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Rusai Sakosi Prie Leningrado Nacius Sulaikė
Vokiečiai valdo Lietuvos 
nacionalizuotuosius ūkius

Padidinta patarėjų skaičius. Daugelis 
Lietuvos miestų karo sunaikinta. Vei
kia Raudonasis Kryžius

BERLYNAS, rugpiūčio 22 
d. (Telegrama) — Lietuvai 
paskirtasis komisaras von 
Renteln paskelbė, jog pata- 
riamojon tarybon be jau ži
nomų gen. Kubiliūno, Jur- 
gučio ir Germano, priskirta 
švietimo reikalams patarė
jas Germantas, komunaliam 
ūkiui patarėjas inžinierius 
Brunis, valstybės kontrolės 
patarėjas pulk. Puodžius. ' 

Germantas buvo saugu
mo spaudos šefas, o pasta
rieji du buvo Škirpos bendra 
darbiai Berlyne.
Vokiečiai valdo ūkį

Laikinai žemes ūkio reika 
lūs tvarko doc. Vitkus, fi
nansus Matulionis, ir teisin
gumo Mackevičius. Visi bu
vę Ambrozevičiaus vyriausy 
bėj.

Bolševikų nacionalizuotus 
ūkius, namus ir įmones tvar 
ko vokiečių skirti pareigū
nai. Mokyklų klausimas dar i 
nepaaiškėjo.
Raudonasis Kryžius vekiia

Lietuvos Raudonasis Kry
žius, kuriam vadovauja Dr. 
Garmus, jau veda šalpos 
darbą. Garmus kreipiasi į 
Amerikiečius per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių bandyti 
užtarti ištremtuosius Rusi
jon lietuvius tremtinius.

Išvežtiesiems gresia ba
das, šalčiai ir įvairiausi kan 
kinimai.

mima, jog vokiečių nuosto
liai Berlyne neskelbiama.

Bet esą manoma, jog vo
kiečių nuostoliai esą mažes
ni už rusų, nes vokiečių žy
giavimas į rytus nenusilp- 
nėjęs.

Persai atsakė anglų
■ i

reikalavimui

LONDONAS, rugpiūčio 22 
d. — Pranešama, jog Irano 
(Persijos) vyriausybė atsa
kė į Anglijos ir Rusijos me 
morandumą, kuriuo buvo 
reikalaujama, kad iš Irano 
būtų ištremta nacių turistai 
ir technikai.

Atsakymo turinys kol kas 
neskelbiama, bet pareiškia
ma, bet pareiškiama, jog jis 
esąs svarstomas.

Vakar buvo pranešta, jog 
Anglijos kariuomenė prade 
jusi žygiuoti persijon, bet 
šiandie šie pranešimai už
ginčijami, nors patvirtina
ma, kad anglai koncentruo
ja kariuomenę Irano pasie
nyje.

Sakoma, jog Anglijos už
sienio ministeris Edenas 
baigiąs prarasti kantrybę 
dėl Irano lūkuriavimo. Jis 
greičiausiai pareikalausiąs, 
kad vokiečiai tuojau būtų 
ištremti, arba kitaip Iranui 
teks pakelti karas.

Nukentėjo miestai
Lietuva smarki&i nukentė 

jo nuo rusų valdymo ir ka
ro. Karo metu yra dalinai 
ir visai sudegę Jonava, Aly
tus, Marijampolė, Vilkaviš
kis, Raseiniai, Tauragė, Kre 
tinga, Gargždžiai, Rietavas,
Kražiai, Varniai, Kelmė, An 
driejavas, Skuodas, Tryš
kiai, Zarasai, ir daugelis ki
tų miestelių ir kaimų.

Savųjų lėšų, pasak dr.
Garmaus, neužteksią Lietu
vai atsistatyti, todėl ir lau
kiama parama iš šalies. Pir- 
mojoj vietoj esą laukiama ir g. ™ 
tikimasi, kad nepamirs savų ciją ,r pasiDrieSinim,

Siamas esąs pasi
rengęs gintis

Sugavo slapukus

SM
i "Draugas” Acm* »*ioph<">T<»)

Vokiečių komanda sučiupo kviečių lauke būrį besislapstančių raudonarmiečių, ku
rie išgąstyje kelia rankas aukštyn ir pasiduoda.

Naciai šaukia 
kariuomenėn 
savanorius

BERLYNAS, rugpiūčio 22 
d. — Šiandie Vokietija krei
pėsi į savo jaunuosius vy
rus tarp 17 ir 45 metų am
žiaus, kad jie stotų kariuo
menėn savanoriais ir papil
dytų stormtruperių būrius, 
kurie visados eina pirmose 
eilėse rytų fronte.

Tuo pačiu laiku vokiečių 
pranešimai skelbia, jog na
cių kariuomenė nesuvaldo
mai veržiasi Leningrado lin 
kui.
Rinktinai kariai

Autoritetingi vokiečių 
sluogsniai pareiškia, jog tai

BANGKOKAS, rugpiūčio 
22 d. — Savo radio kalboje. 
Siamo ministeris Vadakarn

jų Amerikos lietuviai. 
Vokiečių laimėjimai 

Telegramoje taip pat pra
nešama apie skelbiamus vo

Vokiečiai skelbia apie 
milžiniškus sovietų nuostolius

Rusai tebeveikia užfrontėje. Lening- 
radui pavojus didėja

MASKVA, rugpiūčio 22 d. 
— Šiandie pranešama, jog 
Rumunijos pajūroje sunai
kinta Vokietijos transporti
nių laivų grupė prikrauta 
karo reikmenų ir kariuome
ne paramai Ukrainoje kovo 
jantiems vokiečiams.

Prezidentas paskel
bė tarnypos 
pratęsimą

Japonai nori Amerikos
garantijų prieš bazes

TOKIJO, rugpiūčio, 22 d. 
— Japonijos vyriausybės at 
stovas šiandie pareiškė, jog 
Japonija Jungtinių Valsty- 
bųi garantijos, kad rytiniam 
Sibire nebus įsteigta Ameriįsteigta

Rusai reikalaują 
anglų pradėti 
atakas vakaruose

LONDONAS, rugpiūčio 22 
d. — Anglijos visuomenei ir 
spaudai reikalaujant, kad 
vyriausybės dabar pradėtų 
žygius prieš Vokietiją infor 
muotieji užsienio ministeri
jos sluogsniai praneša, jog 
Maskvos karo misija Londo

yra tik paprastas techniš- ne kreipės į ministerį pirmi
kas žygis ir stromperių bū
riai nesą nukentėję tokių 
didelių nuostolių, kad jiems 
dabar jau trūktų karių.

Stormtruperių dalinius su 
daro rinktiniausi Vokietijos 
kareiviai ir paprastai jų tar 
nyba yra 12 metų laikotar-pareiškė, jog jokia valstybė 

neužims Siamo be griežčiau j pie, bet. atsišaukime tarny
šio siamiečių 
mo.

pasipriešini-

Dar kartą pakartodamas

kiečių |aimėjimus, kurie jau -g., 
anksčiau buvo paskelbti 8

pasipriešinimą 
kokiam užpuolimui, ministe 
ris pareiškė, jog “laisvais 
žmonėmis mirti yra daug 
geriau, negu gyventi ver-

ba pakirstoma į tris dalis: 
karo laikui, keturiems ir pu 
sei metų ir 12 metų.

Šie naujai pašauktieji ka 
riai daugiausia būtų naudo
jami tvarkymui okupuotųjų 
kraštų.

ninką Churchill, kad būtų 
pradėtą ofensyvą prieš na
cius vakarų fronte ir tuo 
būdu sumažintas spaudimas 
rytų fronte.

Rusai užginčiję, kad jiems 
trūksta tankų, kareivių ar 
karo orlaivių, bet jie tvirti
na, jog anglai dabar turėtų 
pradėtų veiksmus kur nors 
vakaruose, kad tuo būdu Vo 
kietijos aviacija būtų pri
versta padalinti savo jėgas.

Londone eina gandai, jog 
rusai reikalauja, kad šią 
ofensyvą anglai pradėtų 
tuojau ir jog naciai skubina 
žygius Ukrainoj ir Lenin
grado fronte, nes jie bijosi, HELSINKIS, rugpiūčio 22 
kad anglai gali sutikti su d. — Suomijos vyriausioji 
rusų reikalavimasis. karo vadovybė šiandie pra-

Anglijos spauda įspėja, ne^®< užimta rusų tvir-

kos bombanešių bazių.
Jis taip pat pareiškė, jog

Japonija remtai susirūpinu
si Amerikos siunčiamąja pa 
rama Rusijai vien tik dėl to,

HYDE PARK, N. Y., rug-. 
piūčio 22 d. — Prezidentas 
Rooseveltas šiandie paskel
bė kad karinė tarnyba sava 
noriams, pašauktiesiems ka 
riuomenėn, rezervistams ir 
nacionalės gvardijos na
riams pratęsiama dar aštuo 
niolikai mėnesių.

Pagal šį paskutinįjį įsta
tymą asmenys,z ištarnavę ka 
riuomenėje dvyliką mėnesių bomba.

Bent du laivai esą nuskan 
dinti ir trečiasis padegtas 
ir paliktas liepsnojąs.

Leningrado fronte atrodo, 
lyg raudonoji armija prade 
da sulaikyti besupančius 
miestą vokiečius, nors ru
sai patys pripažįsta, kad 
pavojus Leningradui, atram 
didžiausiam Rusijos miestui 
esąs didelis.
Kontratakos tebevyksta

Centriniam fronte, nors ir 
pripažįstama, kad vokiečiai 
užėmė Gomelio miestą, ta
čiau kontratakos tebevyks- 
tančios ir raitininkai d^ ą 
vokiečiams didelių nuoste 
Iių prasiverždami giliai į na 
cių užfronte.

Vokiečių aviacija šiauri
niam fronte, pasak rusų, de 
danti visas pastangas, kad 
padarytų kelią nacių bomba 
nėšiams Leningradui bom
barduoti, bet iki šiol mieste 
esą nenumesta dar nė viena

kad toji parama gali būti
siųsti, pro Tolimiau- gaii būti'paleidžiami, jei jų^^ „ _ ______,
us ir čia galį iškilti tarnybos nebereikalautų Milžiniški rusų nuostoliai 

krašto saugumas.
sius Rytus 
nesusipratimų.
Pasitarimų būtinumas 

Pasak kalbėtojo, Jungti
nės Valstybės ir Japonija 
turinčios pradėti visą eilę 
pasitarimų, kurių metu bū
tų išrišta nepatogumai, jau 
čiami, kai abiejuose kraštuo 
se paskelbta finansinių iš
teklių sulaikymas.

Informuotieji sluogsniai 
pareiškia, jog Japonijoj san 
tykiai su Anglija ir Ameri
ka esą kiek sušvelnėję. 
Užginčija užstatus

Rezervistai gali būti pa
leidžiami namo, jei tik jų ne 
bereikėtų, tam nuostatus 
tačiau sudarys karo sekreto 
rius.

Pasauly
MASKVA. — Rusai pra

neša, jog Rusijos pajėgos 
sunaikinusios pakartotinas

SąrySyj su suvaržymais' P*™“*
’ J J “N” upę (greičiausiai Dnie

prą). Šiose kovose vokie-švetimšalių išvažiavimui iš 
Japonijos, vyriausybės ats
tovas pareiškė, jog Japonija 
niekados nemaniusi palaiky 
ti jų užstatu, nes to, girdi, 
neleistų jų tradicijos ir ci
vilizacija.

Todėl paskutiniuoju laiku 
Japonijos vyriausybė ir su
dariusi galimybių išvykti 
Shanghajun 26 amerikie
čiams.

Suomiai užėmė 
sovietų tvirtovę

čiams padaryta daug nuos
tolių. Sunaikinta aštuoni 
tankai, 29 sunkvežimiai ir 
800 kareivių.

KOPENHAGA. — Minis
teris pirmininkas okupuoto
sios Danijos pareiškė, jog 
Islandija neturėjo pasirinki

BERLYNAS, rugpiūčio 22 
d. — Vokiečių generalinis 
štabas išleido naują prane
šimą, kuris skelbia apie nau 
jus milžiniškus rusų nuosto 
liūs. Paskutinieji vokiečių 
pranešimai sako, jog belais 
vėn esą paimta 1,250,000 
rusų kareivių.

Centriniam fronte, pasak, 
vokiečių, vyksta veiksmai 
visu frontu. Į šiaurvakarius 
nuo Kijevo, priešas traukia 
si į anapus Dniepro. Esti
joje ir leningrade vokiečių 
kareiviai pastoviai žygiuoją 
pirmyn. Ukrainoje naciai už 
ėmę Ačakovą, apie 45 my
lias į rytus nuo apsuptosios 
Odesos.
Rusai užfrontėj•

Tačiau tuo pačiu laiku au 
toritetingi vokiečių sluogs
niai pripažįsta kad kai ku
riose vietose, pavyzdžiui, 
Ukrainos pietuose ir apie

mo Jungtinių Valstybių ka- Pinsk4. tebeveikia paskiri 
riuomenės okupacijos klausi kariuomenes daliniai,
mu. Tuo tarpu, pasak minis 1 Tuo būdu šie rusų kariuo- 
terio, labai galima, kad ir ! menės daliniai jau atsira-
Islandija būtų įvelta į karą.

“Drauge”, bet taip pat pažy

Lordas Halifaxas 

atvyko Anglijon

Siamo radio pareiškė žmo 
nėms, jog vyriausybė pilnai 
pasitiki japonų ir anglų už
tikrinimu, kad jokia ataka 
nėra planuojama, bet įspėjo 
juos pasiruošti priešorlaivi- 
nes slėptuves, nes to reika
laująs paprastas saugumas.

LONDONAS, rugpiūčio 22 
d. — Anglijos ambasadorius 
Amerikai šiandie bombane- VICHY. — Per paskntinią- 
šiu atvyko Anglijon. sias dienas suareštuotieji

Informuotieji sluogsniai virš 6,000 žydų pasiųsti dar 
pareiškia, jog esą galima ti bo stovyklosna, kai tuo pa- 
kėtis, kad lordas Halifaxas čhi laiku komunistTnis judė- 
Washingtonan grįžtų rugsė- ji mas pradėjo plėstis Pran- 
jo mėnesio pabaigoje. * cūzljojė.

WASHINGTONAS, rugpiū
čio 22 d. Irano ministeris 
Schayesteh po konferencijos 
su Valstybės sekretorium 
Cordell Hull pareiškė, jog 
Iranas esąs pasiryžęs pasi
priešinti agresijai, nežiūrint 
iš kur ji paeitų.

