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Daugelis klausia: kokia
gi dabar Vokietijos katali
kų būklė? Vokietijos kata
likų teisės labai smarkiai
apkarpytos:
jaunuomenės
religinis ir dorovinis auklė
jimas, galima sakyti, išplėš
tas iš Bažnyčios rankų, nes
jaunimo dvasios kūno reika
lai bemaž visiškoj nacių ži
nioj, katalikai savo laikraš
čių kaip ir neturi, reikia mi
sti « nacistinė propaganda,
katalikai kaip ir keturi tei
sių daliosios literatūros vei
kalų išleisti, bet užtat labai
daug veikalų išeina religini oir filosofinio turinio ir
turim pasakyti, kad pastariuoju metu vokiečiuose la
bai vertingų veikalų.
O rusų bolševikai okupavę
Lietuvą per metus ne tik
kad neleido išleisti jokio re
Ilginio veikalėlio, bet ir tuos
degino ir išėmė iš apyvar
tos, kurie buvo
pirmiau
spausdinti. Ot ame ir bolše
vikiškoji laisvė! Atsiminki
me, kad kekvienas pasikėsi
nimas į kito laisvę yra pasi
kėsinimas
užmušti jame
žmogų.

Ruošia Amerikai
ištremtąją
Rusijon sąrašą

Dingo suomių laivas

Leningradas būsiąs ginamas
iki paskutiniojo žmogaus
Trilypė miesto apsauga. Vokiečiai

užėmė Dniepropetrovskg. Aršios
kovos prie Odesos.

BERLYNAS, ruugpiūčio 24
d. (Telegrama — Lietuvių
Sąjunga Berlyne šiuo tnefu
renka bolševikų išvežtųjų
pavardes, kurias vėliau per
siųs ir Amerikiečiams.
Pabėgėlių grįžimas Lietu
von pradeda aiškėti teigia
ma linkme, bet kol kas dar
nieko konkretaus nenusta
tyta ir nežinoma. Išimties
keliu Lietuvon jau yra grj
ž§ apie keturios dešimtys
pabėgėlių.

MASKVA, rugpiūčio 24 d.
— Šiandie maršalas Voršilo
vas Leningrado gynimui su
organizavo trijų frontų ap
saugą kartu įspėdamas gyventojus, kad vokiečių ka-

Kasperas atstovu
Legijono

konvencijoj

Laikraščiai tebeina

riuomenė artinasi prie Le
ningrado ir jog miestui gre
sia didelis pavojus.
Pagal maršalo nustatymą
Pravda, komunistų organas,
paaiškina, jog Leningradas
bus ginamas trijų linijų:
(1) raudonoji armija, (2)
piliečių armija ir (3) rezer
vistai — civiliai gyventojai
vyrai ir moterys kurie jau
dabar yra apmokomi karo
veiksmams.

,
.
( uraugas
m.ephntoT
Iki paskutinio žmogaus
Nei
savaitė
nepraėjo
po
to,
kai
degė
Kubos
laivas
Panuco,
dabar
New
Yorko
uoste
Lietuvęje tebeina visi tie
SPRINGFIELD, UI., rug
laikraščiai, kurie pasirodė degė suomių laivas Aurora. Vienas jūreivis žuvo, kiti 18 išgelbėti.
“Apsikaskite”,
pareiškia
piūčio 24 d. (Telegrama). — vėliausioji Įnaraalo prokla
išvijus bolševikus.
Amerikos Legijono naęiona- macija. “Leningradas buvo,
Pašto susisiekimo su Lie
Mrs.
Roosevelt
lei konvencijai atstovu iš yra ir visados pasiliks di
Okupuotojoj Prancūzijoje veikia
tuva kol kas nėra.
rinktas A. H. Kasperas, Da džiosios spalių mėnesio re
vyks
Anglijon
riaus-Girėno
271 posto ko- voliucijos miestu”.
Rygoje pradėjo eiti visam prieš vokiečius teroristai
mandierius.
Ostlandui skiriamas vokie
Kovos prie Leningrado
Illinois
valstijos
Ameri

čių kalba dienraštis “Deuts VICHY, rugpiūčio 24 d. —
vyksta į pietvakarius ir pie
Automobilius
sunaikin
WASHINGTONAS,
rug
kos
Legijono
suvažiavime
che Zeitung im Ostland”
Čia gauta žinių, jog antina- tas, kai nakties metu jis vi piūčio 25 d. — Washingto- Springfield, III., dalyvauja tus nuo miesto, kur veikia
(Vokiečių laikraštis Rytų
vokiečių kariuomenė,
kai
su smarkumų įvažiavo į ne plinta gandai, jog Mrs.
ciniai teroristai sunaikinę
Kraštui).
skersai gatvės nutiestą sto Roosevelt netruks vyksianti gausus skaičius lietuvių le- tuo tarpu šiaurėje Suomijos
vokiečių automobilių prie rą vielos virvę. x Tai įvykę__
rusai
________Ji__________
Anglijon.
vyksianti vienu gijonierių ir lietuvių mote kariuomenę, atrodo,
Nacių
propaganda
-LAUKAS Ift
_____
Paryžiaus.
rų- --------------------------------- bent laikinai BBtaik&a,» ■ —
“komanistifi^J**^ Paryžiaus siunčiamųjų bombaneštu.
ŠVEICARIJOS
(“Deutsche Zeitung im
Pačiam Leningrade vyks
priemiesčio Puteaux dalyj;
Kai kurie sluogsniai skel
Ostland
”
,
aišku, yra skiria
ta
spartus karinis pasiruo
Važiavę automobilium vo
U Šveicarijos atėjo į
bia, jog šiai kelionei padary Laivų dirbtuvės
mas
išimtinai
pronaciškai
šimas, kai tuo pačiu laiku
kiečiai sužeisti. Teroristai
«Ameriką vienam žymiau vy
ti jau visi planai.
propagandai
ir jo ištraukas
dirbtuvės ir fabrikai veikia
pabėgo.
rai laiškas, kuriame tėvas
Suomiai apsupo
laivyno priežiūroj * smarkiausiu tempu.
skaitytojai turi tokiomis lai
Nesenai Mrs. Roosevelt
jėzuitas rašo, kad jėzuitas
Pirmas žygis
laikyti).
pareiškė norą vykti Anglitikisi sugrįžti į Insbracko
rusų tvirtovę
Teatrai atdari
Okupacinės kariuomenės tudijuoti Anglijos vaikų šel KEARNEY, N. J., rugpiū
universitetą, kuris
dabar
Pirmame savo numeryje
Ir -štai šių pavojų akyvaivadas gen. Schaumberg ank pimą.
čio 25 d. — Šiandie Federal
nacių uždarytas. Tame pa paliesdamas Pabaltijo vals
HELSINKIS, rugpiūčio 24 sčiau paskelbė, jog visi su
Shipbuilding and Dry Dock doje Leningrado teatrai ir
čiame laiške pažymima, kad tybes laikraštis pažymi, kad
d.
—
Pranešama, jog Suo imtieji prancūzai bus laiko
kompanijos dirbtuvėse pra krautuvės sausakimšos žmo
yra šiokų tokių simptonų, Smetonos, Ulmanio (Latvi
mijos kariuomenė, kas kar mi užstatu prieš bet kokius
sidėjo darbas laivyno vado nių. Tai galima paaiškinti
kurie rodą, kad Austrijoj joj) ir Paetso (Estijoj) re
tas žygiuoja giliau Rusijos žygius prieš vokiečius. Šis
tik rusiškuoju fatalizmu.
vybėje.
katalikai nebe taip aštriai žimai savo neaiškia užsieni?
Z
teritorijon
pro
Karelijos
są
Centriniam fronte, ps
įvykis Paryžiaus priemies
yra nacių varžomi gauna politika, tikėjusia Anglijai,
Šiose dirbtuvėse rugpiū
smauką. Helsinkyje paskelb tyje yra pats pirmasis po
rasų, pravesta kontrata
katalikiškoj akcijoj daugiau įstūmė Pabaltijos kraštus į
BERLYNAS. — Vokiečių čio 7 d. CIO unija paskelbė prieš vokiečius, kurios bu
ta, jog rusų tvirtovė Viipuri šio paskelbimo.
laisvių.
streiką ir nuo to laiko dirb
bolševikų būčį.
visiškai apsupta.
Neokupuotosios
Prancū spauda praneša, jog Romu- tuvės buvo uždaros. Tačiau sios sėkmingos. Šių atakr
Dabartiniu metu tie kraš
zijos dalies vyriausybė pa nijoje gen. Antonescu pas užvakar Prezidentas Roose metu 95-to8ios vokiečių divi
Naujieji
suomių
žygiai
Le
tai esą.turį apsispręsti ne
LIETUVIAI
reiškia, jog tai esą komu kelbė kad už bet kokį komu veltas įsakė laivyno sekreto zijos žuvo bent 75 nuošimtis
“
g
1
ningrado
linkui
priartino
tiek už Vokietiją, kiek
nistų nusikaltimą bus su riui Frank Knox perimti dir vyrų.
PABĖGĖLIAI
Suomijos legijonus apie 49 nistų darbai ir jog vyriausy
Rusų bolševikams okupa- nauj^ Europą.
bė bus priversta imtis griež šaudoma 20 žydų ir penki btuves ir pradėti darbą, nes
Kiek anksčiau rasai pas
mylias nuo miesto.
čiausių
žygių
prieš
komunis
kelbė,
jog centriniam fronte
ne
žydų
kilmės
komunistai.
vus Lietuvą, daugelis lietu Prieš demokratijas
to reikalauja valstybės in
(Berlyno
oficialieji
sluog

tus,
kurie
esą
apmokami
Ma
atimta
iš vokiečių devyni
teresai.
vių inteligentų ir šiaip dar
(Stipriausios
propagan sniai pareiškia, jog suomiai skvos pinigais, kad suparabininkų pabėgo į Vokietiją. dos žiupsnį laikraštis patie
Šį įsakymą Prezidentas kaimai ir išsklaidyta 161bėra
apie
30
mylių
nuo
Le

lyžuoti
vyriausybės
veikimą.
WASHINGTONAS. — Čia paskelbė, kai visi pasitari-1moji vokiečių pėstininkų di
Daugiausia lietuviai pabėgę kia okupuotoj am Pabalčio
ningrado).
liai susibūrė Berlyne, jų ten kraštui,
gauta žinių, jog šiuo metu mai ir jo įsikišimas, tarpinin vizija:.
pasisakydamas
buvo apie 700. Po šių metų prieš demokratijas).
Oficialieji Helsinkio sluog Argentina areštavo Rusijoje dar yra 6,000,000 kavimas nedavė teigiamų Kovos prie Odesos
birželio 23 d. įvykio visi lie
sniaa pareiškia, jog Viipuri
kariuomenės, kuri pilnai pa vaisių.
BERLYNAS, rugpiūčio 24
Demokratijų
bičiuliavituviai pabėgėliai pareiškė
Darbams dirbtuvėse vado
būsiąs paimta į kelias die nacių vadus
ruošta
karui
ir
kuri
dar
nė

d. — Pranešimai iš rytų
Vokietijos valdžiai norą grį masis su Maskva, pasak lai nas.
vauj a admirolas Harold G.
fronto sako, jog prie Odesos
ra
buvusi
fronto
linijose.
žti į Lietuvą, bet yra žinių, kraščio, siekia tuos kraštus
Bowen, laivyno tyrinėjimo
BUENOS
Aires,
rugpiūčio
vyksta kruvinos kovos, ku
kad kaikurių lietuvių pabė vėl atiduoti bolševikų tero
laboratorijų viršininkas.
25
d.
—
Argentinos
policija
riose dalyvauja vokiečių,
gėlių grįžimas į Lietuvą vis rui. Todėl, esą, tų, kraštų Dar penki
suareštavo
36
nacių
vadus.
romunų ir rusų kariuome
pareiga padėti Vokietijai
LONDONAS. — Praneši
dar neaiškus.
Šie areštai padaryti sąryšyj mai iš Europos skelbia, jog
nės.
visiems laikams sunaikinti bilijonai paramai
Italai užėmė
su
kongreso
komisijos
tyri

(Maskvos pranešimai pa
bolševizmą.
visose okupuotose valstybė
KAS DAUGIAUSIA
nėjimais dėl prieš demokra
brėžia, jog romunams pada
WASHINGTONAS,
rug
se vyksta neramumai prieš kroatų pajūrį
VOKIEČIUS NERVINA?
tinio veikimo.
ryta milžiniški nuostoliai).
piūčio 25 d. — Administra
okupantus nacius.
Vokietijos ekonominis gy
Kai
kurie
žymesnieji
na

Centriniam fronte, pasak
HYDE PARK, N. Y. rug
venimas yra nacionalizuoja piūčio 25 d. — Kento kuni cijos sluogsniai praneša, jog cių vadai, manoma, suskubo
ROMA, rugpiūčio 25 d. — vokiečių, vystosi nauji pavo
•
kongreso bus prašoma pas
mas pagal kortelės, bet yra
“Kad užtikrintų viešąjį sau jai Maskvai, kai tuo tarpu
pasprukti iš Argentinos, bet
daiktų, kurių gali gauti be gaikštis, kuris pereitą sa kirti apie penkis bilijonus dauguma suareštuota.
LONDONAS. — Prejeras gumą ir susisiekimą” Itali- vokiečių bombonešiai bom
dolerių
naujai
“
lend-lease
”
vaitės
galą
praleido
su
Pre
kortelių, kaip pavyzdžiui,
Churchill pasakė pirmąją , jos kariuomenė okupavo vi- barduoja rasų aerodromus
arkliaus mėsą, žuvį ir kai zidentu ir Mrs. Roosevelt, programai iš kurios jokių
kalbą po konferencijų su 84 Kroatijos pajūrį nuo Fiu Leningrado apylinkėje.
kurias daržoves ir tt. Nors vakar su Prezidentu apžiū sumų nebus skiriama Rusi LONDONAS, rugpiūčio 25
me iki Montenegro
Prezidentu Rooseveltu. Mijai.
Užėmė Dniepropetrovską
vokiečiai ir turi gerokai su rėjo Rooseveltu dvarą.
(Pereitą savaitę Stockhol
d. — Gerai informuotieji
nisteris
kalbėjo
per
radio
9
mo pranešimai paskelbė, jog ] Patikimi, bet neoficialieji
veržti pilvus ir ilgokai pas
Tačiau manoma, jog ra stebėtojai pareiškia, jog esą
vai.
vakare.
tovėti prie krautuvių
kol
sams, jei pasirodytų reika- galima tikėtis, kad invazija
visoje Kroatijoje
vyksta vokiečių sluogsniai, šiandie
gauna maistą, bet prie tų neduoda vokiečiams išsmie- lo, bus teigiama paskola. Iranan (Persijon) prasidėtų
partizanų judėjimas ir jog pranešė, jog vokiečiai jau
dalykų jie yra jau pripratę goti, o nemigęs turi eit į dar Apie tai jau ankščiau yra dar šią savaitę.
Kroatija pranešusi, kad Ita užėmę svarbų industrinį Uk
ORAS
ir atrodo, kad tie dalykai bą, juk kartais bemaž visą pareiškęs fedenalės paskolos
Ii jos paskirtasis karalius ne rainos miestą Dniepropetro
Persijos atsakymas Lon
mažiausia juos erzina. Dau naktį tenka “ištupėti” rūsy administratorius Jesse Jo donui vis dar neskelbiamas.
vyktų Zagreban, nes jam vską ir $110,000,000 vertės
Dalinai debesuota, Gali- gresiąs pavojus).
giausia vokiečius nervina je. Taigi anglų bomtionešiai nės, kuris davė suprasti, kad
Dni<
tvenkinį Dūiepro
upėje.
Tuo tarpu Persijoje atšau
anglų ir rasų bolševikų, daugiausia drumsčia vokie Rusijai gali būti duodamos kti visi leidimai karinin- ma lietaus.
Italų okupacijos priežas-j Ankstesni pranešimai skel
bombonešiai, kurie pareika čiu gyventojų geras nuotai paskolos, kad galėtų Ameri- kams ir jie pasiųsti pasie
Saulė teka 6:07 vai., saulė ties smulkmenos neskelbia- bė, jog besitraukdami rusai
lauja nemaža aukų, o be to, kas ir dilgia nervus.
toje pirktis karo reikmenų nin aktyviai tarnybai.
mos.
leidžias 7:39 vai.
u (> tvenkinį sunaikinę.

