalikas.

THANKS 
miuioh

(TELLING

AND

ME
for
ABOUT 1
Vitu*’

MY V/HOlE
tOVES IT!

Apie Saugumo Bonus
Kl. Kodėl visi amerikie

čiai dabar turi pirkti Ap
saugos Bonus ir Taupymo 
Stampes?

Ats. Tarp daugelio prie
žasčių yra šios: 1) Tai grei
čiausias būdas, kuriuo kiek
vienas pilietis gali pasitar
nauti savo kraštui ir sutau
pyti savo uždarbius ir 2) 
Pirkimas Bonų ir Stampių 
gelbsti ne vien finansuoti 
Amerikos Apsigynimo dar-

Naudokitės pilnesniu

Draugo" patarnavimu

bus, bet teipgi prilaiko kai
nų kilimą ir pragyvenimo 
pabrangimą.

KL Ar galima Saugumo 
Boną vartoti kaipo užstatą, 
imant paskolą iš banko?

Ats. Ne. Bonai yra re- 
gistruojami ir neperduoda- 
darni. Jie išmokami tik 
tam, keno vardas yra ant 
Bono.

Barometro išradėjas, Al- 
gue, — buvo katalikų kuni
gas.

rr

M “Diamond Jfm” Havo 
StaMch ar Ulcer Paini?
Įt ta hardly likaly that Diamond Jlm 
Bradv could bave eaten ao vora- 
clouely if he auffered after-eating

C u. Sufferera who bave to pay 
penalty of stomach or ulcer

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
PmmSZi! Troatment
•Tomptly Relieves Tortu re!

’ sa stebėtinu “*
ŽEMO—daktaro Išrastas—tuojau 
sustabdo nepu kenčiamu niežėjimą 
galvos ir tuojau pradeda sugM- 

: mą Jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metų! Gauiia- 

i mas visose vata-

s. ŽEMO

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

Ar reik notaro parašo ar* 
ba antspaudos? Ar gavote 
iš valdžios kokias nors blan* 
kas, kurių visiškai nesu* 
prantat? Kreipkitės į “Drau*
go” raštinę!

*
Ar reik kokio nors verti

mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į "Draugą" 
2334 So. Oakley Avė., Chica
go, BĮ, Canal 8010

aeld ahould try a 23c box of Udga 
Tablete. They mušt help or money 
refanded.

• Ibiu to e
MIUDECH’S 

rilOSLlV-AMERICH 
KIBU BROADCAST

Satorfay, liM to liM PJC 

k rrATION WHl&>

• FMfcptaf a vegna • 1 
Folk Mušk

/
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Dėl Ambrazevičiaus atsistatydinimo

Lietuvos sukilėliai prieš žiaurią bolševikų okupaciją 
birželio 23 dieną paskelbė atstatą nepriklausomą Lie
tuvos valstybę; kurią Sovietų Rusija buvo prismaugu
si. Naujosios vyriausybės priešakin sukilėliai pastatė 
garbingus mūsų tautos vyrus prof. J. Ambrozevičių, 
gen. St. Raštikį ir kitus. Abu šie vyrai yra katalikai. 
Ministrų kabineto dauguma buvo katalikai.

Virš 125,000 sukilėlių dalyvavo sukilime. Virš ketu
ri tūkstančiai jų žuvo žūtbūtinėse kovose su bolševi
kais ir virš dešimts tūkštančių sužeista. Mes nekartą 
šioj vietoj pabrėžėm, kad Lietuvos liaudis sukilo ir did
vyriškai kovojo su okupantais dėl to, kad laisvės troš
ko, nepriklausomą valstybę norėjo atstatyti.

Rugpiūčio 18 d., mūsų dienraštyje paskelbtoji dr. P. 
Ancevičiaus kablegrama pranešė, kad “Reicho vyriau
sybė, kol karas nebaigtas, Lietuvos, kaip ir kitų Bal
tijos valstybių, klausimą galutinai nesprendžia“. Lie
tuvai tvarkyti Berlynas paskyrė savo komisarus, ku
rie pasikvietė tautininkus (daugumoje voldemarinin-
kus) savo pagelbininkais.•

Šioje vietoje labai yra svarbu pabrėžti tikrai garbin
gą sukilėlių vyriausybės (Ambrozevičiaus) atsistaty
dinimą, kurį reikia laikyti tautos protestu prieš pažei
dimą jos valios, prieš įsikišimą svetimos valstybės į 
Lietuvos valstybės vidaus reikalus.

Dr. Ancevičiaus kablegraraoj skaitome:

“To akivaizdoj Ambrozevičiaus vyriausybė Reicho 
komisarui įteikė atitinkamą memoraaduaaą. Pasisa
kė, kad ji, vyriausybė, nutraukia tolesnį savo veiki
mą. Paskutinį kartą nuleidžiant vėliavą prie Neži
nomojo Kareivio kapo Ambrazevičius padėjo vainiką 
ir pasakė kalbą.”
Šis pranešimas yra istoriškas. Juo pasakoma, kad 

sukilėlių vyriausybė nesutiko pakeisti savo nusistaty
mo, kad ji griežtai stovėjo ant laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos valstybės pagrindo. Iš to aiškiai gali
ma suprasti, kad be pagrindo buvo visi tie padaryti 
sukilėliams priekaištai, kad jie pakėlė ginklą prieš 
bolševikus nacių kurstomi. Jei jie būtų buvę svetimoje 
įtakoje, jų vyriausybė būtų pasidavusi Reicho komi
sarų valdžion, būtų pasilikusi jų talkininkė. Bet Am
brazevičiaus vyriausybė pasielgė garbingai, atsistaty
dino ir, dėl to, mes lenkiame savo galvas prieš Lietu
vos katalikų visuomenės vadus, nes dabar dar ryškiau 
mums bus žinomas Lietuvos kataliką nepalaužiamas 
stovėjimas už visiškai laisvos ir nepriklausomos val
stybės atstatymą. Džiugu pabrėžti, kad tas nusistaty
mas puikiai supuola su Amerikos katalikų visuomenės 
nusistatymu, kuris labai aiškiai buvo užakcentuotas 
A. L. R. K. Federacijos 28-tame kongrese.

Gen. Kubiliūno ir kitų “generalinių patarėjų tary
bos” narių padėtis tikrai sunki ir nepavydėtina. Kiek 
jie turės galimumų bent materialiniu atžvilgiu padėti 
Lietuvos žmonėms, tuo tarpu sunku yra pasakyti. Dėl 
to, kad jie sutiko įeiti Reicho komisarų “padėjėjų ta- 
rybon”, irgi smerkti negalima, neturint smulkmeniš- 
kesnių žinių ir, be to, turint galvoj tą faktą, kad Lie
tuva dar tebelaikoma esanti karo lauko zonoje. Neto
lima ateitis parodys, kokį vaidmenį suvaidins toji “pa
tarėjų taryba“.
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Susitikimas jūrose
Churchillo, Didžiosios Britanijos premiero, ir F. D. 

Roosevelto, Jungtinių Amerikos Valstybių prezidento, 
susitikimą jūrose plačiai tebesvarsto šio krašto spauda.

Pagarsėjusieji politinių įvykių komentatoriai tvir
tina, kad toji konferencija tarp Roosevelto ir Chur
chillo buvo sumanyta ir suplanuota gudrių anglų po
litikų. Esą p. Rooseveltas buvęs tik įrankis, kuriuo 
anglii norėję pasiekti savo ypatingą tikslą.

Anglai, sugalvoję tą dviejų didžiųjų demokratinių 
valstybių vadovų pasimatymą jūrose, turėję tikslą įro
dyti Berlyno Romos ašies vadams, kad Jungtinės Ame- 
rikos Valstybės visoje pilnumoje yra Didžiosios Bri
tanijos sąjungininkės, kad jos yra užsimojusios ne tik 
ekonomine, bet ir militarinė talka kovoti anglų prie
šus iki galui.

Amerikos įstojimo į karą priešininkai vis dar piktai 
tebekalba ir teberašo apie Churchillo ir Roosevelto pa
simatymą ir konferenciją. Esą, Amerika iš šio karo 
nieko daugiau negalėsianti laimėti, kaip tik bereika
lingą žmonių kraujo praliejimą. Pabrėžiama ir tai, kad 
Amerikos žmonės yra tempiami į karą prieš jų valią, 
be jų' sutikimo ir atsiklausimo.

Yra ir kitokių nuomonių. Daug kam patiko Roose- 
velto-Churchillo paskelbti aštuoni punktai, kurie nu
šviečia sąjungininkų tikslą, dėl kurio jie kariauja. Kas 
gali nepritarti demokratijai, pastovios taikos atsta
tymui, medžiaginio žmonių būvio pagerinimui ir, pa
galiau, visų tautų, mažų ar didelių, laisvei. Kai kas 
yra įsitikinę, kad tuos gražius šūkius žymiai nustel
bia pasisakymas remti Staliną, pikčiausią ir kruviniau
sią žmonių, demokratijos ir mažųjų tautų priešininką 
ir žudytoją. Dar esama ir tokių, kurie mano, kad Sta
linui neteks sėdėti prie taikos stalo šiam karui užsi
baigus. Esą jį patys Rusijos žmonės nuvers dar prieš 
karo pabaigą. Į taikos konferenciją atvyksiąs jau iš
laisvintos iš bolševikų jungo Rusijos žmonių atstovas.

Tokios tai mintys yra skelbiamos po Roosevelto- 
Churchillo pasimatymo jūrose.