“Jei net mus būtum skai
čiumi”, pareiškė ministeris”, 
mes kovosime, kad apgfntn- 
mėm savo neutralitetą. Ar 
pavojus yra iš Vokietijos, 
anglijęs ar Rusijos, skirtu
mo nedaro”.

kad geriausia proga duoti 
smūgį naciams yra dabar 
ir kad anglų laimėjimas pri 
klauso nuo Rusijos išsilai
kymo.

ORAS
Giedra ir vėsiau. Šiaurry

čių vėjai.
Saulė teka 6:05 vai., saulė 

eidžias 7a40 vai.

tovė Kakisalmi, 75 mylias 
į šiaurę nuo Leningrado, su 
naikinta vieną divizija, visiš 
kai išsklaidvta kiti ir pada 
ryta nuostolių kitoms trims 
rusu divizijoms.

Karo vadovybės komuni

ROMA. — Italijos aviaci
ja pravedė sėkmingas orlai
vių atakas Maltoje, šiauri
nėje Afrikoje, Libijoje ang
lai pravedė bombanešių ata 
kas, kurių metu padaryta 
nuostolių Bengazi ir esą žu-
vodų Imr*T , TOKIJO, rugpiūčio 22 d.

— Japonijos kabinetas šian-
STOCKHOLMAS. — Šve- die priėmė naują planą, pa-

do vokiečių užnugaryje.

Be suimtųjų rusų karei
vių vokiečiai pabrėžia, jog 
sunaikinta ar paimta virš 
11,000 rusų orlaivių ir už
imta virš 300,000 kvadrati
nių mylių Rusijos teritori
jos. •

katas praneša, jog į šiaur- dijos spauda pradėjo griež- gal kurį bus mobilizuojamos 
vakarius nuos Ladogos eže- tą protestą prieš komunis- visos žaliavos, kad tuo hū lu 
ro raudonosios armijos dali' tų partijos legalizavimą Šve
niai apsupti ir 168 divizija dijoje, nes p sak spaudos, 
beveik visiškai sunaikinta, tai esą daugiausia vokiečiai 

Kakasalmi tvirtovę šuo- komunistai, apmokami Mas
iniai paėmė vakar. kvos pinigais.

Japonija įstengtų tapti si 
vistovla ir sukoncentruoti 
rytų Azijos angį įir geležį į 
savo rankas.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
1$ WAUKEGANO PADANGES

Buvo linksma ir 
smagu. Skambėjo 
lietuviška daina

3) Radio — Ona Stanulie
nė, 4) toast-master — My-

D • i_i v i kolas Galinis.Bukaitis ir klebonas kun.
J.1 Čužauakas. | Vkas pelnas

WISCOHSIHO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos kronika

Kiekvienas dalyvavęs tūks
tantinėj minioj žmonių, Lie
tuvių Dienoj, ir Dainų Šven
tėj, kuri įvyko rugp. 17 d., 
Fcus Park, tikrai jautėsi 
esąs geras Amerikos pilie
tis, bet ir tikras patriotas 
lietuvis, čionai su visais gė
rėjosi gražia lietuviška kal
ba, klausėsi žavėjančių, lie- 
tuviškiį dainelių; tioAai lie
tuvis lietųy|. pažiųo, svpiki- 
nosi, vaifiinosi ir nieko ne-; 
vartomas linksmai šneku-i *•

t Eikvos;
1 i Nors Si jau penkta iš ei
lės metinė šventė pas mus 

’ Waiukegartė, bet kas met vis 
darosi1 gyvesnė,' įspūdinges
nė, i r akai t lingesnė. Reikė
tų tą tradiciją ‘ ir toliau,

■ kaip galima, palaikyti. Tie
sa, tie patys seni veikėjai 
pavargsta, dėl td stengtasi 
patraukti daugiau iš jauni
mo, kad užimtų jų vietas. 
Žinoma, su pagalba senes
nių. :

šįmet, ir praeitą metą, 
tas buvo daroma ir vaisiai 
labai puikūs. Jiems vado
vaujant, senesniems pade
dant, patraukta daugiau iš 
jaunimo prie lietuviško vei- 
ki$<ą iškyla daugiau geres
nių suiųau^mų-ir visatą stei
giamas; išpildyti., »

! Kaip 'žinoma, yra skiria- 
1 mas Šv. Baltramiejaus nau

jos bažnyčios morgičiaus 
fondan. Kiek liks pelno, ra
šant šią korespondenciją 
dar nesužinota. Bet tūks
tantinė numatyta.

Šv. Baltramiejus
Globėjas mūs parapijos ir 

vyrų draugijos bus švenčia
mas sekmadienį, rugp. 24 d. 
Visi šv. Baltramiejaus dr- 
gijos nariai “in corpore” eis

Svečiai pas mus
O jų buvo skaitlingai. Jie 

per garsiakalbį taip pat 
sveikinimus reiškė:- kun. P.
Činikąs, MIC., dienraščio 
“Draugo’1 adm., kuris sykiu 
kvietė vankegsniečius atva
žiuoti f dienraščio pikniką 
Labor Day. įspūdis padary
tas geras ir manoma nema
žai dalyvaus. Dabar organi
zuojama karavanas automo
bilių, o, gal, ir busų. Ignas 
Sakalas, “Draugo” persona- įškiauaytį šv. Mišių (šu

Susirinkimai
Ryt dieną, po pirmų šv. 

Mišių, įvyks Tretininkų su
sirinkimas. Po sumos — šv. 
Benedikto dr-jos.

(vairumai
Pereitą sekmadienį kun. 

Pr. Aukštakalnis, MIC., pa
krikštijo Albino Luko ir 
Pranciškos Valauskaitės sū
nų vardu Robert. Krikšto 
tėvais buvo Jurgis Luckas 
ir Anna Morzfeld.

Mirties šmėkla aplankė 
mūsų parapiją ir tris žmo
nes iš mūsų tarpo paėmė. 
Rugpiūčio 18 d., iškilmingai j 
palaidotas Kostantas Kle- 
vickis, senas šios parapijos 
narys, užauginęs didelę ir 
gražią šeimyną. Laidotuvių 
rytą šv. Mišias, prie didžio
jo altoriaus laikė klebonas 
kun. Pr. Skrodenis, MIC., 
prie šoninių altorių kun. A. 
Jeskevičius, MIC., ir kun.

Parapijos mokykla prasi
dės rugsėjo 4 d. Dabar jau 
laikas tėvams rūpintis, kad 
vaikučiai lankytų katalikiš 
ką mokyklą. Dabar, kaip 
niekad pirmiau, laikas, kad 
vaikučiai, sykiu su pasauli
niais dalykais, mokytus ir 
tikėjimo dalykų.

Seserų namas ir mokyk
la iš lauko nudažyti. Vie
nas kambarys ir iš vidaus 
nudažytas. Tikimės, kad ir 
visas mokyklos vidus ir sa
lė šįmet bus išdažyta. Ku
rie dirbo, tai buvo iš para-

pijonų. Jų pavardės jau bu 
vo paskelbtos. Nuoširdus 
jiems ačiū.

Mūsų klebonas kun. 
Skrodenis, MIC., buvo 
vykęs keliom savaitėm pa
sigydyti ir pasilsėti. Grįžęs^ 
gerai atrodo. Matyt, kur 
buvo, ten saulė stipresnė, 
nes gerokai nudegęs. Sako, 
dalyvavo ir Marianapolyj 
Kalvarijų šventinime. Kal
varijų stotys yra gražios* 
Tai bus Amerikos lietuviu 
šventovė.

Pr.
įs-

Jonas šaulys, MIC. Pasku _____________________________
tinį patarnavimą išreiškė AMERIKOS LIETUVIŲ DAR I ARŲ DRAUGIJOS MARlAf

lo narys; pakliuvo į darbą: 
ne vien kad linkėjimus tei
kė, bet . ir lietuvaites vaini
kavimo ceremonijose turėjo 
kalbą pasakyti. Gerai kaip 
svečiu atvažiuoja. Kiti lin
kėjimus reiškė: A. Laurai
tis iš Kenosha, N. Kulys, 
“Muzikos žinių” red., P. Šal- 
timieras, kun. A. Jeskevi
čius,' MCC., Racino klebo
nas ir kiti.
Dainų šventė »

Po įvairių lenktynių, žai
dimų ir lošimo, šv. Baltra- 
miejauš ir Šv. Petro iš Ke
nosha chorai atidarė dainų 
šventę. Chotams dirigavo 
varg. Stasys Žylius, o pia
nu akompanavo varg. Pra
nas Bujanauskas. Gražiai 
nuskambėjo lietuviška dai
na. Malonu buvo klausytis

mos). Prašomi susirinkti 
9:30 ryto Lietuvių Audito- 
rijon. Iš čia visi eisim į baž
nyčią.
Jau 25 metai 

Rugp. 21 d. suėjo 25 m.,
kaip Pranas ir Marcelė Bu- 
janauskai susirišo iki grabo 
lentos. Sidabrinio jubilie
jaus bankietas surengiamas 
draugų ir pažįstamų įvyks 
šį vakarą, Lietuvių Audito
rijoj. Enrikas

Po Lietuviu Diena 
besisukinėjant

X žekienė, populeraus
Waukegane gydytojo J. žė- 
ko motina puikiai darbuo
jasi “Draugo” Labor Day
pikniko tikietų platinime. 

“Jaunimo giesmės” (Nauja-( Nespėja vieną knygutę iš- 
lio), “Važaviu dieną” (Šim parduoti, tuojau pareikalau-
kaus), Alice Vaitekūnaitės 

.eolo “Kur bakūžė samanota
Šįmet pirmininku šios die- (Šimkaus) ir “Ah! sweet

nos buvo Juozapas Petraš
ka, vice pirm. Ant. Sutkus, 
rąštiainfcavoEmilija Ka- 
činsiw(itė, iid>. buVo Alekas

mistery of love”,- paskui vėl 
chorų “Tai gražios dienos 
pavasarėlio’’, ir “Laikas na
mo’’ (Šimkaus). Abu chorai,

Jankauskas. Programo vedė; gerų vadų Vedami, gerai pa-
• k V ± * i- ’a- _ !• S S X • .vjas grfraifitojasibuvo Juozą 
pas Matulėnas, Jr., sūnus a. 
a. Juozo Matuleno, buvusio 
seno “Draugo” agento ir ge
ro patrikta.; Jis seka ,-tovo 
pėdomis^ Uattf padėjo 'Jonas 
Jakutis.
Įžanginės kalbos

Atidarant,Lietuvių Dieną, 
jos reikšsaię ir lenkėjimus 
pasisekimo pasakė J.' Pet
raška, Jakutis, V. Skirius, 
J. Matulėnas, Bart Tyrrell, 
Waukegano chief of polise, 
J. Dromey, majoras North

sifodė. Daugelis net taip iš
sireiškė: “Po šimts pypkių 
gražiai dainuoja!”

Populeriausia lietuvaitė 
Buvo \ apvainikuota Mar-

gorie Ašmutė. Šalę jos bu
vo: Elena Rumšaitė, Dara
ta žigaitė, J. Rutelioniūtė ir 
Marion. Jonaičiūtė. Visoms 
įteiktos* gražios aukso do
vanos.

Laimėtojai

1 Pirkę tikietus, didžiausias 
laimėję dovanas: Ji) Mix- 
master — Jonas Petraška,

Chicago, A. J. Sutkus, G. P. 2) Roaster — Davė Grana,

if
AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 

PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVA>S I8^OK ĖJIMAIS.

* v . *r ARKOM; IR tavpimo reik AI. AIR kkeipkjtar prie

st.
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH P. ORIBAPRKAR, Hemui ry

VAU: Pirm., Ketvir.. ftęėfd. t IMI i. t.; Antr., Trcttari.. • iąj 5 y. p.

DABAR < a 1 ANT PADĖTŲ 
MOKAME PINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tauplnla, yra Apdrausti Iki SS,000.00, 
Per Federal Savings and Loan Insurance Corp., Waahlngten, D. C.

ja daugiau. t
X Waukega.no lietuvių 

ruošiamos vadinamos “Lie
tuvių Dienos” kas met da
rosi didesnės, visais atžvil
giais įvairesnės ir sutrau
kia daugiau žmonių, šįmet, 
be kitko, išpildyta ir dainų 
programa dviejų chorų (pa
rapijinių) : Wa ūke gan ir Ke
nosha.

X J- Matulėnas, Jr., Lake
County Assistant Supervi- 
sor, yra puikus programų 
vedėjas. Puikiai vartoja abi 
kalbas — lietuvių ir anglų. 
Be to, yra parapijos choro 
narys. Jis yra sūnus J. Ma- 
tulėno, kuris gyvendamas 
buvo dienr. “Draugo” agen
tas. Priežodis sako: obuo- 
lis nuo obels netoli rieda.

X Dr. J. žėkss, Wauke- 
gan, III., yra plačiai žino
mas ne tik tarp lietuvių, bet 
ir tarp svetimtaučių. Laisvu 
laiku padeda lietuvių vedi
me ir yra visų gerbiamas. 
Neseniai su savo žmona va
žinėjo po California ir bu
vo malonus svečias prel. J. 
Maciejausko. Pažymėtina 
dr. J. Zėkas puikiai lietu v .š 
kai kalba ir domisi visa’s 
mūs tautos reikalais.

X Aliee V ai tekūną i tė — 
vaukeganiečių lakštingala. 
Lietuvių Dienos dainų prog
ramoj Šimkaus “Kur bakūžė 
samanota” ir dar viena dai
na sužavėjo klausytojus.

X Waukegan lietuviai į 
savo didesnius parengimus 
ne tiktai patys visi — iš

Kito mėnesio pradžioj 
kun. Pr. Aukštakalnis, MIC. 
pradės eiti Milwaukee lie
tuvių parapijos administra
toriaus pareigas ir ten ap
sigyvens.

Racine parapija priskiria
ma prie Kenoshos. Tą pa
rapiją prižiūrės kun. A. Jes- 
kevičius, MIC., gyvendamas 
Kenoshoj. Dabar tiktai lau
kiama arkivyskupo patvir
tinimo.

dugno — suvažiuoja, bet ir 
svetimtaučių ir žymių as
menų sutraukia. Ir buvusioj 
Lietuvių Dienoj No. Chica
go majoras ne tik dalyva
vo, bet pasakė puikią kalbą 
išgirdamas lietuvių vienin
gumą ir ragindamas visuo
met to vieningumo laikytis.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIU GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Suvirt 30 metų praktikavimo aklų 
taisyme Ir gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akis, trumparegyste
Ir toliregyate:
palengvina aklų {tempime, praSallns 
galvos skaudčjlmų, svaigime Ir akių 
karėti.