Pasauly

>
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Amerikos lietuvių gyvenimas •* ir veikimas
S

FEDERACIJOS KONGRESO PROTOKOLAS

NEVYKUSIOS VEDYBOS

(Tęsinys)
stoka .
Patiekta nemaža
Mūsų tautos veteranas priimtinų atsilikimui bei sukun. dr. K. Urbonavičius iš stingimui gydyti receptų.
reiškė seimui sveikinimą sa___
n
.
. .
! Del referate kilusių mmvo ir einąs vyriausiojo re-'
.................
, x .
....
4<o. .
eių įssireiske sekretorius L.
daktono pareigas “Studen- *
,
,
»» •
v • , »> Simutis ir adv. St. Gabatų žodžio“ ir “Darbininko” ,,
,
„ x.
Ti,
j .
u
liauskas.
Ypatingai svarvardu.
Iškėlė dvi svarbes*
. , _ ,
i •
»_ bių minčių patiekė adv. St.
masias mintis kaip seimo
*
r
... ,
....
Gabaliauskas,
kaip buvo
tikslą: rasti priemonių ne-'
.
. .
, .... .
. ... žiūrima i Amerikos lietupaprastam atsilikimui lik„
..
, . ,. ...
vius. Esą Lietuvoje gyvenviduoti, nuolat stiprėti, pro,
,, .. . ,
tojai buvo klaidingai įnforgresuoti ir Tėvynės galbejiJ .__ .__ .
muojami apie Amerikos lie
mo reikalai.
tuvius, buk ten lietuviai
Toliau
sekė
protokolo baigia išnykti ir todėl jo
skaitymas ir centro valdy kio didesnio dėmesio Ame
bos narių raportai bei pra rikos lietuvių reikalai Lie
nešimai. Kadangi visa tai tuvos viešpačiuose nerasda
buvo išleista atskiru leidi vo pritarimo.
Lietuvos iž
niu “Mūsų veikla,” kuria das įvairiems Pietų Ameri
me tilpo visi referatai, cen kos “būtiniems” reikalams
tro valdybos raportai bei skirdavo ligi 400.000 litų,
dienotvarkė, kad dėl laiko kaip tuo tarpu Amerikos
taupumo visa tai buvo iš lietuviams
pasitenkindavo
leista ir palikta kiekvienam su kuklia 50.000 litų sumeasmeniškai '^ersiskaityti ir
kilus kokiems neaiškumams
L.
Šimutis
neaplenkė
bei klausimams buvo re
t "Draugas" Acme teiephon*)
zervuotos laikas išsiaiškini pirm visko nepažymėjęs,
Kari W. Thalhammer, 60 metų amžiaus, Los Angeles
mui . Be to minėti leidiniai jog Federacijos pastango milijonierius, prašo anuliuoti jo vedybas su 16 kos me
tapo iš vakaro seimo daly mis tapo įsteigtas Informa tų mergaite. Sako, kad jos tėvai neteisingomis prieka
viams išdalinti kurie turėjo cijos Biuras, kuriam vado bėmis privertę jį ją vesti.
progos apsipažinti su Fede vauti yra pakviestas prof.
racijos veikla dviejų metų K. Pakštas. Biuras yra užsi
mojęs dideliems darbams.
Lietuviai legijonieriai svečiuose pas
laikotarpyje.

Vienok ne visų valdybos
narių raportai tilpo leidiny
je ir todėl jie buvo išduoti
žodžių. Žymėtini šie:
■C; f
Dr. A. Rakauskas, buvęs
iki
1940 metų rugpiūčio
mėn. Federacijos pirminin
kas pareiškė, kad jam esant
Federacijos priešakyje per
aštuonerius metus nudirbta
tikrai daug, daugiau nei
esamose aplinkybėse buvo
buvo galima. Glaudus visų
valdybos narių kooperavi

tipingą lietuvišką šeimyną

Prie referato kilusių min
čių, taipat išsireiškė kun.
dr. J. Vaškas, MIC., kun. J.
Mačiulionis, MIC., ir kun.
dr.
K. Matulaitis,
MICr,
teikdami praktiškų pasiūly
mų

Prieš pat 12 vai. baigėsi
pirmas posėdis.
Nusifoto
grafuota
ir
papietauta
dviejų valandų laike.

ntas darbą iš esmės paleng
vino.
Ir todėl
pakeitus
gyvenimo kryptį kita link
me su širdies skausmu turė
jęs iš Federacijos vadovavi
mo darbo pasitraukti, už
leidžiant vietą
vice-pirmininkui. Galiausiai pažymė
jo, jog Federacijos darbai ir
idėjos jam visuomet bus ar
ti širdies ir kiek sąlygos
leis, mielai prie visko prisidėsiąs.
Dar sekė išsamus Fede
racijos sekretoriaus L. Ši
mučio papildymai prie leidi
nyje atspausdinto raporto;
aritmetinis iždininko kun.
Pr. Juro, J. Laučkos, A.
Kneižio, Aleksio ir M. Zujaus pridedamieji praneši

(Bus daugiau)

'

Gary, Indiana. — Ameri
kos Legijono, Vytauto Di
džiojo postas 289, dalyvavo
Amerikos > Legijono Indiana
valstybės departamento me
tinėje konvencijoje, kuri įvyko South Bend, Indiana.
žinoma, kiekvienoje Ame
rikos Legijono konvencijo
je būna trūkumas kambarių tamę mieste.
Tad gi,

nors South Bend miestas
turi gana daug didelių vieš
bučių, buvo ir ten sunku
visiems legionieriams^ susi
rasti sau kambarius nakvy
nei.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
AKIU GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metą praktikavimo aklą
taisyme ir Kydyme
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumpnregyetą
lr toliregyatę;
palengvins aklų Įtempimą, prašalint
galvos akaudčjlmą, svaigimą lr aklą
karšt).
modermakiAuri, tobuliausi
EGZAMINAVIMO BCDA1
Speciali atyda atkreipiama ) valką

akla.

JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi..... $1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi......... $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi........................................................ $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi................ $1.00
VAIŽGANTO 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 pust .................... 75c

WATCH OUT!
Watch out that your breath does not
offend .. . you yourself probably don’t
)cnow vvhether lt’s offenalve or otherwlse.
If you want to make a hit with your
giri frlend, there's a vvay to make your
breath more agreeable. And lt's easy.
Slmply rlnse the mouth vvith Listerine
Antlseptlc before you start out. Listerine
halts food fermentatlon ln the mouth,
the usual cause of breath odors accordIng to some authorltles, then overcomes the odors fermentatlon produces.
Lambert Pharmacal CoM St. Louis, Mo.

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sureeter

Bukite Malonus
SAVO AKIMS

Dr. John J. Smetona
Dr. J. J. Smetona, Jr.

TeL YARDS 1378

NEGI

Programoj sekė redakto
riaus J. B. Laučkos refera
tas temoj “Amerikos Lietu
vių Katalikų Veikla.” Joje
tapo paliestos opiausios mū-l
sų kasdieninio gyvenimo
žaiždos, k. t. jaunimo orga-į
nizavimo poblema, Susivie
nijimo narių vajaus nesklan
durnas ir tautines veiklos,

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.

AMEklKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
Rea. 6968 So. Talman Ato.
Rea. Tel. GROvehilI 0617
Office teL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

Finansuojame namą pastatymą ar
pataisymą — Nieko JmokStl — I
metai išmokėti — Apkalnavlmas
dykai
Lietuvis Pardavėjas
Stanley Lltvylnas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber
Company
3039 So. Halsted St
VIC. 1272

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

2423 W. Marąuette Road

Telefonas REPnblic 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 YARds 4787
Namą tel. PROapeet 1930

REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Ofiso t«L VIRgima 00S6
Rezidencijos tel: BEVerly 8244

DR. T.. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL YARda 5921.
Res.: K£Nwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Residencija: 6600 So. Artesian Avi
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 popiet
6 iki 0 vsL vakara

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais,

Ketvirtadieniais

ir Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais

Telefonas-

CICero

4276

ToL YARda 3146
VALANDOS: Nuo ii iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS \
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

JOS. F. BUDRIK
Furniture House
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai
prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

•
Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramal:

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

/

Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
TeL CANal 5969

DR. F. C. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS
PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road
Ofiao toL OAHal 8846
Ofiao VaLi 2—4 ir 7—8

TradiadianlalapagBi autartį
Rea. Tėti ■—ocfc SlM

Tai. YARda 8846

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak

Roar3

OFISO VALANDOS

1 — 4 ir 8:30 — 8:30 vakare
ir pegel eutartį.

Ofiao TeL:

• Beaid. TaLi

VTRginia 1886

PROipect 1634 .

1801 So. Ashland Avenne
Telefonas CANAL 0523 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. lkl* 5.30 p. m.
Trefi. Ir šešt: 9:00 a. m. lkl *
7:10 p. m.

Z

LIETUVIAI DAKTARAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas 18-tos

>

TeL CANal 0257
Res. tel.: PROapeet 665.

1853 Weat S5th Street

LIGONIUS PRIIMA i
arti 47th Street
vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. lr Sekmad. tik ausltartua.
Telefo fna«: HEMIoek 584»

DR. PETER T. BRAZIS

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. Western Avė.

Telefonas LAFayetta 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniaia ir
Penktadieniais.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 lkl S! Vak. 7 lkl 9
Nedėliomis pagal sutart)

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL

2202 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. teĮetonas SĘEley 0434.

4729 So. Ashland Avė.

DR. S. R. PALUTSIS
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

TsL Cicero 1484

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

TeL OANal 6188

DANTISTAS

EILERASCIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi.........................................................................................$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 230 pusi........................................................ .'...$1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi................................. 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitiB,125 pusi..................... 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi .................................................................... 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira, 66 pusi............................... 36
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi................................. 45
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ..........................................................35
MEILE. M. Gustaičio, 1914 m. ......................................................25
BRĖKŠTA, M. Vaitkų*, 1915 m. ........................................... .25

Sujungti pasaulį povandeniu telegrafu kabeliu pa
siūlė pirmasis Mulloc, —į
NEW YORKAS, rugpiūčio
katalikų
vyskupas
New /*
Cl d. — Anglų spaudos biu
ras paskelbė, jog viename Founlande.

taisomas Amerikoj

4645 So. Ashland Avenue

mai.
Iš visų minėtų
raportų
bei pranešimų paaiškėjo,
jog Federacijos
darbuotė
tikrai buvo sėkminga, da
vusi gražių vaisių.

Illustrious

OPTOMETRISTAI

PIRKNITK

MATYKITE MUS!

Britų admiraliteto prane
šimai paskelbė, jog šis mo
derniausias Anglijos laivas
buvo beveik visai sunaikin
tas ašies orlaivių prie Sici
lijos sausio 10 dieną.

DR. RAČKUS

3409 S. Halsted St.
PIRM

Amerikos uoste yra taisomas garsusis Anglijos karo
laivas — orlaivių vežiotojas
Illustrious.

DR. C. VEZELIS

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikkb
VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutart).

4712 So. Ashland Avė.

gijonieriai aplankė
Notre
Dame universitetą, St. Mary’s kolegiją ir Studebaker
automobilių dirbtuvę. A. Ei 1
nikis, Vytauto posto komen
dantas, buvo lietuvių legijonierių vadovas konvenci
joje,
Adv. N. Valasina

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tik viena pora aklą visam gy
venimui. Saugokit Jaa, leisdami
lšekasumlnuotl Jas moderniškiausia
metodą, kuri* regiJimo mokslas
gali sutelkti.
M METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurie pašalina
visą aklu įtempimą.

KNYGOSI KNYGOS!

LITERATŪRA

giri to the
movies?

Tafcing your

Before Any Date Ūse

>oo4;

Mūsą knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rlnklnią. Dabar komunistą valdžiai
užkirtus kelią lietuvišką knygą spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol
ją dar lieka.