Basoji divizija
Apie Sovietų Rusijos “basąją diviziją” rašo “Darbi

ninkas“ ir tarp kitko pastebi:

“Komunizmas, buvo pasižadėjęs atgabenti rojų ant 
žemės. Būsianti laisvė, lygybė, brolybė ir visokio že
miško gėrio perteklius. Tačiau kas gi įvyko? Dar 
Leninas buvo priverstas keisti komunizmo principus 
ir įvedė NEP’ą t. y. privatinę prekybą. Kitaip jau 
pačioj pradžioj komunistai būtų badu išmirę. Preky
ba ir šiokia tokia ubagiška nuosavybė komunistus 
nuo mirties išgelbėjo, bet sudarkė jų principų esmę ir 
pavertė juos ne tai komunistais, ne tai karabelni- 
kais, ne tai kokiais nudriskusiais verslininkais — 
“kustarnikais”. Ir principas paneigtas, ir skurdas 
nepašalintas. Bet NEP’as veikiai priveisė spekulian
tų ir “kulokų”, tad galų gale buvo likviduotas. So- 
vietijai vėl gręsė badas. Tada užsimota išvystyti 
stambiąją industriją ir dažnomis “piatilietkomis“ 
šuoliuoti pirmyn. Bet tuoj paaiškėjo, kad visa ta 
stambioji industrija nukreipta į militarizmą. Reiš
kia, vėl prieš akis statoma pasaulinė revoliucija, o 
laisvės, lygybės, brolybės kaip nėr, taip nėr. Iš visų 
išpūstų pažadų išliko tik vienas žodis “tovarišč“ — 
draugas nelaimėje. Gi iš žadėto gerbūvio nė batų 
nebliko. Gal tie “basokai“ dėlto taip atkakliai vokie
čius puolė, kad nukautųjų batais galėtų pasinaudoti. 
Dėja, nė to laimikio negavo, nes, pačios Maskvos 
pranešimu, bas pas savuosus sugrįžo. Suprantama 
dėlko: vokiečių pliekiami, turėjo pabėgti.“

Iš spaudos pranešimų pastebime, kad L. Vyčių sei
mas šiemet gražiai pavyko. Sveikintina pastatymas 
jaunimo organizacijos priešakyje Razvadausko, kuris 
pasižymi nepaprastu veiklumu ir energija. Jam vado
vaujant, neabejojame, ši mūsų jaunimo organizacija 
progresuos.

A. L. R. K. Federacijos įsteigtasis Lietuvių Kultū
rinis Institutas (Lithuanian Cultural Institute) lietu
vių visuomenėj susilaukė pritarimo. Reikia manyti, kad 
instituto darbai susilauks ir paramos. Bus kviečiami 
į talką rašytojai, veikėjai ir visi tie, kurie jei ne dar
bu, tai savo auka galės prisidėti prie svarbaus tautos 
reikalo.

Šį mėnesį įvyko kelių svarbių mūsų organizacijų sei
mai ir visi šauniai pavyko. Kitą mėnesį įvyksta Lietu
vių Darbininkų Sąjungos seimas Hatford, Conn., kuris 
taip pat, be abejonės, bus ir gausingas ir turtingas gra
žiais ir naudingais darbo žmonių gerovei kelti nutari
mais.

Ketvirtad., rugp. 21, 1941
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Visiems įkyrėjo karas...

Prancūzų žymus karo va
das generolas Joffras, kar
tą sėsdamas į automobilį 
paklausė šoferį: “Pasakyk 
man, mylimasai, kada gi 
pagaliau baigsis šis baisu
sis karas, kada pasaulis iš
vys taiką.“

•
Lenkijos miestai gaus 
savivaldą...

Iš Londono pranešama, 
kad būk'austrai nutarė duo
ti Lenkijos miestams savi
valdą.

•
Kiek nuskandinta

Iš Berlyno praneša, kad 
šių metų liepos mėnesy vo
kiečių povandeniniai laivai 
paskandino 74 sąjungininkų 
prekybos laivus. Paskandin
tų laivų talpa siekė 103,000 
tonų.

Baisi epidemija...
Japonijos mieste Nagasa

ki gyventojai pradėjo sirg
ti aziatiška cholera.

•
Uždarė 22 saliūnus...

Majoras Thompsonas lie
pė uždaryti 22 saliūnus.

•
80 vaikų serga vaikų 
paralyžiumi...

Ir Chicagoje baisioji vai
kų paralyžiaus epidemija 
kas kart vis labiau platina
si. Dabar apskričio ligoni
nėje yra 80 ligonių susirgi- 
sių vaikų paralyžiumi. Dau
guma ligonių 2-3 metų am
žiaus vaikai. Yra keletas ir 
suaugusių.

•
Sustreikavo 12,000 
angliakasių...

Shamokin, Pa., apylinkė
se, kietojo anglio kasyklo
se sustreikavo 12,000 anglia
kasių. New Yorke sustrei
kavo 10,000 darbininkų, ku
rie dirbo popierinių skrynu
čių fabrikuose. Streikininkai 
reikalauja padidinti mokes
tį, sutrumpinti darbo valan
das ir pripažinti uniją.

Apdūmojimų grūdeliai
Čikagoj- zirzia lietuviški 

Stalino bimbalai šaukia kon 
ferencijas, kad “padėti Lie
tuvai išsilaisvinti iš fašisti
nės vokiečių okupacijos.“

Drauge Stalinai! Kibą tu 
jau taip Hitlerio priglušin- 
tas kad visiškai nebegirdi, 
ką. tavo tavorščiai Amerike 
daro? Tik klausyk: vietoj 
tave, iškėlusį aukštyn ran
kas ir besišaukiantį į viso 
pasaulio kapitalizmą pagel- 
bos, jie, tavo tavorščiai, ei
na gelbėti Lietuvą iš fašisti
nės okupacijos. Ar turėjai 
tu kada bjauresnių dezerte- 
2 ių ?! Kuogreičiausiai si ųsk 
čeką, kad ji čia su lietuv š 
kais dezertyrais pasielgtų 
taip, kaip pasielgė su Troc- 
kiu, Krivickiu ir kitais.

Caras Staliną Sibire kali
no, dabar Stalinas ten vėl 
nesavo valia rengiasi, 
tam raktui . . .

Tikrai šis karas keistas: 
jau užatakavo Amerikos 
merginų kojas — jos nega
li šilkinių kojinių nusipirk
ti.

Vyrai, saugokit, kad jūsų 
cigarus neatimtų!

Didžiausi melagiai pasau
lyje dabar yra vokiečių ir 
rusų generolai. O didžiausi 
žiopliai tie, kurie jų me
lams tiki.

Hitleris su Stalinu eina 
lenktynių, kurie pirmiau 
Uralo kalnus pasieks:

Bėgkim, vyrai, na Ural,
Kol mus Fricas nezabral.

Kapitalistai balšavikams 
dabar pasidarė pirmos kla
sės tavorščiai. Jie nusisu
ko nuo 80 nuoš. Amerikos 
gyventojų — darbininkų, 
priešing karui, o džiką šo
ka apliuk kapitalistus, ku
rie, paliko vedini, susikibę 
traukia Dėdę Šamą į skerdy
nes. Amerikos kapitalistus, 
Anglijos lordus, kuriuos taip 
nesenai visaip pravardžiavo, 
balšavikai dabar bučiuoja ir 
laižosi.

Spicpirvirvio Dumkos

pas-

Fricas Prancūzijos kiše- 
nius gerokai apkraustė, bet 
maršalas Petain sako, pran
cūzai dar neganėtinai “ko
operuoja.” Ar jis nori, kad 
ir kelnes atiduotų?

Neužilgo Salomėja Neris 
Stalinui nuvežė kitą 
veikinimą”:

Sudiev, Moskova,
Man linksma buvo
Tavyje gyventi;
Skaudu ir griaudu,
Griaudu ir skaudu
Svetimojon važiuojant!

Prašau Nesijuokti
— Žemei sudrebėjus, — 

pasakoja savo patyrimą per 
žemės drebėjimą — kaimy
nui, stovėję ant stalo puo
dukai kavai gerti ir lėkštės 
skriste nuskrido nuo stalo.

— Baigali! — nusigandęs 
atsiliepė kaimynas. — Ko
kią didelę nelaimę man pri
minei: gi mano namė ant 
stalo gulėjo padėtas žmonos 
laiškas, kurį aš pamiršau 
įmesti į pastos dėžutę. Ko
kia nelaimė! Kur jis da
bar yra?

Hitleris, sakoma, šauk
siąs europinę konferenciją 
Europai sutvarkyti. Tai 
bus gaidžio konferencija su 
vištomis ant mėšlyno.

TYČIA AR NETYČIA

Mokytoja (per telefoną): 
— Sakote, kad Juozukas 
turi didelį šaltį ir dėl to ne
gali ateit į mokyklą. O kas 
čia kalba?

Balsas pro telefoną: — 
Mano papa čia kalba.

r

.. z/.

(i

(■'Brautai“ Acine teiephoto*

Japonų lakūnai bombarduodami Kinijos sostinę Chungking, apgriovė ir Anglijos 
Ambasadą, o tos ambasados sekretoriaus butą visai sunaikino. Tuo laiku trys an- 
gLai buvo sužeisti.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant Paullukonis
n. TOMAS 

(Tęsinys)

i Rugsėjo 6 d.
Šiandien man Vadimas tarė:
— Aaliusia, tu per daug gyveni protu ir per mažai 

širdimi!
Tie jo žodžiai mane labai įžeidė. Juose pajutau sau 

lyg ir priekaištą.
— Tikrai, aš, kai pabuvau fronte, nuo to laiko labai 

pasikeičiau, — kalbėjo jis toliau. — Ir aš pirma maniau, 
jog svarbiausias dalykas gyvenime yra mokslas, bet da
bar to viso mokslo aš negaliu stačiai kęsti! Aš tik vie 
no noriu — ramumo, ramumo. Aš norėčiau kur nors 
įsigyti sklypelį žemės, arti, sėti, gyventi saulėje ir gam
toje. Mąstyt, galvoti, protauti visai nenoriu!