MODEIlNIflK IAUSI, TOBULIAUSI 
EGZA MINAVIMO B F DAI 

Specl&lS atyda atkreipiama | valkų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS:
10-toe iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutarti-

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1878

PIRM NEGI' KIRKSITE
MATYKITE MUS J

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatvmų ai 
pataisymų — Nieko |mok«tl — t 
metai Umokėtl — Apkalnavtmaa 
dykaL

Lietuvi. Pardavėjas
Stanley l.itvrinaa — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VKJ. 1272

žmona, vaikai, giminės ir 
draugai nulydėdami į šv. 
Jurgio kapines.

Rugpiūčio 18 a. palaido
tas Petras Jutis, veteranas, 
ilgai sirgęs.

Rugpiūčio 19 d. palaido
tas Šv. Jurgio kapinėse Juo
zas Dapkus, 28 metų, kurį 
netikėtai užklupo mirtis.

Lietuvių Diena ir Dainų 
Šventė įvyks Šv. Petro pa
rapijos salėj, rugpiūčio 31 
d. Atvyks Waukegan para
pijos choras ir bus daug 
svečių iš Sheboygan, Port 
Washington, Milvvaukee, Ra 
cine, Waukegan ir Chicago. 
Visi nuo.Jrdžiai kviečiami 
tą dieną atsilankyti ir links
mai su svečiais praleisti.

Šįmet susilaukėm naujų 
seserų Pranciškiečių. Virši
ninkė yra sesuo Lucija, se
suo Čelesta,
Turime vilties, kad naujos 
seserys tęs toliau tą veiki
mą ir darbą, kurį dirbo se
serys Rozalija ir Gloria.

Res. 6958 So. Talman Ava.
Raa. TaL GROvehill 0617 
Oftioa tet HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2-aA ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 W. Marguette Road

TeL OANal 6188

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

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPūblic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1930

TeL YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Otiso vai. nuo 1—S; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS s 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANaJ 0257
Rez. tel.: PROspect 665.

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avi 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie\

6 iki 9 vaL vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI
7

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

sesuo Cecilia.f1446 S°- 40th 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 4278

TaL YARds 8146
VALANDOS: Nuo xl iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Taipgi akinius pritaikau. f
3343 So. Halsted Street «'

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa, leisdami 
Ueksamlnuotl Jas modernUkiausla 
metodą, kurių regZJlmo mokslas 

gali sutelkti.
U MOTAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų aklų įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lS-toe
Telefonaa CANAL 8523 — Chlcagn 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 3:00 a. m. Iki S.30 p. m. 

Trefi. ir Sritt: 3:00 A m. iki
t:«3 p. na.

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

Ofiao tt. OANal UM
VzL: 8—4 ir 7—•

Tel. OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roa' 
Ofiso VALANDOS 

1 — 4 ir 1:30 — 8^0 vakan 
ir pagal sutartį.

Tėti Z15Z
Tai. YARda 8846

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Btraet

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

Ofteo T«L:
VMaia 1886

DR. RAŠKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Btreet
LIGONIUS PRIIMA į 
Kasdien zue 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečlad. Ir Sekmad. tik sueita rius.

Bzzid. TaLi 
PROspect 86Z4

♦

.J

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted SL
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrus} lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budrike Radijo Pregonunai:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
VVHPC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai., vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

. Tf

Telefofnas: HEMloek 5S4Z

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 

6757 So. Weatern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo i iki 8! Vak. 7 iki 3 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANaJ 7389

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rez. telefonas SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. V. L SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais it
Penktadieniais. "

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

(2-troe lubos)
TeL MUhray 8880 < Chicago, UL

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

Sekmad. nūn 10 iki 12 vai, ryto.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao Ukfoi

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

Tel. YARda 0994 
Rez. Tel. KENuood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 va,.

la.,*Kautynėse per neprikiš^ 
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lala 
vėe verta tauta.

Waukega.no


Šeštadienis, rugp. 23, 1941

C

LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE 
OF ILLINOIS REIKALAI

(Sekretoriaus J. Varkalos ketvirtoji ra
dio kalba, pasakyta iš stoties WFHC, 
ketvirtadienį, rugpiūčio 21 d.)

Užbrėžtas darbas 
1941-1942 metams

Labas vakaras!

Suvienytos Amerikos Vai 
Btybės pralenkė senąjį “kra 
jų” Europos pasaulį dėl to, 
kad į šį kraštą atvyko imi- 
gratnai drąsuoliai, gražiau
siam savo amžiuje, pilni pa
siryžimo ir pajėgumo dirbti. 
Amerikai nieko nekainavo 
ateivio auginimas ir auk
lėjimas. Čia, Amerikoje, 
mes radome prielankias de- 
mokritine ssąlygas, kuriose 
suradome sau darbo. Pagel- 
bėjom išvystyti šią šalįa 
iškirtom miškus, įtaisem 
kelius, pastatėm fabrikus,
namus; pakelėm ir savo ger i parodytų, kaip ant delno,
būvį aukščiau, negu kad 
yra bile kur šiame pasau
lyje. ;

Proporcionaliai imant,
mes, lietuviai, esame žymiai Lietuvos ateivių veiklą gali-

prie virš minėto
10 šios šalie 

įviai atvykom į šią sai

prisidėję

industrializacijos laiku, ka
da miškams, mainoma fa 
brikams darbininkai feuye 
labai reikalingi.

Pirmieji lietuviai, drauge 
su latviais, atvyko į Amę-

A

ųyO
1 i I

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
Ar norit registruoti laišką 
•špirkti “Money Order”, ad- 
drausti siuntinius? Kreipki 
tės į “Draugo” raštinę!

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

Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą“ 
2334 So. Oakley Avė., Chica
go. UI. Canal 8010

0
• Litttn tt

MLINDECH’S 
TU60SLIV-IU ERICII 

RADIO BROADCAST
Rvary Saturday, 1130 t. 2:30 P JL

STATION WH1R
1480 kflaeyclM

(Vtrat BUtfea «a Ymr DUq Į 

• Paaturlną a sropraa af « 

Folk MuiloYugoslav

NELAUKITE...
. . . rytoj gali būti per vėlu!

Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus, 
baldus, automobilius. . . sn atsakomin- 
goms kompanijoms, per mūsų Apdrau
dos AgentūĄ. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49tb Court Tel. Gcero 412
WE WRITE UP AND RENEW INSURANCE OP ALL KIND8.

• Automobile • Pire • Tornado • Furniture • Pl.ie GIm. ♦

riką gale septinioliktojo 
šimtemečio. Tūkstančiais 
lietuvių važiavo į Ameriką 
nuo 1904 iki 1915 metų. Pa
saulinio karo metu mažai 
kas atvyko. 1925 metais imi 
gracija tapo aprubežiuota. 
Dabar į metus gali atvykti 
tik 336 lietuviai.

Kaip biznis, taip ir vals
tybė, ar tauta, yra veikli ir 
sėkminga, jeigu veikia or
ganizuotai.

Lietuvos išeivija turi įvai 
rios rūšies organizacijas, 
kurios veikia savo plotmė
je šiame .krašte, bet iki šiol 
nebuvo tokios organizacijos 
kuri visą lietuvišką išeivi
jos veikimą atvaizduotų, ir

ką mes veikiam, ir kaip vei
kiam, kaipo Lietuvos atei
viai.

Nedaug metų teliko, kad

ma užregistrouti ir pėdsakių 
palikti. Čia gimusi karta iš
tirps tarpe kitų, kaip drus
ka vadenyje. M

Šį užregistravimo darbą 
Lietuvos ateivių Chicagoje 
ir jos apylinkėje yra užsi
brėžus atlikti Lithaunian 
Chamber of Commers if Illi
nois. Pageidaujama, kad ir
kitose lietuvių kolonijose vos Konsulas Petras Dauž
būtų tas pats daroma.

Taigi, Lietuvių Prekybos
Butas į savo tarpą nari su
traukti visus dorus biznie
rius. Tuom pačiu laiku ši 
organizacija nori būti nau
dinga biznieriams ir profe
sionalams plečant jų sąrašą 
tarpe savųjų.

Čia noriu pabrėžti, kad ši 
Lithaunian Camber of Com-* - ■ *, V A
merce of Illinois sumany
mas nieko bendro neturi su 
Llthuanian Telephone Dir- 
ectory, kurį užsimojo išleis
ti tūla spaustuvė ir tam tik 
slui renkami apmokami pa
garsinimai.

Į sąrašą biznierių ir pro- 
fesijonalų, arba angliškai 
Business and Profesional 
Men’s Telephone Direct- 
ory, Lietuvių Prekybos 
Butas įtraukia visas lietu
viškas parapijas, pašelpi- 
nes, mokslo, teat drau
gijas, taipgi pasilinksmini
mo, sporto ir politinius klū- 
bus. i i

Gerbiami klausytojai, 
kuris esate nariais valdy
bos kokios nors draugijos, 
arba klūbo, malonėkite

DRAUGAS

Vaizdas iš Šv. Kryžiaus parapijos pikniko Vytauto parke. Naujas klebonas kun. 
A. Linkus muša “šlėga”, o ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap., West Pullman, kleb. kun. M. 
Švarlis žiūri, ar suskambės varpelis. “Drau go” Labor Day piknie bus net organizuo
tas “šlėgininkų” tymas. Laimėtojai gaus dovanų. (Klišė Chicago Herald-American).

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas į- 

staigas, piknikas ir 1.1

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. TeL LAFayette 0401

pranešti vardą jūsų draugi
jos ir klūbo su pavardėmis 
pirmininko, sekretoriaus, 
iždininko, adresą ir telefoną 
draugijos raštinės arba vie* 
no iš valdybos narių. Drau
gijai ir klūbui nieko nekai
nuos.

virtadienio pranešime. Jo ra 
štinėje buvo suorganizuotas 
LIETUVAI GELBĖTI KO- 
TETAS iš narių Llthuanian 
Chamber of Commerse of 
III. 1939 metuose. Šis komi
tetas surinko ir per Lietu- 

! vos Konsulatą persiuntė į
Jei turėsime pakankamai Lietuvą virš $1700.00,

pinigų, tai išleisime tokį są
rašą lietuvių biznierių ir 
profesionalų ir sąrašą lietu
viškų parapijų, draugijų ir 
kliūbų Kalėdoms šių metų. 
Matote, gerbiamieji, Lietu
vių Prekybos Butas veikia 
naudingą darbą. Todėl tuos, 
kurie yra nariai šios organi
zacijos, reikia remti.

Šiandien aš patieksiu 
vardus kelių narių:

Garbės narys yra Lietu-

Joseph F. Budrik, radio 
valanda, kuria mūsų orga
nizacija dabar naudojasi. 
Turi krautuvę rakandų, ra
dio ir auksinių daiktų adre
su 3409 S. Halsted St.

John Brenza, prezidentas 
Metropolitan State Bank. 
Banka randasi ant kampo 
22nd ir Leavitt St.

vardiji, Lietuvos Konsulato 
raštinė — 30 N. LaSalle St.

Tveriant šią organizaciją, 
pirmu prezidentu buvo Jus
tin Mackiewich, preziden
tas Standard Federal Sav
ings and Loan Association,’ 
4192 Archer Avė.

Kalbant apie Justin Mac- 
kiewich, noriu pridėti, kas 
buvo praleista praeito ket-

ŠALTIMIERO LIETUVIŲ DIE
NOS NAŠLIKfi KONTESTANTfi 

No. 36

’įIIIf'

"DRAUGO" MAŠINŲ FONDUI

Ponia Eva Kavaliauskienė
pasidavus šaltimiero Lietuvių 
Dienos Nailikių Kontesto teisėjų 
nuosprendžiui, gyvena adresu 
3833 Pulaski, Indiana Harbor, 
Ind., ir tikisi laimės Nailikių 
Karalienės vainiką ir $100.00 ver
tės rūbų eiles dovaną. Karalie
nės dvi garbės palydovės bus 
apdovanotos po $50.00 vertės rū
bų eilėmis.

Prie to bus įvairių kitų pritrau 
kimų, kaip tai vaizdas U Lietu
vos istorijos 500 metų senumo 
bu tradicine iikilme ir amžinai 
degančia ugnimi, vaideliučių Šo
kiai į galingąjį dievaitį Perkū
ną ir Vaidylos malda į Perkūną.

Viskas bus prirengta su pri
taikintomis Sviesimis ir aidų dai
nininkų vakaruSkomis. Kuomet? 
Per dvi Šaltimiero Lietuvių Die
nas Rugp. 31 d. ir Rūgs. 1 d., 
Labor Day, žaliame Oaks Dar
že, prie 119-tos ir Archer Avė.

Nailikių kontestas! Vaidelu- 
tės! Nepraleiskite nematę!

Dr. S. Biežis, gydytojas ir 
chirurgas. Jo ofisas 2201 W. 
Cermak Rd.

Dr. S. Jakubs, dentistas. 
Jo ofisas 2201 W. Cermak 
^toad.

Taigi, gerbiamieji, dary
kite biznį su tais biznieriais 
ir naudokitės patarnavi
mais tų profesionalų, kurie 
finansuoja ir remia šios or
ganizacijos darbą tapdami 
jos nariais.

Jei katras iš jūs, klausy
tojai, esate nariais lietuviš
kos draugystės, ar klūbo, 
prašykite valdybos, kad pri
siųstų vardą, sąrašą valdy
bos ir vieno valdininko ad

lenrascio Draugo
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VISI NEVIENAS
NUOŠIRDŪS LABOR DAY SKAITYTOJAS
"DRAUGO" f GRAŽINO
PRIETELIAI Rugsėjo -Sept. NET

PLATINA ’’ . ; KELETĄ
IŠVAŽIAVIMO/ 1 d., 1941 lILIETŲ*

BILIETUS ; KNYGUTES

VYTAUTO PARKE
Prie 115-tos Gatvės Tarp Craw(ord ir Cicero

resą ir telefoną į raštinę: 
Llthuanian Chamber of

Commerce of Illinois, 3241 
S. Halsted St., Chicago, III., 
Tel. CALumet 7358.

Iki ateinančio ketvirta
dienio — geros kloties.

Anounceris ir Sekretorius, 
J. P. Varkalį.
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Taupykite Vartotus 
Pašto ženklus

Ar norite prisidėti prU 
tikro misijonieriško darbo1. 
Taupykite vartotus pašte 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, kil* 
ris neša midijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

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

Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

—

,.A



*

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

MS4 South Oakley Ava. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
8ubtirriptionH: One Year — $6.00; Slx Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams tr korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Ciass Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvių katalikų dlenrafifiio “Draugo" rSniejoma lr skaitytojam* 
siunčiu sveikinimus lr geriausius linkSJlmusi

Jūsų dlenrafitm ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas 
apie (vairius katalikams {domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie. 
sas. gina Ir saugo jas nuo amžinojo lfigonymo priedų.