Vytauto posto dalyviams
minėtoje konvencijoje prisi
ėjo ieškoti lietuvių gyvenan
čių S.outh Bend mieste. Jie,
turėdami kelis lietuvių ad
resus, surado sau geras vie
tas pernakvoti pas lietuvius.
Ypatingai, pas dr. A. S. Ei
norį, 845 South 27th St.,
net 7 Vytauto posto legijo
nieriai surado savo nakvy
nei vietas. Einoriai turi gra
žų ir erdvų namą ir yra tik
rai pavyzdingi lietuviai. Tai
tipiška lietuviška šeimyna.
Taigi Vytauto postas 289
yra labai dėkingas ir šiuo
mi pareiškiu nuoširdžiausią
ačiū Einoriams už nuolan
kumą, nakvynę ir vaišes.
Dr. A. S. Einoris taipgi yra
veiklus legijonierius ir pri
klauso prie posto 303, South
Bend, Indiana.
Konvencijoje
dalyvavo
Paul V. McNutt ir Indiana
valstybės
gubernatorius
Henry F. Schricker. Daly
vavo ir Gary miesto legijo
nierius majoras E. L. Schaible.
Vytauto posto lietuviai le-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
Noo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFI8O VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—9 vakare
Taipgi pagal eutartį. ____
Ofiao telefonaa PROapeet 8787

(2-troe luboe)
TeL MIDvvay 8880
Chicago, HL
OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vat ryto, nno 2 iki I
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
"Tel. YARda 0994
Rez. Tel. KENwood 4300
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vn 5
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dien"

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lala
vėa verta tauta.
fiea. BkAmankki

'

DRAUGAS

Pirmadienis, rugp. 25, 1941

Lietuvių kurorte
Malonus vasaros laikas
$ mieste darosi nepakenčia
mas, ypač kada saulė įkai
tina orą. Tada miesto gy
ventojai stengiasi ištrūkti
kur nors į. ūkį, prie ežero,
ar upės.
Netrūksta įvairių poilsio
vietų, kurių ir man nema
žai teko aplankyti. Paga
lios aplankiau
ir lietuvio
Bačiūno kurortą. Jau nekar
tą J. Mackevičius, preziden
tas Standard Federal Bldg.
and Loan bendrovės, Brigh
ton Parke, vadino aplanky
z
ti jo draugą Bačiūną, savi
ninką gražaus kurorto, So
dus, Mich. Pagalios suta?ėm.

1

Tabor Farm — vardas šio
kurorto. Išlipus iš automo
bilio pasijutome iš visų pu
sių apsupti puikiu sodu, žy
dinčiomis gėlėmis. Gamtos,
taip pat ir darbštaus, suma
naus kurorto šeimininko
rankų dėka, vieta traukte
traukia kiekvieną miesto
gyventoją, ieškantį poilsio
ir ramybės. Iš vakarų pu
sės bėga šv. Juozapo upė, iš
rytų kelias, o už jo golfo
laukas. Iš visų pusių įvai
rūs vaismedžiai, kuriuose
paskendę triobėsiai ir 26
moderniški nameliai vasarotojams. Vasarotojai beveik

APSAUGOS
BONAI

Vasarojimas asmeniui į
savaitę kainuoja $38.00. Už
tą mokestį gauna puikų na
melį, šiltą ir šaltą vande
nį, maudynę, gražius rakan
dus, švarius baltinius, mais
tą, kurio gali valgyti kada
tik nori ir kiek tik nori. I
Gali naudotis golfo lauku
ir kitais žaislais.

Chicagoj Drake hotelyje per langą tapo nufotografuoti vieškelių policijos viršinin
kas Laird (kairėje) ir gemblerių tarpininkas Skidmore.
veido. Paaiškino, kad indietės.
Po vakarienės ėjome ap
žiūrėti golfo aikštę, pasi
vaikščioti. Golfo aikštė įrengta sulig visų reikalavi
mų šios rūšies sporto. Grį
žę viename name pastebė
jau daug popierų. Tai spaus
tuvė, paaiškino savininkas.
Einame į vidų, apžiūrime.
Spaustuvėje atliekami visi
kurorto spaudos darbai, taip
gi leidžiama anglų kalba
laikraštukas, kurio 1100 eg-'
zempliorių siunčiama į įvai
rias valstybes kurorto lan
kytojams.
Saulė nusileido ir laikas
buvo apleisti kurortą, grįž
ti į Chicago. Bet dar reikė
jo aplankyti Lietuvos prez.
A. Smetoną. Radome sėdin
tį iš karklų pintoj kėdėj ant
pat upės kranto. Malonu
buvo sutikti asmeniai, kurį
pažįstu nuo 1905 metų.
Atsisveikinę su preziden

f “THAT LITTLE GAME” i.ur.M,n.ru..c^i..T^By
z >

i HE^eo. e»ve

,

("Draugas” Acrne telephoto)

Valgykloj J. Mackevičius
supažindino kun. A. Brišką
ir kun. J. Šaulinską su sa
vininku Bačiūnų, kuris nors
dar jaunas, bet jau gerokai
pražilęs. Pakvietė ir mus
prie vieno staliukų vakarie
nės. Ir pats savininkas prie
mūs prisėdo. Rimtas, inte
ligentiškos išvaizdos, betiks
lių žodžių nebarsto, kiekvie
nas sakinys tariamas apgal
votai. švari patarnautoja
priiminėja užsakymus. Pas
tebėjau ir keletą jaunų pa
tarnautojų juodomis akimis,
juodais plaukais, geltono PLATINKITE

Mo'.hlo1. tfiM.-i PvAYTne Ut'GAfAE
ToatHe fuh tha-c-s »n vr,—
i rtn4-r CARE a GAP u)HETHER.
Ivuoae alCa -ūre
poxea vs GEcnEATiOH FoQ MF
i cah foqoet Auu mt xaooe>ues
yoHEH \ pu AT"“
.
as fon. xhe (v\omey,'- pooF: -

bus, bet teipgi prilaiko kai
nų kilimą ir pragyvenimo
pabrangimą.
Kl. Ar galima Saugumo
Boną vartoti kaipo užstatą,
imant paskolą iš banko?
Ats. Ne. Bonai yra re
gistruojami ir neperduodadami.
Jie
išmokami tik
tam, keno vardas yra ant
Bono.

Kl. Kodėl visi amerikie
čiai dabar turi pirkti Ap
saugos Bonus ir Taupymo
Stampes ?
Ats. Tarp daugelio prie
žasčių yra šios: 1) Tai grei
čiausias būdas, kuriuo kiek
vienas pilietis gali pasitar
nauti savo kraštui ir sutau
pyti savo uždarbius ir 2)
Barometro išradėjas, AlPirkimas Bonų ir Stampių
gelbsti ne vien finansuoti, gue, — buvo katalikų kuni
Amerikos Apsigynimo dar gas.

Triobėsiai gražūs, tvar
kingai sustatyti ir užlaiko
mi. Švara pavyzdinga. Ant
pat upės kranto trioba, pa
naši į A. Lincolno namelį.
Ten tuo laiku gyveno Lietu
vos prez. A. Smetona.

dėjo pianistas ir linksmjno
svečius per vakarienę.

KAS REIKIA ŽINOTI

Apie Saugumo Bonus

Triobėsiai

Draugijoje J. Mackevi
čiaus ir kun. J. šaulinsko
leidomės į kelionę. Puikus
vasaros rytas. Saulė kepi
na. Kun. A. Briškos vairuo
jamas Cadillac smarkiai ne
Valgykla
šė pirmyn.
Saulė jau leidosi, kuomet
Privažiavę Michigan City, pasiekėm kurortą. Tuoj iš
Ind., užsukome į miesto par girdom varpo balsą. Pama
ką, vadinamą Washington niau, kad kur nors netoli
Park. Gražu, Svaru. Takai bažnyta5,
apsiriUau.
išvedžioti, gėlės žydi, o čia Pasirodė, varpelis, kvietė
pat, ant ežero kranto, viena kurorto gyventojus vakarie
geriausių maudynių. Pralei nės. Mes, nors nebuvom, iš
dę keletą valandų maudynė alkę, bet ėjome į valgyklą,
se, ant ežero kranto, tęsia į atskirai pastatytą kur jau
me kelionę, kurioje reikėjo visi beveik buvo susirinkę
daug įvairių pasisukimų da vakarienės. Netoli durų di
ryti, nes nežinančiam kelias delis stalas, apdėtas įvai
gana painus. Bet paskutinis riais užkandžiais, kurių kas
pasisukimas po dešinei mus norėjo galėjo užkąsti prieš
privedė prie kurorto rašti sėsdamas vakarienės. Kitoj
nės durų.
pusėj pianas, prie kurio sė

Tabor Farm

KEISTA KOMPANIJA

visi svetimtaučiai. Karts
nuo karto užkliūva vienas,
kitas ir lietuvis. Mums nu
vykus, vasarotojų Kurorte
buvo apie 120. Būtų ir dau
giau, bet dėl stokos patal
pų daugeliui prisieina atsa
kyti.

tu ir kurorto šeimininku
grįžome atgal lydimi gražių i
įspūdžių.
Malonu palinkėti Bačiūnui geriausio pasisekimo,
kuris išmano daryti gerą
biznį iš svetimtaučių.
Namiškis

Į

Dainuojanti šeima
Užbaigę Federacijos kon
gresą Marianapolio kolegi
joj ir atsisveikinę vaišingus
Tėvus Marijonus, ankstyvą
rytą 8 d. rugpiūčio, sėdę į
Dulkės (Brooklyno vargo
nininko) automobilį, pasi
leidome New York linkui.
Automobilis nešė tiesiog
žaibo greitumu. Nepaprastai
malonu buvo stebėti iš po

nakties snaudulio besikeliančią gamtą: kalnai, šalia
kelio vingiuojantis upelis ir
iš klonių kylantis rytmeti
nis rūkas sudarė žavintį įspūdį. Taip, besigėrėdami
gražiais vaizdais, nei nepa
jutome kaip pasiekėme Hart
fordą ir sustojome pas sim
patingą Kripų šeimą.
Pavaišinti Kripienės, trauk
darni lietuviškas
daineles,
skrodėme toliau. Pasiekę
Waterbury aplankę malonų
kleb. kun. Valantiejų ir, ap
žiūrėję jo parapijos įstai
gas, užsukome pas vaišin
gus Stulginskus.
Stulginskai
nepaprastai
linksmaus būdo žmonės. Jie
išaugino ir gražiai išauklė
jo vieną sūnų ir tris dukte

ris, iš kurių dvi slaugės, o
viena užima mokytojos vie
tą Wilby aukštesnėje mo
kykloje. Beveik visi šeimos
nariai vartoja kokį nors
muzikos instrumentą. Sūnus
ir visos trys dukterys dai
nininkai, dainuoja vietinėse
radio valandose. Dainuoja
ne tik vaikai, bet neatsilie
ka nei tėvai. Kai visi sutar
tinai traukia lietuviškas dai
neles, tai tikrai malonu net
klausyti. Stulginskų šeimą
galima vadinti “Dainuojan
čią šeima“. Jie ne tik lietuWMW*Xlainuoja, bet lietiiviškai ir galvoja.

RED—ITCHY—SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torturel

i Pirmas užteplmas an stebėtina
! ŽEMO—daktaro
Ifautas—tuojau
sustabdo nepakenčiama niežėjimu
galvos ir tuojau pradeda sugt>■m* Jautrios odos. Stebėtinai sekmiiigas per virš 30 metų! Gauuamas visose vals-

es_______

1
.
,
■

..ŽEMO ;

DOCTOR’S AMAZMG LIQUID
. GREAT SUCCCSS FOR

.

SKIN TROUBLES
<axtarnally <

LIK* M

Chicagiete (D.)
i;
Gražiausieji pasaulyje lan
gų. vitražai yra Cartres,
Prancūzijoje, — katąlikų
katedroje.

No matter what you’ve tried vithvut
sueceas (or unaightly aurface pimplea,
blerrrtahea and similar akin irritationa,
here’a an amazingly successful doctor’a formula—powerfully soothing
Liotud Žemo—whlch ųuicklv relieves
itening sorenea and atarta right in to
help nature promote FAST nealing.
80 yeara continuoua aueceaal Let
Zemo’a 10 different marveloualy effec
tive ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe o
may need Ei tra Strength Žemo.

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu
Ar reik pašto ženklelių?
Ar norit registruoti laišką,
špirkti “Money Order”, addrausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!
Ar reik notaro parašo ar
ba antspaudos? Ar gavote
iš valdžios kokias nors ‘blan
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės J ““Drau
go” raštinę!
•

MIDDLE-AGED
PEOPLE
are

Hl ii II

m offenders

f

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

‘ ‘ DRAUGĄ ’

B. Llnk Į

•
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U»in to
PILARDECH’I

t’M GoiN‘ l i'M “frtaooGH!

BRUSH

coouon’T oiiH A TOT XOHlG>rtT
(F Xoo L6FT me PiCK 'EM OUT.“
CM not Pcayin’ xhis Game
\FO<^ MT HEACTH , AND CM
NOT A ertATUTY OJORKER. ,
NCiTHEn. —

1

rUBOSUV-AMERICftl
RADIO BROADCAST

'

CRAYON.

NOT A PAiR OVEfl. NlNES

Jhrary Satarday, liJO to I«30 PJL

L

STATION

WH1R

1480 UtoeydM

• VMtarlaf a pragnua

-
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iYufoal&T Folk Muilo

If you’re past 40, the chanees are
that your breath will be offensive
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny food particles
caught by partial platės and denturee frequently cause this condition
vvhich you yourself may not detect
būt which ls so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that ao many fastidioua peo
ple ūse to halt this fermentation—
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath svreeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacai Co.,
St. Louia, Mo.
Batorą Any Data Via
LISTERINE ANTISEPTIC
To Mak* Tottr BroafA Sulootor

Why tolarata that IrrhafIng gray that IO ditfurbt

Every body ravės about your

the color harmony of
your hairf Toueh Ii awoy

S a‘

_

Secret?

tafely with this naw Clat-

P

rol Bruih Crayon. li per-

mit* colorlng from the rool out wlthout dripping or imudoIng, and

it

the perfect antvrer io in-between tinting* or

»ho«e diitracting flr*t gray hair*. Ir a »mari "corry-every-

where" caie that open* ln a Jlffy raady for ute.
Reflll* 50c ... in 12 natūrai-looking ihadet.

|1 , • ,

MIRACLE WHIP!
Its "different’ Flavor
f| always makes a hit.
AOill—Miracle Whip does work tvondert
with saladsI A unique combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip ia
by far America’s favorite saled dressing.

miuions

-

•
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8. Rusija turi

DRAUGAS

įvesti

laisvus balsavimus

Pirmadienis, rugp. 25, 1941

ir

vietoj

dabartinio kruvino despotizmo, paremto jėga ir gink

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
*SS4 South Oakley Ave.
Chlcago, Illinois Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six 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.

lu, pastatyti žmonių išrinktą vyriausybę.