— Vadimai, kas tau yra? — paklausiau jo, nes man 
pasirodė, kad jis smarkiai dvokia degtine.

— Ach, ničevo. Mes tik truputį išgėrėme — dėl to, 
kad netrukus turėsime skirtis. Taip, nuo gėrimo, kurio 
išmokau fronte, tau nepasiseks jau taip lengvai manęs 
atpratinti!

Aš liūdnai pažiūrėjau į jį.
— Ir, bendrai, aš mamų, kad netrukus tu manim 

nusivilsi! Nuo sistemingo darbo aš visiškai atpratau, o 
iš viso to, ką seniau buvau išmokęs gero, dabar jau nie
ko nebeliko. Aš dabar už viską daugiausia branginu 
gyvenimą, paprastą, pliką gyvenimą. Aš tik noriu gy
venti, daugiau nieko, visiškai nieko! Tikrai, kaip Dievą 
myliu!

— Vadimai, eik miegoti!
— Be abejo, bus geriau, jei eisiu gulti, nes kitaip 

vėl kokių niekų pripliaukšiu . . . Bet aš noriu tau vis dėl
to dar vieną dalyką pasakyti, būtent, kad man nieko 
negaila, ko netekau, — nei namų, nei turtų . . . Man vi
sai nieko negaila! Omnia mea mecum porto!

Jis svirduliuodamas atsistojo ir vėl taisėsi atsistoti.
— Eik gulti! — pasakiau tada jam griežtai.
Ir jis išėjo. O aš, pasilikau viena, su kartumu gal

vojau, jog savo “laimę” galėsiu ne taip jau lengvai 
* džiaugtis.

iA'./- į Rugsėjo 7 d.
Be tiesioginio darbo bibliotekoje, man dar pavesta 

sudaryti ‘‘jaukią atmosferą.” Be manęs, bibliotekoje 
tarnauja dar keturi kiti studentai, kurie yra tokie vie
niši, visų apleisti ir baisiai išbadėję. Iš gaunamos al
gos šiaip taip tegalima išgyventi tik kokias tris dienas, 
o “skuduriauti į kaimus” jie eiti negali, nes jiems ne
leidžia tarnyba. Todėl jie gyvena ir minta tik iš Dievo 
malonės. Kartais dėl to man mama sako:

— Alia, nunešk ką savo studentams užkąsti!
Ir ji man Įdeda keptų bulvių ir kiekvienam po rie

kę juodos duonos. O, koks tada būna bibliotekoj džiaug
smas, kai aš “staršai” Grigorijui pasakaiu, kad jis už
kaistų virdulį, o pati stalą uždengiau balta staltiese ir 
kiekvienam šalia lėkštės padedu dar po duonos riekę ir 
kelias bulves! Visa ta istorija baigėsi tuo, kad kiekvie
nas iš jų prisipažino mane mylįs. Ypač graudu buvo žiū
rėti į storulį, šlakuotąjį Ivaną Ignatjeviėių, kuris, jei ko 
nors susijaudina, ima nepaprastai mikčioti. Todėl ir šiuo 
atveju truko gana ilgai, kol jis galų gale išstenėjo, jog 
labai norėtų mane vesti, bet tik tuo atveju, jei jam pa
siseks patekti į bibliotekos vedėjo vietą.

Mūsų biblioteka dabar yra labai turtinga, nes rek
vizicijomis iš buržujų padidėjo mažiausiai kokius 4 kar
tus. Visur pilna knygų, kurios suverstos didelėmis krū
vomis tiesiog ant grindų. Kiek žmoniškiau elgiamasi 
Ifik ju rusiškosiomis. Tuo tarpu vertingais vokiečių, 
anglų, prancūzų ir k. kalbų veikalais daugiausi kūrena 
krosnis. Šiandien, pamačiusi, kad sargas rengiasi su
deginti didelę laidą Kanto komentarų vokiečių kalba, 
paprašiau vedėją, kad man leistų juos pasiimti sau. Jis 
atsakė:

— Prašau, prašau. Imkite, kiek tik norite. Mums 
to šikniaus visai .nereikia!

Todėl dabar aš parsinešu sau į namus daug įvairių 
knygų svetimomis ka.'bomis. Bet mes neturim kur jų 
padėti ,todėl aš jas turiu laikyti drėgnoj rūsy.

Lietuva sukilimo prieš bolševikus dienose
Šiurpulingos dienos Kaune. - Kaip čekistai darė medžiok

lę ant žmonių. - Visus išvežė į Sibiru.
«

— “J Laisvę” seklbia šį nas verkiančių moterų, vai- Tuo tarpu pavargę bude-
šiurpulingą vaizdą, kaip kų. Vyrai susimąstę. Jų liai sėdi prie putotų alau*,
Kaunas pergyveno dienas, akys veltui klaikiai dairosi vyno taurių. Jiems skani
nai čekistai darė žmonių iš kur nors pagalbos. Jos ba linksma muzika. Jie
medžioklę ir kai tūkstančiai nėra. ramūs, bet jaudinimo šup

lietuvių buvo vežami Mas- ____ kučiuojasi, tartum gražia’.
kolijos gilumon:

“Žemė
lietaus.

buvo ištroškusi 
Pavasaris vėly-

Budeliai siaučia. Jie su
šilę. Jie jau nuvargę nuo

užbaigę sėkmingos šienia- 
piūtės darbą.žmonių šienapiūtės. Jų šir

dis šiandien daug žiauresnė > Kumpa nbsimi čekistas 
vas, šaltas ir sausas. Visų ir už Atilos, ir už Tamerla- su pasididžiavimu giriasi,
veidai rūpestingi. Rytojus 
nežinomas, baugus. Skur
das, badas ėmė belstis į dar

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

PTOMAINO NUODAI anglis sumažina vidurių
Šiluma ir drėgme radaro die?“UB ir v«kia ks‘P 

palankias sąlygas mikro
bams veistis maiste. Kiek
viena šeimininkė žino, kad 
vasaros metu mėsa, žuvis 
ir kitoks maistas greit gen
da Už tai taupumo bei svei
katos delei proteininiai val
giai yra laikomi šaldytu
vuose.

Reikia gerai įsidėmėti, 
kad ledas (šaltis) putrefak
cinių mikrobų neužmuša, o 
tik sustabdo jų veisimąsi. 
Šaltis taipgi nesunaikina 
toksinus (mikrobų išmatas). 
Taigi anksčiam sugedusi mė-

no, ir už Nerono, ir už vi- galėjęs miegoti tik dvi, tris 
so pasaulio istorijoj žino- valandas paroje. Jom ne
inąs kiečiausias širdis. buvę laisvo laiko. Reikėję

nesenai buvusio sotaižą lietu- Užmiestyje, kur išsidrie- sudaryti sąrašus, nurodinė- 
vio duris. Rodos, ir net I kę už Žaliakolnio gražūs ti žmonės. Turėjęs sušilti.

laukai, žaliuoja medžiai, pie Dabar jam malonu vėsinti ®a’ ar uvl®’. ar ’
kad ir smarkiausia susaldy-pats dangus susitarė su Ru

sijos Atila. Vienas žudo 
žmones, naikina turtą, o dan 
gus atima paskutinę viltį. O 
vis dėlto tai nebuvo visa, ką 
XX amžiaus Atila iš Krem
liaus ruošė lietuvių sū
nums . . .

Pagaliau dangus ištiesė 
palaimos ranką. Ant laukų 
pabiro lietaus lašai. Žemės 
želmenys sužaliavo. Žmo
nių veidai vis tiek pasiliko 
neramūs. Dar daugiau. Nu
aidėjo klaikus verksmas per 
visą Lietuvos žemę. Baimė 
sukaustė visus: nuo senelio 
iki mažamečio vaiko. Rusi
jos Atila už&ignc£ mūsų su
naikinimo. Baisi, kruvina 
ranka su žudančiu kalaviju 
buvo ištiesta.

Kai žmonės po dienos rū-' moka mylėti savo kūdikius 
pėsčių sumerkė savo akis, ir aukoti jiems visas savo

vos, vienišos sodybos pas- ištroškusį liežuvį. Jo sąži
klidusios po laukus — ir čia 
budeliai suranda kelią. Vai
kai, moterys jau rusiškoj 
motorinėj “kibitkoj,” bet 
motina laiko apglėbusi savo 
sūnų. Žiauri ranka ją bloš
kia prie žemės. Aplinkui 
stovinčių žmonių akis drė
kina ašaros. Budelių širdis 
bijo susigraudinti nekaito- 
mie ašaromis. Jis šaukia, 
ištiesęs šautuvą:

— Jus visus, visus iki vie 
no išvešime į Sibirą! . . .

Sudunda ir traukiniai, Že 
maičiuose,' Aukštaičiuose, 
Dzūkuose ir Zanavykuose 
tas pats moterų klyksmas, 
tas pats Atilos siautimas. 
Motinos širdis, kuri taip

po švininės nakties pribian 
da, po sunkiu nakties ruki 
gvildo tamsūs '*cšė>iai. \e 
slinko, dundėjo gatvėmis į 
namus. Kur tik jie žengė, 
ten ašaros ir aukos. Štai 
beldžiasi į vienas, į kitas 
duris, šešėliai su žibintais 
puola, virsta, tempą pus
nuoges aukas.