Daugsrlopal tepadauggja jOsų katallkldko dlenra&člo skaitytojų skai
čiusi

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI. 
Laodlcea Arkivyskupas,

1 Apaštališkas Delegatas
S—g II ■!!<>!

Santarvininku punktai ir Stalinas
Prieš porą dienų Prezidentas F. D. Rooseveltas pa

darė pranešimą Jungtinių Valstybių kongresui apie 
savo pasikalbėjimą su p. Churchillu, Didžiosios Brita
nijos ministru pirmininku. Tame pranešime nedaug 
naujo bepasakyta, kas jau buvo paskelbta spaudoje. 
Pažymėtina tiktai tas, kad prie Roosevelto-Churchillo 
aštuonių punktų p. Prezidentas pridėjo dar du, būtent
— religijos ir informacijos laisvė.

Kaip yra gražūs ir remtini Roosevelto-Churchillo aš
tuoni punktai, taip ir šie du p. Prezidento pridėtieji 
punktai. Juos palankiai sutinka kiekvienas, kuris tiki 
demokratijai, kuris stoja už visų tautų laisvę ir ne
priklausomybę, kuris trokšta, kad viso pasaulio žmo
nės galėtų naudotis religijos, spaudos, veikimo laisve.

Negalima būtų, berods, abejoti, kad Rooseveltas ir 
net Anglijos premieras tikrai norėtų, kad tie punktai 
būtų jgyvendinti visuose pasaulio kraštuose. Tačiau 
visiškai reikia abejoti, ar priima tuos punktus, ypač 
Prezidento Roosevelto pridėtuosius, naujas santarvi
ninkų talkininkas Stalinas.

Girdėjome, kad raudonoji ir kruvinoji Maskva džiū
gavo tuo faktu, kad susitikę okeane Rooseveltas ir 
Churchillas pažadėjo Sovietų Rusijai paramą kovoje 
su Vokietija. Tačiau nė žodžio Stalinas nepasakė apie 
tuos aštuonis punktus. Matyti, kad jis jų vengia. Ir, 
žinoma, galima suprasti kodėl.

Roosevelto-Churchillo punktai yra tokie, kuriuos So
vietų Rusija laužė ir laužo. Ji yra demokratijos prie
šininkė; ji triuškino mažųjų tautų laisvę ir nepriklau
somybę; ji žudė kiekvieną žmogų, kuris panorėjo lais
vai reikšti savo mintį, arba reikalavo bent kiek pilie
tinių teisių; ji panaikino religijos laisvę, išžudydama 
tūkstančius dvasiškių, šimtus tūkstančių tikinčiųjų 
žmonių.

Maskvos tyla apie aštuonius punktus reiškia, kad ji 
ir toliau ves savo priešdemokratišką ir priešreligišką 
darbą, kad ji ir toliau vykdys savo imperialistiškus 
užsimojimus.

Dėlto, dauguma žmonių šiandien mano, kad pirm 
pažadant paramą Stalinui, reikėjo pareikalauti iš jo, 
kad jis sutiktų vykdyti visa tą, už ką santarvininkai 
kariauja, kad jis aiškiai pasisakytų stovįs už tuos aš
tuonis punktus. Kitaip išeina didelis nenuoseklumas: 
bus nugalėtas vienas pasaulio blogas — nacizmas, o 
išgelbėtas kitas blogas — komunizmas.

__ PBjPOAS
Spaudoje teisingai primenama, kad ir Prancūzijos 

puolimas prasidėjo nuo to laiko, kai pradėta bičiuliauti 
su Maskva, kai sudarytos komercinės ir militarinės 
sutartys su Sovietų Rusija. Tai atidarė duris visiems 
Prancūzijos priešams pradėti veikti plačiu mastu. Pran
cūzijos komunistai ir visi radikalai šimtą nuošimčių 
rėmė Blumo vyriausybę, kuri darė neleistinas sutartis 
su Maskva. Triumfavo penktoji kolona ir pakirto pran
cūzų tautos pajėgumą.

Tbe Daily Tribūne, katalikų dienraštis, padaro tokį 
perspėjimą: “Prancūzija puolė, nes ji sudarė sąjungą 
su savo natūraliu priešininku — Raudonąja Rusija, su 
Stalinu. Mes pasekame Blumo kelius. Mes pripažino-* 
me teisėto kapitalizmo priešą, kaipo teisėtą vyriau
sybę, nors jos žmogžudiška klika niekuomet nebuvo 
Rusijos žmonių išrinkta. Mes dabar esame prašomi 
remti tokį judėjimą, kuris siekia pasaulio revoliucijos 
jėga, žudynėmis, prigavystėmis, viską sprogdinant iš 
vidaus.”

Šis perspėjimas, be abejonės, yra visai vietoje. Reik
tų atsiminti teisingą priežodį, kad pavojinga yra eiti 
obuoliauti su velniu, nes gali netekti nei obuolių nei 
terbos.

Iš kitos pusės imant, mes, kaip anuo kartu pastebė
jome, į naujai susidariusias tarptautines kombinaci
jas nežiūrime beviltiškai. Svarbu, kad šio krašto vy
riausybė yra aiškiai ir griežtai pasisakiusi prieš ko
munizmą. Ji saugos, kad čia komunistai ir kiti istai 
nepadarytų tai, kas jų buvfi padaryta Prancūzijoj. Pa
galiau, ir pati visuomenė čia akylai seks demokratinės 
santvarkos priešų žygius ir reikale juos su atatinka
mų valdžios institucijų pagalba sudraus.

•

Už mažasias tautas
Didysis Amerikos laikraštininkas p. William Hearst 

ir vėl gina mažųjų tautų teises. Praėjusį trečiadienį 
savo skyriuje (Chicago Herald-American) rašo apie 
Stalino diktatūrą ir jo planus ir, tarp kitko, labai 
griežtais žodžiais smerkia jį Staliną, kuris huvo oku
pavęs Lenkijoš, Suomijos dalis ir taip pat Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Jisai Sovietų Rusijos adresu kalba: 
“...The bloodiest of tyrannies conųuer the territories 
of free Finland and rob the small republies of Latvia, 
Lithuania and Esthonia of the liberties for which they 
are fighting and dying.”

Kad tai yra tiesa negalės užginčyti nei komunistai 
ir net pats jų caras Stalinas.

Kur vežė lietuvius
Vakar priminėm, kad Chicagoj keli lietuviai gavo 

iš savo senelių motinų laiškus iš Sibiro, kur bolševi
kai jas ištrėmė. Taip pat jau'buvo rašyta, kad iš viso 
bolševikai ištrėmė iš Lietuvos apie 200,000 žmonių. 
Pranešama, kad vien tik į Altajaus kraštą yra ištrem
ta 16,000 lietuvių, būtent: į geležinkelio stotį Lokot 
1225, geležinkelio stotin Kolunda 2625, stotin Eis — 
9841, stotin Barnaul — 2065, stotin Zacainovo — 175; 
Sibiran gelžkelio stotysna 1015, Ukrainos gelžkelio 
stotin Starabielsk — 5075. Karelijon koncentracijos 
stovyklon Medviežeja Gora — 2345.

Čia suminėta tik dalis Rusijos vietų, kur trėmė bol
ševikai lietuvius.

(“Draugas“, 1016 m., rug
piūčio 28 d.)

Šeštadienis, rugp. 23, 1041

Dėl santykių su Maskva
Vyriausiojo Teismo narys Frank Murphy, kalbėda

mas Kolumbo Vyčių konvencijoj, pareiškė, kad nėra 
didelio skirtumo tarp komunizmo Sovietų Rusijoj ir 
tarp nacizmo Vokietijoj. “Mes, šio krašto gyventojai, 
nenorime nei vieno, nei kito“ — sakė teisėjas. Tačiau, 
atsižvelgiant į gyvenimo aplinkybes, Sovietų Rusiją 
reikią paremti.

Amerikos katalikų spauda ir daug didelių ir įtakin
gų dienraščių, atsakant į p. Murphy pareiškimą, pa
stebi, kad milžiniška Amerikos žmonių dauguma neno
ri sąjungos su Raudonąja Rusija, kuri per dvidešimtį 
su virš metų darė suokalbius sunaikinti demokratinę 
šio krašto santvarką ir jos vietoje įvesti kruviną ko
munistišką diktatūrą. ,

Laikas - bolševiku priešas
“Naujienos“, rašydamos apie tai, tarp kitko sako:

“Anglai ir amerikonai, spręsdami apie Rusiją pa
gal savo šalis, spėja, kad jos rezervai 'yra neišse
miami. Juk Maskva sakėsi galinti sumobilizuoti iki 
20 milionų kareivių. Gamtos turtų šaltiniai Sovietų 
Sąjungoje neišsemiami. Loaovskis aną dieną užtik
rino'pasaulį, kad Rusija “dar tik pradeda kovoti“.

“O gal būt, jau baigia?

“Per 23 metus savo būvio sovietų valdžia stengėsi 
išsunkti iš žmonių kiek galėdama daugiau naudos 
valstybei. Kartais tas diktatūros presas taip žmo
nes suspausdavo, kad milionai jų išmirdavo badu 
(pav. 1032-33 mm.). Kuomet šitokiomis pasibaisėti
nomis aukomis sudaryta karo mašina sugrius, tai ką 
Rusija beturės? Ar ji pajėgs — taip, kaip Anglija, 
kariauti ir tuo pačiu laiku gaminti naujus ginklus 
ir amuniciją? Vargiai, — ypač, kuomet jai gręsia 
pavojus netekti Ukrainos ir Leningrado srities.

“Laikas Rusijai nėra talkininkas. Pirmosios karo 
sakaitės jai buvo “laimingiausios“. Tolyn jos padė
tis visose srityse — ne tik fronte, bet ir pramonėje, 
susisiekime, žemės ūkyje, gyventojų nuotaikoje ir 
t.t. — eis blogyn ir blogyn. žiema gali laikinai su
stabdyti vokiečius, bet žiema kartu reikš baisų var
gą Rusijos gyventojams.“

Kiek išvežama iš Ameri
kos amunicijos... Per pasta
rąją savaitę iš Amerikos į 
įvairias kariaujančias val
stybes išvežta amunicijos už 
38,000,000 dolerių. Parako, 
dinanfito ir pirokselino uz 
20 mil. dol., šrapnelių už 
10 mil. dol., šautuvų už 1 
mū. dol., automobilių už 
mil. dol. ir t.t.

Mūšiai prie Verdūno... Mū 
šiai prie prancūzų tvirtovė? 
Verdūno tęsiasi jau 180 die
na. Jokių aiškių pergalių 
nematyti nei prancūzų, nei 
vokiečių pusėje.

•
Žada streikuoti 20,000 

barzdaskučių... Rugpiūčio 22 
d. New Yorke pasirengę su
streikuoti 20,000 barzdasku
čių. Visi reikalauja padidin
ti mokestį ir pagerinti dar
bo sąlygas.

•
Moterys vokiečių armijo

je... Rusams pasisekė paim
ti nelaisvėn geras būrys ka
reivių. Belaisvių tarpe buvo 
rastos 8 jaunos moterys Ka
riškai apsirengusios.

•
Čekijoj sunaikinti visi ja

vai... Čekijoj gali būti ba
das, nes viesulą, lietus ir 
ledai beveik visai sunaikino 
javus.

•
Vyžos po 100 rublių... Ru

sijos mieste Rostove prie 
Dono platinasi nauja mada. 
Moterys nešioja paprastas 
pintas vyželes, tik su auk
sinėmis bei sidabrinėmis sa
gutėmis. Už tokias vyžav 
kartais mokama iki 100 fuh- 
lių.

J. E. vysk. KnroUičiiu 
grįžta į Lietuvą... J. E. vysk. 
F Karei vičius gavo leidinįą 
iš vokiečių vaiJ^’ua grįžti į 
Lietuvą. Su juo kartu į sa
vo tėvynę giųžt.i: kan. K 
Šaulys, kun. Tamoševičiu? 
ir seminarijos inspektorius 
kun. K. Paltį. kas.

Iš nepagedusių lapų Spicpirvirvio Dumkos *
1041 m. Krūmyno balša

vikų gazieta “Tiesa“ (No. 
10) rašydama apie Ukrai
nos aruodus ir naftos šalu
tinius šitaip patlumočijo: 
“Hitleris senai turi akį ant 
Ukrainos, bet, jo nelaimei, 
stovi ten gerai prirengta 
Raudonoji Armija.”

Peilį galąsdamas Japo
nas sako: “Aš noriu tai 
kos.“

Beždžionės mėgsta blusi- 
nėtis, o Navynų redagto- 
rius mėgsta prie Lietuvos 
vyriausybių kabinėtis. Pa
gal Jurgio ir kepurė.

Paieškome tos armijos?

“Kartą generolas Franco 
užsisteliavo sau Madride 
pietus. Bet jis juos suval
gė tik už trijų metų,“ rašo 
“V.“

Daugelis tos gazietos skai 
tyto jų sako, kad Maskvoj 
jau užsteliuoti Hitleriui pie
tus.

“Nėr pasauly jėgos,
“Mus galybei lygios,
“Nieks nedrįs su mumis 
"Galinėti s.
“Mūsų Stalinas čia 
‘Ir plieninė ranka •— - - • 
“Vorošilovas veda 
“Laimėti.” (“Tarybų Lietu

va” 1040 m.)

Kur dingo toji jėga?

“Sovietai sunaikino milži
nišką Rumunijos tiltą” 
(“L.”)

Sovietai Rumunijos til
tus —

“Naikina”
O Hitelris pačius Sovie

tus —
Ima.

“Vokiečiai suvarė į savo 
šerengas viską ( ką tik ga
lėjo, net Albanijos kakro- 
čius, ent slovakus.“ (“V.“ 
liepos 1, 1041).

Kokia Sov. Rusijos ka
riuomenė? Nei kakroČių 
negali' įveikti.

Svečias: — Ar jūsų mies
te yra gimęs koks didvy
ris?

Vietinis: — Ne, pas muk 
gema tik maži vaikai.

Kaune eina laikraštis 
Laisvė ir Brooklyne eina lai 
kraštis Laisvė — bet koks 
skirtumas tarp jųdviejų! .*M 
Vienas Lietuvą kelia, kitas 
Lietuvą parduoda.

Prašau Nesijuokti
Du draugai susitinka sa 

liūne ir sutaria palošti kau
liukais. Kuris pralaimės, 
tas turės mokėti už drinksą 
Baigus lošimą, ir išgėrus 
drinksą vienas sako:

— Dovanok drauge, bet 
negaliu mokėti už drinksą, 
nes kišenėj neturiu nei nike
lio.