Prie šių aštuonių punktų dar pridedama, kad, atsi
tikime, jei Rusija užsimanytų padaryti atskirą taiką

su Vokietija, ji sugrąžins Jungtinėms Valstybėms vis
ką, ką iš jų yra gavusi.
Ištikro, jei Churchillas ir Rooseveltas būtų pasiūlę

Stalinui šiuos aštuonis punktus ir jei jis, Stalinas, bū

tų juos

DRAUGAS

šio

priėmęs,

krašto visuomenė

visai

kitaip

žiūrėtų į teikimą visokeriopos paramos Sovietų Rusi

Ueina 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.

jai. Dabar, vis

dėlto,

su dideliu

nepasitikėjimu yra

žiūrima į rėmimą tokio rėžimo, kurs milijonus nekaltų
žmonių yra išžudęs ir kurs net savo geradario — mai
tintojo ranką kanda.

Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo“ rfiinfijams
ir skaltytojama
siunčiu sveikinimus tr geriausius llnkSjlmus)
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas

apis (vairius katalikams (domius dalykua bet nurodo tikėjimo tiesaa, gina lr saugo jas nuo amilnojo išganymo priešų.
Daugeriopai tspadaugSja JOaų katalikiško dienraščio skaitytojų skal
ausi
į, AMLETO GIOVANNI C1COGNAN1,
Iaodloea Arkivyskupas,
špaitališkas Delegatas

Pirmiau ir dabar
Prieš

mėnesių

keletą

personalo

narys

buvo

mūsų

nuėjęs

dienraščio

redakcijos

informaciniais

rme, kad jie, nors stovi už krašto apsaugos sustip

Į

tačiau griežtai

yra nusistatę

ševikų pliauškalus jokio dėmesio tada nekreipėm ir ne
kreipsim. Tačiau, vis dėlto, yra labai įdomu, kad tie
patys rėksniai bolševikai, kurie dėl vieno susirinkimė

lio,

sušaukto

paprasčiausiam

pasiinformavimui,

tiek

Matote,

kaip

greit mainosi

lietuviškųjų

bolševikų

nusistatymas.

Ekstra!
Tautininkų “Dirva” praėjusios savaitės numeryje su

Jungtinių Valstybių į šį, antrąjį pasaulinį karą. Pa
stebima ir tai, kad legionieriai yra labai griežtai nu

su p. A. Smetona. Dėl visko, mes čia ištisai paduosime

smerkia nacizmą, fašizmą ir komunizmą.

tą “Dirvos” ekstra žinią. Štai ji:
“Iš Chieagos ateina gandai būk dalis lietuvių ka

talikų veikėjų, kurie nori sudaryti Lietuvos vyriau

New Yorko štato legionierių konvencija priėmė spe-

sybę užsienyje, sutinka pripažinti prezidentą A. Sme

cialę rezoliuciją prieš davimą paramos Sovietų Rusi

toną faktinu Lietuvos vyriausybės galvą, prieš ką

jai. Savo nutarimą motivuoja tuo, kad komunistiška

katalikai iki šiol šiaušėsi ir rėmė tai bolševikų siū

Sovietų Rusija neįstojo į šį karą kad gelbėti bet ku

lytus asmenis, tai pastaru laiku vokiečių neva leistą

riai demokratinei valstybei, bet kad išgelbėti savo žiau

laikiną vyriausybę. Iš tų abiejų nieko neišėjo ir ka

rią žmogžudišką režimą; kad visai dar neseniai Sta

talikai tik apsivylimo sulaukė.

lino agentai Jungtinėse Amerikos Valstybėse varė in

“Atsisakant savo neapgalvotų priešginiavimų prez.

tensyvią propagandą prieš davimą bet kokią pagalbą

A. Smetonai, mūsų katalikai, jo vadovybėje, kartu

Didžiajai Britanijai, kurią vadino imperialistine; kad

su tautininkais, laisvę mylinčiai visuomenei remiant,

kongresmono Dies komitetas susekė komunistų išda
vikišką,

priešvalstybišką veikimą,

siekiantį sugriauti

šio krašto santvarką.

Panašius nutarimus praveda ir kitų štatų legionie

riai. Jie yra daug savo kraštui nusipelnę. Ne vienas
jų aname pasauliniame kare savo kraują praliejo dėl

kviestas kalbėti pats Ame

tokia

rikos balšavikų pilipotentas

brangi, kad darbininkas la

Fosteris jaučiasi kaip musę

bai retai ją valgo.

prarijęs, o balšavikų saulė

į

Petrapily

mėsa

Esanti

Bombos

turės praryti savo piktus žodžius ir blogą valią.”

Nors tos “ekstra žinios” nevertos rimto dėmesio, bet

mes, vis dėlto, duosime keletą paaiškinimų.

ant

lakūnai

Panevėžio...

lackas ant muilo.

neįvardintas

čia

Rusijos premjeras,

kuriam

duotas toks pasiūlymas? —

paklausite.
Del to, kad kuomet Roo

sevelto su Churchillu įvyk3
konferencija, Rusiją jau at
stovaus ne Moloto’vas,
hęt

kitas — svarbiausia ne bal-

bom

svaidė

Kodėl

“Buvusia Lietuvos pieziGrįždami atgal į Dvinską
dentas, Antanas Smetona,
rusų lakūnai
bombardavę
kuris randasi ant iszguji
Abelius ir Zarasus.
mo, dabar gyvena aut far
mos czionais Amerikoj, ne
17 metų vyrukai šaukia
toli Benton Harbor, Michimi į kariuomenę... Vokieti
gane.
joj į kariuomenę pašaukti
“Pribuvo > jis su paezia
septyniolikos metų vyrukai.
Zofija in Amerika 1 diena
•
Juniaus bet mažai kas apie
Vokiečių cepelinas bom tai žinojo. Buvusia prezibardavo Londoną...
Vokie
detnas Lietuvos yra nusi
čių cepelinas naktį bombar-a
stebėjas laisve kokia cziodavo Londoną. Numesta 100
paitinei
gyventojai kvė
bombų, 8 žmonės užmušta
puoja.” (S.)

balšavikas.

ir 36 sužeisti..

valėtų nuo širdies tarti: de

ant

Panevėžio

miesto.

•
Vokiečiai žada atvažiuoti
Suv.

į

orlaiviu....

Valstijas

Vokiečių

lai

povandeniniui

vui pasisekė atplaukti į š.

Ameriką ir vėl atgal sugrįž
ti. Dabar vokiečiai galvoja,
kokiu būdu į Ameriką

at

skristi orlaiviu.
Žemės drebėjimas... Cairo,

“Darlano - Pataino žval
gybos viršininku' lpWk:.rt a9
Pierre Puchau, kinis dir bo
išvien su trockistu D-»riot.
Doriot yra tikras rakalis.”
(Pruseika “V.” No. 192).

Balšavikai dabar sveikina
Pruseiką su nauju “titulu,”
nes seniau ir jis dirbo iš
vien su trockininkais.

III., miestelis apylinkėse bu
vo jaučiamas žemės drebė

“Pianistas Bacevičius pra

jimas.

eitais metais išdidžiai pasi

•

gyrė, kad priimsiąs Sov.Ru-

padarytų mūsų parblokštai tėvynei Lietuvai naudin

gą pasitarnavimą.
“Žinoma, dalis jų, kurie “iš peties” Smetoną neigė

at

vaduoti

Stalinas laimėjęs kaip Zab-

bas

šuko — “ekstra!”, nes katalikai sutinką veikti išvien

sistatę prieš visokios rūšies diktatūras. Jie smarkiai

demokratijai

stokoja

jau organizuojama imija su lenkais ir dėl to kurstė

prieš įstojimą

rinimą,

Rusijos

Rusų

sistatymu daug kas, norint ar nenorint, turi skaitytis.
Šiomis dienomis paskirų štatų legionieriai laiko savo
r šutines konvencijas. Iš jose priimamų nutarimų ma-

rengto mitingo Sov. Rusijos

įstaigų

spauda tą įvykį baisiai išpūtė. Ji plačiai paskelbė, kad

lenkų vadu Sikorskiu uniją sudarė.

gijono organizacija yra stipri ir įtakinga. Su jos nu

Po Čikagos balšavikų su

iškėlimu

konferenci

ją” (“Laisvė”).

ja, kuri rūpinasi kai kurių

Bolševikų

žmones prieš mūsų dienraštį.
Mes unijos neorganizavom ir neorganizuosim. Į bol

kyti Maskvoje

Iš nepagelhisiiį lapų

susitvėrė komisi

Petrapily

tikslais

biauja su lenkais, nes, mat, pats jų caras Stalinas su

Pirmojo Pasaulinio Karo veteranų — Amerikos Le-

Petrapilio (dabar vadina
mo Leningradu) evuakacija^

mėsos.

daug triukšmo pakėlė, dabar artimiausiai bendradar

Legionierių nusistatymas

piūčio 25 d.)

gilumą.

į vieną lietuvių-lenkų veikėjų pasitarimą.

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

(“Draugas”, 1916 m. rug

žydų

Milijonas

atvažiuos

po karo į Ameriką... Iš Pet
praneša,

rapilio

pasibaigus

kad karui
žydų

1,000,000

žada apleisti Rusiją. Jie vi
si

keliaus

laimės

ieškoti į

sijos pilietybę,

nes

norįs

tarnauti liaudžiai.

“Bet iki šiol jis vis tebesimaišo tarp

lietuvių ir

nevažiuoja pas rusišką liau
dį.”

(S.).

Saulės
taip

ši

Baltruvienė

komplimentuoja

savo

seseles:
'(i
“Dievaž tosios maon seseles,
Neturi proto nei tiek, kiek

senos vištelės.”

Spicpirvirvio Dumkos
Gerai į Europą

pasižiū

rėjęs ir apsisvarstęs, kapi
talistas ir komunistas

pri

mokratinė, seimų ir kongre

sų sistema geresnė.

Ginki

me ją.

Komunistų Sovietija, bu
vo sakoma, pagimdysianti
naują žmogų :jos darbai Te
roro Lietuvoje parodė, kad
ji moka žmogų ne gimdyti,
bet žudyti.

Prašau Nesijuokti
Juozas: — Sakyk, Petrai,
man Marytė labai

patinka,

bet ji pikta; nežinau

vesti

ją? ar ne?

Petras: — Tu esi vyras,

turi gerą kumštį, tai ir imk.
Juk suvaldysi.

žmonių laisvės ir demokratijos. Dėl to jie nenori, kad

Pirma — Chicago lietuvių katalikų veikėjai neturėjo

šis kraštas bent kokiu būdu būtų surištas su komu

jokio susirinkimo, kuriame būtų svarstomas bet koks

nistiškąją Rusija, kuri gyventojus vergais padarė ir

p. Smetonos pripažinimo ar nepripažinimo prezidentu

kėsinasi visų pasaulio kraštų žmones belaisviais pa

lie

su premjeru Churchillu pa

miltais — gerumas išdulka,

klausimas.
Antra — katalikai niekuomet nerėmė jokių “bolše

tuvių menu ir daile... Vokie

siūlė Sovietų premjerui lai-

o blogumas pasilieka.

vikų siūlytų asmenų” ir jokios “vokiečių neva leistos

čiai įdomaujasi lietuvių dai

versti.

laikinos vyriausybės.”

Trečia — lietuviai katalikai visuomet stovėjo ir da

Siūlo Stalinui sąlygas

bar griežtai stovi už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.
Ketvirta — lietuviai katalikai sutiko ir sutiks ben

Benjamin De Cassers Chicago Herald-Examiner pa

dradarbiauti nepriklausomos Lietuvos atstatymo dar

skelbė aštuonis punktus ir siūlo, kad šio krašto vy

buose su visomis grupėmis, kurios remia nepriklauso

riausybė juos pasiųstų Rusijos komunistų šulams. Tie

mos Lietuvos atstatymo sąjūdį. Jie nedaro išimties ir

punktai yra šie:

A. Smetonai bei jo grupei — tautininkams.

Juozas: — Mušti moterį,

Ameriką.
“Prezidentas

•

Vokiečiai

įdomaujasi

le ir menu. Vilniuje vokie

vistiek,

maišą su

PRAŠO “BAIDO”

dą, kad vokiečių kariai ga

lėtų

susipažinti

arčiau

mūsų

su

menu.

Lietuvis studentas išradė

nors gyvens arba kurie dabar gyvena Rusijoj, tokią

piktus žodžius ir blogą valią”, nes savo darbuose nie

Ceika išrado ypatingą įran

pat žodžio ir spaudos laisvę, kokią rusai turi Jungti

kur nenaudojo piktų žodžių ir visus Lietuvai gelbėti

nėse Amerikos Valstybėse.
2. Rusija turi panaikinti komintemą, kurs siekia su

darbus dirbo vedami gerų norų ir geros valios.

kį bomboms mėtyti.
•

Petrapilio studentas

jas....

Didins Ispanijos armiją.-

naikinti laisvą demokratiją visur pasaulyje, neišimant

Ispanų valdžia nutarusi sa

nė Jungtinių Valstybių.
3. Rusija turi pažadėti atsiimti visus komunistus,

vo armiją padidinti iki 180,-

Burbulas sprogo

000

žmonių.

armijoj yra tik 40,000 ka

“Lietuvių Žinios” rašo:

kuri bent tarpais pasakytų teisybę ir išlaikytų duotą

kai papūtė per visas triūbas apie pagalbą sovietų

žodį.
5. Rusija turi pripažinti žmonėms

Rusijai. Kaip iš gausybės rago pasipylė “masiniai”

bando atsižvelgti į

laisvę garbinti

bolševikų mitingai, deja, niekur masių nesutraukė.

teises... Rusijos valdžia kas

Dievą.
6. Rusija turi sustabdyti š/kme krašte vedamą pro

Zujo kalbėtojai po kolonijas bet publika į mitingus

kart vis labiau bando atsi

nesilankė ir Stalino nelaime visai nesidomėjo.