Antai kalne pakrypęs 
namelis. Tikriausiai ten 
gyvena varginga šeima. Ne. 
Cia sena motina turi devy- 
niolikmetinį sūnų Ji kas
dien, kai jis išeina ir atei
na žvelgia į jo mėlynas akis, 
gelsvus plaukus, stiprų, pe
tingą stuomenį Jam išėjus, 
jos akyse vis stori sūnaus 
peveikslas. Užsivėrus du
rims, jos lūpos šnabžda mal 
dos žodžius. Ji meldžiasi,

nė tyli. Veidas ramus. Tik. 
akys plėšrios, it vanago ar 
kalnų aro, kuris išskėtęs 
nagus, laukia naujos aukos.

Žaliam* Panemunės pušy
ne skamba džazas ir sukasi 
pora už poros. Svetimtau
čiai, čekistai, ūžia kaip bi
tės. Veidai iškreiptai šyp
sosi. Pailsę vėl siurbia alų, 
degtinę, godžiai ėda atplėš
tą iš lietuvio riebesnį kąs
nį .. . »

Taip. Jiems reikia poil
sio, nes tuoj jie mano pra 
dėti naują žmonių medžiok
lę, dar didesnę. Visa, kas 
lietuviška, kas kilnu ir ge 
ra, turi būti iššluota iš Lie
tuvos žemės. Bet nuodėmių 
taurė jau sklinda. Dar vie 
nas lašas — ir ji išsilies.

Tikrai krinta .. skausmo, 
kančių ir kraujo sumišęs la-

ta, visvien turi savyje nuo
dus (toksinus) ir yra pa-

septikas prieš mikrobus. 
Kiekvienai šeimynai pata
riu laikyti namuose medžio 
anglies tabletes (Charcoal 
tablets).

4. Su pamuilėm išplauti 
ligonio grobus, lavatyvos 
būdu.

5. Ant pilvo uždėti šildy
tuvą — guminį maišelį su 
šiltu vandeniu.

6. Prie kojų pridėti karš
to vandens bonką ir bendrai 
ligonį laikyti šiltai.

Cia suminėti gelbėjimo 
būdai, tai tik pirmoji pagal
ba. Kiekvieno apsinuodiji
mo atveju reikia kuo sku
biausia šaukti gydytoją. Po 
kiekvieno sugedusiu maistu

vojinga valgyti. Skaitytojai, apsinuodijimo, susidaro vi- 
turbūt, žino, kad kartais 
suvalgius “aiskrymo” žmo
gus apsinuodija ir smarkiai, klaida manant, kad viskas 
suserga; o tai todėl, kad i Pereis ir viskas bus gerai”... 
dirbant “aiskrymą” įuvo Komplikacijų pasekmes ga- 
vartojama sugedusi grieti- ū būti labai liūdnos ir tik 
nę kompetentiškas gydytojas

Valgyti sugedusią (apipu- žmogų apsaugoti nuo 
vusią) mėsą, ypatingai su- gręsiančių komplikacijų, 
gedusią žuvį, yra labai pa- Kas jau sykį buvo apsi- 
vojinga. Apipuvusioje mė- J nu°ūijęs sugedusiu ir, jei

šokiausių pavojingų kom
plikacijų. Taigi yra didelė

so j e randasi ptomaino nuo
dai, labai stiprūs nuodai, ku
rių nei karštis (virimas) 
nei šaltis nesunaikina. Pto-

tinkamai nesigydė, tai to 
viduriai visą jo gyvenimą 
bus pakrikę; visą savo gy
venimą toks žmogus nesvei-

jėgas — net gyvybę — ne
išlaiko. O gal didis, gilus 
ateities nujautimas prabyla šas, sudunda žemė ir Visa- 
jos sieloje? Ii savo ketu-. žinantis taria: 
rių mėnesių kūdikį meta iš — Gana, gana! Dabar 
vagono ant grindinio, su- jūs duosite savo darbų apy
šukdama:

— Mirk, vaikeli! Cia ta
vo gimta žemė. Ji priglaus 
tave, o tu su angelais nu
krisi ten, kur mėlynas dan
gus. Tau nereiks benešti 
kieto vargo, kokį reikė* ų 
pergyventi, jei tu ištiktum 
gyvas ir būtum amžinas ver
gas. Amžina našta ^slėgtų 
tavo pečius. Tavo vaikys
tės dienos nebūtų daugiau 
vertinamos, kaip arklio ar 
asilo . . .

Apstoję žmonės spėja su

skaitą.

Tiesa atėjo į mūsų žemę. 
Tamsos šešėliai, pasitrauki
te iš lietuviškosios žemės, iš 
viso pasaulio. Išsibraukite 
save ir iš gyvenimo dienų 
skaičiaus . . .”

Elektros srovės išradėjas. 
Ampere, — buvo katalikas.

Geografas, Ežero Huron 
atradėjas, Le Caron, bure 
katalikų kunigas.

maino nuodus gamina mik- j kuos. Bloga gyventi be svei-
robai vadinami “Bacillus i ^atos* kad ir kažin

kaip biednas būtum, kad ir 
labiausia alkanas būtum, 
verčiau duonos gabalėlį su 
vandeniu suvalgyk, bet sau
gokis nevalgyk sugedusios 
mėsos. O jūs, kruopščios 
lietuvės šeimininkės, esate 
ir būkite savo šeimynos 
sveikatingumo angelais sar
gais. Medicinos mokslas pra 
sideda virtuvėje.

totulinus”.

Suvalgius sugedusios mė
sos porciją, ptomaino nuo
dų veikmė pasireiškia se
kančiai : žmogui pasidaro 
ledaka, vemia, vidurius 3kau 
džiai raižo, šaltas prakaitas 
išpila, visiškai nusilpsta, 
smarkiai vidurius paleidžia 
ir galutinai nuleipsta. Silp
nesnieji neištveria ir mirš
ta. Ypatingai sugedusios žu
vies nuodai smarkiai veikia 
ir žmogus bėgyje vienos va
landos gali numirti.•

Kaip gelbėti sugedusiu 
maistu apsinuodijusį. —

1. Vemdinti nereikia, nes 
ligonis ir šiaip smarkiai ve
mia.

2. Tuoj duoti gerti kar
čiosios druskos (Epsom 
Salt) skiedinio, kad vidu-

RUGPIŪČIO
MENESIO

IŠPARDAVIMAS
BUDRIKO

KRAUTUVĖJE

PASIRINKIMAS

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

Dabartinis pasaulin ka | nūs kuo greičiausia išva- 
griebti kūdikį ir gražina jį kndorius, sustatytas mdyg^lytų.

astronomijos davinių, visur 
dabar vartojamas, — buvo 
sustatytas Grigaliaus VIII,

vėl motinai. Bet kažin, jei
žegnoja, kad Aukščiausias vaikelis nenumirs iš alkio ir 
laimintų jos vienturčio sū- vargo, ar mylinti motinos 
naus žingsnius.

Rugsėjo 8 d.
Šiandien gatvėj suėjau inžinieriaus dukterį, kuri taip 

patikdavo mūsų docentui. Joe suėmė tėvą ir tris bro
lius, juos baisiai sumušė ir paskum tam pačiam fabrike, 
kuriame jie dirbo, įstūmė į verdančią geležį. Tai buvo 
kerštas už atentatą prieš Leniną!

IBui SftogUa)

Dabar ji mato į prarają 
pravertas duris, mato išve
dant į tamsą jos sūnų ir ai
škiai žino, kad daugiau jo 
šiame gyvenime nebematys. 
Tik vienas jo paveikslas pa
siliks jos akyse . . .

Bet ar ji viena tokia ne
laiminga? Ji išsigąsta. UŽ 
gretimų durų toks pattriuk 
šmas. Suklinka mažas, vos 
pusės metų vaikutis. Motina 
aimanuoja. Girdisi sunkus 
žingsniai, atsiveria durys ir 
jie išeina į tą pačių tamsią 
prarają ....

Pamažu ima aušti rytas. 
Pro rūkus, pro debesis ver
žiasi dienos šviesa. Prie 
kiekvieno gatvės kampo, 
prie kiekvienos kryžkelės 
•tori sunkvežimis. * Jis pil-

širdis nevilties skausme ne j popiežiaus. 
pasmaugs jį savo ranko- »■■ — 
se? . . .

— O, žiūrėkite, — kalba 
žmonės, — ten moteris e?ua.
Ji tik trys dienos po gim ’y- 
mo. O ši tikrai kelionėje į 
Sibirą turės gimdyti . . .

Pro traukinio langą išky
la juoda su baltu kryžium 
vėliava. Ji, traukiniui dun 
dant, plazda per žaliuojan
čius Lietuvos lankus. Ji 
neša baisų gandą, bet tai 
teisingas simbolis: mirti'-, 
skrenda per Lietuvos šalį, 
plačiai išskėtusi savo «nar- fl 
nūs. Aukų kaulai bus iš
barstyti tolimose taigose.

Tris dienas siaučia bude
liai sėdi prie pūtuotų alaus, 
nės išsislapstė. Tik aot*> 
rų šauksmas vis dar aidi ir 
šaukia dangaus keršto.

3. Duoti nuryti grūstos 
medžio anglies šaukštelį, ar
ba dešimts medžio anglies 
(charcoal) tablečių. Medžio

PAC|/fM — namams statyti, remontuoti ai
I Mul\\zLvJj pirkti ilgametis Iėmokėjimo Pianas

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! II

T A | IDVI^ITP inftjrų įstaigoje. Jūaų indeliai rūpes- 
I T 1x1 I U tingai globojami ir Ilgi $6,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokam* 
IH*. Pinigai greitai Išnok amt ant pareikalavimo.