— Ką tai reiškia. — įsi
žeidęs paklausia jo draugas. 
— Į saliūną ir dar kauliu
kais lošti eini be pinigų? 
Tai kiaulystė ir nedovanoti
na kiaulyste! Pasakyk 
man, ką aš dabar turiu da
ryti. Aš negaliu už savo 
stiklą užsimokėti, nes savo* 
kišenėj neturiu nei vieno pe
no .. .

Z

Žmona: — Visados eini iš 
namų vienas. Žmonės pra
dės manyti, kad aš esu tavo 
virėja.

Vyras: — Pasikviesk juos 
kuomet nors vakarienės. Te
gul įsitikina, kokia prasta tu 
esi virėja.

— Tamsta, matyt, turi 
labai gerą muzikalę klausą, 
— sako konservatorijos di
rektorius naujam studentui.

— Koks ten gerumas, — 
atsakė studetnas. Vakar 
man veik iš panosės pavogė 
smuiką ir aš negirdėjau.

NEPAPRASTAS TEISMAS

Earl Southard (viduryje), kurs už aavo griežtą kovą prieš Amerikos kišimąsi į ka
rą buvo pašalintas iš Illinois Veteranų vadovybės, dabar tos organizacijos valdybos 
yra teisiama*.
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Alia Rachmanova

C
Studentai, Meilė Ir Čeką

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Iivertė Ant. Pauliukonis

U. TOMAS 

(Tęsinys)

PALANGOJE BUVO DIDELIS 
BOLŠEVIZMO FABRIKAS

T-i i*# 1 L IX I I •* i | Tą dieną, apie pusę ketu kaįp auksas; išmintinga ty-
Tukstantis vaiku bolševizmo galo išvakarėse. ** ia, dar puikesnė, nes kaip
Palanga buvo panaši Maskvai: rusą kalba, ^L.p— vokiečių 

rusiškos dainos, rusiški keiksmai.
Koks buvo to fabriko galas.

Taip slinko. liūdnos “sto
vyklos” dienos iki birželio 
22 d.

Tą dieną, apie pusę ketu

RIMTIES VALANDĖLEI
Graži, turininga kalba, landas su draugais, — tada 

jis, tartum pasiekęs kalno 
viršūnę, matytų, kur kiti 
klaidžioja savų kalbų nuves
ti toli iš kelio. Kas moka

bet varnos kranksėjimas vi-l tylėti, moka dažnai gerai

Tr

Kaip sykis karo išvakarė
se raudonieji Lietuvos val
dovai pasiuntė beveik tūks
tantį mokinių į komunistinį! 
pionierių lagerį Palangoje. 
Prasidėjus karui ir išsilaks- 
čius komunistiniams vaikų 
sielų nuodytojams, visi vai
kai buvo išgelbėti. Apie tai 
Lietuvos Raudonasis Kry-

Vadovai pamanė, kad tai 
tik manevrai, ir keikdami 
mokytojus “svolačiz učite-

nereikalingi, nes eu jais nei' «elbiti
"komendantai”, nei vadovai V<UkU' lBlt,kln«’ “ad čla

kalbėti.

6a

rorui.

<1

— Bortą, — sakau aš jam, — tai kam palikot savo 
tėvą tam sargo namely? Juk ten jį gali užtikti. O kaip 
jam nunešit valgyti, kad niekas nematytų?

— Taip, taip, teisybė, — atsakė jis. — Bet ką aš 
kitą galiu daryti? Juk jis negali nė paeiti, nes yra sun
kiai sužeistas. O jeigu aš jį nešiu, tai mane tuojau pa
stebės!

Jo tėvas, Boria Krasovskis, buvo geležies liejykloj 
meisteris. Jis buvo karštas socijaldemokratas ir, berods, 
daugiausia iš visų stengėsi fabrikų darbininkus sukurs
tyti prieš inteligentus. Bet dabar ir jam pačiam padarė žius skelbia: 
tą pat, kaip ir vargšei Vadimo tetai! Kalbama, kad Lietuvaa Raudonojo Kry- 
paskutiniu metu suiminėja labai daug anarchistų ir soči- ži įnioiatvva. lienos 3 d 
jaldemokratų. Dabar, žinoma, jau ir jie priešingi te- iš Palangoa buvugios pionie 

rių stovyklos atvežti į Kau-
Rugsėjo 13 d.

Baisumai, kurie mūs tyko lyg smakai iš visų pusių,
diena iš dienos vis didėja ir žiaurėja. Šiandien į “Kres
nąją Gazetą” buvo įdėtas rugpjūčio 31 d. atsišaukimas, 
kuriuo viešai ir oficijaliai paskelbtas “raudonasis tero
ras.” O tai reiškia: “Už vieno bolševiko mirtį turi 
savo galvomis atsakyti tūkstančiai buržujų! Mums ne
reikia daugiau švelnios taktikos. Mirtis buržujams — 
štai mūsų šios dienos šūkis! Gyventojai turi būti tero
rizuojami!”

•'k Rugsėjo 14 d.
Šiandien mūsų namuose netikėtai pasirodė Gorbūno- 

vas. Mama, jį pamačiusi, apalpo. Jis atėjo drauge su 
savo žmona ir pranešė, kad pas mus liksiąs gyventi, nes 
sakėsi girdėjęs, kad kabinetas jau esąs laisvas. Gor- 
būnovas dabar buvo tylus ir kažin ko nuliūdęs. Rodos, 
nė nenorėjai tikėti, kad tai būtų tas pats žmogus, kuris 
pamovė ant baslio atsiskyrėlį Grigorijų. Iš jo suži
nojom, koks likimas sulaukė dėdės su teta, Visa tai, ką 
jis papasakojo, yra nepaprastai baisu. Bet mes dabar 
jau taip sū viškuo apsipratome ir atbukome, jog į tai per
daug nereagavom. Pasirodo, kad teta buvo sušaudyta 
įkaitu tik dėl to, kad negalėjo surasti dėdės Vasios. O 
vietą, kur slėpėsi dėdė, išdavė ūkininkas. Sužinojęs apie 
tai, Gorbūnovas tučtuojau nuvyko į žvejo namelį, bet 
dėdės ten jau nebuvo — jis buvo išėjęš. Po kelių dienų 
miške rado tik jo lavoną. Jis buvo sudraskytas ir ap
graužtas vilkų.

Pinigus ir vertingesnius daiktus, kuriuos rado se
nelio namuos, pasidalino tarp savęs trys ispolkomo pir
mininkai. Bet ketvirtas, Gorbūnovas, savo dalies ne
priėmė; jis pareiškė, kad jam nereikia buržujų pinigų, 
jam reikia tik jų galvų.

Ir dabar šitas žvėris su savo žmona gyvens čia pat, 
beveik tarp mūsų, tik už plonos sienelės! Mūsų namai 
virto tikru pragaru.

Rugsėjo 15 d.
Boria Krasovskis, nesitverdamas džiaugsmu, man 

papasakojo, kad jo tėvas labai greitai pasitaisė. Tik jam 
nepaprastai rūpi ,kur jį galės vėliau paslėpti.

ną ir tėvams perduoti 424 
ten stovyklavę vaikai. Pa
langos stovykloje dar liko 
apie 540 lietuvių tautybės 
vaikų. Jie yra rūpestingoje 
auklėtojų globoje, jiems tei
kiamas maistas ir kita rei
kalinga pagalba. Dėl ten e- 
sančių savo vaikų likimo 
tėvai gali būti ramūs.

Likusieji vaikai irgi bus 
netrukus atvežti, nors trans
portas vykdomas gana lė
tai, nes Lietuvos Raudona
sis Kryžius šiuo metu turi 
tik vieną autobusą. Rūpina
masi ir kitose vasarvietėse 
stovyklavusiais ir karo už
kluptais vaikais.

Apie “pionierių” stovyk
lą Palangoje “Į Laisvę” ra
šo:

“Pionierių stovyklai Pa

nesiskaitė. Iš mokytojų, ko
mendanto paklaustų, neat
sirado nei komjaunuolių, nei 
partiečių, nei kandidatų. 
Mokytojas buvo nepatiki- 
miausias asmuo stovykloje. 
Iš mokytojų, komendanto 
paklaustų, neatsirado nei 
komjaunuolių, nei partiečių, 
nei kandidatų. Mokytojas 
buvo nepatikimiausias as
muo stovykloje. Vieną net 
vaikų akivaizdoje suėmė ir 
išvežė. Mokytojui nebuvo 
leidžiama vienam pasilikti 
su vaikais. Stovyklos admi
nistravime buvo labai daug 
netvarkos. Vaikų laiškus 
tikrindavo vadovai, ir dau
gelis jų pateko ne į pašto 
dėžutę, o į komendanto 
krepšį. -Tėvai siuntė teleg
ramas, kviesdami vaikus 
kuo greičiausiai grįžti į na
mus, bet tos telegramos, iš
skyrus rusų tėvų, gulėjo 
pas komendantą, ir vaikų 
neišleido. Vaikai jautėsi esą 
ne stovykloje, o kalėjime. 
Daugiau niėko jie nematė, 
kaip vadovų barnius ir ri
kiuotę.

Todėl po poros trejeto 
dienų beveik visi vaikai, jei 
juos būtų išleidę, eu didžiau
siu džiaugsmu būtų važiavę

ne manevrai, pasiėmę vai
kius, jie nešė savo kailį, bėg
dami su pakrikusia raudo
nąja armija. Mokytojai no
rėjo sulaikyti nors dalį vai
kų, bet už tai jiems buvo

siškai nemuzikalus garsas.
Žmogaus ilga kalba ne vi
suomet žavinga simfonija. Pirmasis universitetas 

šventas Jonas Auksabur- ; Amerikoje įsteigtas 1551 
nis, kaip ir šventas Ambra-; m., Lima Peru, yra Šv. Mar-
ziejr’.i, gan daug patraukė 
žmonių prie Dievo gražiais, 
stilingais, taisyklingais žo
džiais, tačiau, tylus pavyz
dys, menkas, nuoširdus, pa

grasinama ginklu. Tačiau prastas pamokslėlis pasaky-
mokytojai, nenorėdami pa
likti vaikų nežinomam liki
mui, sekė visą laiką paskui 
j.uos. Prie Latvijos sienos 
pasirodžius pirmiesiems vo
kiečių žvalgams, visi “va
dai” dingo* Tik dabar vai
kus ėmė globoti tikrieji jų 
bičiuliai — mokytojai. Pa
sirūpinę maisto, pailsėję, 
mokytojai su vaikais grįžo 
į Palangą. Keliaujant pajū
riu, jais nuoširdžiai rūpino
si pajūrio sargai — žvejai 
ir ūkininkai.

Grįžus Palangon, vaikais

tas Arso klebono, net dau
giau nusidėjėlių grąžino 
prie Dievo.

Žrroftės palieka miestus, 
kad galėtų miško, ežero ar
ba laukų tylą vėl atgaivin
ti triukšmo nuslopintą dva
sią. Galima nežinoti, kada 
kalbėti, kada tylėti; jeigu 
daugiau tylėsi, kaip kalbė
si, perdaug žalos sau nepa
darysi. Mokėk klausyti, ki
ti net sakys, kad išmintin
gai moki su žmonėmis pa 
sikalbėti.

Antanas negalėdavęs gau-
pradėjo rūpintis Palangos . ti ramybės. Dirbtuvėje ma- 
komitetas, ypač jo atstovas , žinos ūžia, namuose, vos 
Mockus. Iš mokytojų buvo pravėrus duris, žmona pra- 
sudarytas štabas stovyklai! deda kalbėti ir nesustoja 
likviduoti. Padėjo visi Pa- j kol neužmiega. Kentėjo kiek 
langoje esantieji mokytojai, tik galėjo. Vieną dieną pri-
Dabar tėvų ir Raudonojo sikimšęs vatos ausyse džiau-
Kryžiaus pastangomis vai- gėsi matydamas, kaip žmo- 
kai sveiki grąžinami tė-1 nos lūpos kruta, nesigirdi 
vams. jokio garso, surado ramy

bės. Tiktai po trijų dienų 
žmona suprato, kodėl vyras 
toks linksmas, kada ji kal-

A. B.C. J.

ko Universitetas, katalikų.

Gražiausieji pasaulyje lan 
gų vitražai yra Cartres, 
Prancūzijoje, — katalikų 
katedroje.

r M.L MAKIi-NIW.» KISUILT

TYPEWRITERS
A D u l N G M A L h I rt t i

— IMAll MOHTHIV PATMINTS-

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

•IM 1IMI1VS <AS»T •MI.YIAS MIW.RACMtN| •UAIAMTM+ CTAD typewriter 
COMPANY

(OSUT C. OOlMUkTT. Me»e.er 
IM W. MAOMON ST.

Phone DEARBORN P 44 4
■STIMATIS— PREK — DIMONSTI ATION

K ' Rugsėjo lfi d.
Maša verkdama pasakoja sužinojusi iš pačios komi

saro žmonos, kuri pas mus gyveno, jog Voskresenskio 
bažnyčios šventikas ir dijakonas buvo gyvi palaidoti. 
Mat, jie apie sovietų valdžią kiek netinkamai, be reikia
mos pagarbos, atsiliepė. Maša dėl to labai nusiminė ir 
tvirtina, kad niekas nemokėjo taip gražiai pamokslų sa
kyti ir skelbti Dievo žodžio, kaip kad Voskresenskio baž
nyčios šventikas.

langoje vadovavo vadina- namo. Nors stovykla vyko 
mieji komendantai, vadovai-, Palangoje, vienoje iš gra- 
komjaunuoliai. Prie jų buvo ( žiausių Lietuvos vietų, bet 
apskričių švietimo skyrių į ją pakliuvęs lietuvis ga- 
priskirti mokytojai, kurie, Įėjo pasijusti esąs ne Palan- 
kaip vėliau pasirodė, buvo Į goję, o Maskvoje, nes be 

bolševikiškų dainų riksmo, 
daugiau nieko nebuvo gali
ma išgirsti. M,at stovykloje 
dominavo rusų vaikai.