žvelgti į žmonių teises. Prof.

pagandą, kuria aukštinama tiranija, žudynėmis palai

“O čia vis liūdnesnės žinios iš fronto visai “drau

“Prasidėjus vokiečių-rusų karui lietuviai bolševi

M

Dabar ispanų

Rusija turi panaikinti dabartinės išdavikiškos, nepasitikėtinos diplomatijos formą ir ją pakeisti tokia,

reivių.
•

H
v*

koma. Ji turi pakeisti terorą, kankinimus teismuose,

kaip

manė suruošti dailės paro

Penkta — katalikų veikėjams nereiks “praryti savo

4.

tai

čių leidžiamas laikraštis su

1. Rusija duos visiems amerikiečiams, kurie kuomet

kurie mūsų žemėj daro sąmokslus prieš šią vyriausybę.

Rooseveltas

gų” ūpą suardė.

žmonių

v ■ ~

Miliukovas praneša, kad ne

užilgo bus išleisti nauji įsta

neteisingą ekonominę sistemą ir gyvenimo filosofiją,

“Bolševikų spaudoje nepagailėta net karčių prie

pagrįstą nedorybėmis ir ateizmu.
7. Rusija turi sustoti finansavusi laikraščius ir žur

kaištų tiems “draugams”, kurie pasidavė pesimizmui.

nalus, kurių tikslas yra sukelti klasių konfliktus ir į-

ko” o melagingais pranešimais iš karo fronto dar

litiškiems

staigti proletariato diktatūrą.

labiau pakliudys bolševikų eiles.”

joj jau suteikta laisvė...

“Barimu nebesucementuos savo pakrikusio “vais

V

Rusijos valdžia vis labiau

tymai,

rins

kurie

žymiai

kitataučių

venančių

page

būklę,

Rusijoje.

120

....

gy

("Drfturaj" Acme telepholoV

po

Dėl transportacijos darbininkų streiko Detroite mer
ginos prašo pravažiuojančių automobilių “raido”, kad

kaliniams Sibiri-

pasiekti darbo vietos.

Pirmadienis, rugp. 25, 1941
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Alia Rachmanova
$

Studentai, Meilė Ir teka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis
U. TOMAS

(Tęsinys)

a.

✓

Rugsėjo 18 d.
Kaip buvo galima laukti, suėmė ir patį Borią Krasovskį. Greičiausiai, jo jau nėra tarp gyvųjų.
*
Rugsėjo 19 d.
Dabar mes visuomet kalbamės tik pašnibždomis ar
ba į ausį — mat, bijomės, kad ir už nekalįiausią neat
sargiai išsprukusį žodelį ar pasikalbėjimą neapšauktų
x kontrrevoliucininku.
Mūs namuose gyvena žmogus, kurio sielą slegia tiek
daug žmogžudybių!
Bet tai dar būtų nieko, baisiausia,
kad jis visai nieku neišsiskiria iš kitų, yra toks pat pa
prastas žmogelis, kaip ir šimtai kitų. Jei jis tūtų koks
baisybė ar žvėris, būtų dar pusė bėdos — nereikėtų dėl
to nė tiek bijoti. Su mumis jis elgiasi mandagiai, o su

Garsiose Čikagos gyvulių skerdyklose

Kareivio vakacijos
John Witte, 23, kilęs iš
Milwaukee, Wis., savanoriu
įstojo į Kanados kariuome
nę.
Gavęs vakacijų atvy
ko jas praelisti Chicagoj
Neilgai čia pabuvęs pasijuto
besąs be pinigų.
Nežino,
ar juos praleido, ar kas pa
vogė. Vidurmiestyje sutiko
j kitą kareivį, kurį užkalbi
nęs sužinojo, kad tai Walter
i Kliwovicz iš St. Ix)uis. Tas
draugas sutiko, kaip nors jj
gelbėti iš bėdos.

- Amerikiečiai per metus suvalgo 16 bilijonu
svaru mėsos. - Su poetu po baisią gyvenimo
kasdienybę. - Gailestingi žvilgsniai į negrą
su kruvinu peiliu. - Kiek gali moteris ištesėti
kasdien po 8 valandas mirkdama
drėgmėj ir vandeny?
Prieš kiek laiko Čikagoje
lankėsi mūsų mielas, jauno
sios kartos pamėgtas rašy
tojas Ant. Vaičiulaitis. Kai
mes svarstėme, kokiais dar
čia šio didmiesčio įžymybes
jam parodžius, pats jis da
vė pasiūlymą:
— Didžiausia Čikagos spe
cialybė — skerdyklos, eiva

(šešiolika bilijonų svarų)!
Ją paruošia apie tūkstantis
įvairių kompanijų.

Kaukė mašinos ir galvijai
Mūsų apskaičiavimus nu
traukė į salę įėjęs baltu
chalatu apsirengęs vadovas
— einame žiūrėti skerdyklų- Vos iš salės išėjus tuo
jau pagauna čikagiečiams
pažįstamas sunkus skerdyklų kvapas. Kieme nemažas
trukšmas — tai koks gal
vijas sumauroja, tai pūpsi
į skerdyklas ateinantis trau
kinys, tai trata maži trau
kinėliai, kurie vikriai ran
gosi tarp žmonių ir vežimų
po kiemą nuo vieno namo
prie kito vežiodami mėsą,
taukus ar ką kitą. Pro at
virus langus ir duris vis
nuolat girdėti kaukiančios
mašinos.

Visiems gera proga

KM PENSE

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS

/bonds
iANDSTAMPS

.1
ON SAIF

VTYUl'R POSTOFFICE 0K BANK

AMERICA ON G UARD!
Above is a reproduction of the
Treasury Department’s Defense
Savings Poeter, shovving an exact
duplication of the originai “Minute
Man” statue by famed sculptor
Daniel Cheste) F re ne h. Defense
Bonds and Stamps, on sale at your
bank or post Office, are a vital part
of America’* defense preparations.

Daug yra žmonių, kūne
nelabai tėra susirūpinę ka
Pirkite “Delense štam
talikiškos spaudos reikaalis.
Bet jei jiems
dalyką iš pas” šiandien ir taupykite
1 ja8’
aiškinsi, jei jiems pasitai rytojui! Stampos parsiduo
savo žmona net švelniai.
Parėjęs iš tarnybos, su ja Per valandą užmuša
ko gera proga, tai jie mie- da po 10, 25 ir 50 centus.
išsėdi ant sofos ištisas valandas.
Jis ją švelniai apsi 1,200 kiaulių
Walter L. Tubburt iš De- lu noru dedasi Prle to rei‘ Kiekvienas pirkėjas gauna
Iš Halsted gatvės pasu
kabina ir ima tyliai niūniuoti kokią melancholišką dai
kalo ir paremia katalikišką knygutę, kurioje gali tautroito, laimėjęs šaudymo
nelę. Jis labai mėgsta muziką, o į žvėris jaučia tiesiog kome į vienas iš didžiausių
pyti “Defense Stamps’
čempijonatą. Iš 100 šūvių sapudą.
aistringą patraukimą. Pasigavęs kurią mūsų katę, pasi pasaulyje Armour ir Co.
Sustokite “Draugo” ofi
pataikė 99.
deda ją sau ant kelių ir taip laiko ištisas valandas, glos skerdyklas. Lankytojų čia
Tokia proga dabar pasi
tydamas jos šerstį ir džiaugdamasis, kaip ta iš pasiten tur būt niekada netrūksta.
taiko.
Dabar
“Draugo” se ir nusipirkite nors kele
me, kubilo, dirbo dešreles. jubiliejinio pikniko metu tą “Defense Stamps”!
kinimo murkia ir raito savo uodegą.
Pinigai jam visai Visas būrys jau laukė, ka
Paspaus rankenėlę ir per bus visiems proga ir “good
nerūpi, jo drabužiai labai prasti, beveik skylėti. Aš esu da pradės vedžioti. Prisi
Būkite nuoširdūs ameri
jungėme
ir
mes.
Laukiama

porą
sekundžių
prisipildo
time”
turėti
ir prisidėti konai!
visiškai įsitikinusi, jog jis iš senelio pinigų sau tikrai
jame
ant
sienos
didžiulėmis
mėsa
ilgoje,
ilgoje
dešrelė

prie katalikiško?:
spaudos
nieko nepasiėmė.
Mes vis dažniau girdim, kaip jam jo
raidėmis
išrašyta,
kad
šios
je,
kurią
čia
pat
esančios
parėmimo.
Kas tik į tą
žmona ima prikaišioti, kad kitų komunistų žmonos vaikš
skerdyklos užima 118 akrų,
moterys
sudalina
į
mažes

pikniką atsilankys, tas bus
čiojančios gražiai apsirėdžiusios, tik ji viena turinti
Radios
kad jose dirba 10,000 žmo
nius
gabalus.
“Draugo” rėmėjas ir kaitų
eiti lyg paprasta darbininkė.
Jis labai mėgsta dėstyti
Lankytojams kelias nu
nių ir kad visose Jungtinėbus katalikiškos spaudos
Baldai
pasijansus.
Kai jis taip sau smagiai leidžia pramogo
Juodukai ir baltieji
. ,
, i se Amer. Valstybėse šios statytas, rodyklėmis nužy
rėmėjas.
mis laiką ir, be to, po nosia niūniuoja dainelę, atrodo, kompanijos girdyklose dir- mėtas, tvorelėmis užtvertas. ginkluoti ilgais peiliais
iniai Pečiai \
kad ta yra nekalčiausias, ramiausias žmogus, kurio są ba net 55,000 darbininkų. Juo einant man vis ausyse
Visi “Draugo” skaityto
Mes ėjome ir ėjome piužinės neslegia nė vienas nusikaltimas. O juk kiek daug Gauname reklamines kny skambėjo anksčiau vienos venomis barstytais takais, jai ir katalikiškos spaudos Elektrikini Šaldyhtvai
žmonių jis išžudė ir kaip baisiai juos kankino!
Ligšiol gutes, iš kurių matyti, kad darbininkės pasakytieji žo genami sunkaus skerdyklų reikalą
žinontieji
dabar
Skalbiamos Mašinos
aš visuoemt stengdavausi kiekvienam žmoguje surasti tai, šios skerdyklos jau veikia džiai :
oro. Salėse buvo juodukai prašomi pasidarbuoti tarp
kas jame yra išlikę gero, bet dabar pati pykstu, kad galė daugiau kaip 70 metų, kad
— Tik į parinktas vietas ir baltieji žmonės, ginkluo tų musų tautiečių, kurie
Dulkių Valytojai
jau taip kvailai galvoti. Ir jeigu kas imtų tvirtinti, jog pradžioje per metus čia bu veda svečius, atėjusius sker ti ilgais peiliais ir jie kaip nėra pilnai susipratę ir ku
ir jame yra išsilikusios gero kibirkštėlės, aš iš pasipik vo sudorojama 30,000 kiau- dyklų apžiūrėti. Baisesnių automatai vikriai piaustė i riems katalikiškos spaudos
Rašomos Mašinėlės
tinimo nežinočiau tiesiog ką beatsakyti.
ant judančio stalo pro juos reikalas dar nėra dideliu
lių, o dabar per valandą — vietų nerodo.
1,200.
Į' Bet ir tas, ką mes matė- bėgančius mėsos gabalus. 1 erikalu. Tolius dabar išPirkdami Šią Savaitę
Rugsėjo 21 d.
Tiems
žmonėms
nėra
laiko
judinkit
tiek,
kad
jie
atsiKur, rodos, tiek mėsos me, paliko neišdildomą, iš
Budriko Krautuvėse
Šiandien visas miestas kalba apie tai, kaip buvo su būtų galima dėti ?! Bet juk' dalies sunkų įspūdį,
nei dairytis, nei sustoti — lankytų į “Draugo” pikni
Sutaupysite Daug!
šaudyti kooperatyvo pardavėjai. Tie nežymūs valdinin gal niekas tiek mėsos ne- (
Tokiu budu juoa pa
Pirmoje salėje, kur nežiū- pro juos slenka mėsos ga ką.
kai tikriausiai nieko bendro su “buržujais” neturėjo. Net suvalgo, kaip amerikiečiai: rint vasaros karščių, buvo balai ir jie turi suskubti pa- mažu įtrauksime j nuolatiniekas gerai nežino, kuo jie iš tikro nesikalto.
per metus net 16,000,000,000; vėsu, šimtai mergaičių ir daryti reikiamą piūvį, pa- nius “Draugo” ir apskritai
Dabar žmogus tesiog negali išeiti į gatvę, nedrebė
moterų tvarkė mėsos gaba sukti atplautą šmotą į ku- katalikiškos sjv ūdos rėmė
damas iš baimės kad tave gali suimti tik dėl to, kad
Kvieslys,
lus, žarnas, o iš priešakio rią milžinišką geležinę ausį,! jus.
pasirodei viešai arba kam nors nepatiko tavo eisena.
pora vyrų atsistoję prie di kur turi kristi.
JOHN. YOUR
Bolševikai įvedė naują madą.
Vienu momentu jie su
džiulio geležinio, pasakytu(Nukelta į 6 pusi.)
HAIR ISA
syk apsupa kokį namų kvartalą, teatrą, kinematografą
3409-11 S, Halsted
FRIGHTfHERE
A4.1 MAKU - H«W ... RIB UI IT J
etc., nieko iš jo neišleidžia ir iš visų reikalauja, kad pa
Jr
Tel. Yards 3088
USEMTFO OU
TYPEWRITERS
rodytų savo dokumentus. Jeigu kuriame suranda kokį,
nors ir nežymų, defektą, dėl kurio gali prikibti, tą tuo
ii
A D D I N G M A (.MINI b
Budriko Annex
WHOLESALE
— SMALL MONTtilY FAYMIMTi —
jau suareštuoja, šiandien ir aš pati patekau į tokią ne
3417 So. Halsted St.
AU MA KIS
malonią situaciją. Aš buvau išėjusi pasivaikščioti į mie
Furniture Warehouse
FURNITURE
SOLD, RENTED
sto parką, ir jį tuo metu kaip tik apsupo.
Visi persi
3241
So. Halsted St.
AND REPAIRED
BROKER
gandę pasileido bėgti prie vartų, bet ten jau stovėjo bū
rys čekistų, kurie iš kiekvieno išeinančio reikalavo pa
+ CTAD typewriter
DININU ROOM SETS — PAR
Budriko Radio Programai:
COMPANY
bOR
SETS
—
BEDROOM
SETS
rodyti savo dokumentus.
■oanr
c.
eoteeun.
WCFL„ 1000 k., Sekm.” vaka
— Kll»N — KAJDIOS — KK
t M W M ADISOS ST.
*'RIGKKATORS — W ASHERH —
rais, 6:30 vai.
— Jūsų dokumentai? — paklausė manęs visai jau
MANOKES — STOVĖS.
WAAF„ 950 k., Sekmadieniais.
Phone DEARBORN P444
4:30 vai. popiet.
*11 \art<M*llj Adai rtlenl Iteasa
nutis čekistas su linksma šypsena lūpose, lyg per Velykas
^SUMAUS— PIEE — OIMOMSTRATIOtJ
WHFC.. 1450 k.. Ketv. vaka
rais, 7:00 vai.
Aš jam padaviau savo studentės pažymėjimą ir antrąjį,
Wives. mothers, »i»ter»-they’re often
tarnybai, iš bibliotekos.
Tačiau tas rausvaveidiš links forced to point the way to hair
mai besišypsantis vaikinas nė nepažiūrėjo į juos, metė į health to their men folkl For wcmen
's~
A.
know that a healthy head prodbees
mane įžūlų žvilgsnį ir tarė:
— namams statyti, remontuoti ar
PASKOLOS pirkti. Ilgametis Umokčjimo Planas.
— Jūsų dokumetnai nctyąrkoj, jums reikės eiti su handsome hairl And that's why
f-ACTORY REPRESENTATIVE
women everyvrhere are pointing to
mumis!
6343 So. Western Aven
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
Fom-ol, the remarkable foaming oil
—. Negali būti, jie visi yra kaip reikia! —- sušukau fhompoo which first nourishes the
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
Telefonas REPUBUC 6051
aš visu balsu ir, mirtinos baimės pagauta, pajutau, kaip Kaip. then takes the dūli, parched
s,
hair and brings it back to glowing
gyslose pardeda stingti kraujas.
Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
health. Fom-ol is so economical; a
— Ne, ne, čia kažkas yra negera, jūs turėsit tuojau
little goes a long vvay. Ask your
eiti su mumis! — atsakė jis ramiausiai su kiaulišku pa
TAI
|DYtflTP masų
indeliai rūpėsdruggist for the regular 50c size.
I z\v/r I l\l I C tingai globojami Ir ligi $5,000 ap
sitenkinimu veide.
Aš iš baimės daugiau negalėjau iš Or, write for a generous trial bot
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
Mokame
tarti nė žodžio, negalėjau valdyti net kojų.
Tuo tarpu tle, endosing 10c to cover packing
8tt%. Pinigai greitai limokami ant pareikalavimo.
atėjo antrasis čekistas .pažiūrėjo į mano popierius ir and oostage.
MCSę PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
pasakė:
s
f
40 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskiiandilaat Nei
— Viskas kaip reikia.
Galite eiti!
Then Reed WHY
Vienu Klijentol
Jaunasis čekistas su rausvų kiaulišku veidu pažiū
Lydla E. Pinkham’s
rėjo į jį baisiaus'ai perširdęs ir norėjo jam dar kažką
Keistuto Savings and Loaa AasociaUon yra tymlausia, seniau
Vegetable Compound Is
šia ir tvirčiausia lietuvių finansini Įstaiga.
sakyti, bet aš, nieko nelaukdama, pasinaudojau susida
Real“Woman’s Friend”!
riusia situacija ir moviau, kiek tik kojos neša.
Soma women auffer aeaera monthly