MUSU PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Pataraavlmo, Nanankriaadilaat Nei 
Vieše KlIjenSol

Kelatuto Savings and Loaa Association yra lynnausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Tel. CALamet 4118

3236 So. Halsted St Chicago. III.
Jot. M. Mozeris, Sec’y.

Prieinamos
Kainos

Lengvais
Išmokėjimais

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

Tel. Yards 3088
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Seserų
CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

išleistuvės
Gal, ne visiems žinoma, 

kad penkios Šv. Kazimiero 
seserys vyksta į tolimą 
kraštą — Argentiną — dar
buotis: auklėti jaunimą,
slaugyti sergančius, skiepy
ti Dievo meilę tuose, kurie 
pradeda atšalti. Darbas sun
kus, misijonieriškas. Ypa-

Susitaikė .
Pasaulinis čampionas Joe

Louis pagarsėjo nauju bu- 
du.

Žuvo ugniagesys
Žuvo ugniagasis, bet ne 

savo pareigas eidamas.
Ugniagesis T. O’Connor, 

su žmona ir. dukterimi bu
vo išvažiavę automobiliumi

ENSE
Kanados atradėjęs, James 

Cartier, — buvo katalikas

buy Asthma Mucus

dr

Tas milžiniškas drutuolis vakacijų. Prie Michigan
turi menką nedidelę pačią. 
Jiedu pradėjo nesugyventi, 
bet drūtuolis vyras negalė
jo suvaldyti savo menkos 
pačios. Todėl dalykas pri-

tingai pradžia, kiekvieno dar, Prie divorso- Chicagoa
bo turi keblumų. Bet Die-|teisme divorso byla d"‘ 

bar prasidėjo ir eina prievas seserų neapleis. Jo pa
laima seks jų žingsnius net 
ir Argentinoje.

Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų centras ruošia
si prie tų seserų išleistuvių 
(trys vyksta dabar, kitos 
vėliau). Duodama progos 
seserų prieteliams, gerada
riams atsilankyti ir nuošir
džiai palinkėti pasisekimo 
naujam darbe. Išleistuvės 
bus sekmadienį, rugp. 24 d., 
vienuolyno salėj. Pradžia 6 
vai. vak. Bus užkandis, pro 
grama. Įėjimas tik 50 cen
tų. Prašoma iš anksto tikie
tus įsigyti nuo rėmėjų, nes 
vėliau gali pritrūkti vietos.

Jau dabar pradėjo aukos, 
dovanėlės plaukti. Kiekvie
nas supranta, kad tokia ke
lionė daug kainuoja — virš 
tūkstantis dolerių, neskai
tant visokių reikmenų. Bet 
seserys ir rėmėjos nenusi
mena, nes pas prietelius ras 
paramos. Visi skyriai per 
vakarienę skirs dovanėles, 
todėl prašoma ir gerųjų 
prietelių atjausti seseris ir 
įteikti savo dovanėles, ku
rios bus priimtos su dėkin
gumu. S. J.

laimingo galo, tai yra eina 
prie taikos. Divorso nebus. 
Susitaikymas įvyksta teisė
jui ir abiejų pusių advoka
tams tarpininkaujant.

Streikas

City jų mašina susimušė su 
troku. O’Connor vietoj žu
vo, o jo moteris ir duktė 
sunkiai sužeisti. Jisai buvo 
ištarnavęs ugniagesiu 19 
metų.

Tyrinėja mirties 
priežastį

* John Niemann, 45 metų 
amžiaus, rastas negyvas na
me adresu 881 No. La Šalie 
st. Šalia jo rastas tuščias 
vyno butelis. Koronerio 
teismas tyrinėja mirties- 
priežastį. Tyrinėjama ar

Suareštuota 25 negrai
Po žvėriško nužudymo 

naktinio sargo M. Hetmano 
rakandų dirbtuvėje adresu 
2130 W. Fulton st. tapo su
areštuota 25 įtarti negrai. 
Išklausinėjamas įvyks rug
sėjo 15 d.

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

UNITED
STATES
SAVINGS
"BONDS

l AND STAMPS

ON SAI I \l YOl’R PONTONU E OR BANK

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo’. 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi- koriai!

AMERICA ON GUARD! ,
Above is a reproduction of the

Treasury Department1! Defense
Savings Poete r, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man*' statue by famed seulptor 
Daniel Chestei Vrench. Defense 
Bonda and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America’* defense preparations.

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

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

Būkite nuoširdūs ameri-

kartais vyne nebuvo nuodų, j siems prieinamas būdas, ku- 
Jisai gyveno atsiskyręs nuo , ris neša misijoms didelės
pačios.

Loosened First Day
For Thousands of Sufferers

Choktnf, supins, vheealng įpumi of 
Bronchial Asthma ruln sleep and <___ ________________________ snergy. In-

redlents ln tha prescrlptlon Mendaco ųulck- 
,y clrculate through tha blood and common- 
ly help looaen the thlck strungllng mucus 
the flrst day, thus aldlog nature ln palllatlng 
tha terrlble recurrlng choklng apaamj, and 
ln promotlng freer breathlng and reatful

r,
aleep. neadaco la not a įmote, dope, or m- 
Jectlon. Just pleaaant, tastelesa palllatlng 
tableta that have helped thousands ot eut- 
lerera. Prlnted guarantee wlth each peckage 
—money back unleas completely satlstactory. 
Ask your drugglat tor Mendaco today. Only SOc.

x- IF you suiter monthly

Nervous 
Blue—

Plnkham’s Vegetable Compound 
at once. It’s 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 vomen to go “smillng thru” dls- 
tress of such difficult days.

Taken regularly—Lydla Plnk
ham's Compound helps bulld up 
reslstance against such tlred, 
eranky feellngs. Try itl

Apart Apsaugos, Turime ffAA AAA IU) 
ATSARGOS FONDAViri jJuU.UvU.TJ 

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.

~ z

FEDJ
LOAN ASSOCUTlONofCkieaje
JUSTIN MLACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VlRgirtia lllt

J

OULBT, DfD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

Susterikavo prekinių va
gonų dirbtuvės darbininkai 
Michigan City, Ind. SI rei 
kuoja 2.000 darbininkų. Jie 
pagamindavo 54 vagonus 
dienoj.

Šitos dirbtuvės darbai 
rišosi su vyriausybės kari
niais darbais. Tie prekiniai 
vagonai vartojami gabenti 
karinę medžiagą. Todėl ten 
dalbai ėjo dieną ir naktį. 
Tarp sustreikavusių yra 
1.680 unijistai.

Dirbtuvė tapo apstatyta 
pikietininkais, kad neįleisti 
•kebų.

Ginčas kilo dėlto, kad 
kompanija nevertė neūnijis- 
tus darbininkus prisidėti 
prie unijos.

Apvogė, sumušė ir 
nurėdė

Frank Kimbauer, 50 me
tų amžiaus, gyv. 425 W. 55 
st. buvo nuėjęs į Washing- 
ton Parką pasivaikščioti. 
Ten jį užpuolė du plėšikai, 
atėmė $4 ir mušė iki neteki
mo sąmonės. Po to plėši
kai jį nurėdė ir apatiniuose 
marškiniuose paliko krūmuo 
se.

Rado negyvą
Thomas Finn, 63 metų 

amžiaus, gyvenęs vienas 
sau kaip atsiskyrėlis savo 
namuose 3850 Lake Park 
ave., staiga mirė. Dabar po
licija ieško jo giminių. Jis 
buvo narys Holy Angels 
parapijos. Todėl toje para
pijoje policija ir tikisi jo 
giminių rasti.

Rado skenduolį
Prie 28tos g-vės ir Wol- 

cett ave. iš upės ištrauktas 
skenduolis. Tai besąs Law- 
rence T. Warren, 35, 4355 S. 
Emerald ave. Jis vandeny
je išbuvo dvi dieni. Nelai-, 
mės priežastis nežinoma.

naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų. *

Šioj srity daugiausia ga* 
Ii pasidarbuoti tie, kurie Į 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.
MARIAN MISSION CLUB 

Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

Socializmas — tautos do
rovinio nupuolimo ir dvasi
nės didybės sumenkėjimo 
priežastis.

Japonai kaltina
J. A. Valstybes

TOKIJO, rugp. 19. — J. 
A. Valstybių ambasadorius 
J. C. Grew vakar tarėsi su 
japonų užsienio ministru T. 
Toyoda.

Min. Toyoda nusiskundė, 
kad J. A. Valstybės kurs
tančios sov. Rusiją susimes 
ti prieš Japoniją.

Kiekviena valanda mums 
neša ir dangų ir pragarą: 
— mes laisvai pasirenkam 
vienų iš dviejų.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKftJIMO MUMIS 
REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose!

DAFFY DRAMAS
KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. VVashington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

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

mARGlITIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES UETUVUA

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —*

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

WHFC-l450kil.
6755 So. Weatern Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rheumatism, sciatica, lumbago, ncu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discoVery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which speediiy 
relieve* those eahausting muaeular adies and 
pain*. NURITO is trustworthy anddependable 
—contains no opiates. It you want to feel again 
the joy of reliet from pain—co you can work in 
peace nd sleep in comfort—be vvise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very firet-three duses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money vvill be 
refunded Don't suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on ttue guarantee. (T.N.C./

Vienų Metų 
Mirties Sukaktuvės

BARBORA
NAUSEDIENE

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūsų tarpo mylimą moter) Ir 
motiną Barborą Nausėdienę.

Netekome savo mylimos 
Rugpiūčio 22 d., 19 40.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžiną atilsj.