WHOIESALE
FURNITURE

BROKER

Tėvynė — tai tas šventas 
žodis, kuris atplėšia ūkinin
ką nuo arklo; darbininką ba. Ar manai, kad ji pasi 
nuo darbo; mokslininką nuo taisė? 
knygos; kuris ištraukia jau 
nikaitį iš mylimosios ar su
žadėtinės rankų ir surenka 
visus žmones prie vienos vė
liavos, į kurią jie žiūri did 
vyrio drąsumu ir kankinu 
meile.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

OINtNO ROOM SE3T8 — l'AA 

LOR SETS — BEDKOOM SETS 

— RIJOS — RADIOS — 

**RJGERATOttM — W AKflLEBS —

manoma — -tfoves 
MI vtwer»to«t Kame

Prie kalvės sėdėjo jaunas, 
gražiais drabužiais pasida
binęs vyrukas. Kalvis kaus
tė arklį. Didžiausias karš
tis, prie to, dar kalviui prie 
ugnies nelabai sekėsi sa pav 
sagomis. Vyrukas visą Lai
ką pasakojo niekus, galuti
nai neišmintingai užklausė: 
“Turbūt, tau labai šilta, kad 
prakaitas taip varva?” Pats 
kalvis nesuprato, kaip jis 
vyrukui davė gerą. antausį.

Bereikalingos kalbos nė 
vieno išmintingesnio nepa
darė. Gudri tyla esti pirmas 
žingsnis prie tikros išmin
ties. Jeigu žmogus bent tiek 
patylėtų, kiek kalba, suge
bėtų užčiaupti lūpas, kada 
ateina proga tuščiomis kal
bomis praleisti ištisas va-

Radios
Baldai

Gaziniai Pečiai 
Elektrikini Šaldytuvai 
Skalbiamos Mašinos

Dulkių Valytojai 
Rašomos Mašinėlės
Pirkdami Šią Savaitę

Budriko Krautuvėse

Sutaupysite Daug!

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

Tel. Yards 3088

Budriko Annex
3417 So. Halsted St.
Furniture Warehouse
3241 So. Halsted St.

Sudriko Radio Programai:
WCFL., 1000 k.. 8«ąm. vaka

rais. 6:30 vai.
1VAAF., 950 k., Sekmadieniais, 

4:30 vai. popiet.
WHFC.. 1450 k., Ketv. vaka

rais, 7:00 vai.

Rugsėjo 17 d.
Borios Krasovskio tėvą vis dėlto surado! Bet dėl jo 

mirties kalta jo paties duktė! Ji, mat .gatvėj neiškentė 
nepasipasakojusi savo geriausiai draugei, kid jos tėvelį 
pasisekė išgelbėti ir paslėpti miške, sargo namely. TaL 
visai atsitiktinai išgirdo pro šalį ėjęs čekistas, kuris ją 
beregint suėmė.

Kai Boria nunešė tėvui į namelį valgyti, tai rado lo
voj tik bjauriausiu būdu jo sumaitotą lovą. Ten pat 
kabojo už vienos rankos ant vagio palubėj pakabintas 
ir jo 12 metų dukters, taip pat bjauriausiu būdu suža
lotas, kūnelis. Jis buvo visai plikas, prie kojų kabėjo 
pririštas balkis; visas kūnas buvo nepaprastai subady
tas ir pilnas žaizdų, į pirštų panages buvo įvarytos vi* 
nys, nosis nupjauta.

Boria dėl to eina tiesiog iš galvos, o jo motiną jau 

pamišo.

OftUflaųJ

Wives, mottters, «»ter»-4hey're often 
forced to point the way to hair 
health to their men folkl For wtm«n 
know that a healthy hoad producei 
handsome hairl And that's why 
women everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oil 
»hampoo which first nourishes )he 
scolb. then takei the dūli, parched 
hair and brings it back to glowing 
health. Fom-ol is so economicalj a 
little goes a long way. Ask your 
druggist for the regulor 50c šito. 
Or, write for a generous trio! bot- 
tie, enclosing 10c to cover pocking 
and poltage.

FOM-OL

AUEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aven
Telefonas REPUBUC ROfti

r

PASKOLOS — narnami statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

SICK, NERVOUSPDillKY ‘EVEIIT 9uranui month*’s
Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound Is 
RearWoman’sFrleiid”!
Rome women suffer severe monthly 
pain Zcramps, backache, headache) dus 
to femala functional dleordsre whlls 
other'e neoee tend to become upset and 
they sėt eroee, rettleea end moody.
I 8o why not take Lydia E. Ptnkhem'e 
Vegetable Compound made «« peria!/v 
to help tired, run-dosm, nervoue wnm- 
en te so emflin* thru "dlffcult daye."

, Plnkhem'e Compound ecntelne no opi- 
etee or hablt-formlng ineredlenu. lt

le made from neture'e own beneOdal 
roote end herbe-each wlth Ite o«n 
epecJoi purpoee to ŠBLP WOŪCM.

Pamoue for bverMysare—Plnkhem'e 
Comoound ie the keet kn#*a and one 
of the tnoel efeeNee "eromen'e“ tonica 
obtainable. frp tt/ (

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

TAI IPYI^ITt tBUlKoJe- Indeliai rūpes- I < \ UI I lx I I C tingai globojami ir Ugi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
SM%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKRJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

♦5 Metai Sėkmingo Pataraavimo, NeeoekrlautUisnt Net 
Vlene KJJJratot

Kelstuto Savings and Loaa Assoeiation yra tymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago. III.
Jos. M. Mozeris, Sec'y.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Išvažiavimas 
puikiai pasisekė

STAMBUS “DRAUGO” 

RĖMĖJAS

Marųuette Park. *— Lab
darių 23 kuopos piknikas 
rugpiūčio 17 d., Labdarių 
ūky puikiai pasisekė. Daug 
marketparkiečių ir iš kitų 
kolonijų geraširdžių priva
žiavo ir gausiai parėmė Se
nelių Statybos Fondą. Tam 
tikslui ir piknikas buvo su
rengtas.

Daugiausiai biznio darė 
mūsų kleb. kun. A. P. Bal
tutis, P. Baltutis, P. Nor
kus, visiems gera/ žinomas 
ekspresininkas, 1706 West 
47th St., Jonas Kulikauskas 
iš West Side su A. ir J. Pū
keliais iš Marąuette Park 
B. Nenartonis, Jonas Samoš 
ka, mėsininkas Ant. Prose 
vičius, su šeima, kontrakto 
rius Jokantas, senelių prieg 
laudos namo statytojas, Ka 
zimieras ir Ona Vilimai i» 
daugelis kitų, kurių vardi 
neteko sužinoti.

Juozas Pu plėsis negalėje 
piknike dalyvauti, tai au 
kojo'$1.00. Ona Žąsytis taij 
pat aukojo $1.00. Teklė Pet 
roškevičienė, Anastazija 
Raštutienė, Adolfina Rimi- 
daitė, Mary Majors, Petras 
Bradelis aukpjo įvairių val
gių.

Pikniko rengėjai, ir visi 
23 kp. nariai širdingai dė
koja atsilankiusiems už gau
sią paramą.

Labai malonu yra darbuo
tis, kuomet visuomenė re
mia.
Svarbus susirinkimas

Labdarių 23 kuopos susi
rinkimas įvyks rugpiūčio 24 
d., 2 valandą. Visi nariai 
privalo dalyvauti ir naujų 
atsivesti. Kadangi bus svar
bus įvykis, visiems bus žin- 
geidu išgirsti ir pamatyti. 
Toks atsitikimas yra retas. 
Jis įvyks rugpiūčio 24 d. 
per susirinkimą. Valdyba

Prie Leppos 
po liepomis

Marąuette Park. — šv. 
Barboros draugija rengia 
pikniką rugpiūčio 24 d., Lep
pos darže, prie Archer ir 
Keane Avė. Kviečia visus 
atvažiuoti. Bus visokių pa- 
marginimų, gera muzika ir 
skanaus užkandžio. Viskas 
bus tikrai lietuviškai. Šu- 
rum-Burūm seecičių choras 
dalyvaus ir palinksmins. 
Trokas bus prie bažnyčios 
1 vai. popiet ir nuveš tie
siai į daržą.

Pasimatysime rugpiūčio 
24 dieną. Komisija

Susirinkimai
Bridgeport. — Pirmadie

nį, rugp. 25 d., Šv. Jurgio

piūčio 24 d., Hollywood aa- Js 
lėj, 2417 W. 43rd St., 1 vai. 
popiet. Bus renkami darbi
ninkai kiūto piknikui, kuris

bažnyčioj, 8 vai. ryto, bus|įvyks rugsėjo 7 d

rrNegavo "free show
Ant stogo Tivoli teatro, 

6329 Cottage Grove Avė., 
buvo pastebėtas vaikas. Bu
vo apie tai pranešta poli
cijai. Pribuvusi policija ir 
pamačiusi ant stogo vaiką, 
teiravosi apie tai teatro sa
vininko. Tas pasakė, kad jis 
jokio vaiko ant stogo ne
siuntė. Tada policija užėjo 
ant stogo ir pagavo tą vai
ką. Jis besąs John White, 
13 metų amžiaus. Jis prisi
pažino, kad norėjęs įsigauti 
į teatrą ir turėti ‘free show’. 
Policija vaiką išbarė ir pa
leido.

“DRAUGO” PIKNIKUI 

TALKON

Jonas Krūmas,

Senas westsidietis, kurs I
turi daug draugų ir pažin- j 
čių tarp Chicagos veikėjų 
biznierių .stoja į “Draugo” iI
jubiliejinio pikniko rengimo 
komisiją. Jisai organizuo
ja West Sidėj vyrus ir mo
terys prie įvairių

Gaisras rašalo 
dirbtuvėje

International Printing 
Ink kompanijos dirbtuvėj 
adresu 2211 Elleston Avė. 
buvo kilęs gaisras, kurs pa
darė nuostolių už $200. Gaiš 
ras kilo dėlto, kad verdan
tis vamišo katilas pradėjo 
bėgti.

Prieš kainu kilimą
Chicagos majoras Kelly 

susirūpino pragyvenimo kai 
nų kilimu.

Dabar visokių reikmenų 
Į kainos ėmė kilti. Kyla ren- 
;dos, kyla maisto, drabužių, 
| avalinių*ir kitokių reikmenų 
kainos. Todėl majoras Kel
ty žiūrės, kad kainos be 
tikro reikalo nebūtų kelia
mos. Majoras Kelly tą 
klausimą įnešė į miesto ta
rybą, kuri išrinko tam tikrą 
komisiją.

* "■■■'■................ " ’

Laimėjo C.I.O.
Boston Store darbininkai 

prisidėjo prie Department 
Store Employes’ unijos. Ta 
unija yra C.I.O. šaka — 
Boston Store darbininkų tu
ri 1.083. Už C.I.O, unija 
balsų buvo 723. Prieš--135

Pritarė
Chicagos majoras Kelly 

buvo sutikęs Navy Pier pa- 
rendavoti Dėdei Šamui už 

pikniko į $120,000 į metus. Dabar
darbų: prie bingo, baro ir I miesto taryba tą planą už- 
kitų. Jonas Krūmas taip gyrė.
darbuojasi, kad ne vien nuo 
kitų neatsilikti, o dargi at
sistoti į pirmą vietą. Jisai 
yra patyręs bartenderis.
Kas piknike į jį kreipsis, tas 
jo •.atarnavimu bus pilnai 
patenkitnas.

Žuvo darbininkas
Ethis W. Johnson, 35 me

tų amžiaus, dirbo prie tilto 
ant ?22-ros gatvės. Didelė 
štanga ant jo krito ir ant 
vietos užmušė.

laikomos gedulingos šv. Mi
šios už mūsų brangią narę- 
tretininkę, bažnyčios lango 
ir liktoriaus fundatorę a. a. 
Pauliną Jurgelionienę. Mi
šios sudėtinės — parapijo- 
nų. Surinko A. Gilienė. Mel
simės visi.

Žagariečių Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks rug-

J. Keturakis, rašt.

Vedimo laisnį gavo:
Vencent J. Grebliunas, 

Helen Wesbar.
Leon W. Rutkowski, Ann

A. G. Sisvy.
Jos. Simone, Ann Navru- 

ckas.

Apart Apsaugos, Turime 
ATSARGOS FONDĄ Viri S500.000.00

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.

LOAN ASSOOATlONofCblcHO 
JUSTIN MACKIEVVICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VIRginia liti 

/
Juozas Puplesis 

kuris visose Chicagos lietu
vių kolonijose turi daug 
draugų ir pažinčių ir yra; 
“Draugo” ir apskritai kata- į 
likiškos spaudos uolus rė
mėjas, dabar ypač pasižy- 

Jisai atsilankęs į 
Draugo” administraciją, 

nusipirko 132 Buicko tikie- 
tėlius. Be to pikniko ren
gimo komisijai inteikė $2.00 
grynais pinigais.

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS

ANDSTAMPS

TNSE

IF you suffer monthly

Nervous
Blue—

Start taklng famous Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound 
at once. It’s one medlclne made 
especially for women that helps re
lieve headache, backache, cramps, 
weakness, nervousness—due to 
functional monthly dlsturbances— 
It’s helped hundreds of thousands 
of women to go “smlllng thru” dls- 
tress of such dlfflcult days.

Taken regularly—Lydia Plnk- 
ham’s Compound helps bulld up 
reslstance agalnst such tlred, 
cranky feellngs. Try it t

Radio
ON SAI 1 Al WI’R PUSrOFFU E OR BANK

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
CtorlauslM PkUraavlmaa — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Budriko Radio programas 
nedėlios vakare 6:30 iš WC 
FL, 1000 k. Žymus duetas 
sudainuos lietuviškas daine
les pritariant orkestrai. Ki
tus lietuviškus numerius iš
pildys orkestrą. Nepamirš
kit atsukti savo radio ne
dėlios vakare ant WCFL 
kaip 6:30. Pranešėjas

Prapuolė basas vaikas
Policija ieško baso vai

ko, kurs prapuolė praėjusį 
pirmadienį. Tas vaikas yra 
Robert Sucher, 9 metų am
žiaus, gyvenęs adresu 812 
Leland Avė.

Jr

AMERICA ON GtZARD/
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poeter, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chestei Vrench. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post offlce, 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
konai !

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

ši firma virš 50 m. tos palios
John W. Pachankis . 1

KREIPKITĖS Į
a LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: 

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645 

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

vak.; šeštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

ITIARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS lr APYLINKES UETUVUĄ

Vienintžlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir SE8TAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Westem Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who euffered from the torturing 
pains of rheumatism, sciatica, lumbago, neu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their diacovery of NURITO. Now they have 
fouod a ųuick-acting formula vrhich apeedily 
relieves those eshausting muacular aclies and 
pains. NURITO is tru»tworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—«o you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very first three doees do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don’t suffer. Ask your drugymt
for NURITO on this guarantee.

today 
(T. N. C.)

Dviejų Metų 

Mirties Sukaktuvės

POVILAS
KALINAUSKAS

Jau sukako dvlejl metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė 15 mūsų tarpo mylimą 
vyrą Ir tėvelj Povilą Kali
nauską.