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

» ŪMIAI VIA M-M AUMVAMCI —

•M IlIVliVI CAIIV • (H-TIRI

•» Al ARTU

AL£X ALESAUSKAS & SONS

FOM-OL

1918 m. spalių 1 d.
Suimta Marusia Bieliajeva. Suimta tik dėl to, kad
tarnysteėj telegramoj per apsirikimą sukeitė kelis žodžius.

daugiau./

►A****'
C»«-

SICK, NERVOUS
CRANKY »o«" ?

psin (rrvnp., harkarhe. headachet due
to rėmai* funrtional dlanrdera whila
otbar'a a«r»«, tand to haenme upaet and
thay gat eroaa, raatlcaa and moody.
} So why not take I.ydla E. Plnkham'a
Vagatable Compound made nrpnciellu
to help tired, nin-doam. nervoua women to go amlllng thru "diflleult daya."
Plnkham'a Compoond ec-ntalna no opiataa or hablt-formlng Ingradianta It

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

la made from nature'* own henaflrlal
mota and herbą — earh with It'i own
apačiai purpoaa to HELP WOMEN.
Famoua foroverSOyeara—Plnkham'a
Comnonnd la th* haat kno»n and ona
of tha moat rffectiv "aroman'a" toniea
obtainabla. Try UI
f

Tel. ČALumet 4118

3236 So. Halsted St.

Chicago, I1L

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

DRAUGAS

Garsiose Chicagos
gyvulio skerdyklose
(Atkelta iš 5 pusi.)

Nuvelka odą,
kaip marškinius
Daugiausiai
lankytojai
sustojo jaučių skerdykloje.
Darbas čia virte verda. Ne
juokas — normalioje dar
bo savaitėje čia sudorojama
10,000 gyvulių. Iš balkonė
lio, skirto lankytojams, ste
bėjome kaip greitai po kits
kito virsta iš antro kamba
rio pritrenkti ir papiauti
jaučiai. Dar jie spurda su
kojomis, o jau du vikrūs
patyrę vyrai juos kabina,
iškelia galva žemyn ir šie
pradeda savo paskutinę ke
lionę. Pastovėki keistą mi
nutų ir pamatysi, kaip čia
pat po tavo akimis numes
nuo jo -odą, kaip marški
nius, nupiaustys galūnes ir
užveš ant plieninio (60 pė
dų ilgio ir 5 pėdų pločio)
judančio stalo. Net sunku
žiūrėti, kaip vikriai patyru
sio žmogaus ranka išverčia
vidurius, kurie
pastumti
plieno loviais nugarma kaž
kur žemyn. Čia visas dar
bas paskirstytas. Vienas

uodegas. Kitas — nieko ki
to neveikia, o tik su tokiu
stūmėkliu pastumia ant ano
judančio stalo
iškritusius
plaučius, kad jie nužliugtų
į reikiamą skylę. Kitame
skyriuje mačiau mergaitę
tik sėdi ir muša antspau
das ant pakelių. Kerta ir
kerta su antspauda, dau
giau nieko. Ir tai darbas.
Gal ji tomis antspaudomis
ne tik sau, bet ir tėvams
duoną pelno.
Meiliomis akimis žiūri į
negrą su kruvinu peiliu...

Liūdniausias tačiau mums
įspūdis pasiliko jaunų gal•vijėlių skerdyklose. Į mažą
gardą suvaryti tie jauni,
mieli gyvulėliai savo dide
lėmis, meiliomis akimis žiū
ri į šalimais stovintį neg
rą su kruvinu ilgu peiliu ir
su kruvinomis rankomis.
Praslenka valandėlė ir tie
gyvuliukai pakimba galva
žemyn, su pirmutinėmis ko
jukėmis gaudydami orą.
Peilis įgudusiose negro
rankose skubiai atveria jų
kaklo gyslas ir jų akys pas
tyra, plaunamos savo pačių
krauju. Sunku žiūrėti. Ir
taip atsiranda ilga kaban
čių nužudytųjų eilė.
vyras, sakysime, nieko dau
— Ar pastebėjai, — pra
bilo
mūsų rašytojas, — ta
giau nedirba, tik pianisto

/ Gerą darbą artimui padaVienas didžiausių muzikų/rysi, jei prikalbinsi jį užsi pianistų ir kompozitorių,
Liszt, — buvo katalikų ku
sakyti “Draugą”.
7
nigas.
Viduramžio
didžiausia?
ark i tek tas, paveikslininaas, \ Pirmoji ligoninė Ameri
ir inžinierius, Leonardas da koje pastatyta 1542 metais,
— buvo katalikų ligoninė.
Vinči, buvo katalikas.

JURGIS ARTIŠAUSKAS
Mirė rugp. 23, 1941, 3:15
v. p.p., sulaukęs 68 m. amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kauno rėdybos, Panevė
žio apskr., Naujamiesčio parap., Nausėgalos kai
mo. Amerikoje išgyveno 49 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: dukterį Stella, 3 sū
nus — Petrą ir marčią Viktoriją, Bruno ir marčią
Phyllis ir Joną; 1 anūkę Carol; 2 brolius — Mataušą, Joną ir brolieūę Kotryną. Lietuvoje seserį Oną
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
Priklausė prie Simano Daukanto dr-jos ir DidžioLietuvos Kunigaikščio Vytauto draugijos.
Kūnas pašarvotas namuose, 3214 S. Union Avė.,
tel. VICtory 6375. Laidotuvės įvyks trečiad., rugp.
27 d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv.
Jurgio par. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas
į Švento Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, Sūnai, Marčios, Broliai, Brolie
nės, Draugai ir Pažįstami.
Laid. direktorius P. J. Ridikas, tel. Yards 1419.

jų eilė glūdi ramiai. Tik
vienu m^tu suspurda vie
nas, kitas ir visi. — lyg ro
dos visa masė gyvybės ne
tenkančių sutvėrimų reiškia
protą prieš žudantį žmogų.
Dolerių gal turi,
bet saulės nemato
Ir vėl mes ėjome per sker
dyklų sales, rūkyklas, per
šaldytuvus. Čia vis dirbo,
skubėjo tūkstančiai
žmo
nių.
— Jie nieko daugiau ne
mato, tik žarnas tuos žėg
lius tarp skerdyklos namų,
— pratarė maro svečias ir
palaukęs dar pridėjo: “Pi
nigų gal gauna, bet saulės
nemato...”
— Pažįstu keletą dirban
čių skerdyklose. Tiesiog ste
biuosi, kaip tai geri žmo
nės. Nekartą su gilia užuo
jauta klausiausi jų balso apie sunkias darbo sąlygas,
štai viena darbininkė kal
bėjo:
— Dirbau eilę metų sker
dyklose. Prie mėsos — drėg
na ir šalta. Gavau reuma
tizmą. Pradėjo sukti ran
kas, kojas. Skerdyklos bo
sai siūlė važiuoti į kitas jų
skerdyklas, ten kažkur Ka
lifornijoje. Ką ten važiuosi,
iš viso mečiau toj vietoj
darbą.

Ji dirbo, ir niekad
nesiskundžia
Turėjau progos pažinti ir
kitą darbininkę. Ji buvo su
sirūpinusi užsitarnauti pi
nigo šeimos — vaikučių iš
laikymui ir savo pragyveni
mui. Ji dirbo ir niekada ne
siskundė. Tik kartą prisi
spyrus klausiama prasitarė:
Kanados atradėjęs, James
Cartier, — buvo katalikas

ŠIMKUS

Gyv.: 6225 S. Kedvale Avė.

Mirė rugp. 23 d., 1941, 7:10 vai. ryte, sulaukęs
pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., šakėnų
par., Eidukių kaimo. Amerikoje išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Barborą (po
tėvais Budginaitę ir po pirmu vyru Mažutienė), 2
sūnus — Zigmontą ir Antaną; 2 dukteris — Zofiją
ir žentą James Howard ir Helen ir žentą Joseph
Gracious; 3 anūkus: Ronald and James Howard ir
Richard Šimkus; posūnį Julijoną Mažutis ir šeimą;
2 podukres — Marijoną Adams ir šeimą, Josephine
Jordan ir šeimą; brolienę Zofiją Gricienę ir šeim^;
švogerką Marijoną Grikšienę ir šeimą ir kitas gi
mines Amerikoje, o Lietuvoje seserį Marijoną Dauminienę, brolį Zigmont ir daug giminių ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas koplyčioje, 710 W. 18th Street.
Laidotuvės įvyks antrad., rugp. 26 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apveizdos parap.
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten nulydėsime į šv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose Laidotuvėse..
Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Dukterys, žentai, Anū
kai, Posūnai, Podukres, Brolis, Sesuo ir kiti Giminės.
Laid. direktorius Ant. M. Phillips, tel. Yards 4908.

Gvnys aplankė
Cinikus
Jaunieji Cinikai, Jonas ir
Jozefina, Kun. Petro Ciniko
brolis ir brolienė, praeitą
šeštadienį, rugp. 23 d., 1941
m., susilaukė dukrelės. Tai
tuo būdu Kun. Cinikas jau
dėdė, jo sesutė tetulė ir p.
Jonas Cinikas, su p nais
Milkevičiais iš
Downers
Grove, III. dabar skaitosi
kaipo tėvukai. Dar užmir
šome pasakyti, kad dabar
jaunieji Cinikai šiuo laiku
skaitosi kaipo tėvais.
Šiuo laiku p. J. Cinikienė
Jr., ramiai ilsisi Jackson
Park Hospital.

f

Apart Apsaugos, Turime (rAA AAA AA
ATSARGOS FONDAViH JJVUrUUU.Uu
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
TTekentėkit I Žemo per 30
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina ecsema. išbėrimus,
spaugus ir kitokius odos
negalavimas. Pirk Žemo
šiandieni Visuose aptieko«« Sfte flūc »1.00

Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

STANDARD

žemo

FOR

SKIN

aaijg
LOAN ASSOCUriONofCUup

IRRITflTlQN5

JUSTIN MACKIEVVICH, P rea.

4192 Archer Avenue

r IF you suiter monthly

VlRginia Ilki

FEMALE PAIN
WEAK,CRANKY
vvhich makes you

•AKT,

.

Nervous
Blue—

IND.

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN

OariauiiM

Patarnavimai

Phone 9000

—

Moteris

patarnauja

620 W. 15th Avė.

ng
Pinkham’s Vegetable Compound
at onee. It’s one medlclne made
especially for ivomcn that helps re

lieve headache, backache, eramps.
weakne&8, nervousness —due to
functlonal monthly dlsturbances—
It’s helped hundreds of thousands
ot womcn to go “smlllng thru” dis
tress of such dlfflcult days.
Taken regularly — Lydia Pink
ham’s Compound helps build up
resistancc agalnst such tired,
eranky feellngs. Try itl

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick
Thousands who suffered from the torturing
pains of rheumalism, scietica, lumbago, neuralgia and neuntis—are certainly happy over
their discoviry of NURITO. Now they have
fuund a ųuick-acting formula which spcediJy
relieves those ezhausting museular aclies and
pains. NURITO is trustworthy and dependable
—contains no opiates. lf you want to feel again
the joy of relief from pain—«o you can work irf
peace and sleep in comfort—be trise and try
NURITO under this ironclad guarantee. lf the
very lirst three doses do not relieve that cruel
pain to your satisfaction—your money wįjl he
refunded. Oon't auffer. Ask your druggist today
lor NURITO on this guarantee.
(T.N.C.)