Mes, atmindami tą jos 
liūdną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulingas 
Šv. Mišias penktadienį, Rugp. 
22 d„ 1941 m.. Aušros Vartų 
parap. bažnyčioje, 8:00 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus Ir pažįsta
mus daą-vauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Barboros Nausėdief- 
nės sielą.

Nuliūdę: Vyras, Thiklė Ir 
žentas, Sūnus ir Marčia., ir 
Anūkės.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"
PAMINKLAI

MENIŠKAS DARBAS ‘
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

linas ir

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviii Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Nakų

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette .0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais, 
Iš Stoties WHIP (1520), su P. Saltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ. IR NAKTJ

LAIDOTUVIII DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8854 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARda 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812. So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

LACHA WlCZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlnįan 1270

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572

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

< >

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
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ĮDOMUS LAIŠKAS 'DRAUGO' ADMINISTRATORIUI
Ilgametis skaitytojas norėto atvykti į 
Labor Day pikniką, bet kelias ilgokas! 
Skubėkite grąžinti bilietėlius!

Ant administratoriaus sta 
lo guli begalės visokiausių 
laiškų. Kai kurie mus gi
ria, kiti papeikia. Kiti siun
čia čekį, kiti prašo čekio. 
Kituose laiškuose yra viso
kiausios žinios. Ir nekartą 
tenka gauti gražų laišką 
nuo vieno, kito asmeniškai 
nežinomo prietelio, kuris 
gražiai pagiria, pataria ir 
paskatina toliau dirbti svar
bųjį spaudos darbą.

Kai eina didžiausias ruo
šimasis prie ateinančio ju
biliejinio pikniko, atėjo vie
nas labai gražus laiškas 
nuo, prisipažinsiu, nežino
mo man prietelio. Paduosiu 
kai kurias to laiško įdomes
nes ištraukas.

Gerb. Kunige Administra
toriau!

“Gavau Jūsų tikietų kny
gelę. Ją grąžinu su pinigais. 
Norėčiau daugiau padėti, 
bet esu senas ir jau ligotas.

“Esu senas Jūsų dienraš
čio skaitytojas. Sekiau 
“Draugo” gyvenimą beveik 
nuo pirmų metų. Mačiau jo 
augimą, jo visas geras ir 
blogas puses. Įdomus tai 
buvo gyvenimas. Ir man se
nam matant koks šiandien 
“Draugas” yra, tik džiaugs
mas ima.

galima bus man būti Jūsų 
piknike. Įdėjau bent savo 
mažą aukelę. Jeigu mano 
kojos mane vestų, eičiau ir 
pardavinėčiau, bet, ot, se
natvė klupdina.

“Linkiu, kad Jūsų pikni
kas pasisektai. Kuomi galė
siu padėsiu.

“Sudiev, Tėveli, ir viso 
gero”.

Švenčiant mūsų didelį ju
biliejų labai malonu susi
laukti tokį laišką nuo mūsų 
skaitytojų - jubiliatų, kurie

West hillmano 
naujienos '

Rugp. 23 d., 4:30 vai. 
po piet, parapijos bažnyčios 
zakristijoje susituoks Helen 
Konstant su John Lustik.

Vestuvių pokylis įvyks 
vakare F. Konstant namuo
se, 12230 So. Green St.

Mokytojos 6v> Kazimiero 
seserys po atostogų jau grį
žo prie sunkaus mokytoja 
vimo darbo. Seserys džiau
giasi radusios savo namą 
gražiai išvalytą ir papuoš
tą.

Relief Fund” reikalu.
Iš savo pusės “Margutis”

duos turtingą programą die
nos metu ir vakare. Simfo- ^th 
nijbB orkestras išpildys spe
cialiai suorkestruotus lietu
viškus kūrinius. Solistai lr 
chorai padainuos gražių daį 
nų. Ir bendrai “Margutis” 
pasistengs duoti savo suva
žiavimo dalyviams ir kitų 
siurpryzų. V.

Bėda su gyvu bagažu
A. Melone, gyv. 3547 W. 

avė., prisirengė išva
žiuoti į Kansas City. Tarp
bagažo negyvų daiktų buvo
. , \ , i| 2S»4 So. Oukley Avį.
ir gyvų, būtent buvo šuo.1

CLASSIFIED
REIKALAUJA KAMBARIU

Mažai Selinai (8 usinenų) yru 
reikalingu dėl gyvenimo 3 ar 4 
kambariai, au pėdu. Apsiimtų lr 
gyventi kartu prie kitos žolinos. 
.Kreipkitės J “Draugą," Box 110,

PARSIDUODA GERA VIETA
Parsiduoda Grosernė su namu la

bai pigiai. Marinis namus su 5 gy
venimo kam bariais užpakalyje. 
Karato vandens žiluma. 2 karų ga
radžlus. Kreipkitės prie vietos ad
resu 23111 \Vesl 2lst Placv.

ar

Rugp. 19 d. vakare parap. 
salėje įvyko Mary Peters 
(Bridal shower). Susirinko

skaito dienraitį nuo" pirmų-idaug J08 drau8iX ir 

jų jo gyvavimo metų. to- teP° apdovanota jvai-

Relk skubėti grąžinti riomis dovanėlėmis.
tikietus y

Šią savaitę jau pradėta 
Tikietai bus priimami iki' bažnyčios vidus gražinti —

paskutinės valandos, bet ad
ministracijai labai svarbu 
gauti tikietėlius kuo grei
čiausia, nes yra nemažai 
prisirengimo prie tokio di
delio darbo. Pačioje pikni
ko dienoje bus įvairių kitų 
darbų, darbelių, prirengimų 
ir riipesčių. Tai būtų didelė 
pagalba Pikniko Rengimo 
'Komisijai, kad sugrąžintu
mėte tikietėlius kuo grei
čiausia.

Jei per paštą siunčiate ti
kietus, reik išsiųsti prieš 
rugp. 28 d., nes tikietai bū
tinai turi pasiekti “Drau
go” ofisą prieš subatą ir 
nevėliau kap subatos rytą,

kartais I rugp. 30 d.

dažyti. Rap.

Dalyvaukite visi 
metiniam ''Margučio'' 
suvažiavime nig. 24 d. 
Riverview Parke

‘Margutis’

Kaltina valdžią
Chicagoj Congress hote

lyje įvyko organizuotų far- 
merių suvažiavimas. At
stovų buvo apie 500. Daly
vavo farmerių laikraščių 
redaktoriai. Išreiškė papei
kimą ir išnešė protestą 
prieš Washingtono vyriau
sybę. Farmerių delegatai | atlyginimo, kad kompaniją 
pareiškė, kad Agrikultūros 
Departmentas nesiskaito su 
farmerių norais, jų intere
sais ir jų pageidavimais 
Farmeriai peikė Washing- 
tono vyriausybę už diktato
rišką elgimąsi su farme- 
riais.

Vaikas persiskėlė 
galvą

tai vienin-i Chas. Reynolds, 12 metų

HELt\ WANTED VYRAI,

iRElKALINtal DARBININKAI

Besiskubinant bagažą dėti 
į vagoną, šuo ištruko ir pa
bėgo. Ir kilo baisiai svar
bus klausimas — ar trauki
nys eis be šuns ar lauks iki 
šuo bus pagautas. Dalykas 
išsirišo taip: kadangi šuns
greit nebuvo galima pagau- masinistas prutorėti ir užiuiky-

tl, tai traukinys be Šuns is- rl būu patyręs darbininkas
T-\'J 1-1 -.1-1 .- u — • STOKKLlNE FURNITURE CORP.,ėjo. Didelei poniai nebuvo 

pranešta apie tai, kas atsi
tiko. Todėl kelionės gale 
visko gali atsitikti. Gailes
tingą ponią gali apopleksija 
užmušti. Arba ji gali gele
žinkelių kompanija patrauk 
ti tieson ir pareikalauti tiek

telis radio-žurnalas, kuris į vaikas, paežeryje bežaisda- 
gaivina lietuvių - išeivių I mas ant akmenų krito taip, 
tarpe lietuvišką dainą ir kad galva atsimušė į akme- 
kartu per dainas primena nis. Nugabentas į Jaekson 
lietuviui senąją tėvynę, jos Park ligoninę. Rasta, kad 
laukus ir kvepiančias pie- besąs persiskėlęs galvą.
vas. Per dainas “Margutis’ ...... ......................
stengiasi įkvėpti visiems lie',

441X1 VV. 2«tli Mt.

“AUTOMATIC SCHEW MACHINE 
Setup" vyras — B. & 8. Nuolatinis 
darbas. 'Turi būti A-l, kiloki nc- 
atslšaukite. Kreipkitės prie Mr. E. 
Peters,
INDCSTlU.VL KCREW MASH1NE 

PRODUCTS CO.,
1654 W. ?5tli Pi.

Tel.: RAlHllffc 1606

MS RUETTE I’AIlK Ilt APY LLR R KI 
KAS KA TURITE MAINYTI ARBA 

NORIT PIGIAI VlllKl'I:

68th lr 8. Campbell Avė. 5 kam
barių mūrinis eottage kaina 13,600, 
(mokėti $600. 4 x

Ant Rockwell St. Ir 6 4th 6 kam
barių marinis bungalour, 2 karų 
marinis garadžlus, kaita 65.860.

6 kambarių medinis eottage — 
reikia pataisyti, kaina 6'.250.

4 fletų kampinis mūriais namas 
po 4 kambarius, kaina 6 '2.600.

2 fletų po 6 kambarius — 2 boi
leriai — bungalow stogi«. kaina 
68,600. 4 fletų marinis 1 amai po 
6 kambarius, ant 2 lotų j astatytas, 
įmokėti 61,400.

Bizniavau namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno lr lunch 
biznis — 6 gyvenantieji kambariai. 
Kaina 64,500. Savininkas priims ( 
mainus lotus arba didesni namą— 
pridės pinigais.