Netekome savo mylimo Rug
piūčio 25 d.. 1939 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
I-al gailestingas Dievas sutel
kia jam amžiną atilsĮ.

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą IS mūsų tar
po, užprašėme dvejas gedulin
gas šv. Mišias plrmadienj, 
rugpiūčio 25 d.. 1941 m.. Gi
mimo Švenčiausios Panelės 
parap. bažnyčioje, 7:00 Ir 
<: 4 5 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus lr paž,Šta
mus dalyvauti šiose pamaiuu- 
se lr kartu su mumis pasi
melsti už a a. Povilo Kali
nausko sielą.

Nuliūdę: Moteris Teklė,
Sūnūs Povilas Ir Bronislovas, 
Ir Giminės.

VISOSE MIESTO DALYSE

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

JOHN F. EUDEIKIS

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

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, 
15 Stoties WHIP (1520), su P. Saltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I, AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 Sonth Halsted Street

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

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

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2314 West 2Srd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltuanica Avenne 

Tel. YARda 4908



šeštadienis, rugp. 23, 1041 draugas

Z

Atsisveikinimas
Šv. Kazimiero akademijos 

salėje per daugelį metų rin
kosi dalis visuomenės į įvai
rius parengimus.

Štai, ryt vakare, 6 valan
dą, jau kviečiami į išleis
tuvių puotą.

Trys Šv. Kazimiero sese
rys pasiruošusios apleisti 
Chicagą. Jos vyksta į neži
nomą, nepažįstamą kraštą. 
Kupinos pasiaukojimo, jos 
palieka tėvelius, brolius, se
sutes, gimines, pažįstamus 
ir vienuoles-sesutes ir mo
tinišką namą, iš kurio sėmė 
sau energijos ir saldino sie
lą Aukščiausiojo gėrybėmis. 
Palieka mokyklas, kuriose 
joms teko darbuotis ir jau
nųjų širdelėsna skiepyti Die 
vo ir Tėvynės meilę.

Atjauskime jas. Skaitlin
gai dalyvaukime jų išleistu
vių puotoje. Seserys ir ARD 
lauks visų prietelių atsilan
kant. Taip pat, kurie išga
lite, atsisveikinant su sese
rimis, prašomi prisidėti ir

BARO DARBININKŲ 
VADAS

Juozas MickeliunAs,
Marųuettep&rkietis, nuo te
nai plačiai žinomas visoje

s

su dovanėlėmis. S. J.

Pasidžiaugta
sėkmėmis

Pastarame Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų centro 
susirinkime skaitlingai rė
mėjoms - delegatėms daly
vaujant pareikšta džiaugs
mo, kad rengtasis piknikas 
Labdarių ūkyje pasisekė.

Visi skyriai darbuojasi 
reikale “Išleistuvių puotos” 
Bilietų kvotą kiekvienas sky 
rius atliks.

Kol vasara pasibaigs, AR

Begalo svarbus 
Federacijos Chicago 
apskr. susirinkimas

Kviečiame j pikniką Akademijos rėmėjų
so. chicago. _ Rugp. 24 piknikas

d. Šv. Juozapo parapijos 
j darže įvyksta šaunus pikni-

Jau grįžo delegatai iž Pe-' kas' kur» rengia 4v- Vard° 
deracijos kongreso, kuris Dr;Ja' Pelna8 baž’

buvo gausus atstovais, nau- ny4‘03 vidaU3
jais sumanymais bei nuta
rimais. Tad, Federacijos 
Chicago apskrities susirin
kimas įvyks trečiadienį, rug 
piūčio 27 d. Į šį sus-mą' 
kviečiami visi skyrių ir ar-Į 
ganizacijų atstovai-ės, visi 
veikėjai. Bus išduotas svar
bus raportas iš buvusio kon
greso ir nustatoma gairės

Tikslas gražus ir vertas pa
ramos, taigi nuoširdžiai 
kviečiami parapi jonai, sve
čiai, prieteliai j šį piknike 
lį laikui smagiai praleisti. 
Kleb. kun. V. černauskas, 
parap. komitetas ir ypatin
gai Šv. Vardo Dr-jos veik
lūs nariai turi prirengę 
daug įvairių pamarginimų, 
laimėjimų kaip augusiems,naujiems darbams, kurių,. . ,, .. taip ir vaikučiams, kuriemsvis daugiau ir daugiau h-1 t______ , _ J___________

kimas deda ant mūsų pečių
Nesiskūskime nei vienas, 
kad neturime laiko. Bet pa-

Chicagoje veikėjas, priside- rodykime daugiau p&siau-
dąs prie visų lietuvių gerų 
darbų. Dabar, rengiant 
“Draugo” jubiliejinį pikni-

kojimo ir susirūpinimo sa
vo tėvynės Lietuvos reika
lais. Ypač dabartiniu mo

ką, maloniai sutiko ateiti mentu, tėvynė šaukia, tad
tam darbui į talką ir apsiė
mė būti baro darbininkų 
vadu ir šeimyninku.

Kvietimas
Cicero. — “Bunco”* ir kor 

tavimo pramogą rengia AR 
D 9 skyrius rugp. 26 d. Jauk 
šų namuose, 1822 S. 48th 
Court, 7:30 v. v.

Nuoširdžiai prašome se
serų prietelius atsilankyti į 
vakarą.1 Visi bus vaišinami 
valgiais, kuriuos gerieji Ci
cero biznieriai suaukojo. 
Mūsų kaimynai Miliauskai, 
1837 S. 49 Ct., aukojo pusę 
bačkos alaus. Miliauskai y- 
ra dideli rėmėjai visų pa
rapijų parengimų ir drau

išgirskime. Valdyba

Iš atostogų i gimimo 
dienos puolų

•Rugp. 17 d. Bass Lake,
Anselmo ir Agnietės Kudu-/
lių puošniame vasarnamy 
baigė atostogas E. Kass-Ka- 
zakauskienė ir H. Mickeliū
nienė su šeimomis.

Grįštant namo dar užsu
ko į Hamlet miestelį pas 
plačiai žinomus ūkininkus, 
dabar gyvenančius (retired) 
Hamleto miestely puošnioje
rezidencijoje — Julių ir Mor | 
tą Žiedus. Puotoj dalyvavo 
dukterys, žentai, sūnūs,,

ypač bus malonu margu ar
kliuku (pony) pajodinėti. 
Taipogi bus gera orkestrą 
šokiams. Linksmins iki vė
lumos.

Šeimininkės visus pavai
šins gardžiais užkandžiais 
ir kugeliu.

Parapijos sodas randasi 
prie 88 ir Marąuette Avė.

Rap.

Jaunavedžių nelaimė
Jaunavedžių pora — Ray

mond Davajon, 24 metų am
žiaus, gyv. 2120 No. Clark 
St. ir jo keturių dienų žmo
na Lue Ann Sargis, 23, bu
vo išvykę automobiliumi į 
Wisconsiną praleisti honey- 
moon. Prie Portage, Wis. 
važiuojant per geležinkelį į 
jų mašiną drožė traukinys 
ir abu vietoj žuvo.

D centras dar turi užsimo gijų ir pavyzdingi lietuviai.-’, martį, anūkai ir visi kiti sū 
dėjo daug širdingų linkėji
mų ir gražių dovanų Mor
tai Žiedienei gimimo sukak
ties proga.

Ilgiausių metų ir nuo mū
sų.

Netikėtas svečias

jęs didelį darbą — pikniką 
rūgs. 28 d., Vytauto parke. 
Komisija jau darbuojasi.

Motina Juozefa vardu vi
sų seserų nuoširdžiai dėko
jo visoms rėmėjoms ir vi
siems atsilankiusiems už pa
ramą. Sakė, šią padėką ly
dės seselių maldos.

Pirm. A. Nausėdienė irgi 
visoms nuoširdžiai dėkojo 
už gražų pasidarbavimą. No 
riu pareikšti padėkos ir pir
mininkei už gražią publika
ciją. Visos rėmėjos ir S. J. 
begalo dėkingos už malonią 
paramą savo raštais. S. J.

Devynioliktam šimtmety 
je didžiausias biologas, 
Mullcr, — buvo katalikas.

Prie pramogos prisidėjo dar 
biznieriai: Putrimas, Bocu- 
nas, Shemet, Grigas, Stonis, 
Pauga, Suhaitis, Charles ba- 
kery, Elizabeth Lingerie 
Shop, Helens’ Beauty Shop; 
iš Chicago: Budrikas ir Ku
lys pharmacy.

Visiems vardu seserų Ka- 
zimieriečių širdingiausias a- 
čiū. Pramogoj bus gražių 
dovanų dėl prizų. Visas pel
nas skiriamas Šv. Kazimie
ro seserų kelionei į Argen
tiną.

Northsaidietė K. Kazake
vičienė įsirašė į 9 skyrių. 
Kazakevičiai yra geri rėmė
jai ir visuomet atsilanko į 
parengimus ir prisideda au
komis. A. V.

CONRAD
Fotografas

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

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

Rez.: - ENGlewood 5840

r?

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liąuor 
{staiga Chicagoje

Didelio Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užaakyraai Išvežiojami

Sekančią Dieną. ’ FRANK VIZGARD. Sav.

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

Tel. REPubUc 1538—9
Sk 4.

CLASSIFIED

West Side. — Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos 10 skyriaus

KENDON KAMBARYS
Apšildytas kambarys vienam vy

rui. Atstšuuklte po penkių vakare,
9819 Su. \Vaal>U>i*w Avo.

PARDAVIMUI f MIS
Parsiduoda 73 akrų ūkis, ar mai
nomas ant marinio namo. Netoli 

piknikas įvyks šį sekmadie Paw Paw. Michigan. Geras kelias;
, , elektra ant vietos. Uratus sodas ir

nj, 6 vai. vakare Rūtos ūkėja gražus tekantia upella. Krelp- 
kitėa telefonu: — VĄNbiu-eu 2089.darže. Pelnas skiriamas pu

siau su parapija.

Komisija kviečiu visas rė
mėjas ir visus parapijonus 
atsilankyti ir paremti šią 
pramogą. Koresp.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 33rd Plaee, 
Chicago, 111.

REIKALAUJA KAMBARIU
, Mažai šeimai (8 asmenų) yra 
reikalingu dėl gyvenimo 3 ar 4 
kambariai, bu pečiu. Apsiimtų ir 
gyventi kartu prie kltoa šeimos. 
Kreipkitės j "Draugų," Box 110, 
2334 So. Oakley Avė.

PARSIDUODA GERA VIETA
Parsiduoda Grosernė su namu la

bai pigiai. Mūrinis namas su 6 gy
venimo kambariais užpakalyje. 
Karato vandens žiluma. 2 karų ga 
rudžius. Kreipkitės prie vietos ad
resu 2348 Uuat kist Plaee.

REIKALINGI DARBININKAI
HELI* WANTED — VYRAI

MAŠINISTAS prižiūrėti lr užlaiky
ti keletu d ratų suvimo mažinu. Tu
ri būti patyręs darbininkas.
STORKLINE FURNITURE COKP, 

4400 W. 2«th St.

•AUTOMATIC SCREVV MACHINE 
Setup" vyras — B. & S. Nuolatinis 
darbas. Turi būti A-I, kitokį ne
atsišaukite. Kreipkitės prie Mr. E.

INdUST.KIAL BCREW MACHINE 
PRODUCTS CO.,
1854 W. 75tli PI.

Tel.: RADeUffe 1896

DIE MAKERS — A-l vyrai tik 
atsišaukite. Aukščiausias užmokes
tis. Kreipkitės prie FAIL MACH
INE TOOL AND DIE WORks, 
214 W. Institute PI.

F1NANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

JAUNAS VYRAS, dirbti "sand- 
wich shop.” Kiek patyrimo reika
linga. Gera alga. šaukite; PLAza

| 9251, 1321 E. 57Ui St.

MARŲE-1TE P AUS IR AŽ'YIANKEI 
RAS K* TURITE MAIMTI ARBA

NORIT MULAI PIRKTI:
6 Mth Ir S. Campbell Avė. 5 kam

barių marinis eottage kaina *3,630, 
Jmokėti *600.

Ant Rockwell St. lr *4th 6 kam
barių marinis bungalow, 2 karų 
mūrinis garadžius, kulta *6,860.

6 kambarių medinis eottage — 
reikia pataisyti, kaina *'.260.

4 fletų kampinis mūri ils namas 
po 4 kambarius, kaina * *2,600.

2 fletų po 6 kambarius — 2 hel
eriui — bungalow stogts, kaina 
*8,600. 4 fletų mūrinis lamas po 
6 kambarius, ant 2 lotų išstatytas, 
įmokėti *1,000.

Bizniavau namas, randasi tarp di
lelių dirbtuvių — taverno lr lunoh 
liznis — 6 gyvenamieji kambariai. 
Kaina *4,660. Savininkas priims į 
mainus lotus arba didesuj namų—- 
indės pinigais.

Taipgi turime didelį pasirinkimų 
/lankių namų po visų Chicagų: pri- 
zatlikų ir bizniavų, farmų mažų lr 
iidelių, galima pigiai pirkti arba 
ualnytl.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ia pigiai pirkti, išmainyti bile kų 
ūs turite, kreipkitės pas;
HAKLES P. SUROMKK1B & CO., 

9921 K. Ucateru Avė.
,’ct Rep. 3712 — Vak- Pros. 1111

TEISINGI BARGENAI
Parsiduoda 2 fletų po 4 kamba

rius naujas moderniškus mūro na
mas. Tile sienos prausykloje. "Klt- 
chen” kabinetai.

0 kambarių moderniška naujo 
mūro rezidencija.

10 fletų geras mūro namas.
3 fietai ir Storas; Bizniavau mū

ro namas.
3 fietai. 3, 5 ir 6 kambarių mū

ro namas.
6 lotai visokio djdžio.'... Apžiū

rėkite!
Šie visi namai randasi Mar

ųuette Parke ir teisingomis kaino
mis.

Rašykite ar matykite:—

JOE VILIMAS 
6753 So. HockweU St.,
Tel.: UEMluck 2323

HELP U'ANTED MOTERYS

WHOLESALE
LIQUOK 
ĮSTAIGA Į

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokė j imais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

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

Turtas virš $1,000,000.00

REIKALINGA — Jaunų merginų 
ar moterų "wholesale" vyrų drabu
žių dirbtuvėje. 5 dienos j savaitę, 
šeštadieniais nedirba. Gera užmo
kestis. B. KUPPENHE1MER and 
CO., Ine.. 4101 W. 18tli Bt.