Vienų

TEISINGAS PATARNAVIMAS

-r - ’ .

Venetian Monument Co.

527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

Metų Mirties

PAGERBIMAS

Sukaktuvės

ELZBIETA
DABULSKIENE
Jau nukako vieni metai, kat
negailestinga mirtis atnkyrė iš
mūsų tarpo mylimą moter) lr
motiną Elzbietą Dabulskienę.

(Įsteigta 1889 m.).

Netekome savo mylimos rug
piūčio 27 d., 1940 metais.

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

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

| MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Ai firma virš 59 m. tos pačios
šeimynos rankose!

John W. Pachankis

ANTANAS

— Visą dieną ant cemen
to, drėgname beismonte....
Visą dieną šlapios rankos.
Tiek drėgmės ir vandens,
jog visą dieną esame su gu
miniais batais, su klejonkės
ar gumos priejuostėmis, kad
drabužiai neperšlaptų. Per
dieną ant kojų.
Nežinau,
kaip čia bus žiemą. Ne vie
na
skundžiasi reumatiz
mu...
— Ar ilgai moterys to
kioje drėgmėje,- vandenyje
išdirba?
— Kai kurios net po še
šiolVtą metų.
Rodos, darbo’sąlygos taip
sunkios, o žiūrėk grįžusios
iš darbo tos mielos lietuvės
daug daug laiko pašvenčia
lietuviškoms organizacijoms,
parapijos reikalams, net sek
madienio poilsį tam paskirdamos. Kol šitokių žmonių
mes turėsime, nemirs nei
organizacijos, nei parapijos,
saugok tik Viešpatie, kad
jie patys anksti, be laiko
nenumirtų.
K. J. Prunskis

Pirmadienis, rugp. 25, 1941

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišaiinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv.
Mišias už jos sielą rugpiūčio
27 d.. 1941 m„ Nekalto Pra
sidėjimo Švenčiausios Panelės
parap. bažnyčioje, 8:30 valan
dą ryto.

Kviečiame visus mūsų gimi
nes,
draugus Ir
paž)stamu»
dalyvauti šiose pamaldose ir
kartu su mumis pasimelsti už
a. a. Elzbietos sielą.
Nuliūdę: vyras Antanas Ir
dukterys Anna Zack Ir Agnės
Mažeika.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidatime Direktorius
AMBULANCE Dieną tr Naktį

4605-97 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio lr šeštadienio rytais,
\
iš Stoties WHIP (1520), su P. Saltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Tro v St.
Tel. REPubllc 4298

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

UIARCUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVUĄ
Vienintelis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Weštern Avenue
Phone: GROvehlll 2242

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
V LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenne
Tel. GROvehiU 0142

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

J. LIULEVIČIUS
4348 8. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908

Pirmadienis, rugp. 25, 1041

DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE*

I

“DRAUGO”AGENTAS

roselando v iM as

CLASSIFIED

t

darbas?

Vienas palydovas užmuštas, kitas sužeistas

Palaimintos liętuvos
dr-jos susirinkimas

Ar jums reikalingas

7

Tėmykite

"Draugą" kas dieną

MAKUETTE PARK IR APYLINKEI
RENDON KAMBARYS
Apšildyta. kambarys vienam vy ĮLĮS KĄ TURITE MAINYTI ARBA
NORIT PIGIAI PIRKTI:
rui. Atsišaukite po penkių vakare,
Okl»_ So. WawhUmaw Avė.
68th lr S. Campbell Avė. 6 kam
barių mūrinis cottage kaina $3,500,
PARDAVIMVI T KIS
jmokėti >500.
Parsiduoda 73 akrų ūkis, ar mai
Aut Rockwell St. lr 64th 6 kam
nomas ant mūrinio namo.
Netoli barių mūrinis bungalow, 2 karų
Paw Paw, Michigan. Geras kelias; mūrinis garadžius, kaita I5.85U.
elektra ant vietos. Gražus sodas ir
6 kambarių medinis cottage —ūkėje gružus tekantis upelis. Kreip reikia pataisyti, kaina $'.250.
kitės telefonu: — VAN buren 24H49.
4 fletų kumpinta mūriais namai
po 4 kamba. lūs, kaina I '2,500.
REIKALAUJA KAMBARIŲ)
2 fletų po ti kambarius — 2 boi
leriai — buugalow stogi s, kaina
Mažai šeimai (3 asmenų) yra $8,500. 4 fletų mūrinis iamas P«
reikalinga
dėl
gyvenimo 3 ar 4 & kambarius, ant 2 lutų j aatatyta%
kambariai, mu pečiu.
Apsiimtų ir įmokėti )l,ti0U.
gyventi
kartu
prie kitos šeimos.
Bizniavus namas, randasi tarp di
Kreipkitės J "Draugų,’'
Box 110. delių dirbtuvių — taverno it lunck
2334 So. Oakley Avė.
ulinis — 5 gyvenamieji kambariai.
Kaina >4,500. Savininkas priims 1
mainus lotus arba didesnį nuimt—
PARSIDUODA GERA VIETA
pridės pinigais.
Taipgi turime didelį pasirinkimu
Parsiduoda GrosernS su namu la
bai pigiai. Mūrinis namas su 5 gy visokių namų po visų Chicagų: prlvenimo
kambariais
užpakalyje. vutiškų lr bizniuvų, tarai ų mažų * ir
Karšto vandens šiluma. 2 karų ga didelių, galima pigiai pirkti krba
radžius. Kreipkitės prie vietos ad mainyti.
Jeigu norite greitai parduoti ar
resu 2340
21M. Place.
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų
jūs turite, kreipkitės pas*
CHARLES P. SLKOMSKIS ik CO.,
41921 S. \\c»iciii Avė.
REIKALINGI DARBININKAI
Tel. Rep. 3713 — Vak. Prus. 1111
HELP WANTED — VYRAI

Praeitą savaitę su ketvir
F*rederick Hirsch, 21, 910
Bridgeport. — Draugijos
tadienio numeriu, “Drauge”
Palaimintos Lietuvos mėne E. 61 St., lydėjo namo mer
rasite skelbimus didelių ir
sinis susirinkimas įvyko giną. Pasitaikė du vaikėzai,
mažesnių biznio įstaigų, per
rugpiūčio 13 d., Chicago Lie kurie ėmė tyčiotis iš mer
kuriuos paieško visokios rū
ginos ir iš palydovo. Įvyko
tuvių auditorijoj.
šies darbininkų, vyrų, mote
Susirinkimas buvo gana muštynės. Hirsch, merginos
rų ir merginų, šie skelbi
skaitlingas. Aptarus bėga- 1 palydovas, buvo taip sužeismai
randasi “classified”
mus draugijos reikalus, se-, tas, kad mirė policijos nuoskyriuje 7-tam puslapy kas
kė įvairūs raportai, jų tar- Į vadoj.
Staniulis
dieną. Laikui bėgant šių
Mykolas Misiūnas
pe ir raportas iš praeito; Sykiu su minėta pora ėjo ilgametis “Draugo” agent;::» skelbimų skaičius didės ir
draugijos pikniko, kuris į- kitas vaikinas Busher su Marąuette Parko kolomjjj. tuomi duos mūsų skaityto kuris šiuo sykiu rupįnasi
vyko liepos 13 d. Raportą kita mergina. Tas norėjo Šiuo sykiu Labai sėkmingai jams geros progos iš ko “Draugo” pikniko reikalais
patiekė B. J. Jakaitis, iš ko ginti užpultąjį, tai pats bu- darbuojasi “Draugo” pikni pasiskirti tinkamesnį ar ge ir platina Buicko tikietus.
teko sužinoti, kad piknikas į vo taip sužeistas, kad da- ko reikalais. Ypač jam se resnį darbą pagal savo pa Roselandiečiai
šiemet
neblogai pavyko Raportas. bar guli ligoninėj,
tyrimą
ir
pageidavimą.
“Draugo” piknike yra pasi
kasi
“Buicko”
tikietėliun
TEISINGI BARGENAI
DIRBTUVĖJE PAPRASTI DARBI
vienbalsiai priimtas.
Į
----------------------ryžę
gerai
pasirodyti
su
sa

platinti. Nei vienais metais
NINKAI IR PAGELBININKAI.
Parsiduoda 2 fletų po 4 kamba
Jeigu jums yra reikalin
Nuolatinis durbas, patyrimas nerei rius naujas moderniškas mūro na
Sekantis raportas buvo
vo skyrium. Tame darbuo kalinga. BL'NTE BROTHERS, 3301 mas. Tlle sienos prausykloje. "Kitnesisekė
toks
darbas
taip
Brangūs
pietūs
gas
darbas
dabar,
skaityki

I'rajiklln Blvd.
chen” kabinetai.
iš auditorijos. Jį patiekė
šauniai, kaip šiemet.
Yra te’ šiandieninius garsinimus jasi Jonas Genys, B. Papti
kambarių moderniška naujo
Cook
County
vieškelių
poAUTOMATIC
"Screw
machine"
B.
mūro rezidencija.
draugijos pirm. J. Jackus.
&
S.
vyras
—
operuoti
ir
sustatyti.
Motiejus Paviloinis x ir
10 fletų geras mūro namas.
viršininkas
Lestf'i atsitikimų, kad žmonėm po ir pasirinkite, kas jums geTuri būti A-l vyras. Matykite Mr.
3 fletai lr Storus; Bizniavus mū
Sprendžiant iš raporto, au cijos
šeiminiu
kiti.
Iš
moterų
penkias
tikietų
knygeles
pa
Sturmer,
IDEAL
METAL
PRO

ro namas.
riausia
patinka,
šios
dienos
Laird
turėjo
gerus
pietus
DUCTS.
3231
W.
Lake
Street.
3 fletal, 3, 5 lr 6 kambarių mū
ditorijos reikalai eina geron
ima ir užsimoka iš anksto numeryje biznio įstaigos rei kaus prie hot dogsų Emili
ro namas.
dideliame
Drake
hotelyje.
pusėn.
5 lotai visokio dįdžio.... Apžiū
už vistas.
ja Cepulevičienė, Pranciška Patyrę pintų dirbėjui (basket ma- rėkite!
kalauja
mašinistų:
•
screw
Už
tuos
pietus
gal
jis
ir
nie

kers).
Nuolatinis
darbas,
gera
alga.
Draugijos ižd. Tarnas Ja
šie visi
namai
randasi
Mar
Kreipkitės prie; FORT DEARBORN ąuette
Parke ir teisingomis kaino
machine” operatorių, papra Plekavičienė ir kitos.
BASKET CO., 1324 W. Haudolph mis.
nulis pranešė, kad draugi ko mokėjo, bet vistiek jie
Street.
Rašykite ar matykite:—■
stų darbininkų, merginų ar
jos piknikui sekantiems me labai brangiai jam atsėjo. Reikalauja didelio
JOE VILIMAS
jaunų
moterų
saldainių
HELP WANTED — -MOTERYS
Remkite “Draugą”, nes jis
tams daržas Willow West Mat jis pietavo su pagarsė
6753 Su. Roekwell SL,
.
Tel.: HEMloek 2323
dirbtuvėje, siuvėjų prie dra tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei MERGINŲ, prie saldainių vynioji
paimtas birželio 28 dienai. jusiu Skidmore, kurs, sako atlyginimo
mo, pukuvimo ir pagelbėti prie ma
ir Jūsų reikalams.
šinų. Nuolatinis darbus. Patyrimas
Mary Louise Kirby, 32 bužių siuvimo ir t. t.
Draugijos rudeniniu! va ma, esąs Chicagos gembieMOTERIS PAIEŠKO
nereikalingas. BL'NTE BROTHERS,
Atsišaukdami
į
šias
fir

rių
karalius
ir
kurs
yra
po
334)1
Franklin
Blvd.
metų,
buvo
Claridge
Apart
karui surengti komisija iš
NAMINIO DARBO
FINANCE AND LOANS
Pavieni moteris,
vidutinio
am
rinkta iš sekamų asmenų: Dėdės Šamo teismu dėl tak metn, 4501 Malden st., ve mas, praneškite, kad jūs
MERGINOS IR JAUNI VYRAI, — žiaus, paieško darbo,
prie namų
Finansai ir Paskolos
matėte
jų
garsinimą
lietuvių
muisto
dirbtuvėje
reikalingi
darbui.
arba prie prižiūrėjimo mažų vai
Laikraščių reporte dėja.
Namo savininkai ją
B. J. Jakaitis, J. A. Shul- sų.
Nuolatinis darbas, gera alga. Kreip kučių. Yra gerai patyrusi ir turi
laikraštyje
“
Drauge.
”
Tas
kitės
į:
PURITAN
FOOD
PRO