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

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

8021 8. VV'ertern Avė.
Tel. Rep. 3713 — Vak.. Pros. 1111

subankrutavos.

Užsimušė veteranas
Leo Fellenz, 47 metų am

žiaus, pasaulinio karo vete
ranas, savo namuose, 4747 
Kenmore avė., virto pro sti
klines duris ir užsimušė.

DIE MAKERS — A-l vyrai tik at
sišaukite. Aukščiausius užmokestis. 
Kreipkitės prie PAUL MAGMINE 
TOOL AND DIE WoRKS, 214 VV. 
lnstltuto_ PL

DIRBTUVĖJE PAPRASTI DARBI
NINKAI IR PAGELB1NINKAI. 
Nuolatinis darbas, patyrimas nerei
kalinga. UI'NTE BROTHERS, 3301 
I nuiklln Blvd.

HELI’ VVANTED — MOTERYS

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

Kreipkitės;
2334 So. Oakley Avė- Chicago. 111.

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. Trlpp Avė.

MERGINŲ, prie saldainių vynioji
mo, pakavimo ir pagelbėti prie ma
šinų. Nuolatinis darbas. Patyrimas
nerelkalingaB. BINTE BROI'REIta, 
330 I FraikklIu Blvd.

OPERATORKOS, patyrusios prie 
siuvimo, baitų 'duok" drabužių. 
Nuolatinis darbas, geras užmokes
tis. Kreipkitės; SNOWER A UO., 
361 W. Ulicstiuit St.

SIUVIMO Mašinų Operatorkos — 
prie "power"' mašinų. Patyrusios 
prie ferankų (draperies). Nuolati
nis darbas, gera alga. NATIONAL 
DRAPERV MANI l'.UTl R1NG CO. 
930 W. Roosevelt Rd., 3 JI. Td.: 
HAYniarket 06H«.

GERAS DARBAS GERAM 
VYRUI

Atsakomingas vyras yra reikalin
gas iškolektuoti pinigus Ii- surasti 
naujų vietų dėl (steigimo phoho- 
grafų biznio vietose. Turi būti ge
rai žinomas ir turi turėti gabumų 
patraukimui biznio. Turi būti ne- 
girtuoklis, teisingas ir atsakomin
gas. Rašydami priduokite pilnus 
faktus apie save pirmame laiške. 
Kreipkitės adresu — "Draugas,” 
Box 102, 2334 So. Oakley Avė.

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal
. Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cerrtiak Rd. 
EEN. J. KAZANAUSKAS, See. 

Turtas virš $1,000,000.00

parsiduoda duonos 
KEPYKLA

Parsiduoda duonos kepykla. Su na
mu arba vien biznis su rendos lysu, 
terminui kaip Ilgai norėtų. 34 me
tus dariau sėkmingą blzn|. dabar 
pasenau, noriu poilsio. Kas norės 
Išmokysiu ir pripratinsiu prie to 
amato. Norint pirkti ar ranuuot 
kreipkitės prie savininko:

LUDVVIK GOTOWTT,
2KO3 Ko. Emcrald Avė.. 

Chicago, III.
Telefonai: CALtunct 4939

RANDUOJASI KAMBARIAI
Turim 6 apšldomus kambarius 

dėl išrandavimo. Norim bevaikų 
šeimos kuri apsigyventų Juose. 
Kambariai visiškai jrengti tik rei
kalinga "bedroom" (rengimų. Krelp 
kitės: 7120 SO. RICUMOND AVE.

Anatomijos tėvas, Vesa- 
lius, — buvo katalikas.tuviškos dvasios ir . kartu

ragina nepamiršti savo se-
».rv .» ‘ «• •• H009 tėvynės. ~Draugo administracija' meUi8 m

24 d. yra rengiamas meti
nis “Margučio” suvažiavi
mas, kuriame sutiko daly
vauti Lietuvos prezidentai 
Antanas Smetona ir daug 
kitų įžymių asmenų. Prezi
dentas Smetona pasakys 
kalbą “Lithuanian National

•“Teko net keletą kartų 
susipykti: nepatiko šis ar 
tas. Kartais žinia 
paskelbimas, kartais turi^
nys. Bet kaž-kodėl niekad 
neteko nutraukti prenume
ratos. Esu Laimingas, kad 
tai nepadariau. Man rodos, 
laikraštiB yra kaip šeimyno
je kūdikis. Kūdikis auga, 
viskas, visuomet kuo geriau
siai nesiseka. Kas auga, tas 
mainosi, kas mainosi tas ir 
visaip mainoBi. Kuomet ge
rai viskaB mainosi tuomet 
viskas gerai, kuomet nege
rai vystosi, tuomet ir yra 
visko. Panašiai ir su laikraš
čio gyvenimu.

“Mačiau ką “Draugas” 
pergyveno. Man ir šiandien 
stebina, faktas, kad mes lie
tuviai katalikai galėjome jį 
išlaikyti, žinau, kad tik iš 
skaitytojų prenumeratų pi
nigų negalima laikraštį leis
ti. Greičiausia turite ko
kių stambesnių aukų 
užrašuose.

“Jūsų straipsniB “Iš pa
geltusių lapų” man kas-kart 
primena tas pirmas dienas 
kai “Draugas” ką tik pra
dėjo* eiti, kaipo dienraštis. 
Ir žiūrėkite sulaukiau to 
dienraščio penkių dešimtų 
metų amžiaus! Tai, brace, 
geras laiko šmotas.

“žinau, kad gerbiamas 
Tėveli perdaug laiko netu 
ri, bet norėjau bent žodelį 
po tiek ilgų metų pasiųsti 
ir padėkoti už siuntinėjimą^ 
man Laikraščio. Nors ir ne
kartą neužmokėjau, bet 
siuntinėjotc. Gal žinojot, 
kad senas “Draugo” skaity
tojas negali būt be “Drau
go”. Neapsirikot. Negalėjai?!, 
bet kai turėjau siunčiau 
Jums pinigus.

"Nesu čikagietis, tad ne-

yra labai dėkinga visiems 
tikietų grąžintojams už di
delį nuoširdumą ir taria di
delį ačiū.

Sekantieji sugrąžino po 
knygutę:

D. Maksvytis iš Chicago.
E. Galvidienė iš S. Bos

ton, Mass.
F. Borden iš Lyons, III. 
J. Martinlcus iŠ Chicago. 
J. Kurant iš Grand Ra

pids, Mich.
A. Žilius iš Chicago.
A. Zakaras iš Cicero.
J. Pauliukonis iš Law- 

rence, Mass.
R. Eitavičienė iš Montello,

Mass.
A. Kunevičienė iš Clinton,

Iowa.
1 Rev. J. A. Gervickas iš

savo i Manistee, Mich.
A. Butkus iš Chicago.
J. Barchas iš Chicago.
J. Brundza iš Chicago.
P. Zaura iš Cicero.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS• i
Nuo 0 ryto iki 3 vai. p. p. 
lr nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 33rd Plaee, 
Chicago, IU.

WHOLESALE

LIQUOR 
ĮSTAIGA

M. KANTER, tav.

IS vėlintame 
po visą 
Chicago

REMKITE
BENA

LIETUVIŲ
DRAUGA

L.

CONRĄD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis Ir Holiywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Rez.: - ENGlewood 5840

MUTUAL LIUUOR CO. 
4707 S. Halsted St
TW. BOFLEVARD 0014

W0l K STUDIO
194* S*?0, Street

M VINCEI’ PHOTOGRAPHY 

fU'VFSf PC* : !P! F l’KK E-

CHO* F » < p < VFTTE 2«.l
0

ARCHER STOKER SALES

FREEMAN STOKERIAI
ATYDA — Per Visą Šį Rugpiūčio Mėnesį Dar Yra 
Progos Kiekvienam Pirkėjui FREEMAN ŠTOKE 
RIO įsigyti gražų Stevvart-VVarner 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)
šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių 
išdirbysčių stokerius.

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius

Radios
Plumbing Įrengimus 

Aliejinius Pečius
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH BAGDON
. — Savininkas —

4704-06 So. Western Avo» Chicago, III.
Tel.: LAFayette 3133

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BLIUSKELIŲ
PIRŠTINIŲ

KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲ

KORSETU
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ I 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 VV. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

DINING ROOM SEKS — PAR- 
IXIK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
FR1UERATORS — VVASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
All NationaUy Adverttoed Items.

Alf X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestenn Avenf
Telefonas REPUBLIC 0051

&

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rodinas 
Jonas Jasinskas

Ant Labanauskas
H. Rajewskl 

“Shorty”

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, Iii.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

4
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Nekalto Prasid. Svč. Paneles Parapijos, Brighton Park,

Sekmadienį
VASARINIS

Nuoširdžiai kviečiame visus į Mūsų rengiamų Didžiausį, Sma
giausi ir Linksmiausį PIKNIKĄ.

Klebonas Kun. A. Briška ir Parap. Komitetas

VISOKIŲ LINKSMYBIŲ 

IR SMAGUMŲ 

VALGIŲ IR GĖRIMŲ 

DAINŲ - ŽAISLŲ

Brightonparkiečiai yra gerai pasižymėję surengime ypatingai 
Linksmų ir Smagių Piknikų, šį PIKNIKĄ ruošiamės surengti 
DIDŽIAUSI IR SMAGIAUSI iš visų.