MOTERIS PAIEŠKO
NAMINIO DARBO

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

4714 So. Trlpp Avė.

OI’ERATORKOS, patyrusios prie 
siuvimo baitų •'duck” drabužių. 
Nuolatinis darbas, geras užmokes
tis. Kreipkitės; SNOVVER UO., 
301 VV. Cliestnut Bt.

SIUVIMO Mašinų Operatorkos — 
prie "power" mašinų. Patyrusios 
prie ferankų (draperies). Nuolati
nis darbas, gera alga. NATIONAL 
DRAPEKY MANUFaCTUIUNG CO. 
930 W. Roosevelt Rd., 3 fl. TcL:

inarket 9989.

GERAS DARBAS GERAM 
VYRUI

Atsakomingas vyras yra reikalin
gas iškolektuoti pinigus ir surasti 
naujų vietų dėl įsteigimo phono- 
gratų 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.

N. KANTER, 8»t.

Išvežiotame 
po visų 
Chicago

REMKITE
BENĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

IVOIK STUD I O
1945 West 35** Street

• i > • N FD Ph«n.»(.kilUY 

I tlSSlHI.K I'KI i.'
I’HONE I.AFOFTTF

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN STOKERIAI

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

JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA 
VIENODA ŠILUMA

GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
NESUGENDAMAS (sutriuškina akmenis be 

sugedimo)
Šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių 
išdirbysčių stokerius.

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius 

Radios
Piumbing Įrengimus 

Aliejinius Pečius 
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH BAGDON
— Savininkas —

4704-06 So. Western Avė., Chicago, III.
Tel.: LAFaydtte 3138

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
BURNELIŲ 

BLIU h. KELIŲ 
PIRŠTINIŲ 

KOJINIŲ
POORET’BOOKŲ

KORSETŲ
KfDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 VV. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

OPEKATORKOS, pilnai patyru
sios siuvime “wash” d realų. Section 
darbas, gera užmokestis, nuolatinis.

| NOKTHWESTEKN MFG. CO.| 
1219 W. V&oBuren.

JAUNOS “HIGH SCHOOL" BAI
GUSIOS MERGINOS, — mokytis 
nuolatiniam darbui kaipo "veiter- 
kos" arba "soda fountain” patar
nautojos restau rantuose.

GEORGUS GEORGE DEMET & 
BROS.

Alga ir valgis duodama laike mo
kinimo. Dėl pasitarimo kreipkitės 
Prie: — - m—>

George De Met 
75 W, VaiiBuren St., 2 Fl.

MERGINOS -r- švario būdo----
turi mokėti gerai angliškos kalbos 
— dirbti 'sandwlch shop.” Patyri
mas nereikalingas, šaukite: PLAza 
9251. 1321 E. ū7th St. 

RANDUOJASI KAMBARIAI
Turim 6 apšldomus kambarius 

dėl išrandavimo. Norim bevalkų 
šeimos kuri apsigyventų juose. 
Kambariai visiškai įrengti tik rei
kalinga "bedroom” įrengimų. Kreip 
kitos: 7129 BO. RICHMOND AVĖ.

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

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

Žiūrėk kur eini. Eik kur 
žiūri. Saugokis nelaimės.

DEL GREITO PALENGVINIMO 
------ NUO
Arthritis, Neurltis, Sciatlca, Rheu- 

matizmo, Nugar-skaustno, Kinus 
galvos skausmo, vandens Ilgos, Kap- 
ligos. Apkvaitimo. Nemiegos. Vidu
rių užkietėjimo. Akių skausmo, Šal
čio, Ptuuėlų ligos, širdies skausmo. 
Kepenų ar pilvo skausmo. Inkstų 
skausmo, Tulžės skausmo, nusilp
nintų nervų. gyvenimo permainos, 
karštybės ir kitų. Kreipkitės prie:

I.AKK—LATKOBE HEAUTH 
SALON

5236 West Lake Bt., 
COLumbus 2733

PARSIDUODA DUONOS 
KEPYKLA

Parsiduoda duonos kepykla. Su na
mu arba vien biznis su re n d U su, 
terminui kaip ilgai norėtų. 31 me
tus dariau sėkmingą biznį, dabar 
pasenau, noriu poilsio. Kas norės 
išmokysiu lr pripratinsiu prie to 
amato. Norint pirkti ar fanūuot 
kreipkitės prie savininko: Z

LUDUIK GOTOU'TT,
2803 So. Entcrald Avė.,

Ch|cago, UI.
Telefonas: CALiunct 4959

SKAITYKITE “DRAUGAI

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas

BL Rajewski 
“Shorty”

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELB LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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Nekalto PrasicL Švč. Panelės Parapijos, Brighton Park,

VASARINIS PIKNIKAS
Si Sekmadieni, Rugpiūčio (Augusi) M, IMI - Vytauto Dane

VISOKIŲ LINKSMYBIŲ 
IR SMAGUMŲ 

VALGIŲ IR GORIMŲ 
DAINŲ - ŽAISLŲ

Brightonparkiečiai yra gerai pasižymėję surengime ypatingai 

Linksmų ir Smagių Piknikų, šį PIKNIKĄ ruošiamės surengti 
DIDŽIAUSI IR SMAGIAUSI iš visų.

Nuoširdžiai kviečiame visus { Mūsų rengiamą Didžiausį, Sma
giausi ir Linksmiausi PIKNIKĄ.

Klebonas Kun. A. Briška ir Parap. Komitetas

ŠOKIAMS GRIEŠ 
DIDELE IR GERA 

JAUNIMO MĖGIAMA 
ORKESTRĄ

tf

ŠILDOMŲ IR KITOKIŲ 
PEČIŲ

DIDŽIAUSIA PARODA IR

IŠPARDAVIMAS
PROGRESS KRAUTUVĖJE«

Į
Pasirinkimas visų geriausių 

išdirbysčių

Coles, Moore, Monogram, Frogil, Quaker, Athens, 

Autocrat, Florence, Siegler ir kitų.

KUN. BARAUSKAS KALBĖS Į SUSIRINKUSIĄ 
MINIA PER "DRAUGO" PIKNIKĄ VYTAUTO PKE.

"Visados yra malonu paremti "Draugo" pra
mogas. Prijungtas čekis užmoka už knygutę" 
- rašo skaitytojas.

SU TOKIAIS ŽODŽIAIS 
GRĮŽTA LABOR DAY 
KNYGUTES!

Nesenai atvykęs Svečias 
iš Lietuvos, kun. K. Bar
kauskas, “Mūsų Laikraš
čio” redaktorius, pasižadėjo 
dalyvauti “f)raugo” jubilie
jiniame piknike, Vytauto 
Parke, per Labor Day, ir 

; programos metu pasakos 
vėliausias žinias iš Lietuvos 
ir pasidalins savo įspūdžiais 
iš gyvenimo Berlyne, Pietų 
Amerikoje ir iš šių dienų 
gyvenimo Amerikoje. Kun.
Barauskas moka labai įver- i Mich 
tinti kiekvieną visuomenės Mrs. 
ir politiško gyvenimo pasi

ja pasirūpino tris darbinin
kus iš garbingojo Marąuette 
Park. Taip, prie didžiojo 
baro stoja į talką rinktinė 
grupė. šiuo laiku prie tos 
grupės prisirašė: J. Micke- 
liunas, Pr. Čižairskas, Pet
ras Gailius. Taip, su šiais 
ir vakar minėtais North 
Sides ir Kitų kolonijų vyrais 
susidarys puikiausia baro 
komanda.

B

Sekantieji sugražino po 
knygutę:

K. Norkus iš Chicago.
J. Gabalis iš Detroit,

keitimą. <1

Florence 
Clreulallng lleater

Atidarymui sezono Progresą Krautuvė nustatė 
specialiai žemas kainas, lengviausiais išmokėji
mais. Pasipirkite sau pečių dabar; įmokėkite tik 
mažą dalelę — ir pečius bus rezervuotas pristaty
mui, kada pareikalausite.

5 I
ŠIMTAI PASIRINKIMUI

Kliejum kūrenami šildytuvai nuo $29.50 ik* $95.00 

Anglim /r malkom kūrenami, nuo $12.50 75.00

Kombinuoti gesui-anglim pečiai nuo $59.50 iki 
Sesiniai pečiai nuo.........................$29.75 130.00

Didelė nuolaida už seną pečių mainant ant naujo. 

DIDŽIAUSIS PEČIŲ SANDELIS

“Visados yra malonu 
paremti “Draugo” 
pramogas!”

“Visados yra labai malo
nu “Draugo” pramogas, 
prijungtas šekis užmoka už 
pikniko bilietų knygutę!”
Taip rašo vienas nuoširdus

Draugo” skaitytojas I c~ ™ 
“Draugo” administratoriui' 
sugražindamas knygutę. To 

. kie laiškai — tikrai džiu- 
I gina administratorių, nes 
Raiškiai mąto, kad jo troški
mai įvertinami, kad didelė 
dalis skaitytojų mato reika
lą remti “Draugo” Mašinų 
Fondo ir kad kiekvienas pri 
sidėj imas prie fondo, turi 
didelės reikšmės laikraščio 
gyvavime ir jo tubulėjimc.

Nauji Darbininkai

Pikniko Rengimo Komisi-

J. Jasulaitis iš
Chicago.

St. Mažonis iš Chicago.
M. Aitutienė iš Rockford. 
S. Petraitis iš Gary, Ind. 
A. Navickeinė iš Stevens 

Point, Wis.
K. Šilinis iš Rochestcr 

N. Y.
P. Vaičaitienė iš Maha- 

noy City, Pa.
G. Kalėda iš Mahanoy

J. Markus iš Bilox, Mass. 
J. B. Bordeniš C 
P. Kundrotas i 

ter, Mass

P*
orces-

VreC?
Gerą darbą artimui pada

rysi, jei prikalbinsi jį užsi 
sakyti “Draugą”.

—L.

3222-24-26 So. Halsted Street
Prie 32-ros Gatvės

Viduramžio didžiausias 
arkitektas, paveikslinfhKaa, 
ir inžinierius, Leonardas da 
Vinči, buvo katalikas.

MARGUČIO

X ’J. ir M. Vaičūnų šeima, ( salė. Parapijonai džiaugia- 
fcuri huvo išvykus į M. Vai- si, kad dabar turėsią dau- 
čūnienės jpesers laidotuves giau patogumų.
Shenandoah. Pa., jau grįžo. Į x Grajer Elecįrical Cons.

truction kompanijos bosas,mu M. Vaičūnienė yra Moterų 
Sąjungos centro sekretorė.

X Petras Tumasonis, se
niausias dienr. j“ Draugo” 
red. narys, išvyko atostogų 
porai savaičių.

X Townoflakiečiai labai 
skaitlingai ruošiasi daly
vauti “Draugo” Labor Day 
piknike ir visi iš anksto 
perka 1941 Buicko Special 
tikietus.

X Ciceriečiai smarkiai 
ruošiasi prie savo parapijos 
Statybos Pikniko, kuris į- 
vyks rugsėjo 14 d., Vytau
to parke. Visas to pikniko 
pelnas skiriamas Statybos 
Fondui.

X Onos Mureikienės nau
jo, puikiai įrengto taverno 
adresu 2548 W. 69th Str. 
(Marąuette Park) atidary
mas įvyks šiandie ir rytoj, 
rugp. 23 ir 24 d. Bus gera 
muzika ir skanus užkandis. 
Draugai, kaimynai ir pažį
stamieji turės progos pasi
linksminti.

X Šv. Antano parapijos, 
Cicero, kunigai - vikarai da
bar lanko parapiją daryda
mi naują katalikų surašinė
jimą, ta pačia proga renka 
ir aukas Statybos Fondui. 
Žmonės duosniai remia.

X Šv. Kryžiaus parapija, 
re metinio ir se emingo pik-

2248 W. Walton St., sako 
atsilankysiąs su visais savo 
darbininkais į “Draugo” La-

niko, dabar pradėjo ruoštis bor D»y Paniką, Vytauto
prie karnivalo, kutis. mano
ma, taip pat bus sėkmingas.

X Liet. Vyčių 112 kp. ati
darė klubą Am. Lietuvių De
mokratų 13 Ward patalpo
se, 6825 So. Western Avė. 
Klūbas gerai įrengtas.

X Šv. Antano parapijos, 
Ciceroje, statybos darbas 
eina prie baigos. Pastatyta 
nauja dalis prie mokyklos 
trobesio teikia gražią mo-

parkan. Tos kompanijos bo
sas platina tikietus savo 
darbininkų tarpe.

X Budrikai, gyveną Mar
ąuette Park rengia iškil
mingas vestuves savo duk
relei Eleanorai, kuri apsi« 
ves su Bruno Briedis, taip 
pat vietos gyventoju. Ves
tuvių varpai suskambės 
šiandie 4 vai. po piet, Gi
mimo Panelės Šv. bažny
čioj. Svečių vaišės bus Mar-

kyklai išvaizdą. Taip pat, ąuette Hali, 6908 S. West- 
žymiai padidinta parapijos I ern Avė.

KNYGOS! KNYGOS!

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.

'V.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Mūsa knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros Ir poezijos rinkiniu. Dabar komunistu valdžiai 
užkirtu* kelia lietuviška knvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BTLtONO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RASTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, n t., surinko Dr. J.

Basanavičius. 260 pusi .................................................. $1.00
PRAGIEDRULIAI, m t.. Vaižeanto, 290 pusi................$1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t.. (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi.................................$1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA. Literatūros Pasiskaitymai, 175

puslapiai ...................................................................................$1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,

<1914-1916 m.) .................................................................... 75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusL .................... 75c

EILERA8CIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Auguutaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi...................................................................................... $1.00
VAINIKAI. Naulesniosios Poezijos Antologija, Paruoš#

K. Binkis. 230 pusi................................................................$1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi................................50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi................... 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. šlapelis. 90 pusi ............. ..................................................... 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira. 65 pusi........................ .35
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi................................ M
GAMTOS PRTLYGTNIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ................................................... .35
METLE. M. Gustaičio, 1914 m........................................................ 25
BRĖKŠTA, 1L Vaitkus, 1915 m. .......................................... M

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
"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

LIETUVIŲ DIENOS
METINIS PIKNIKAS

Programoje dalyvauja: —— ■— ——
Chorai, Solistai Jonas Urbonas, Ona Biežis, Harriet Lukas, Vaidintojai — 

įasakys kalbą Lietuvai Gelbėti programoje, skirtai Lithuanian Dėdytė Ir Tėtyti, Baltramiejus su Clcilija ir kiti. Vasariškas teatras vakare, 
National Relief Fundui. dlde,to muzikantų benas visą dieną. Šokiai.

Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona

RYTOJ!!!
RIVERVIEW PARKE

(Western - Clybourne - Roscoe
tf