gerus
rekomendacijos
liūdymus.
mistras, ir V. Rėkus, kuris riams pavyko slapta nufoto kriminališkai apkaltino, sa
PASKOLOS DUCTS, 311 No. Denpl&ines Street. Nori
apsibūti ant vietos prie dar
jums
daug
gelbės
gavime
bo. * Rašykite po adresu —
tą dieną įstojo į draugiją. grafuoti pietaujantį krūvoj kydami, kad ji nusukus
GREIT IR PIGIAI
4714 bo. Tripp Avė.
darbo.
Vakaras įvyks lapkričio 15 policijos viršininką su gem- $2.904. Namo savininkai ją
ANT 1-mų MORGIČIU
Dėl tolimesnių progų dar Mėnesiniais atmokėjimais laupykite Vartotus
GERAS DARBAS GERAM
To buvo areštavo.
d., Chicagos Lietuvių audi blerių karalium.
Bet kriminališVYRUI
torijoj. Koks vakaras turės gana. Policijos viršininkas kame teisme liepos 30 d. ji bo gavime tėmykite kas die
Atsakomingas vyras yra reikalin- .
Mutual
Federal
gas įškoiektuoti pinigus ir surasti
Pašto Ženklus
ną “Draugo” darbų skelbi
būti, bus pasitarta valdy nematė kitos išeities, kaip liko išteisinta.
naujų vietų dėl įsteigimo phondgraių biznio vietose. Turi būti ge
mus.
bos ir komisijos specialiam rezignuoti. -Ir rezignavo.
Dabar ji namo
savinin
Savings
Ar norite prisidėti
prie rai žinomas ir turi turėti gabumų Y
patraukimui biznio. Turi būti neV. Ed. Pajaujis,
posėdy, kuris įvyks pradžio Jo metinė alga buvo $5,000. kus traukia teisman už jos
girtuokiis, teisingas ir atsakomin
and LOAN ASSOCIATION tikro misijonieriško darbo1. gas.
Rašydami priduokite pilnus
“Dr.” Skelb. Vedėjas
je sekančio mėnesio. B.J.J.
gero vardo teršimą ir reika
Taupykite vartotus pašto taktus apie save pirmame laiške.
OF CHICAGO
Kreipkitės
adresu — "Draugas,”
lauja $100.000 alyginimo.
2202 W. Cermak Rd.
ženklus? Štai lengvas ir vi Box 102, 2334 So. Oakley Avė.
u i i -l
l
1 "Hold up" tavernoj
EEN. J. KAZANAUSKAS, Sec.
WHOLESALE
siems prieinamas būdas, kuMoksliškos paskaitos
UvJą adresu J
, Turtas virš $1,000,000.00
RANDUOJASI KAMBARIAI
111 Sc. REMKITE IR PLATINKITE
Turim 5 apšldomus
kambarius
LIQUOR
'ris neša misijoms didelės
dėl išrandavimo.
Norim bevaikų
Mokslo metams prasidė- Wells st. inėjo du plėšikai KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
ĮSTAIGA
naudos, o bendradarbiams šeimos kuri apsigyventų juose.
Kambariai visiškai įrengti tik rei
revolveriais ir pndarė
jus yra proga mokytis ir su
gausių nuopelnų.
kalinga "bedroom" įrengimų. Krelp
Jūsų
Gražus
kltės: 7124) SO. RICiLUOND AVĖ.
Iš
registeric
šviestis ne vien mokyklas “hold up.”
Šioj srity daugiausia ga*
DEL GREITO I ALENGVIN1M0
išvežiotame
lankantiems. Yra progų ir plėšikai gavo $65 ir nuo vie
li pasidarbuoti tie,
kurie -----Apsirėdymas
NUO
po
visų
PAMOKOS
•
pašaliečiams išgirsti pirma no lAstumerio $21.
Cbicago
dirba krautuvėse, bankuose, Arthritls, Ncuritls, Sciatlėa, RheuNugar-skausmo,
Kinus
-Mūsų Specialybė ofisuose ir panašiose vieto niatizmo,
eilių mokslo vyrų.
Reikia
Anglų Kalbos .
galvos skausmo, vandens ligos, šiapngos, Apkvaitimo, Nemiegos, Vidu
tik noro.
Viso dorovinio lavinimo
Lietuvių Kalbos
se, kur kasdien pereina rių
užkietėjimo, Aklų skausmo, šal
REMKITE
čio, Riaučių ilgos, Širdies skausmo,
Knygvedystės
Chicagoj yra taip vadina ir viso blogo žmoguje pa
daug pašto.
SENA
Kepenų ar pilvo skausmo, Inkstų
LIETUVIŲ
Stenografijos
skausmo, Tuižės skausmo, nusilpr
mas Charles Carroll Forum, taisymo pagrindas — gerb
MARIAN
MISSION
CLUB
DRAUGĄ
nintų nervų,
gyvenimo permainos,
M. KANTER, Sav.
Mašinėle Rašymo
kurs mokslo metų bėgyje ti save. — Foerste r.
Marian Hills Seminary, karšty bės ir kitų. Kreipkitės priei
Aritmetikos
LAKE—LATROBE HEALTH
MUTUAL LIQUOR CO.
kas sekmadienį rengia indoHinsdale, llllnoJa.
SALON
Pilietybės
4707 S. Halsted St
5235 West Lake SL,
mias ir pamokinančias pas
COLumbua 2783
Tel. KOIT,EVARI» 0014
Nesekime tų, kurie išsiža
ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
MOKSLO
LAIKAS.
kaitas.
Įstaiga yra katali
CONRAD
SUKNELIŲ
PARSIDUODA DUONOS
da savo kalbos ir katalikų
BLIU SKELIU
KEPYKLA
Fotografas
kiška ir paskaitininkai dau
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
PIRŠTINIŲ
tikėjimo,
nes
ir
Dievas
jų
Studija (rengta pir
WOLK STUDIO
KOJINIŲ
Parsiduoda duonos kepykla. Su na
giausia būna katalikai. Pir
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
mos rūšies su mo
1945 VVest 35* Street
POOKET’nOOKŲ
mu arba vien biznis su rei.^us lysu,
išsižadės
paskutinę
teisme
derniškomis
užlai
KORSETŲ
terminui kaip ilgai norėtų. 54 me
moji Forumopaskaita
domis ir Hollywood
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
tus dariau sėkmingų biznį, dabar
dieną.
—
I.
Leščius
AMERIKOS
LIETUVIŲ
šviesomis.
Darbas
įvyks rugsėjo 28 d. Kalbės
pasenau, noriu poilsio. Kas norės
V. VILEIŠIENE, SAV.
Garantuotas.
išmokysiu Ir pripratinsiu prie to
MOKYKLA
Didžiausias
pasaulyje
na

kongresmanas James A.
amato. Norint pirkti ar ranauot
GLAMOUR
mas yra Šv. Petro bažny kreipkitės prie savininko:
816 W. 33rd Place,
Shanley temoj: “The Natio
\NCED PHOTOGRAPHY
420 W. 63rd Street
LUDUIK GOTOWTT.
čia, popiežių bažnyčia Ro
I nu
f OSSIRI.E PRK KS
nal Mosaic.” Aiškins apie
284)3 So. Entersld Avc-.,
Chicago, III.
FROCK
SHOP
Tel.: Biznio - ENGIewood 5883
PHOM I O O FTTF. 2M.1
Chicago, III.
moje.
Jungtinių Valstybių probie
Telefonas: CALumct 4959
5922 W. Roosevelt Rd.
Rez.: - ENGlewood 5846
Žiūrėk kur eini. Eik kur
Tel. AUSTIN 1175
mas.
SKAITYKITE “DRAUGĄ!
žiūri. Saugokis nelaimės.
•

I

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN STOKĖRIAI

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liquor
Įstaiga Chicagoje

ATYDA — Per Visą Šį Rugpiūčio Mėnesį Dar Yra
Progos Kiekvienam Pirkėjui FREEMAN STOKE
RIO įsigyti gražų Stewart-Warner Radio Veltui.

Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai.
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.
JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA
VIENODA ŠILUMA
GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
NESUGENDAMAS (sutriuškina akmenis be
sugedimo)
Šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių
išdirbysčių stokerius.

TAIPGI PARDUODAME:

Didelis Pasirinkimas
Naminhj, Importuotu
ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame
Tiktai Tavemams.
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsakymai Išvežiojajni
Sekančią Dieną.

Refrigeratorius
Radios
Plumbing Įrengimus
Aliejinius Pečius
Skalbiamas Mašinas
FRANK VIZAiARD, Sav.

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

Tek REPubiic 1538—9

JOSEPH BAGDON
v.

— Savininkas —

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. Tel. VICTORY 2499

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewski
“Shorty“

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

3r>

935 West 35th Street
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayettc 2022

I

bmtjoss

Darbų padaugėjimas

Mokslo metų pradžia

Chicagoj ir apskritai Illi
nois valstybėje darbai dau
gėja ir vis daugiau naujų
darbininkų priimama dar
buosna.
Tą parodo State
Employment biuras.
Per tuos biurus šiemet
per liepos mėnsj darbų gau
ta 95 nuoš. daugiau, negu
per tą mėnesį pernai.
Iš viso per liepos mėne
sį per darbo
biurus gavo
23.181 darbininkas. O pernki per tą mėnesį tegavo
11.866 darbininkai.
Progos darbų gauti tebėra
atdaros.
Ypač darbininkų
tebereikia ginklų gaminimo
fabrikuose. Ypač reikia pa
tyrusių darbininkų. Tie, ku
rie yra dirbę geležies dirb
tuvėse, o vėliau dėl darbo
stokos ar dėl kitų priežasčių
darbo buvo netekę ir per tai
buvo nuo tokių darbų at
pratę, dabar gali kreiptis į
tokius fabrikus su viltimi
gauti senus darbus su ge
rais atlyginimais.
Jauniesiems amatų moky
klos yra atdaros ir jose prasimokinusiems yra atdaros
progos į gerus darbus.

Artinasi Darba Dįena, o
tuoj po jos mokslo
metų
pradžia.
H i Į
*
Quigley Preparatory Se
minary šiemet atsidarys an
tradienį, rugsėjo 2 d., 9 v.
ryte.
Tą dieną įvyks nau.....
jųjų .r senųjų mokelemų,.

Dabar niekas negali guo
stis negalėjimu darbo gauti.
Kas dabar bedarbiauja, • tai
greičiausia dėlto, kad ne
nori darbo gauti.

Špilka plaučiuose
/

/

St. Luke ligoninėj randaso jauna pacientė net iš Indianapolis, Ind. Yra tai Jean
Knoy, 9 metų mergaitė. Ji
turėjo nelaimės įtraukti į
plaučius špilką.
Vietos li
goninės neturėjo priemonių
tokią ligonę aprūpinti To
dėl atgabenta Chicagon

Priėmė atgal
Chicagos bartenderių uni
ja buvo Amerikos Darbo
Federacijos šaka.
Nesenai
ta unija buvo suspenduota
už tai, buk jos vadovybėje
esą gengtseriai.
Dabar ta
unija persiorganizavo ir vėl
tapo priimta į Darbo Fede
raciją.

registracija.

Į

ą mažąją

Pirmadienis, rugp. 25, 1941
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X H. Statkienė, Moterų
M

dienraščio

Paukštis, Mot. Są-gos II-

"DRAUGO"

seminariją , |inoig y ąįreĮctorgi p0

priimami tie berniuką, ku-. .
Brooklyne ir arie yra baigę .parapijines | pylinM8e. Jau grjžo namo

mokyklas. Naujai įstojan' ir pradėjo eiti savo pareitieji privalo atsinešti savo
mokyklos diplomą ir savo ^a8’
X “Leader”, lietuvių po
klebono rekomendaciją.
litikos reikalams neperiodi
nis leidinys, leidžiamas Al
Mokinių skaičius
Kumskio, laikinai sustojo.
Prasidėjus politinei kampa
mažėja
nijai pavasarį, sako, vėl
Chicagos Mokytojų Uni pradės eiti.
ja apskaičiavo, kad šiemet
X S. D. Lachawicz, vie
mokslo metai
prasidės su
nas seniausių Chicago lie
mažesniu mokinių skaičiu
tuvių ir plačiai žinomų lai
mi, negu pernai.
dojimo direktorių pastaruo
Yra apskaitliuota, kad į
ju laiku buvo sunegalėjęs
pradinės ir high schooles
koja. Daktarų
priežiūroj
šiemet
teužsiregistruosią
pradeda atsitaisyti.
apie 431.000 mokinių. Tai
bus 11.500 mokinių mažiau,
X Labdariu kuopos rūpcs
negu 1940.
tingai ruoši i i prie metinio
išvažiavimo, kuris įvyks
Tas mokinių skaičiaus
Labdarių ūky rugpiūčio 31
mažėjimas nėra
naujiena.
d. Tai tradicinis labdarių
Per visus praėjusius 19 me
išvažiavimas.
tų tas mokinių skaičius vis
X Lietuvos Vyčių Chica
mažėjo. Teip dėjosi ne dėl
vienos kurios nors priežas go apskr. choras praeitą
ties, o dėl keletos. Viena ketvirtadienį laikė pirmą
susirinkimą,
tokių priežasčių, gal tai priešsezoninį
kuriame
priėmė
valdybos
svarbiausia, yra ta, kad gi
mimų skaičius mažėja. Ant- paruoštą metinę finansinę
ra priežastis
yra ta, kad apyskaitą, nutarė ją įteikti
žmonės kraustosi į priemie- sekamam LVCA susirinkimui, įvykstančiam rugp. 27
sčius gyventi.
Del mokinių skaičiaus m d. ir prašyti paramos atei
žėjimo mokytojams priseina nančiam sezonui. Vyčių cho
bedarbiauti ir naujiems mo ras yra užsitarnavęs ne tik
kytojams nėra progų
Da pačių vyčių, bet ir visų ka
bar Chicagoj mokytojų bai- talikų paramos.
i gūsių mokslą ir laukiančių
X Per Labor Day Wauprogų yra 2.600.
kegane bus daug divorsų,
jei taip galima išsireikšti.
Mat stambūs lietuvių veikė
Nelaimė prie namų
jai, vedėjai vietinės “spul
Frank Klott, 2739 South- kos” kas met tą dieną iš
port Ave., 51 metų amžiaus, vyksta “indijoniškam” gy
sugrįžo po darbo namo ir venimui: patys valgyt ga
einant per gatvę jis pateko minasi, patys dišes plauna.
po gatvėkarių. Pašaukti ug Tai tradicinė jų iškila. 0
niagesiai pakėlė gatvėkarį jų žmonos! Well, jų žmoir išliuosavo žmogų, kurs i nos atvyks į “Draugo” pik
besąs sunkiai sužalotas.
niką. Cia joms nereiks nei
valgio gamintis.

SIDABRINIO JUBILIEJAUS

PIKNIKAS

k

"DRAUGO" MAŠINŲ FONDUI

Rugs-Sept
1 d., 1941
VYTAUTO

PARKE

Prie 115-tos Gatvės Tarp Crawford ir Cicero

PROGRAMOS METU KALBĖS

Didžiai gerb. Kun. K. Barauskas
"Mūsų Laikraščio" Redaktorius
■ t

DIDELIS - PUIKUS - GRAŽUS

1941 BUICK SPECIAL AUTOMOBILIS

Laimėjimas Už Vieną Dešimtuką
Pirkite — Grąžinkite Bilietukus

REZERVUOKITE LABOR DAY

Dienraščiui

“Draugui

99

IR
‘i

SPAUDOS
VISI, KAS GYVAS, Į

ŠVENTEI
VYTAUTO

’

PARKĄ

"]