ŠOKIAMS GRIEŠ

DIDELE IR GERA 

JAUNIMO MĖGIAMA 

ORKESTRĄ

Išlaikė žodįPo greito apsivedimo
Anita Weinstein, 16 metų 

mergaitė, gyvenanti pu tė
vais 37 W. Van Buren sf , 
slapta ištekėjo už Sollie 
Kaplan, 20, 6843 Clyde avė., 
Gary, Ind. Šliubas įvyko 
praėjusį šeštadienį. Tuoj 
po vestuvių nuotaka sugrį
žo pas tėvus ir pasipasako
jo, ką padarius ir kad neno
rinti grįžti prie vaikino.

Tėvai dabar rūpinasi tą 
šliubą anuliuoti.

J. M. Nicholas vykdo sa
vo žodį. Jisai yra valdyto
jas First National Bank of 
Englewood. Tame banke 
depozitų buvo virš septynių

Apiplėšė aldermoną ,
Chicagos alderraonas 

Malt Porten važinėjo auto
mobiliumi po savo 34-tą 
wardą. Jis žiūrėjo ar vis
kas tvarkoj. NetikėtaFprie

valstybėje, ir jau grįžo! X A. Šileikienė, jaunieji 
prie pareigų rugpiuėio 20 Sileikiai: Laura ir Pranciš-

milijonų dolerių. Jo ban- Kedzie avė. ir Palmer st.
du vyrai su savo mašina pa
stojo jam kelią. Pasirodė, 
kad tai plėšikai. Nuo al- 
dermano jie atėmė $108 gry 
nais ir $500 vertės žiedą.

jmu

Ieško dezertyro
Chicagos policija ieško 

John Warren Sim, 25 metų 
amžiaus, gyvenusio • adresu 
1300 W. 81 st. Jisai pabėgo 
iš Camp Wolters. Jisai ar- 
mijon buvo paimtas vasario 
mėnesį šių metų.

kas buvo 100 nuoš. geras. 
Bet jis praėjusį rudenį sa
kė, kad jei prez. Roosevel- 
asx vėl bus išrinktas, tai jis 
savo banko biznį -sulaiky
siąs.

Dabar J. M. Nichols prie 
to eina ir jau netoli galo. 
Jis savo depozitoriams pra
nešė, kad atsiiminėtų depo
zitus. Kad paakstinti pini
gų atsiėmimą, tai jis depo
zitoriams žadėjo dovaną — 
po plunksną $5 vertės To
dėl depozitų dabar beliko 
$32.000.

Tas bankas šauniai gyva

vo per 52 metu. Nichols 
sako, kad prez. Roosevelt 
taip dalykus veda, kad prie 
jo sąlygų nenorįs varyti 
biznio. Jis banko pilnai ne
uždaro dėlto, kad palaikyti 
čarterį. Jei po Roosevelto 
bankinio biznio sąlygos pa
gerės, sako Nichols, tai at
naujins savo biznį; jei-gi ne, 
tai banką visiškai uždary
siąs.

i - v • ■ - — » .7 *
Skanių, sveikų valgių paruošimui

HOTPOINT
ELEKTRINIS PEČIUS

S

X Prof. K. Pakštas, po 
Federacijos Kongreso, kele
tą dienų Lietuvos reikalais 
praleidęs New York’e ir 
Washington’e, vakar grįžo 
Chicagon.

X Ed. Kubaitis, Vilniaus 
Kalnelių savininkų Kubaičių 
sūnus, L. Vyčių centro val
dybos pakviestas redaguoti 
“Vytį’'. Naujas “Vyties” re
daktorius yra stambi mūsų 
laikraštijoj pajėga.

X Ona Bielskienė ir jos 
duktė Rūta vakar atvyko į 
Chicagą ir sustojo pas ši
mučius. Viešnia yra plačiai 
žinęmo veikėjo dr. Juliaus 
Bielskio, Lietuvos garbės 
konsulo Los Angeles, Cal., 
žmona. Jinai ir duktė beva- 
žinėdamos po plačią Ame
riką automobilium padarė 
virš šešis tūkstančius mai
lių.

X Juozas Mozeris, Sekre
torius Keistuto Savings and 
Loan Association, šiomis

d. 1941 m.

X “Toleikos” moterys sek 
madienį, rugp. 7 d., Labda
rių ūky dainuos, žais, šoks 
ir vaišinsis. Tai bus Moterų 
Są gos 21 kp. piknikas. Ti
kisi viešnių-svečių ir iš ki
tų kolonijų.

X Kun. Bronius Vitkus, 
MIC., negavo laiku vizos į 
Pietų Ameriką ir tokiu bū
du turėjo pasilikti Chicago
je kurį laiką. Pietų Ameri
kos valstybės stato visokių 
reikalavimų tiems, kurie no
ri pasilikti ant visados.

X Nap. Počulp, lietuvis 
Cherry Brand mėsų išvežio- 
tojas, jau davė žodį, kad 
pristatys reikalingų dalykų 
“Draugo” piknikui. Počulpo 
mėsos rūšiavimo sandėlis y- 
ra vienas moderniškiausių.

X A. E. Adams, 4538 Ful- 
lerton Avė.,' bažnyčių puo-

kus, B. Mikutienė, jaunoji 
Frances Mikutienė ir sūnus 
Ed, Jr. iš Cicero ir M. Ber- 
žinskienė su sūnum Edvar
du iš West Side smagiai a- 
tostogavo pas Dumkus Ce- 
dar River, Mich., taip pat 
aplankė pažįstamus Green 
Bay, Wis., Menominee, Es- 
canaba, Mich. ir k.

* X Chicagoje visokių esti 
vadinamų “Lietuvių Dienų”. 
Bet tikroji Lietuvių Diena 
bus per Labor Day Vytau
to parke. Tai bus metinis 
“Draugo” piknikas ir trau
kimas laimingo tikieto 1941 
Buick Special Laimėti.

X Anastazija Snarskienė,

X K. Skirmontienė iš 
Brockton, Mass., po dviejų 
mėnesių atostogų Chicagoj 
išvyko namo. Viešėdama pas 
Tautavičienę ir jos dukterį, 
3356 S. Lowe Avė., aplankė 
visas žymesnes vietas: TT. 
Marijonų seminariją, Šv. 
Kazimiero kapines, Labda
rių ūkį, visas lietuvių baž
nyčias ir per Žolinę dalyva
vo seserų kazimieriečių įža
dų iškilmėse. Sako, Chica
goj tikrai, yra kuo pasi
džiaugti. Tiek visko!

X Stelai Barzdaitei ir 
Stanley Kazlauskai ateinan
tį šešt., rugpiūčio 23, bus 
surištos rankos ir sumainy
ti žiedeliai Šv. Kilian baž
nyčioje. Kun. P. Cinikas, 
MIC., “Draugo” adm., Barz

žinoma So. Chicago veikėja (jaįtėg giminaitis dalyvaus
ruošiasi į Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų seimą, 
Pittsburgh, Pa. Ji yra daug 
vienuolynui pasidarbavusi: 
gavus keletą amžinų narių,

sėjas, šiomis dienomis ža- surengus pramogų savo na
dėjo atvykti su visa grupe 
“Draugo” Labor Day pikni
kan. Taip, visa eilė biznie
rių atsilankys į tą “Drau
go” tikrai Lietuvių Dieną, 
Vytauto parke.

iX Bankevičienė, Dievo 
Apvaizdos parap. veikėja,

> i'SCį /r/K- n *5 TA *

tiktai

$9750
su Jūsų senu pečiu

(Kaina gali būti pakeista be 
pranešimo)

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

Kai valgius gamini elektra, reikalingi vitami

nai, mineralai ir skonis sulaikomi-neišgaruoja

Visi

šie

patogumai

• Trys patobulinti Hi-Speed 5 karščių 
Calrod viršutiniai pleitai.

• 5-karščių Thrift Virtuvas su skoniu— 
užlaikančiu dangčiu.

• Visokio kepimo, skonį-užlaikantis pečius.
• Calrod kepimo/vienetą su karščio atmuša.
• Patobulintas “Broileris”.
• Vidus ir laukas — pilnai porceliuotas.

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

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

b

dienomis atostogavo Ba- j atostogauja Sand Dunnes, 
čuno Farmoje, Michigan I Ind.

uvroiiv

muose. Ir šįmet gavo kele
tą amžinų narių, kurių mo
kesčius pati nuveš. A. Snars 
kienė niekuomet neatsisako 
nuo pasidarbavimo visur: 
parapijoj, draugijose. Vi
suomet randa laiko.

•
X M. Sadeikienės, žino

mos visuomenės veikėjos 
name, 1632 W. 46 St., rūgs. 
12 d. bus smagi “bunco” 
pramoga, kurios pelną nu
veš šv. Pranciškaus sese
rims per jų vienuolyno rė
mėjų seimą, būsimą rudeny. 
Tikisi svečių iš arti ir to
liau.

vestuvių puotoje, kuri bus 
iškelta jaunosios motinos 
name.

X Ona Kazlauskaitė, ži
noma Bridgeporto veikėja 
ruošia daug ir gerų “grab 
bagų” “Draugo” jubilieji
niam piknikui.

X Penktadienį, rugp. 22 
d. Šv. Jurgio parap. bažny
čioj įvyks atmintinės šv. 
Mišios už a. a. Vladislovą 
Lipnickį, kurs su šiuo pa
sauliu persiskyrė rugp. 23, 
1936 m. Tai bus penkių me
tų mirties paminėsimas. 
Bus atlaikytos už jo sielą 
dvejos šv. Mišios 7 ir 8 vai. 
ryte. Giminės ir pažįstami 
pagal išgalę prašomi atsi
lankyti. Atminimą rengia 
velionio motina Ona Lipnic- 
kienė.

JtųJUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERI

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
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

r.

štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą” 
už vieną dolerį.

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių 
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

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

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANai 8010


